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Οφέλη για τους παραγωγούς της Κρήτης από τις
νέες εγκαταστάσεις της DHL στο Ηράκλειο
2016/10/12 22:14 στην κατηγορία LOGISTICS

Η DHL Express εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα εγκαίνια
πραγματοποιήθηκαν από τον περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ελευθέριο Σαμαρά, παρουσία πελατών και
συνεργατών. Με τα νέα της γραφεία, η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην
τοπική αγορά,

διαθέτοντας το σύνολο των υπηρεσιών της στις τοπικές

επιχειρήσεις.
«Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης μας έχει δείξει την εμπιστοσύνη του και δε
θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη απόδειξη από τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας
που κλείνουμε φέτος στο νησί», δήλωσε ο κ. Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων
Σύμβουλος DHL Express Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
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«Τα εγκαίνια των νέων μας γραφείων είναι η δική μας απόδειξη πως θα συνεχίσουμε
να είμαστε δίπλα στον έλληνα επιχειρηματία και παραγωγό με ακόμη πιο βελτιωμένες
υπηρεσίες, δίνοντας με ταχύτητα και ασφάλεια τις λύσεις που χρειάζεται για να
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο προς κάθε γωνιά του κόσμου».
Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης η DHL Express εξυπηρετεί ήδη πελάτες με
εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, για τους οποίους οι διαδικασίες

logistics και ειδικά οι ταχυμεταφορές αποτελούν σημαντικό σημείο για την
επιχειρησιακή τους επιτυχία.
Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο κατάστημα της εταιρείας στην περιοχή του
Ηρακλείου, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου που ολοκληρώνεται
το 2016, και αφορά στην ανακαίνιση όλων των υποδομών παρουσίας της στην
Ελλάδα, στην πλήρη ανανέωση του στόλου της αλλά και τον εκσυγχρονισμό του
συνόλου των εργαλείων που οι άνθρωποι της DHL Express χρησιμοποιούν στην
καθημερινά στη, εργασία τους.
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εγκαταστάσεών της εταιρείας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» που έχει
ολοκληρωθεί και θα εγκαινιαστεί στις 4 Οκτωβρίου, παρουσία του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη.
Οι πελάτες της εταιρείας στην περιοχή του Ηρακλείου, μπορούν να πραγματοποιούν
τις αποστολές τους με επίσκεψη στα νέα γραφεία επί της Λεωφόρου Παπαναστασίου
96, Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 πμ.- 18.00μ.μ, ή αφού επικοινωνήσουν τηλεφωνικά
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https://www.mydhl.dhl.com, απ’ όπου μπορεί κανείς να εγγραφεί και να αποκτήσει
πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας.

