
White Label Drop Shipping and Fulfillment Services 

 

Vi tilbyder det der på fint engelsk kaldes for ”White Label Drop Shipping and Fulfillment Services” en service 

hvor vi modtager dine ordre elektronisk, enten via XML-fil drop eller på anden elektronisk vis. 

Med ovennævnte er det muligt at I som kunde får Jeres egen afsender på de fragtlabels vi udskriver til Jeres 

kunder, og samtidig får I mulighed for at kunne lave et simpelt egen ”design” af den mailback som vi sender 

til kunden når vi har sendt ordren afsted. Samme mail kan sendes så den får Jeres afsender emailadresse så 

mailen ser ud til at kommer fra Jer. Info i mailen kan udfyldes med forskellige typer af data, f.eks. Jeres 

åbningstider og kundeservice telefonnummer, og link til reklamation eller kundeservice på Jeres website. 

I får egen actor i vores Consignor, så I også har mulighed for at vi kan lave et site til Jer som i kan linke til, 

hvor jeres kunder kan udskrive en returlabel hvis de har brug for det. 

Med denne aftale følger også en fragt aftale som giver mulighed for at I kan leje plads til Jeres varer på 

vores lagerhotel, det er så muligt at vi kan sampakke Jeres varer med Avant varer. I kan derved flytte Jeres 

lager af egne varer til vores lagerhotel som så giver mulighed for at vi kan lave en samlet fulfillment af Jeres 

kundes ordre indeholdende både Jeres og Avants sortiment. I slipper derved for den fysiske håndtering af 

varerne, og slipper samtidig for at skulle opkræve kunden for dobbelt fragt ved blandede ordre, og kan 

derved fokusere på at vækste Jeres forretning, uden at tænke på begrænsninger i logistikken, den tager vi 

os af. 

I vil få en samlet månedlig opkrævning på fragt for de pakker vi har håndteret for Jer.  

Aftaletyper: 

Fulfillment Services 1 – Oprettelse 5000,- 

• Egen actor I Consignor 

• Adgang til brug af GLS og Danske Fragtmænd fragttyper.  

• Egen afsenderadresser på pakkelabels (GLS og Danske Fragtmænd) 

• Mulighed for egen mailback design der sendes til kunderne når pakken er afsendt fra Avants lager. 

• Fragtafregning månedlig. 

• Mulighed for tilkøb af XML ordre modtagelse 

• Mulighed for tilkøb af GLS returlabelportal 

 

Fulfillment Services 2 – Oprettelse 7500,- 

• Egen actor I Consignor 

• Adgang til brug af GLS og Danske Fragtmænds fragttyper.  

• Egen afsenderadresser på pakkelabels (GLS og Danske Fragtmænd) 

• Mulighed for egen mailback design der sendes til kunderne når pakken er afsendt fra Avants lager. 

• Fragtafregning månedlig. 

• Egen ftp mappe til aflevering af ordre via XML (Se XML skabelon for fil specifikationer) 

• Mulighed for tilkøb af GLS returlabelportal 

GLS returlabelportal – Oprettelse 1500,-  



Ud over disse ovennævnte aftaler, er der også muligt at lave specialaftaler omkring retur og reklamations 

håndtering af de varer Jeres kunder sender retur. 

Fragt priser m.m. på en af de ovennævnte aftaler: 

 

 

 

 

 

For yderligere uddybning af ovennævnte kontakt: 

Henrik Berg 

E-commerce & integrations manager 

T: +45 8678 5200 | M: +45 4177 8911 | hb@biludstyr.dk 
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