VI FØLGER DIG
– GENNEM HELE LIVET
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EN STÆRK SPILLER I
TRANSPORTBRANCHEN

Hos 3x34 tilbyder vi landsdækkende transport af stort set
enhver form for gods, og med afdelinger placeret strategisk
i hele landet er der aldrig langt fra bestilling af transport til
levering hos dig eller dine kunder.
3x34 er i dag ledet af Nino Rizzato, der med mere end 21
års erfaring i transport- og logistikbranchen, overtog direktørstillingen i 2018. Sammen med dedikerede medarbejdere
har han på kort tid udviklet virksomheden og strammet op,
så den i dag står stærkere over for fremtidige udfordringer og
tilbyder effektive, sikre og præcise transportløsninger 24-7.
Med den nye ledelse er der indført en gennemgående
struktur, som bl.a. består af tavlemøder, hvor eventuelle
problemstillinger tages op – en metode, der gør os mere
effektive og professionelle til gavn for vores kunder. Vi har

endnu mere fokus på opsøgende salg, og vores dygtige
konsulenter er kørende i hele landet, så vi altid er tæt på og
kan stå til rådighed for vores kunder. Strategien er, at vi vil
åbne nye terminaler – især i Jylland. En strategi, som gør os til
en attraktiv og mere agil samarbejdspartner.
Som en del af den nye strategi, har vi opdateret hele vores
it-system med bl.a. ny onlinebooking og app, der skal gøre
det endnu nemmere at bestille transport. Alle vores biler er
certificerede, har de rette eftersyn og lever op til tidens CO2krav. Vi bidrager til samfundet, og tager, med vores seriøse
CSR-politik, vores ansvar alvorligt. Bl.a. er elever en fast
bestanddel af vores store mandskab. Desuden er vi opmærksomme på madspild og giver gerne et økonomisk bidrag, der,
hvor vi ser et behov.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find fotogallerier,
cinemagraphs, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

Fotogalleri

Cinemagraph

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Webikon

Snap video
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VORES SERVICES:

RUTE-/TURKØRSEL

LAGERHOTEL

Vi sørger for hurtig og billig afhentning og levering. Vi tilbyder
fast rute- eller turkørsel for alle typer af erhverv – også med
levering til private. Fordelene er mange, f.eks. faste lave priser,
højeste prioritet og hurtig levering.

Outsourcing af lagerlogistik. Vi tilbyder permanent eller
midlertidigt lager til alle erhverv, som ønsker professionel
lagerstyring og variable lageromkostninger til en god pris.

DISTRIBUTION

E-HANDELSLØSNINGER

Vi håndterer faste dag til dag-leverancer. Vores service er
landsdækkende og til alle brancher med levering til både
virksomheder og private. Vi tilbyder desuden indbæring,
udpakning og bortanskaffelse af tilsvarende inventar.

Har du en webshop, kan vi være behjælpelige med din lagerbeholdning, så du ikke skal bekymre dig om opbevaring. Vi
sørger for lager, logistik, handling og forsendelse af dine varer.

ROSKILDE
Københavnsvej 176 · 4675 7100
KØBENHAVN
Farverland 7, Glostrup · 4457 0590





SLAGELSE
Skovsøviadukten 2 · 5858 0658
NÆSTVED
Tekstilbuen 2 · 5577 4477

www.rea.as

ADVOKATFIRMA

HOLCK-ANDERSEN & TYGE SØRENSEN
Nyhavn 6 ∙ 1051 København K
Telefon: 3311 9313
advokat@adv-nyhavn.dk
www.adv-nyhavn.dk
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DIN TOTALLEVERANDØR
AF TRANSPORT- OG
FLYTTELØSNINGER
GENNEM 45 ÅR

VI TILBYDER KØRSEL INDEN FOR:

3x34 er et a.m.b.a.-selskab og er ejet af de mange dedikerede vognmænd,
som dagligt yder en kæmpe indsats for kunder i hele landet. Vores styrke
har altid været – gennem de mere end 45, år vi har været i branchen – og
er stadig, at vi er fleksible og omstillingsparate, så vi kan imødekomme
kundens nutidige krav til transportløsninger. Det gælder både for private og
større erhvervskunder.
Vi råder over en af landets største vognparker på mere end 200 biler – lige
fra store lastvogne og kassevogne til trailere – og kan derfor løse alle slags
behov inden for transport og flytning.

