Artykuł Promocyjny

Składowanie … na najwyższym poziomie
Cz.1 Biegun zimna w Lęborku,
przy ul. Zwarowskiej

Nie działo się to za siedmioma
górami i siedmioma morzami, lecz
na ziemi lęborskiej, w połowie drogi między Gdańskiem a Słupskiem.
W ciągu zaledwie 4 miesięcy piaszczyste pole przy ulicy Zwarowskiej zamieniło się w elegancki
plac, na którym stanęła ogromna,
bo o kubaturze ponad 200 000 m3,
hala magazynowa. I choć tamtego
sezonu czerwcowe słońce wyciskało siódme poty, wewnątrz
obiektu prym wiodły kurtki, ocieplane spodnie i czapki- uszanki.
Tam bowiem nawet w środku lata
panuje -26 st. C. I nie ma w tym nic
dziwnego, bowiem magazyn powstał w celu usługowego przechowywania produktów mrożonych.
Łączny potencjał składowania
lęborskiej chłodni PAGO wynosi aż
35000 miejsc paletowych. Mimo
stałej współpracy ze zlokalizowaną
nieopodal fabryką frytek, w jej komorach przechowywana jest cała
gama produktów z innych grup
asortymentowych, takich jak: mięso, drób, owoce i pulpy owocowe,
warzywa, grzyby, pieczywo, lody,
dania gotowe, produkty mleczarskie i jajczarskie oraz ryby. To właśnie z myślą o nich, raptem kilka
miesięcy po otwarciu chłodni, oddano do użytku kolejną, trzecią komorę o pojemności 7 000 miejsc
paletowych. Posiada ona osobną
rampę, przystosowaną do sprawnego wyładunku i załadunku kontenerów.

Oprócz magazynowania, firma
oferuje kompleksową obsługę logistyczną produktów mrożonych.
Składają się na nią m.in.: mrożenie
w tunelach szokowych, wybijanie,
konfekcjonowanie, przepakowywanie, kompletacja, etykietowanie,
raportowanie o stanach magazynowych, upływających terminach
przydatności do spożycia, statusach realizacji zleceń i wiele innych.
PAGO realizuje także regularne
dostawy towarów do punktów
sprzedaży detalicznej, hurtowej,
sieci handlowych, magazynów
centralnych i punktów przeładunkowych na terenie całego kraju.
Niewątpliwym atutem jest fakt,
że oprócz lęborskiej chłodni, PAGO
dysponuje takimi samymi obiektami
w okolicach Poznania, Warszawy i
Katowic. Łącznie mieści się w nich
ponad 110000 palet z towarem.
Wszystkie pracują
w trybie ciągłym:
24 godziny na dobę, przez 7 dni w
tygodniu. Ponadto każda chłodnia
pozostaje
pod
stałym nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej oraz posiada uprawnienia
eksportowe na UE
oraz
szereg
Państw Trzecich.
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Od początku swojego istnienia
firma jest wierna zasadzie: oferuj
taką jakość i standard obsługi, jakich sam oczekiwałbyś będąc
klientem. Dlatego oprócz nowoczesnych technologii, takich jak ruchome rampy, regały jezdne wysokiego składowania, mobilne terminale radiowe, specjalistyczny system informatyczny, PAGO stawia
na ludzi. W swoich szeregach ma
fachowców, którzy wykonują swoją
pracę z pasją, a rzetelność, terminowość i fachowość są dla nich tak
samo ważne jak miła atmosfera,
będąca podstawą budowania trwałych relacji biznesowych. Oferty
współpracy są tworzone indywidualnie, a tym samym dostosowane
do potrzeb i oczekiwań każdego
klienta, niezależnie od skali i zasięgu jego działalności. PAGO obsługuje zarówno lokalnych przedsiębiorców, świadcząc im usługi sezonowego przechowywania kilku lub
kilkunastu palet, po międzynarodowe korporacje, realizując dla nich
złożone projekty logistyczne.
***
Zimowa aura nastraja do wspominania gorączki minionego lata
lub wyczekiwania upragnionej wiosny. My jednak, w myśl zasady: „lepiej raz zobaczyć, aniżeli tysiąc razy… przeczytać” , zapraszamy na
wizytę referencyjną w mroźnych
progach lęborskiej chłodni. Mimo
rzeczonych -26 st. C w komorach i
blisko -40 st. C w tunelach szokowego mrożenia, gwarantujemy ciepłe przyjęcie!
C.D.N. Paulina Motylewska
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