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E F E K T I V N Í Ř E Š E N Í P R O VA Š E
PROBLEMATICKÉ ZÁSOBY

SYPEX s.r.o.
Kahovská 1705, 149 00 Praha 4
Radek Kořalka – jednatel
tel: 608 334 489
e-mail: rkoralka@sypex.cz
www.sypex.cz

SYPEX

JE PRVNÍ SPECIALIZOVANÝ VELKOOBCHOD V ČR/SR
ZABÝVAJÍCÍ SE VÝHRADNĚ REZIDUÁLNÍMI
(ZBYTKOVÝMI, NADBYTEČNÝMI) ZÁSOBAMI A JEJICH ŘÍZENÍM

NAŠE VIZE A STRATEGIE
Chceme být silnou jedničkou na reziduálním trhu potravin v ČR/SR
1.

Poskytujeme plný servis v oblasti reziduálních zásob rozhodujícím dodavatelům na trhu.

2.

Rychle a pružně reagujeme na měnící se potřeby výrobců, dovozců a distributorů v oblasti problematických
zásob.

3.

Profesionálně, spolehlivě a diskrétně řešíme jednotlivé obchodní případy k plné spokojenosti našich dodavatelů.

4.

Vhodně volenou formou distribuce zajišťujeme maximální možnou ochranu obchodovaných značek a prokazatelně i dodatečný objem a obrat pro naše dodavatele.

5.

Našim odběratelům garantujeme vybraný sortiment zboží za bezkonkurenční ceny při zachování všech legálních
podmínek pro prodej.

NAŠE SLUŽBY
Poskytujeme následující B2B služby:
–

zdarma vypracování písemného návrhu řešení vzniklé situace včetně
cenové nabídky

–

promptní realizaci vlastního obchodního případu dle sjednaných
podmínek

–

platbu předem, při převzetí zboží nebo na fakturu

–

odvoz vlastní dopravou do našich skladovacích prostor

–

v případě potřeby spolupráci se státem certifikovanou laboratoří za
účelem zajištění legálních podmínek pro redistribuci zboží

–

nabalení, etiketování, přebalení výrobků ve vlastní režii

–

zajištění dalšího prodeje zásob podle předem stanovených podmínek
distribuce mimo běžnou MO síť.

V případě požadavku dodavatele jsme schopni zajistit i služby "na míru".

VAŠE VÝHODY

REZIDUÁLNÍ SKLADOVÉ ZÁSOBY
Není na trhu rychloobrátkového zboží firma, která by alespoň čas od času nemusela řešit problém se vzniklými
zásobami. Tyto problematické zásoby vznikají z nejrůznějších důvodů, z nichž řada nemusí být zaviněna výrobcem. Od
"klasického" rozdílu mezi příliš optimistickým plánem prodeje a skutečností sem patří např.
neodebrané promoční zboží

úspěšný tah konkurence

nová marketingová příp. cenová strategie

změna technologie výroby

změna obalu výrobku / ukončení výroby

zrušené exportní objednávky

nové právní předpisy

výsledky fyzické inventury ve skladu

Ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně s cílem poskytnout dodavateli plný servis. Od vypracování
návrhu řešení konkrétní situace včetně cenové nabídky (zdarma), po odvoz zboží vlastní dopravou a platbu. Naše nabídka
odkupu zásob je zpravidla komplexní a pokrýva celý problematický sortiment.
Díky rychlosti, s níž řešíme Vaše problémy, přinášíme značné časové úspory vedení firem (managementu), které
často dlouze hledá způsob, jak s nadbytečnými zásobami naložit.
Při současných vysokých plánech většiny výrobců dokážeme prokazatelně zajistit i dodatečný objem prodeje
a navýšení obratu. To nám umožňuje právě náš exkluzivní distribuční systém, který je odlišný od standardních
strategií pokrytí většiny producentů na trhu.
Ochrana značek je samostatnou kapitolou v naší práci. Této oblasti věnujeme velkou pozornost s ohledem na její
význam pro naše dodavatele.

a samozřejmě mnohé další. Všechny tyto situace, bez ohledu na to, jak vznikají, vyžadují efektivní řešení, které
nabízí právě SYPEX.

Cítíme se být spoluzodpovědni za rychlé a diskrétní řešení jakéhokoliv problému a za exekuci přesně podle sjednaných
pravidel. Naše distribuce probíhá výhradně mimo běžnou MO síť.

Výjimkou v naší práci nejsou ani případy, kdy se zabýváme zbožím, které není v původním balení, zbožím
rozbaleným, reklamovaným, poškozeným, vráceným od zákazníků, atd. Drtivou většinu našeho obratu však
tvoří zboží s blížícím se koncem záruční lhůty.

V části trhu, v níž se pohybujeme, je platba ze své podstaty často problém. SYPEX však platí svým dodavatelům
obvykle předem nebo při převzetí zboží.

Neprofesionální management těchto zásob bývá velmi nákladný a často způsobuje firmám a jejím dlouhodobě
budovaným a podporovaným značkám nenahraditelné škody.

DÍKY JIŽ NĚKOLIKA LETY PROVĚŘENÉ, FUNGUJÍCÍ STRUKTUŘE TÉMĚŘ STOVKY NAŠICH ODBĚRATELŮ
Z TRŽNIC PO CELÉ REPUBLICE JSME SCHOPNI ZARUČIT I PŘI ROČNÍM OBJEMU PRODEJE V ŘÁDECH
STOVEK TUN, ŽE SE VAŠE ZBOŽÍ NEOBJEVÍ V BĚŽNÉ MALOOBCHODNÍ SÍTI.

Naše dostatečné skladovací kapacity (přes 2 000 paletových míst) na jižním okraji Prahy jsou zárukou, že i celokamionové odběry budou moci být realizovány v nejkratším možném termínu.

VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ZÍSKÁVÁTE RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ A HLAVNĚ DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ.
PŘEBÍRÁME ZA VÁS VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A STAROST O ZBOŽÍ A NESEME VŠECHNA RIZIKA,
KTERÁ Z TÉTO ČINNOSTI PLYNOU A TO BEZ JAKÝCHKOLIV DODATEČNÝCH NÁKLADŮ.