Bille & Buch-Andersen A/S
Revision og Rådgivning

“Vi måler vores succes på, om vi formår at
være en indtægt for vores kunder”

•

Her og nu-transport

•

Specialtransport

•

Køle-, fryse- og varmetransport

•

Krankørsel

•

Liftvogne

•

Store lastvogne

•

Kurerkørsel

•

Flyttetransport

•

Studenterkørsel

Vi tilbyder:
• Regnskab
• Revision
• Bogføring
• Skatterådgivning
• Økonomisk Rådgivning

Bille & Buch-Andersen A/S · Holsbjergvej 31-33 · 2620 Albertslund · Tlf.: 43 43 81 43
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FREMTIDENS TRANSPORT
– SKRÆDDERSYEDE LOGISTIKLØSNINGER
Vores overordnede mål i 3x34 Logistik er at levere
skræddersyede logistikløsninger til erhverv. Vi arbejder efter
mantraet: ”Vi flytter os selv, før vi flytter andre”, og har derfor
konstant fokus på at udvikle vores logistikprodukter og
services for at kunne imødekomme tidens krav til effektiv,
sikker og præcis levering. Det betyder, at vi i dag har en
række services tilpasset vores kunders forventninger og et
landsdækkende distributionsnetværk, der er med til at sikre
de høje standarder, vi arbejder efter.

Hver eneste kunde er unik og har sine egne behov og
forventninger til en transportløsning. Vi går i dialog med alle
vores kunder - og skræddersyr en løsning. Det kan f.eks.
være, behovet er for opbevaring af en større mængde gods,
der skal distribueres løbende over 15 dage - eller situationer,
hvor varerne ikke skal leveres med det samme, men godt
kan vente til næste dag. Flere af vores kunder vælger en
skræddersyet logistikløsning på grund af den gode service,
økonomien og fleksibiliteten, og vi er overbeviste om, at det er
de skræddersyede løsninger, der tegner fremtidens transport.

MODERNE LAGERFACILITETER
– SIKKER OPBEVARING AF GODS
Med moderne og landsdækkende lagerfaciliteter kan vi tilbyde sikker opbevaring af dit gods eller indbo. Vores mere
end 1.000 kvm lagerlokaler er rene, tørre og opvarmede
og drives af engagerede medarbejdere, der hver dag står
på mål for, at godset eller indboet opbevares under de

absolut bedste forhold. Kravene til deres arbejde er høje,
så vi kan garantere dig den bedste service.
Vi er Gazelle-virksomhed og Triple A-certificeret, som er
din garanti for, at du samarbejder med en seriøs og professionel virksomhed.
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DYGTIGE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE
HOLDER 3X34 KØRENDE
Uden dygtige medarbejdere – ingen 3x34. Det er de mange
engagerede ildsjæle og yderst kompetente folk, der dagligt
møder vores kunder, som er drivkraften i 3x34. Størstedelen
af medarbejderne har anciennitet på mere end 10 år, hvilket
medfører stor erfaring og kendskab til kunder og løsninger.

Alle medarbejdere gennemgår et særligt 3x34uddannelsesprogram, når de bliver ansat, hvor de bliver
undervist i effektiv, sikker og præcis transport. Derudover
sørger vi for løbende uddannelse efter behov, så alle
medarbejdere er opdateret på nyeste viden inden for deres fag.
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MED VORES NYE APP BLIVER DET ENDNU NEMMERE AT
VÆRE KUNDE HOS 3X34
Hos 3x34 følger vi med tiden, og hvad er mere tidstypisk
end en app. Vi er i gang med at få udviklet en app, der
gør det nemt at booke en billig bil, når du skal flytte, bliver

student eller skal have en vare transporteret på tværs af
landet. Indtil app’en er på gaden, kan du gøre bruge af vores
onlinebooking på vores hjemmeside.

3 x 34 bruger SuperOffice til at sikre den gode
kundeoplevelse i salget
Dashboards giver mig overblikket over, hvilke
salgsaktiviteter jeg skal prioritere, og jeg
husker derfor at følge op på alle udestående
tilbud.
I SuperOffice lagrer jeg og mine kollegaer alle informationer om kunderne i henhold til GDPR. På grund af den
indbyggede salgsguide husker vi automatisk at følge
op, og vi er i stand til at yde god kundeservice, fordi
alle kontrakter og aftaler er vedhæftet som sager på

den enkelte kunde. Vi har et mantra: ”Hvis det ikke er
i SuperOffice, så findes det ikke”. Det giver en fantastisk kundeindsigt og gør, at vi altid kan handle på viden. Det fedeste er, at SuperOffice bare er så nemt og
brugervenligt, at SuperOffice Danmark oprigtigt ønsker
at være sparringspartner, at vi har adgang til dansk support, og vi kan deltage i erfa-grupper og andre løbende
arrangementer.
Vivi Berndtson,
Salgs- og logistikkonsulent hos 3x34

superoffice.dk
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LOGISTIK
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LAGER
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LÆS MERE PÅ WWW.3X34.DK
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