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HASTER Hjælp os med oplysninger til ny

fragtaftale.

Bestyrelsen vil lave en ny aftale om fragt til import af vin til Danmark. Det

drejer sig primært om biltransport fra EU-lande

De mulige kandidater vil gerne have en ide om hvilke mængder (antal paller) vi

anslår, for dermed at kunne give en konkurrencedygtig pris.

Det vil være en stor hjælp, hvis I vil tage 5 minutter og besvare undersøgelsen på

dette link - helst inden 15. januar:

https://marketing-questionnaire.typeform.com/to/tk81RM

Vi beder jer blot skønne hvor mange paller I vil importere på årsbasis fra hhv.

Frankrig, Italien og Spanien, som er de største import-mæssigt. Aftalen vil dog
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omfatte alle relevante EU-lande.

De indsamlede oplysninger behandles fortroligt af bestyrelsen og videregives kun

på total-niveau med fragt-firmaerne.

Og så GODT NYTÅR

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer Godt Nytår.

Det glæder os, at vi i 2018 har fået 47 nye medlemmer og - desværre - mistet

14. Foreningen har nu 120 medlemmer mod 87 ved udgangen af 2017.

Vores hjemmeside vendt mod vin-kunderne - FIND-DIN-VIN - har nu 41 medlems-

virksomheder tilsluttet.Siden bliver godt besøgt, og vi håber snart at kunne vise

statistik for antal henvisninger til medlemmernes hjemmesider.

DHL distributionsaftalen - brug den

Efter 6 måneder har vi talt med DHL om den indgåede distributionsaftale (primært

fragt af vin til kunder i Danmark).

Der er for tiden kun 6-8 medlemmer, som benytter aftalen. Vi så gerne, at flere

benytter de indgåede fordelsaftaler, da det styrker vores forhandlingsmuligheder

m.h.t. at opnå de bedste priser og vilkår.

I er velkomne til at kontakte formand Knut Gotfredsen (kontakt@forvin.dk eller

mobil 40208333) hvis I har spørgsmål til aftalen.

Knut Gotfredsen siger: "Jeg bruger selv aftalen i Vinentusiasten ApS, primært til

danske kunder, men også til kunder i bl.a. Sverige, Tyskland og sågar Hong Kong.

Leverancer sker hurtigt og uden skader. Jeg hjælper også House of Wine and

Spirits med forsendelser til Sverige og det fungerer også super godt."

Et tip: Husk at bruge tape med påskrift "glas", "fragile" eller lignende til at lukke

kassen med.
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