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ο όμιλος
οι εταιρείες του ομίλου μας

Delatolas Express Cargo AE

Delatolas Express Cargo
Transport Company

Delatolas Courier Ltd

εξειδίκευση
Εθνικές Μεταφορές
Υπηρεσίες Logistics
Διεθνείς Μεταφορές

Αστικές Διανομές
Μετακομίσεις

Ταχυμεταφορές
Express Logistics

Εταιρική
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ο όμιλος
ΣΗΜΕΡΑ:

• 55 ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα
• 91 οχήματα σύνολο
• Αποθηκευτικοί χώροι 21.250 m2
• 160 άτομα προσωπικό
• 13,6 € εκατομμύρια Κ.Ε. (2016)
ΠΑΡΟΥΣΙΑ στην ΑΓΟΡΑ

• ιστορία 45 ετών – 2η γενιά
•

εταιρεία των Ολυμπιακών Αγώνων

•

Leader στην κατ΄οίκον παράδοση

•

ISO 9001:2008 από την Bureau Veritas
Εταιρική
Παρουσίαση

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
Λόγω της εδραίωσης της
και της ποιότητας των
υπηρεσιών, συνάπτει
συνεργασία με το ΙΚΕΑ,
με αποτέλεσμα να
διεισδύσει στις υπηρεσίες
shop in shop..

Η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ
ιδρύθηκε το 1999 με
την νομική μορφή
Ομόρρυθμης εταιρείας.

1999

2004

2005

Η εταιρεία συμμετέχει σε
διάφορες υπηρεσίες
μεταφοράς και διανομής
που έχουν σχέση με τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004. Βασικός πυλώνας για
την μετέπειτα ανάπτυξη της
εταιρείας
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Από το 2010 για τις
υπηρεσίες στο εξωτερικό, η
εταιρεία σύναψε στρατηγική
συνεργασία με την DSV
Hellas, μία από τις
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
εταιρίες στον κλάδο των
μεταφορών και logistics.

Η εταιρεία αποκτά νέα
Αποθήκη E-COMMERCE
και εκμεταλλεύεται νέους
χώρους σχεδόν 1.800 τμ2.
και επεκτείνει τις
δραστηριότητες της.

2012

2016

2007

Οι δραστηριότητες τις
εταιρείας μεταφέρονται στην
περιοχή του Ασπροπύργου,
όπου θα διαχειριστεί
αποθήκες 6.000 τμ2

2015

Η εταιρεία επεκτείνει τις
εγκαταστάσεις της και
διαχειρίζεται περίπου
16.000 τμ2.
Το 2015 επεκτείνεται η
συνεργασία με τον Όμιλο
του ΟΤΕ που αποτελεί
έναν από τους
σημαντικότερους
πελάτες της εταιρείας.
Νέο αποθηκευτικό
κέντρο στα ΟΙΝΟΦΥΤΑ
4.000.

2017

Η εταιρεία αποκτά άδεια
τελωνειακής αποθήκης και
εκμεταλλεύεται νέους
χώρους σχεδόν 3.150 τμ2.
και επεκτείνει τις
δραστηριότητες της με τη
συνεργασία της MSC /
MED CARGO

εγκαταστάσεις & δίκτυο
υποκατάστημα - hubs
o
o
o
o

Αθήνα
Θεσ/νίκη
Πάτρα, Ρόδος
Ηράκλειο, Χανιά

συνεργάτες: 51
•

πανελλαδική κάλυψη

Φορτηγά οχήματα
o 55 ιδιόκτητα
o 22 VAN
o 33 Φορτηγά
o 36 συνεργατών
o 91 συνολικά

Εταιρική
Παρουσίαση

εγκαταστάσεις & δίκτυο
Εγκαταστάσεις – Αποθηκευτικοί Χώροι - Γραφεία

Η έδρα και τα γραφεία της Διοίκησης της εταιρείας, είναι στον Ασπρόπυργο, όπου διαχειρίζεται αποθηκευτικούς χώρους 6.000 τμ2
και για την διοικητική λειτουργία διαθέτει γραφεία 290 τμ2 (περιλαμβάνονται στο εμβαδό DC1). Γραφεια επίσης διαθέτει και το
κτίριο στο Αγ. Ι. Ρέντη το οποίο εστιάζει στις ταχυμεταφορές ως αστικό κέντρο διανομής. Επίσης, για την λειτουργία της εταιρείας,
υπάρχουν και οι ακόλουθοι αποθηκευτικοί χώροι – κτιριακές εγκαταστάσεις:

