Mod
dern Logis
stics nego
ocia contrratos temp
porários sazonais
s
p
para arma
azenagem
m
de produtos
p
d industrria e do va
da
arejo em Jundiaí e Manaus
M
Messmo antes do
d início das
d operaçõ
ões aéreas
s, a compa
anhia prosp
pecta conttratos para
a
movvimentação
o, controle de estoqu
ue, manuse
eio e outross, aproveittando a de
emanda de
e
fim de
d ano
A Modern Log
gistics, o mais
m
novo integradorr logístico brasileiro, vai dar in
nício neste
e
fim de
d ano às primeiras operações spot parra armazen
nagem. A proposta é oferecerr
espa
aços livress para a ind
dústria, esspecialmen
nte para aq
queles seto
ores em que há alta
a
da demanda
d
nesta épo
oca. Alguns dos principais
p
a
alvos
são os fabric
cantes de
e
eletrroeletrônico
os, e-com
mmerce e peças auttomotivas. Estarão d
disponíveis
s para ass
operrações spo
ot de arm
mazenagem
m os centtros de distribuição de Jundiaí (SP) e
Man
naus (AM).
O no
ovo integra
ador logístico vai con
ntar com frrota própria
a de aeron
naves carg
gueiras e o
prim
meiro Boein
ng 737-400
0F da Mod
dern Logisttics deve chegar
c
nass próximas
s semanass
para
a o processo de certtificação e posterior início dass operaçõe
es. A nova
a empresa
a
esco
olheu o Ae
eroporto de
e Viracoposs, em Cam
mpinas (SP
P), como hub e definiu Manauss
e Re
ecife como
o os primeirros destino
os.
Resu
ultado de um
u investimento de 75 milhões
s de dólare
es, a Mode
ern terá atté 2020 36
6
aero
onaves na frota.
Saib
ba mais so
obre a Modern Logistics
A Modern Log
gistics vai oferecer
o
se
erviços log
gísticos qu
ue engloba
am toda a cadeia de
e
suprrimento pa
ara os clie
entes. Para
a isso, va
ai contar com
c
transp
porte aére
eo próprio,
arma
azenagem em 15 ce
entros de distribuição
d
o instalado
os por todo
o o país e transporte
e
terre
estre com parceiros
p
e
estratégico
os.
Na primeira
p
fa
ase da Mo
odern Logisstics, serã
ão instalados centross de distrib
buição em
m
Jund
diaí , Cam
mpinas , Manaus
M
e mais 5 unidades com loccalizações
s a serem
m
dete
erminadas, cada um com
c
capaccidade de 5 mil metro
os quadrad
dos. Com a chegada
a
da primeira
p
ae
eronave, oss voos ligarão São Pa
aulo a Man
naus e, em
m seguida, começará
á
a funcionar a linha para
a Recife, sempre
s
com os vooss e os cen
ntros de distribuição
o
alinh
hados ao trransporte terrestre.
t
Com
m profissionais com um histórrico de va
ariadas exxperiênciass bem-sucedidas no
o
setor de projettos logísticcos, a Mode
ern Logistiics é especcialista no desenvolv
vimento de
e
proje
etos perso
onalizadoss para ass indústria
as do seg
gmentos ffarmacêutiico, HPC,
eletrroeletrônico
o, compon
nentes, varrejo e carg
gas especia
ais, entre o
outros. Iss
so significa
a
eficiê
ência finan
nceira e op
peracional para os cliientes da Modern.
M

Maiss informaçõ
ões em ww
ww.modern
n.com.br
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