


Cobertura
• Cobertura regional, nacional e internacional com experiência local.
• Serviço 24 horas desde qualquer ponto de origem até qualquer     

destino de Espanha e Portugal através de uma Rede formada por mais 
de 70 Membros.

• Ligação diária internacional com mais de 20 países através da Rede          
Palletways constituída por mais de 400 Membros. (Solicite informação).

Serviços
• Serviços Premium e Economy.
• Serviços Pre12 e Pre14.
• Serviço de entregas e recolhas entre o cliente e o seu fornecedor/cliente 

ou entre dois pontos que não o cliente direto. 
• Logística Inversa.

Especialistas em Mercadoria Paletizada
• Sistemas operacionais desenhados especialmente para transportes 

de carga paletizada.
• Envíos de 1 a 5 paletes.
• Tipos de paletes: Megafull, Full, Half, Light, Quarter y Mini-Quarter

Sistemas de Seguimento e Controle
• Etiquetas com código de barras.
• Rastreabilidade total dos envios.
• Documentação do cliente (guias) digitalizada.
• Confirmação on-line no momento da entrega. 
• Seguimento on-line dos envios desde a recolha à entrega no destino final.

Manuseamento
• Um único manuseamento, num HUB central.
• Carga e descarga dos veículos de forma lateral.
• Minimização dos danos nas mercadorias.

Responsabilidade
• Cobertura de seguros standard (CMR).
• Possibilidade de ampliar a cobertura do seguro.

Qualidade
• Rigoroso procedimento de captação de membros.
• Manual de Operações único para toda a rede.
• KPI ´s semanais.

Uma nova definição para a distribuição expresso 
de mercadoria paletizada 

*  Redução do tempo de trânsito: 24 horas.
*  Maior cobertura: desde e até qualquer ponto de Espanha, Portugal e outros países da 
Europa.
*  Aumento da competitividade, com uma distribuição de mercadoria paletizada mais rápida 
e económica.
* Controle total dos seus envios através do Portal Palletways: Pallet Connect, Rastreabilidade 
(P.A.S.S. – Palletways Archway Scanning System), POD Mobile ou Faturação On-Line. 
* Obtêm-se os recibos digitalizados no dia seguinte à entrega.
*  Contacto centralizado que gere todas as suas entregas.
*  Uma melhor imagem diante dos seus clientes, minimizando os danos das suas mercadorias.
* Maior flexibilidade, uma rede exclusiva para mercadorias paletizadas.
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Beneficios

• Possibilidade de ampliar a cobertura do seguro.

• KPI ´s semanais.



HORÁRIOS OPERACIONAIS

Palletways oferece um serviço de distribuição inovador, 
rápido e eficaz, a preços muito competitivos. 

O veículo de ligação do membro da 
Palletways chega ao depósito local 
depois de ter recolhido a mercadoria 
dos vários Hubs.

Dia A

Dia B

Os veículos de entrega iniciam a 
sua atividade para levar a mercado-
ria até ao destino final.

Os membros da Palletways começam 
a recolher as mercadorias dos 
seus clientes nas respetivas áreas. 
Regressam ao seu armazém para que 
estas sejam carregadas nos camiões 
de linha com destino aos Hubs.

Os veículos de ligação chegam aos 
Hubs procedentes de toda Espanha 
e Portugal. Ali as mercadorias são 
processadas para serem reexpedidas.

O último dos veículos de ligação parte 
dos Hubs com as mercadorias que serão 
entregues e dá-se início à mudança para 
o armazém local.

O veículo de ligação chega ao armazém local. 
Aqui termina um ciclo de 24 horas.
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Pode comprovar com um único ‘click’ toda a informação das suas entregas?

O seu fornecedor pode enviar-lhe os comprovativos de entrega digitalizados no dia seguinte à entrega?

O seu fornecedor tem controle de qualidade e auditorias periódicas?

O ciclo do RECOLHA e da ENTREGA

Comprove se pode responder ‘sim’ a todas as perguntas sobre a 
distribuição dos seus envios de mercadoria paletizada.

As recolhas e as entregas dos seus envios de mercadoria paletizada não podem ser 

mais simples de que com a PALLETWAYS.
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Se não é assim, contacte já com a Palletways para um estudo sem compromisso sobre as suas 
necessidades.

Está seguro de que entrega da maneira mais eficiente os seus pequenos envios de mercadorias paletizadas?

Pode entregar de maneira competitiva e segura as suas mercadorias em múltiplos destinos?

Pode estabelecer um único contacto com o seu fornecedor para qualquer destino?

Pode saber a situação dos seus envios sem ter que realizar uma chamada telefónica ao seu fornecedor?

+ 34 902 88 24 24
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O cliente solicita a recolha 
à Palletways. 

A recolha é efectuada.

Seguimento total da expedição 
através do Portal Palletways. 

A mercadoria é entregue 
no dia seguinte.

Os comprovativos de entrega (guias) 
estão disponíveis ‘on-line’.
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