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Στη «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας της
Ευρώπης το νέο hub της DHL Express: Τα εγκαίνια
των Βρυξελλών (video)
2018/02/26 00:04 στην κατηγορία LOGISTICS

To 5o μεγαλύτερο hub της εγκαινίασε η DHL Express. Πρόκειται για το hub των
Βρυξελλών, το οποίο φιλοξενείται στο αεροδρόμιο της πόλης, σε συνολική έκταση
36.500 τ.μ.
Επενδύθηκαν 140 εκατ. ευρώ, τετραπλασιάζοντας τη χωρητικότητα της DHL στις
Βρυξέλλες, αφού μπορεί να εξυπηρετεί έως 42.000 αποστολές την ώρα.
Το νέο hub, το οποίο είναι εξοπλισμένο με την πιο πρόσφατη τεχνολογία στα logistics,
με 60 εισόδους φορτηγών και 26 πλήρως αυτοματοποιημένων airlocks,
προσφέρει συνδέσεις, με αεροπορικά και χερσαία μέσα, σε ένα ευρύ αριθμό
ευρωπαϊκών προορισμών, καθώς και απευθείας διηπειρωτικές συνδέσεις σε Αμερική,
Μέση Ανατολή και Αφρική.
Το metaforespress.gr παραβρέθηκε στα εγκαίνια, στα οποία, μεταξύ άλλων,
συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της βελγικής κυβέρνησης.
Ο Ken Allen, διευθύνων σύμβουλος της DHL Express δήλωσε ότι “οι Βρυξέλλες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο της DHL Express.
Το hub των Βρυξελλών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μας κόμβους στον
κόσμο και, λόγω της θέσης του στην «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας της

Ευρώπης, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο.
Ο νέος κόμβος συνιστά βασικό τμήμα του παγκόσμιου επενδυτικού σχεδίου και της
θέλησής μας να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα του
δικτύου μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της DHL
Express».
Από την πλευρά του, ο Koen Gouweloose, αντιπρόεδρος του Brussels Hub,
υπογράμμισε ότι «ο νέος κόμβος, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε ακόμη περισσότερα
πακέτα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά».
Ουσιαστικά, με τη νέα επένδυση, η DHL Express διαβλέπει σημαντικές ευκαιρίες από
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Βέλγιο, παρέχοντας το σχετικό δίκτυο
υπηρεσιών και ανταποκρίσεων.
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Σύμφωνα με στελέχη της DHL Express, ως διεθνής κόμβος, οι Βρυξέλλες
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων διανομής,
υποστηρίζοντας τις βελγικές ΜμΕ να υλοποιήσουν τα εξαγωγικά τους σχέδια.
Από τις Βρυξέλλες, τα πακέτα / προϊόντα μπορούν να αποσταλούν σε όλη την
Ευρώπη, αλλά και σε Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Επίσης, το νέο hub είναι ένας σημαντικός κόμβος διαμετακόμισης για την DHL,
δεδομένου ότι το 50%-60% όλων των πακέτων που φθάνουν στις Βρυξέλλες
μεταφέρεται, στη συνέχεια, σε άλλο προορισμό.

