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Skup się na twórczej i kreatywnej stronie działalności
Twojego wydawnictwa
Pracuj nad ofertą, procesem wydawniczym, marketingiem i skuteczną sprzedażą. Zapomnij
o uciążliwej, angażującej i kosztownej logistyce. Wykorzystaj nasze doświadczenie na rynku
książki, wynikające z obsługi zamówień liczonych w milionach.
Naszym celem jest zapewnienie najwyższej
jakości obsługi logistycznej klientów indywidualnych, rynku księgarskiego oraz sieci handlowych.
Proponujemy taką logistykę na rynku książki,
która nie absorbuje wydawcy, odbywa się w tle
ważnych dla niego procesów biznesowych.
Poza tym jest dopasowana do specyfiki rynku,
może być masowa lub ekskluzywna, a w obu
przypadkach będzie sprawna i szybka.

Dlaczego HLogistyka Grupy Helion SA?
• kompleksowy system sprzedaży
produktów cyfrowych (e-booki,
audiobooki, video)

• 25 lat doświadczenia w dystrybucji
książek i logistyce
• 1,5 mln zrealizowanych zamówień
klientów indywidualnych
• 20 mln wysłanych ksiązek

• rozwiązania e-commerce sprawdzone
w księgarniach internetowych

• doskonała lokalizacja (gliwickie
skrzyżowanie autostrad A4 i A1)

• technologiczna obsługa procesów
marketingowych

• innowacyjny, autorski system IT
przystosowany do branży wydawniczej
i księgarskiej

• doświadczenie w obsłudze wielu
sektorów rynku książki
• obsługa klientów biznesowych (B2B)
oraz klientów indywidualnych (B2C)

• obsługa sprzedaży książek i e-booków
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Doskonale rozumiemy, że współpraca z naszymi
partnerami wymaga:
• indywidualnego podejścia do specyfiki klienta i rynku
• wszechstronności i elastyczności działania
• otwartości na nowe, nietuzinkowe, niestandardowe rozwiązania
• starannego przygotowywania przesyłek – z dbałością o najmniejsze szczegóły
Wiele tytułów, które dostarczamy do klientów, to drukarskie arcydzieła. Dlatego tak dużą
wagę przywiązujemy do procesu konfekcji przesyłek (hand made), jakości i trwałości opakowań. Konfekcjonujemy więc przesyłki tradycyjnymi metodami, szczegółowo zabezpieczając
produkty, tak by dotarły do czytelników w nienaruszonym stanie.
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Innowacyjny, autorski system IT
przystosowany do branży
wydawniczej i księgarskiej
Własny zespół inżynierów od lat rozwija systemy
informatyczne, stale dostosowując je do wymogów
naszych kontrahentów, jak również zmieniających się
realiów rynku książki oraz regulacji prawnych. Rozwój
technologii zapewnia nam automatyzację większości
procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem
efektywności i eliminacji powtarzalnych czynności.

Rozwiązania IT
• obsługa faktur elektronicznych

• wymiana danych między systemami
na bazie web service, który udostępnia
potrzebne metody i struktury danych

• możliwość precyzyjnego zdefiniowania
terminu wysyłki (np. w przypadku zamówień, które powinny być zrealizowane dzień przed oficjalną datą premiery
książki)

• automatyczne fakturowanie zamówień
z sektora B2C
• dostęp do aktualnych stanów magazynowych tytułów

• dołączanie do zamówień materiałów
nieobjętych kontrolą stanów magazynowych (materiałów reklamowych, broszur,
katalogów, insertów itp.)

