Mod
dern Logis
stics é esc
colhida pe
ela Emdisa
a para cuidar da arm
mazenage
em e
distrribuição de
d produto
os na região Norte
Emp
presa é disstribuidora de brinque
edos e artig
gos de pue
ericultura ttendo como
o
princcipais parcceiros a Ha
asbro e Philips Aventt
A Mo
odern Logistics, a pa
artir deste mês,
m
inicia
a as operaçções no CD
D de Mana
aus para a
Emd
disa, contemplando os
o serviçoss de recebimento, arm
mazenagem, picking e
distrribuição rod
doviária do
os produtos para região Norte.
A Em
mdisa, que
e é distribuidora de brinquedos e artigos de
d puericultura e tem
m como
princcipais parcceiros a Ha
asbro e Philips Aventt, atua nas regiões Norte, Nordeste e
Centtro-Oeste, assim com
mo em Min
nas Gerais e Espírito Santo. Ass operaçõe
es vão
utilizzar o Centrro de Distriibuição da Modern Logistics em
m Manaus,, que conta
a com
uma
a área mod
dular para atender
a
ass necessida
ades específicas de cada cliente. Os
servviços inclue
em a distrib
buição rodoviária tam
mbém na cidade
c
de M
Manaus.
Para
a ganho de
e produtivid
dade e garrantia de co
ontrole rigo
oroso de e
estoques, a Modern
Logistics utiliza
ará sistema
as integrad
dos próprio
os aliados à mão-de--obra espe
ecializada.
Para
a o Diretor Executivo da Moderrn, Hudson
n Reis, a Modern
M
Log
gistics se posiciona
p
como especialista em se
erviços de armazenag
a
gem, gestã
ão de estoques e dis
stribuição
rodo
oviária e aé
érea para as
a empresas instalad
das em Ma
anaus e qu
ue tem a
nece
essidade de
d enviar produtos pa
ara todo território naccional.
SOB
BRE A EMD
DISA
A Em
mdisa inicio
ou as operrações em 2009, foca
ada no ate
endimento diferenciad
do com
soluções práticcas e inteligentes aos clientes. Com a ad
dministraçã
ão localizad
da em
São Paulo, a Emdisa
E
posssui quatro
o Centros de
d Distribu
uição localiizados
ategicamente para ga
arantir qua
alidade e ra
apidez nass entregas. Além do CD em
estra
Man
naus, agora
a em parce
eria com a Modern, os
o outros trrês estão localizados
s em
Goiá
ás, Pernam
mbuco e Minas Gerais.
SOB
BRE A MODERN
A Modern Log
gistics operra atualme
ente dois centros
c
de distribuiçã
ão, em Jun
ndiaí e em
m
Man
naus, além
m de um terminal de
d cargas em Viraccopos (Ca
ampinas). Além dass
operrações con
nvencionaiis de um integrador logístico, a Modern Logistics vai contarr
com frota próp
pria de aerronaves ca
argueiras. O primeiro
o Boeing 7
737-400F da
d Modern
n
Logistics deve
e chegar nas
n
próxim
mas semanas para o processso de certtificação e
o das operações. A nova
n
emprresa escolh
heu o Aero
oporto de Viracopos,
V
postterior início
em Campinass (SP), co
omo hub, e definiu Manaus e Recife como os primeiross
desttinos, semp
pre com os
o voos e os
o centros
s de distrib
buição alinhados ao transporte
e

terre
estre. Resu
ultado de um
u investim
mento de 75
7 milhõess de dólare
es, a Mode
ern terá 36
6
aero
onaves na frota até 2020.
A Modern
M
Log
gistics é especialista
e
a e desen
nvolve pro
ojetos perssonalizados para ass
indústrias doss segmenttos farmacêutico, HPC,
H
eletrroeletrônico, varejo e cargass
eciais, enttre outros. Os proffissionais agregam anos de experiênc
cias bem-espe
suce
edida no desenvolvim
d
mento de projetos lo
ogísticos, o que sign
nifica credibilidade e
aporrte de resu
ultados fina
anceiros e operaciona
ais para se
eus cliente
es.
Maiss informaçõ
ões em ww
ww.modern
n.com.br
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