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Totaaloplossingen in
petfood van DKSH
Met een breed scala aan activiteiten biedt DKSH professionele en kosteneffectieve oplossingen op
het gebied van petfood. Productie, opslag en logistieke dienstverlening vormt DKSH’s core-business.
Ook biedt DKSH ondersteuning op het gebied van marketing en verkoop.

Zowel voor eigen merken als voor private labels produceert DKSH vogel- en

Schapmanagement

knaagdierenvoer. Toegerust met een moderne productie-unit, ontwikkelt

Als specialist op het gebied van schapmanagement biedt DKSH advies en

DKSH granen en zadenmengelingen, die aan alle certificeringseisen

ondersteuning bij winkelinrichting. Ook volledige schapinrichting behoort

voldoen.

tot de mogelijkheden.

Als dienstverlener en adviseur op het gebied van petfoodproducten voor

Automatisering

honden, katten, vogels en knaagdieren, werkt DKSH in opdracht van meer

Sinds enige tijd beschikt DKSH over een state of the art warehouse, met

dan 25 leveranciers. Handelspartners zijn onder meer Proctor&Gamble

20.000 palletplaatsen op 13.000 m2. Met een volledig geautomatiseerd

(Iams en Eukanuba), Mars, Nestlé en Beaphar. Ook biedt DKSH logistieke en

ordersysteem staat DKSH garant voor een stabiele uitleveringsgraad van

administratieve diensten aan tal van groen- en tuincentrumorganisaties

98,5 procent op basis van voorraad. Al is het ook mogelijk om handmatig

en -ketens, zoals Garden Retail Services, Intratuin, Life & Garden,

te bestellen, steeds meer legt DKSH – met de optie om via een inlogsys-

TuinWereld, Tuinland, Overvecht, Ranzijn Tuin & Dier, Welkoop en de

teem te bestellen – het accent op automatisering.

Boerenbond.
In overleg en nauwe samenwerking met de tuincentrumorganisaties

One stop shopping

bekijkt DKSH hoe het orderproces structureel is te automatiseren. Dat

Met een breed assortiment biedt DKSH alle mogelijkheden voor one stop

vraagt van beide partijen om een investering, die zich terugverdient in een

shopping, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij kan DKSH

optimale belevering, tijdwinst en kostenbesparing.

het logistieke traject van bestelling tot levering volledig voor eigen rekening nemen. Vinden leveringen nu plaats binnen 48 uur, voor de toekomst
streeft men naar 24-uurslevering.
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