Współpraca firm Relex Solutions i
Strategix CFT to dalszy rozwój oraz
możliwości pozyskiwania nowych
klientów
Partnerstwo daje nowe możliwości sprzedaży w branży retail oraz w sektorze
zarządzania łańcuchem dostaw
6 maja 2017 – RELEX Solutions, dostawca zintegrowanych rozwiązań do planowania przestrzeni
i łańcucha dostaw, ogłasza podjęcie współpracy z firmą Strategix CFT, która jest globalnym
dostawcą zintegrowanych rozwiązań do zarządzania kategorią oraz łańcuchem dostaw , a także
świadczy usługi konsultingowe w tym zakresie. Celem obu firm jest wspólne rozwijanie swojej
oferty oraz dotarcie do klientów na całym świecie.
Zgodnie z umową partnerską, RELEX Solutions i Strategix CFT będą oferować połączone
rozwiązania i usługi w wielu krajach na całym świecie w tym w USA, UK, Niemczech, Europie
Wschodniej i Rosji.
Strategix CFT posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania kategorią oraz planowania
łańcucha dostaw, i - podobnie jak firma Relex - wspomaga wiodące sieci handlowe i
producentów w optymalizacji zapasu oraz przestrzeni, aby zwiększyć satysfakcję klientów,
zmaksymalizować sprzedaż oraz marżę.
"Firma RELEX Solutions jest liderem innowacji, a jej szybki wzrost w branży handlowej i
dostawczej, potwierdzone wyniki oraz pozytywne referencje klientów sprawiają, że to
partnerstwo daje nam duże możliwości rozwoju. Jesteśmy zadowoleni z podjęcia tej
współpracy" Jan Hanussek, CEO Strategix CFT.
„Rozwiązywanie problemów sieci handlowych i producentów oraz dostarczanie światowej
klasy rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw jest kluczowe dla obu firm. Strategix CFT ma silny
zespół do spraw wdrażania rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw oraz jest ekspertem w
dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań do zarządzania kategorią. Jesteśmy przekonani, że ta
współpraca zaowocuje znaczną wartością dodaną dla obu firm, a przede wszystkim dla naszych
klientów i pomoże obu firmom utrzymać tendencję wzrostową na całym świecie" Mikko
Kärkkäinen, CEO RELEX Solutions.
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O Strategix CFT
Strategix CFT jest globalną firmą, która oferuje kompleksowe i sprawdzone rozwiązania takie
jak usługi konsultingowe IT z zakresu zarządzania kategorią i łańcuchem dostaw. Strategix CFT
opiera się na dogłębnych technicznych i biznesowych ekspertyzach procesów jak i wymaganej
infrastruktury IT. Firma asystowała światowym sprzedawcom i dostawcom w procesie
wdrożenia komplementarnych środowisk branży CM (zarządzanie kategorią) i SCM
(zarządzanie łańcuchem dostaw).
Strategix CFT powstało z połączenia niemieckiej firmy konsultingowej Strategix Enterprise
Technology i świadczącej usługi IT firmy CFT Inc. z główną siedzibą w Chicago. Nowa firma może
pochwalić się ponad 25-cioletnim doświadczenia w branży CM i SCM i łącznie zatrudnia 250
osób na całym świecie z oddziałami w Niemczech, Polsce, Rosji, Turcji i Stanach Zjednoczonych.

Wiecej informacji na stronie : http://strategix.pl/

O RELEX Solutions
RELEX Solutions jest jednym z najszybciej rozwijających się dostawców zintegrowanych
rozwiązań do zarządzania przestrzenią handlową i łańcuchem dostaw.

Firma RELEX oferuje rozwiązania wspomagające prognozowanie popytu, optymalizację
zapasu, automatyzację uzupełniania zapasu, optymalizację kategorii ukierunkowaną na
potrzeby klientów, planowanie przestrzeni i asortymentu.
RELEX posiada oddziały w Finlandii, USA, UK, Niemczech, Włoszech, Francji, Szwecji,
Norwegii oraz Danii.
Więcej informacji na stronie: www.relexsolutions.com
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