Kalustelogistiikka on meille enemmän kuin pelkkää liiketoimintaa
– se on meille kaikki kaikessa.

Tutustu kalustelogistiikan
asiantuntijoihin

Asiakkaittemme tuotteiden pitäminen ehjänä on meille kaikkein tärkeintä. Meidän

ajatella uusilla tavoilla, olla joustavia ja palvelualttiita sekä nähdä aina ratkaisuja, ei

vastuullamme on noutaa ne, huolehtia niiden varastoinnista ja toimittaa oikea määrä

ongelmia. Tämä kaikki syntyy kokemuksesta, osaamisesta ja myönteisestä asenteesta.

tavaraa oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

LGT Logisticsin työntekijät ovat juuri tällaisia. He myös käyttävät taitojaan joka päivä,

Ihmiset ovat aina tärkein tekijä riippumatta siitä, onko tarkoitus luoda älykkäin
logistiikkaratkaisu vai kantaa uusi sohva perheen kotiin. Tärkeää on ihmisten kyky

pitävät hyvää huolta kuljetettavista tavaroista ja huolehtivat niiden toimittamisesta

Kalusteet ovat meille enemmän kuin pelkkää liiketoimintaa, se on meille kaikki

ajallaan oikeaan paikkaan vahingoittumattomina.

kaikessa. Pidämme niistä huolta. Huolehdimme, että ne eivät vahingoitu. Toimitamme

Me olemme kalustelogistiikan asiantuntijoita. Ja kalusteesi ovat meille tärkeitä.

ne perille naarmuttomina. Yli 99,96 % kaikista lähetyksistämme saapuu perille ilman
reklamaatioita. Koska kalusteesi ovat meille tärkeitä.

Kannamme vastuumme
Kaikki, mitä kuljettajana, toimittajana, työnantajana, yrityksenä, ostajana ja
yrityskansalaisena teemme, vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Siksi toimimme
aina vastuullisesti. Toimintamme on läpinäkyvää, ja lisäksi ajattelemme ja toimimme
ennaltaehkäisevästi. Meille on tärkeää olla yritys, jolla on vastuullinen pitkän
aikavälin visio.
Ei kuitenkaan riitä, että täytämme meille asetetut vaatimukset ja noudatamme
lakeja ja määräyksiä. Pyrimme aina menemään vieläkin pidemmälle ja näyttämään
esimerkkiä koko alalle.
Pyrimme päivittäin työskentelemään kestävästi niin talouden, yhteiskuntavastuun
kuin ympäristönkin kannalta. Tuemme YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitetta
ja sen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja

navigator 2018

korruption torjuntaa.

Toimii kuin rasvattu
Clockwork™ on joustava järjestelmämme, josta yrityksesi voi valita tarpeisiinne ja
toimintaanne sopivat räätälöidyt kalustelogistiikkaratkaisut. Se käsittää kahdeksan
palvelua, jotka täydentävät toisiaan ja joiden avulla tarjoamme asiakkaillemme kaikki

We love
your furniture
LGT Logistics on Pohjoismaiden johtava kalustelogistiikan asiantuntija. Tarjoamme
räätälöityjä ratkaisuja kaikille toimitusketjun toimijoille huonekalujen valmistajista ja
maahantuojista aina tukku- ja vähittäiskaupan toimijoihin asti. LGT Logisticsin laadukkaisiin
kuljetuspalveluihin luottavat monet tunnetut huonekalualan toimijat Pohjoismaissa.
Konsernin liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 400 työntekijää. LGT:llä on toimipisteet ja varastot Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Liettuassa.

tehokkaan toimitusketjun palvelut.
Valitsitpa sitten yhden, kaksi tai kolme palvelua tai kaikki palettimme palvelut,
ne toimivat saumattomasti yhteen ja muodostavat älykkään logistiikkaratkaisun, joka
on paitsi kannattava myös vastuullinen. Palvelujemme avainsanoja ovat luotettavat
toimitukset, laadukas palvelu ja erinomainen taloudellisuus.
Tällä hetkellä Clockwork™-järjestelmä sisältää kahdeksan optimoitua palvelua:
LGT Store Delivery • LGT Home Delivery • LGT Oﬃce Delivery
LGT Project Delivery • LGT Warehousing • LGT Consolidation Warehousing
LGT International • LGT Supply Chain Management
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Toimii kuin rasvattu