DCs

ΠΕΡΙΟΧΗ

Εμβαδόν

DC1

Ασπρόπυργος

6.000 m2

DC2

Ασπρόπυργος

3.150 m2

DC3

Ασπρόπυργος

1.800 m2

DC4

Ασπρόπυργος

2.000 m2

DC5

Αγ. Ι. Ρέντης

1.800 m2

DC6

Οινόφυτα

4.000 m2

DC7

Θεσσαλονίκη

2.500 m2
ΣΥΝΟΛΟ

DC3

ΙΚΕΑ & E-COM
Ασπρόπυργος 1.800 m2
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DC1

Κεντρικά Γραφεία – Distribution Center
Ασπρόπυργος 6.000 m2

21.250 m2

DC4

Distribution Center
Ασπρόπυργος 2.000 m2

DC2

Τελωνειακή & Ελεύθερη Αποθηκη
Ασπρόπυργος 3.150 m2

DC6

DC7

Distribution Center
Οινοφύτων 4.000 m2

Distribution Center
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 2.500 m2

εγκαταστάσεις & δίκτυο
Εγκαταστάσεις – Αποθηκευτικοί Χώροι - Γραφεία
Επίσης, η εταιρεία για την λειτουργία της διαχειρίζεται και άλλους χώρους αποθηκών και εγκαταστάσεων τόσο
για την επιχειρησιακή όσο και την διοικητική λειτουργία της, όπως:
Η εταιρεία διαθέτει HUB στις περιοχές:

Οι εσωτερικοί χώροι των αποθηκών:

HUB Πάτρας

HUB Χανίων

HUB Ρόδου

HUB Ηρακλείου

DC5
City Logistics
Center
Αγ. Ιωάννης Ρέντης
1.800 m2
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Για το τμήμα
εξυπηρέτησης
Πελατών ΙΚΕΑ

Για την λειτουργία της
Εμπορικής Διεύθυνσης
Γραφεία στην Αργυρούπολη

εγκαταστάσεις & δίκτυο
• Μεταφορικά μέσα

Εταιρική
Παρουσίαση

εγκαταστάσεις & δίκτυο
• Van Delatolas Courier
Μικρότερα VAN
για μεγαλύτερη ευελιξία

Ιδιόκτητος στόλος VAN

Έλεγχος

Παραλαβή

Φόρτωση

Εταιρική
Παρουσίαση

διαφορετικότητα & εξειδίκευση

▪Ηome delivery
▪Retail
▪Παραφαρμακευτικά
▪Ηλεκτρικά είδη
▪Ηλεκτρολογικό υλικό
▪Συναρμολόγηση
▪Πανελλαδικό δίκτυο
εθνικών μεταφορών

▪Ιδιόκτητος στόλος
▪υποστήριξη
αποφάσεων πελάτη
▪πρόσθεση αξίας
▪ισχυρές συνεργασίες
▪καθετοποίηση
▪απλές διαδικασίες
▪σχέση κόστους ποιότητας

Εταιρική
Παρουσίαση
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διαφορετικότητα & εξειδίκευση
Information Of
Delivery
Η εταιρεία μας λειτουργεί με
διαφάνεια χρησιμοποιώντας
ειδική εφαρμογή
παρακολούθησης αποστολών
μέσω web portal, παρέχοντας
πληροφορία παράδοσης σε
Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και
η οποία θα λειτουργεί προσεχώς
και στα μεγαλύτερα αστικά
κέντρα της χώρας.

Εταιρική
Παρουσίαση

διαφορετικότητα & εξειδίκευση
Proof Of Delivery
Η συγκεκριμένη εφαρμογή
παρέχει τη δυνατότητα
αποδεικτικού παράδοσης της
αποστολής, έχοντας άμεσα
διαθέσιμο το υπογεγραμμένο
παραστατικό με δυνατότητα
ανάκτησης της ψηφιακής του
εικόνας σε μορφή PDF

παρεχόμενες υπηρεσίες
αστικές διανομές

ταχυμεταφορές

✓ πανελλαδική διανομή
✓ παραδόσεις κατ’ οίκον
✓ αυθημερόν παράδοση
✓ ασφάλιση εμπορευμάτων
✓ εναλλακτική κοστολόγηση
✓ συλλογή στοιχείων
εξυπηρέτησης πελατών

✓ 2h, 4h, [Same Day] & [Next
Day] services
✓ παραλαβή – παράδοση
✓ λήψη αντικαταβολών
✓ B2C services
✓ PoD
✓ transit points πανελλαδικά

