
Det har
branchen
ventet på!

VEJEN TIL SUCCES
Fr8Partner – et webbaseret fragtværktøj 
med potentiale.



LAND, SØ OG LUFT
Med Fr8Partner opnår du gennemsigtighed

Lige nøjagtigt i den problemstilling tager fragt-

værktøjet Fr8Partner fra virksomheden af 

samme navn sit afsæt. For værktøjet hjælper 

dig med at træffe den rigtige beslutning hurtigt, 

selvstændigt og effektivt. Værktøjet genererer 

således med et enkelt klik en detaljeret oversigt 

over de forskellige transportmuligheder og 

beregner samtidig – på basis af mængde og 

ønsket destination – det mest fordelagtige 

tilbud for den konkrete opgave. Men ikke nok 

med det! Via et link kan du komme til 

Fragt er et komplekst område, som forudsætter en høj grad af knowhow. Det er 

ikke så underligt, at det ofte er vanskeligt at fi nde den bedste fragtløsning.

speditørens bookingside eller sende speditøren  

en e-mail direkte fra Fr8Partner for at afgive 

en bestilling. Virkelig nyttigt!

Udviklet af praktikere

til praktikere 

Hvem står bag det smarte logistikværktøj? 

Den speditøruddannede Jens Peter Hartung. 

Med mere end 30 års erfaring fra meget 

forskellige industrivirksomheder ved han kun 

alt for godt, hvilke vanskelige udfordringer 

man skal kunne håndtere på logistik-, lager- 

og fragtområdet. Og netop derfor har han 

udviklet et værktøj, som letter dig i det daglige 

arbejde og forenkler samtlige processer.



Gennemsigtighed som 

nøglen til succes

De forskellige fragtdata (lande-

vej, pakker, luft- og søfragt) 

samles i ét værktøj, så du har 

et perfekt overblik og dermed 

hurtigt kan fi nde den bedste 

speditør til din opgave. Da der 

er tale om en webbaseret løs-

ning, har alle afdelinger i virk-

somheden adgang til dataene, 

som endda altid er opdaterede 

for alle brugere.

Tid er penge! Fr8Partner 

sparer begge dele

Hvis du anvender Fr8Partner, 

har du med et enkelt klik 

alle vigtige kontaktdata for de 

forskellige speditører ved 

hånden og kan i løbet af få 

sekunder beregne relevante 

fragtomkostninger eller 

sammenligne fragttider. Det 

er virkelig noget, som letter 

arbejdet, for derved bortfal-

der det ellers besværlige og 

tidskrævende arbejde med at 

studere uoverskuelige zone- 

og pristabeller.

Legende let til målet: når 

som helst og hvor som helst

Takket være en klart struk-

tureret brugerflade, som 

tilpasses individuelt efter vores 

kunders individuelle behov, 

er Fr8Partner ekstremt let at 

anvende. Endvidere kræver 

vores værktøj ikke nogen form 

for installation, men blot en 

internetforbindelse, ligesom 

værktøjet naturligvis også er 

optimeret for mobile enheder. 

Har du travlt? Så hjælper vi 
gerne med at lægge dine tilbud 
ind i Fr8Partner. Kontakt os for 
at høre nærmere.

Sådan fungerer Fr8Partner: Når det først er blevet fodret med data, sparer det 

smarte værktøj ikke bare tid, men også penge!
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REDUKTION AF OMKOSTNINGER

TIDSBESPARELSE



DIN FORBINDELSE TIL OS

Fr8Partner A/S

Centervej 2, Bramdrupdam

DK-6000 Kolding

Tlf.: +45 32 222 750

info@fr8partner.dk 

Fr8Partner A/S

Am Markt 6

D-24955 Harrislee

Tlf.: +49 (0) 461 99 513 000

info@fr8partner.de