Clockwork™ on joustava järjestelmämme, josta yrityksesi voi valita tarpeisiinne ja toimintaanne sopivat räätälöidyt kalustelogistiikkaratkaisut.
Se käsittää kahdeksan palvelua, jotka täydentävät toisiaan ja joiden avulla tarjoamme asiakkaillemme kaikki tehokkaan toimitusketjun palvelut.
Valitsitpa sitten yhden, kaksi tai kolme palvelua tai kaikki palettimme palvelut, ne toimivat saumattomasti yhteen ja muodostavat älykkään
logistiikkaratkaisun, joka on paitsi kannattava myös vastuullinen. Palvelujemme avainsanoja ovat luotettavat toimitukset, laadukas palvelu ja
erinomainen taloudellisuus.

LGT Store Delivery

LGT Home Delivery

Kalustetoimitukset asiakkaan
myymälöihin. Sujuvasti, luotettavasti ja ajallaan.

Luotettavat kotiinkuljetukset.
Hyvä loppuasiakaskokemus.
Kun kuljetamme tuotteet yrityksesi puolesta kuluttajille, edustamme yritystäsi. Se, millaista
palvelua ja joustavuutta tarjoamme, miten hoidamme kuljetuksen ja miten käyttäydymme, vaikuttaa
asiakkaan mielikuvaan yrityksestäsi.
Siksi kotijakelupalvelumme perustuu yrityksesi asiakkaiden tarpeisiin. Toimitamme lähetyksen,
kun vastaanottaja on kotona ja rajaamme toimituksen aikavälin sellaiseksi, ettei hänen tarvitse
odotella tuntikausia. Kuljettajamme ovat palvelualttiita, ja heillä on hyvät sosiaaliset taidot.
LGT Home Delivery toimittaa tavaran perille ehjänä ja ajallaan, yrityksesi asiakkaalle sopivana
ajankohtana, mikä takaa erinomaisen loppuasiakaskokemuksen.
Sinä ja asiakkaasi saatte selkeää tietoa kuljetuksesta aina tilauksen tekemisestä toimitukseen
kuluttajalle asti, sillä järjestelmämme käsittää useita paikallisia välivarastoja. Kalusteet toimitetaan
näistä välivarastoista pienillä ajoneuvoilla joko yhden kuljettajan toimituksena asiakkaan ulko-ovelle
tai kahden kuljettajan toimituksena perille kotiin ja asiakkaan toivomaan paikkaan kannettuna.
Lisäpalveluina asiakas voi valita tuotteiden pakkauksesta purkamisen ja vanhan kalusteen
poiskuljetuksen tai saada apua kalusteiden pienimuotoisessa kokoamisessa.

Me tiedämme, miten saada hymy myymäläpäällikön huulille. Eikä ihme, sillä meillä on yli
kuudenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisestä kalustelogistiikasta kalustemyymälöille.
Ymmärrämme, miten tärkeää on, että logistiikkakumppani on mukautuva, tarjoaa nopeita
ja joustavia toimitusaikoja ja toimittaa ajallaan. Tärkeää on myös tarjota hyvää palvelua ja
viestintää.
Siksi olemme kalustealan ensisijainen logistiikkakumppanivalinta. Kuljetamme Ruotsissa
ja Tanskassa sijaitsevien terminaaliemme kautta joka viikko yhteensä 35 000 kuutiometriä
kalusteita tehtailta ja varastoista myymälöihin Pohjoismaissa ja Euroopassa.
Kuljetamme vain kalusteita, joten osaamme käsitellä tavaraa, joka ei ole siisteissä
nelikulmaisissa paketeissa ja jota on käsiteltävä erityisen varovaisesti. Voit luottaa siihen, että
kuljetamme tuotteet myymälään vahingoittumattomina, sillä yli 99,96 % lavoista kuljetetaan
ilman vahinkoja.

