Nyhedsbrev maj 2020
Corona tider hos Esbjerg Gods.

Udvidelse af lagerkapacitet.

Opdatering…….

Vi har, grundet øget lagerbehov,
indlejet yderligere lagerkapacitet.

Vores foreløbige erfaringer med
Covid-19 har, trods alvoren, været
ganske positive.
Vores kunder har været meget
professionelle i håndtering af
situationen, og ikke mindst til at
beskytte vores chauffører bedst muligt.
Tak for det!
Vi har foreløbig ikke konstateret nogle
smittede hos os – heldigvis.

Lageret ligger ganske tæt på vores
terminal på Alssundvej.
Det betyder, at vores samlet
lagerkapacitet nu er på ca. 24.000 m2.
Med disse nye faciliteter forventer vi, at
kunne servicere flere kunder som har
behov for bl.a. lagerhotel.
Kontakt for yderligere info:
onielsen@esbjerg-gods.dk

Og når man tænker på, at vi har ca.
1.200 sendinger dagligt, er det en
ganske stor bedrift.

Lidt at grine af.

Esbjerg Gods tager ansvar for
medarbejdernes sundhed.
Esbjerg Kommune går nu forrest med at
tilbyde partnerskab med virksomheder
som indfører rygestop.
Partnerskabet går i al sin enkelthed ud
på, at der tilbydes kurser for de
medarbejdere som selv ønsker at stoppe
med at ryge.
Esbjerg Gods har i den forbindelse
indgået et samarbejde med Esbjerg
Kommune, og tilbyder medarbejdere et
rygestop kursus gratis.

Det bliver en dårlig dag når:

Grundlovsdag 5. juni 2020.
Til venlig orientering har vi lukket
Grundlovsdag den 5. juni 2020.
Skulle der være et behov for kørsel eller
lignende, beder vi Dem kontakte vores
kørselsafdeling:
•
tlf. 75142200
•
transport@esbjerg-gods.dk

Olietillæg maj 2020.
Tillægget for maj er 14,90%.

Man kører bag en gruppe
Hells Angels og hornet
sætter sig fast!

Express Service – et komplet produkt fra Esbjerg Gods.
Når “tid er penge” er vi klar til at rulle ud med øjeblikkelig varsel.
Vi har specialiseret os i at kunne klare både større partier og helt små leverancer
hurtigt og præcist.
Esbjerg Gods giver gerne et tilbud på tid og pris, så du selv kan vurdere, hvilken
transportform der bedst kan svare sig her og nu.
Kontakt venligst vores salgsafdeling på 7614 0990 eller på mail onielsen@esbjerggods.dk

National distribution ● kurér ● lagerhotel ● pakkedistribution ● outsourcing ● komplette logistikløsninger