εθνικές μεταφορές
✓
✓
✓
✓
✓
✓

τακτικό δίκτυο
πλήρη φορτία (FTL)
ομαδοποιημένα φορτία (LTL)
24ώρη παράδοση
48ωρη παράδοση
ειδικά προγράμματα

διεθνείς μεταφορές
✓ παγκόσμια κάλυψη
✓ τελωνιακές εργασίες
✓ αξιολόγηση & σχεδιασμός
✓ ασφάλιση μεταφοράς
✓ αξιόπιστο δίκτυο
αντιπροσώπων
✓ χαμηλό κόστος εσωτερικών
μεταφορών
Εταιρική
Παρουσίαση

παρεχόμενες υπηρεσίες
αποθηκεύσεις
✓ DC Αθήνας - Αττικής
✓ DC Θεσσαλονίκης
✓ Ασπροπυργος Cross Dock.
✓αποθήκευση & διαχείριση
✓ ασφάλιση
✓ΙΤ διασύνδεση – WMS
✓ reporting
✓ added value services

home delivery
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

cross docking
✓ ταχύτητα ολοκλήρωσης
✓ υποδομή διαχείρισης ΙΤ
✓ ειδικός χώρος λειτουργίας
✓ εκπαιδευμένο προσωπικό
✓ πολλαπλές μορφές
σύνθετης λειτουργίας
✓ ολοκληρωμένη ενημέρωση

τακτικό δίκτυο
πλήρη φορτία
ομαδοποιημένα φορτία
24ώρη παράδοση
48ωρη παράδοση
παράδοση με ραντεβού
παράθυρα 2Ω

μετακομίσεις
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

συντονισμό μετακόμισης
ανυψωτικό μηχάνημα 35m
ειδική συσκευασία - αμπαλαζ
σήμανση/διευθέτηση ειδών
εταιρικές μετακομίσεις
συστημάτων πληροφορικής
τεχνικές υπηρεσίες
Εταιρική
Παρουσίαση

παρεχόμενες υπηρεσίες
τελωνειακή αποθήκη
✓
✓
✓
✓
✓

εκτελωνισμοί
τελωνειακή αποθήκευση
τελωνειακή διακίνηση Τ1
διαχείριση groupage εισαγωγών
πλήρης κάλυψη αναγκών από
εισαγωγή μέχρι αποθήκευση και
διακίνηση

(από)/(συν) αρμολογήσεις
✓
✓
✓
✓
✓
✓

συμβουλευτική
✓ έργα ολοκληρωμένης λειτουργικής
διαχείρισης εγκαταστάσεων
logistics
✓ κεντρικοποίηση λειτουργίας
επιχειρήσεων
✓ συνολική αποτύπωση /
κοστολόγησης εφοδιαστικής
αλυσίδας

ειδικά συνεργεία
νυκτερινές εργασίες
κάλυψη δικτύου επαρχίας
συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
συναρμολογίσεις επίπλων
προμήθεια υλικών συσκευασίας

4PL services
✓
✓
✓
✓
✓

διαχείριση υπεργολάβων 3PL
διαχείριση σύνθετων έργων
διαχείριση διακρατικών έργων
end – to – end λύσεις
συνολικές λύσεις εφοδιαστικής
αλυσίδας

Εταιρική
Παρουσίαση

στρατηγικές συνεργασίες
σε θέματα εισαγωγών χωρών ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
θαλάσσια φορτία

σε θέματα διεθνών μεταφορών – Ευρώπη:
αεροπορικό
οδικό

σε θέματα αποθήκευσης:
ρομποτική αυτοματοποιημένη
αποθήκη εμβαδού 35.000m2
με σιδηροδρομική γραμμή
Εταιρική
Παρουσίαση

πιστοποιήσεις
• ISO 9001:2008

• ειδικής διαχείρισης ποιότητας

Εταιρική
Παρουσίαση

ενδεικτικό πελατολόγιο
είδη σπιτιού

ηλεκτρικά
ηλεκτρονικά

καταναλωτικά

διάφοροι
κλάδοι

Φάρμακα –
Παραφαρμ/κά

ένδυση
υπόδηση

διάφοροι
κλάδοι
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

marketing
services

Εταιρική
Παρουσίαση

Αντώνης Νικολάου
Sales Director
tel:
fax:
mob:
mail:
web:

210 9904370-1
210 9904372
6977 651895
a.nikolaou@delatolas.com
www.delatolas.com

Χίου 5, Αργυρούπολη
ΤΚ 16452 – Αθήνα