LGT Store Delivery

LGT Oﬃce Delivery

Täsmälliset yritystoimituspalvelut.
Erityisen tarkkaa ja huolellista.

LGT Home Delivery

Valmistaako tai myykö yrityksesi toimistokalusteita? Haluatteko toimittaa kalusteita
asiakasyrityksen toimipisteisiin kaikkialla Pohjoismaissa? Tai pienelle yritykselle, joka kalustaa
uudelleen koko toimitilansa työpisteistä hyllyihin ja ruokalan kalusteisiin?
Olipa kyse kuinka suppeasta tai laajasta toimituksesta tahansa, me tarjoamme kaikki
toimistokalusteita tarjoavan yrityksen tarvitsemat kuljetuspalvelut.
LGT Oﬃce Delivery kalusteet voidaan toimittaa minkä kokoiseen kaupalliseen tilaan
tahansa tai useisiin osoitteisiin asiakasyrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.
Ohjeistamme lähetyksen vastaanottajaa ja toimitamme tilauksen asiakkaan
toimirakennuksen sisälle luotettavasti ja sovittuna ajankohtana.

LGT Project Delivery
LGT Warehousing

Kalusteiden lyhytaikaista ja
kausivarastointia. Asiantuntijoiden toteuttamaa.
Kun yrityksesi kaipaa ﬁksua, turvallista ja taloudellista tapaa hallita ja
varastoida kalusteita, meillä on täydellinen ratkaisu. LGT Warehousing tarjoaa
yrityksesi käyttöön nykyaikaisen varaston, jonka lämpötila ja ilmankosteus on
sovitettu kalusteiden varastointiin. Osaavalla henkilökunnallamme on useiden
vuosien kokemus kalusteiden käsittelystä. Meillä on Pohjoismaissa suuret
varastot, joten varastotilaa on aina riittävästi yrityksesi tarpeisiin,
myös vaikka tarve ilmenisi äkillisesti.
Palveluvalikoimamme käsittää saapuvien lähetysten vastaanoton, noudon
varastosta ja käsittelyn. Kun kaluste myydään myymälästä tai asiakas tilaa
kalusteen verkkokaupasta, keräämme tilaukseen kuuluvat tuotteet eri
varastoista. Hoidamme kaikki toimet välittömästi, ja varastosaldo päivittyy
saman tien.
Kaikkia palveluitamme hallitaan WMS-järjestelmässä, joka on tehokas
ja tarjoaa käyttäjille laadukasta tietoa. Sinua palvelee LGT:llä aina sama
yhteyshenkilö riippumatta siitä, onko kyse kuljetuksen varauksesta,
toimituksesta vai laskutuksesta.

Kun toimitettavana on iso projekti, esimerkiksi uuden hotellin tai toimitilan kaikkien kalusteiden toimitus, on tehtävä
yhteistyötä monien sidosryhmien ja projektinomistajien kanssa, toimitettava kalusteet tiettyinä ajankohtina tai
varastoitava kalusteita ja osatoimituksia, kunnes koko tilaus on toimitettavissa kerralla oikeaan aikaan.
Helpoin tapa huolehtia kalusteiden projektitoimituksista on antaa ne LGT:n tehtäväksi.
Hoidamme yrityksesi puolesta kaiken tarpeittenne ja toiveittenne mukaisesti. Huolehdimme kaikesta – kuljetuksista
ja cross-docking-ratkaisuista sekä varastoinnista ja tavaroiden kantamisesta oikeisiin tiloihin oikeaan aikaan. Kannamme
myös tuotteet sisälle asti ja huolehdimme tarvittaessa vanhojen kalusteiden poiskuljettamisesta ja hävittämisestä.
MyLGT-portaalimme kautta projektipäällikkönne voi seurata koko prosessia.

