C A S E

S T U D Y

Base Logistics: tool voor
eersteklas klantenservice
Of je nu fanatiek hardloper, fietser of fitnesser bent, Wahoo helpt
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andere bedrijven in-house Value
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is Base Logistics de partner voor opslag, distributie, transport en

Added Logistics uitvoerde, hebben wij

van Wahoo. In totaal werken 15
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klantenservicemedewerkers dagelijks

Het bedrijf biedt een breed scala aan fitnessaccessoires, allemaal
Klantnaam:
Wahoo Fitness (Atlanta, GA, USA)

Value Added Logistics.

met Klairy, de logistieke applicatie

Bedrijfsactiviteiten:

“We hebben volledig
inzicht in onze orders en
ons voorraadsysteem.”
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onze processen efficiënter te

Omdat Wahoo eigen vestigingen in

communicatie is centraal terug te

J.P. Matzigkeit
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logistieke applicatie.
baselogistics.com

