MEDIQ GING IN 1,5 JAAR TIJD
VAN VIJF DISTRIBUTIEPUNTEN NAAR ÉÉN
FULFILLMENT CENTER.

Mediq is in Europa een grote speler in de branche van medische hulpmiddelen,
logistieke totaaloplossingen en zorginnovaties. Ze leveren zowel aan het
B2B-kanaal, waaronder zorginstellingen, ziekenhuizen en eerstelijns instellingen, als
rechtstreeks aan de patiënt, ook wel eindgebruiker genoemd. De reden voor deze
omslag? De capaciteit van de voorheen vijf distributiecentra in de Benelux werd te
beperkt en voldeed niet meer aan de normen.
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