LGT Project Delivery

LGT Warehousing

LGT International

LGT Supply Chain Management

Kalustekuljetukset ulkomaille ja ulkomailta.
Resurssimme täyttävät asiakkaan tarpeet.

Kalustetoimitusketjun
optimointia. Joka päivä.

Kalusteliiketoiminnan rakenne on muuttunut vuosien varrella. Tuotantoa on siirretty Kaukoitään ja Itä-Eurooppaan.
Pohjoismaisia merkkikalusteita myydään nyt useammissa maissa kuin koskaan aiemmin. Siksi kalusteyritys tarvitsee
tuekseen vahvan kumppanin ulkomaankuljetuksiin.
Laajan kansainvälisen verkostomme kumppanit noutavat tavaran suoraan yrityksenne tehtaalta tai toimittajalta. Kun
kuljetus tapahtuu maasta tai maahan, jossa LGT:llä ei ole omaa toimipistettä, kokenut MACH3000 Alliance -kumppanimme
noutaa tai toimittaa tavarat luotettavasti. MACH3000-verkosto koostuu logistiikkayrityksistä, jotka LGT:n tapaan ovat
keskittyneet kalustelogistiikkaan. Sen kautta yrityksesi käyttävissä on koko Euroopan kattava kalustelogistiikkaverkosto.

LGT Consolidation Warehousing

Vuosien varrella karttunut monipuolinen kokemus kalusteliiketoiminnasta on kerryttänyt
meille monipuolisen tietopohjan. Tätä tietämystä jaamme asiakkaillemme.
LGT Supply Chain Management tuo yrityksesi toimitusketjun hallintaan aitoa arvoa ja
kilpailuetuja. Työskentelemme yhdessä yrityksesi kanssa yhtenä tiiminä ja kumppanina ja
optimoimme toimitusketjun, pienennämme mahdollisia riskejä, autamme säästämään rahaa ja
luomme arvoa, joka tukee yrityksesi myyntiä.

LGT International

LGT Consolidation Warehousing

Koontitoimitukset asiakkaan ehdoilla.
Optimoitua, luotettavaa ja vastuullista.
LGT Consolidation Warehousing helpottaa elämää. Lastauslaiturilla ei enää tarvita henkilökuntaa jatkuvasti.
Myymälöissä ei enää tarvita tehotonta varastotilaa.
Sen sijaan, että tilauksen osat ja lähetykset toimitettaisiin sitä mukaa kuin ne saapuvat varastolle, me keräämme
ne varastoomme, kunnes kaikki tilauksen osat ovat saapuneet. Osa tilauksen tuotteista saatetaan toimittaa eri
tehtaasta tai toimittajalta tai myymälän asiakas on voinut tilata eri valmistajien kalusteita.
Kun koko tilaus on valmiina toimitettavaksi, kuljetamme sen myymälän asiakkaalle yhtenä lähetyksenä, joka
on kuormattu ihanteellisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Toimitus tehdään joko sovitun aikataulun
mukaisesti tai erikseen sovittavana ajankohtana. LGT Consolidation Warehousing tarjoaa sopivia toimituksia
kilpailukykyiseen hintaan ja ympäristö huomioon ottaen.

Ruotsi

Tanska

Suomi

Liettua

LGT Logistics AB
Fågelviksleden 4
SE-543 23 Tibro
Tel: +46 (0) 504 401 00
info@lgtlogistics.com
lgtlogistics.se

LGT Logistics A/S
Orionvej 18
DK-8700 Horsens
Tel: +45 (0) 70 15 55 55
info@lgtlogistics.dk
lgtlogistics.dk

LGT Logistics Oy
Iso-Paavolankatu 2
FI-15520 Lahti
Tel: +358 3871 4300
info@lgtlogistics.ﬁ
lgtlogistics.ﬁ

LGT Logistics UAB
Ukmerges g. 223
LT-07156 Vilnius
info@lgtlogistics.com
lgtlogistics.com

                                       

LGT Office Delivery

Asiakkaan kalusteprojektin logistiikan
hallinta. Täydellisen hallittua.

LGT Supply Chain Management