• monitorowanie statusu zlecenia
kompletacji
• pobranie numeru przesyłki nadanego
przez system spedytora
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Rynek księgarski (B2B)
Zadbamy o pełną logistykę dystrybucji
książek na rynku hurtowym, rynku
księgarskim (indywidualne punkty
handlowe), a także w sieciach księgarskich (EMPiK, BookBook, Świat Książki,
Bookszpan) oraz hipermarketach i sieciach dyskontowych. Bez względu na rodzaj rozliczeń z Twoimi
klientami (faktury z prawem zwrotu, konsygnacja) obsłużymy
zarówno regularne dostawy, zwroty, jak i ogólnopolskie akcje
promocyjne czy wyprzedażowe.

bezpieczeństwo przesyłki i dostawę
towaru w nienagannym stanie

W ramach współpracy
z HLogistyką zadbamy o:

• taśmy pakunkowe dedykowane Twojej
firmie i marce
• usługi dodatkowe, jak np. foliowanie,
metkowanie lub inne operacje wskazane
przez klienta

• usługi magazynowania: magazynowanie
książek, dostawy, konfekcję i zwroty
• obsługę administracyjno-biurową (realizację zamówień, wystawianie faktur,
korekt, obsługę klienta itp.)
• spedycję książek we współpracy z różnymi operatorami przesyłek pocztowych,
kurierskich, paczkomatów i innych

• usługi informatyczne (IT) związane z procesem logistycznym – utrzymanie serwisów informatycznych, w tym prezentację stanów magazynowych oraz prace
związane z przystosowaniem systemów
informatycznych

• niestandardowe i dopasowane do Twoich
produktów opakowania, gwarantujące

• wszelkie materiały niezbędne do obsługi
przesyłek
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Rynek (B2C)

Realizacja zamówień indywidualnych klientów
Organizacja wysyłki książek na rynku przesyłek indywidualnych to jeden z najbardziej
czasochłonnych i wymagających procesów logistycznych. To klienci indywidualni tworzą
we współczesnym marketingu opinię o księgarni internetowej, dlatego realizacja zamówienia, jakość obsługi i błyskawiczny czas realizacji są kluczowymi czynnikami sukcesu sklepu
internetowego wydawnictwa.
W ramach współpracy nasi partnerzy mogą powierzyć nam nie tylko logistykę na rynku
B2C, ale również rolę biura obsługi klienta, w którym nasi pracownicy zapewnią pełne
wsparcie w procesie realizacji zamówienia i obsługi posprzedażowej.

Skala zamówień na rynku B2C
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Co wyróżnia naszą ofertę?
• unikalny system informatyczny umożliwiający integrację z oprogramowaniem
klienta

• wiele form spedycji (pocztowa, kurierska,
paczkomaty, punkty odbioru)

• niskie koszty spedycji dzięki efektom
skali (200 tys. zamówień w ciągu roku)

• systemy przedsprzedaży nowości
wydawniczych

• opakowania zapewniające najwyższy
poziom zabezpieczenia przesyłki

• obsługa faktur elektronicznych

• błyskawiczna kompletacja zamówienia
(wysyłka do 24 godzin)

• obsługa zamówień Allegro

• obsługa przesyłek międzynarodowych

• systemy monitoringu przesyłki
• insertowanie przesyłek materiałami
promocyjnymi

• obsługa masowych wysyłek w okresie
wzmożonej sprzedaży
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Zaufali nam:
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Idealna lokalizacja w Polsce
• Nasze magazyny (ponad 3000 m2 powierzchni) są zlokalizowane w Gliwicach,
w bezpośrednim sąsiedztwie największego w Polsce węzła autostradowego A4 i A1.
• Korzystamy z powierzchni magazynowej w nowoczesnym parku logistycznym SEGRO
(Tulipan Park Gliwice: http://segro.mediaconsulting.pl/parki_segro/gliwice/).
• Doskonała lokalizacja, dostępna infrastruktura oraz elastyczny czas pracy obsługi
magazynu umożliwiają nam błyskawiczne realizowanie zamówień.
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Skontaktuj się z naszym konsultantem!

Kontakt

HLogistyka Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice

http://hlogistyka.pl
tel. 32 230 98 63 w. 202
fax 32 230 98 63 w. 110

11

Konrad Kosiński
kierownik projektów B2B
tel. 691 514 425
konrad.kosinski@helion.pl

