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START PRESSMEDDELANDE

 

vidaXL BYGGER ETT ANDRA DISTRIBUTIONSCENTER PÅ 80.000 M2 I VENLO

 

På grund av sin snabba tillväxt kommer den internationella online-återförsäljaren

vidaXL påbörja byggandet av ett andra distributionscenter vid Trade Port Noord i

Venlo. Det nya distributionscentret beräknas stå klart i mars 2020.

 

I slutet av 2017 öppnade vidaXL redan ett nytt distributionscenter i Venlo på 10 hektar. Detta

väldigt ambitiösa företag startade ett dropshippingprogram1)  i 2018, som visade sig vara en

stor framgång. Tack vare denna snabba tillväxt – delvis genererad av dropshippare – har

vidaXLs försäljning exploderat igen, så ett nytt lager måste byggas.

 

Byggandet av det andra distributionscentret med en total yta på 80.000 m2 vid Trade Port

Noord började i maj 2019. Båda byggnadernas totala yta tillsammans kommer då att utgöra

180.000 m2. Anledningen till att Venlo valdes som bas är på grund av de logistiska fördelarna

och det nuvarande lagrets plats.

 

⏲
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OM VIDAXL

vidaXL is a rapidly growing international online retailer. Our success is based on our belief that things can always
be better and cheaper: ‘Expect more’. Because nobody likes to pay too much for products. We are continually
expanding our product range and offer the best products for the best price. We like to go the extra mile for our
customers by improving popular products and making them even cheaper.

Konstruktionen och den nya byggnaden har en positiv effekt på sysselsättningen. Den första

byggnaden har redan ett ”very good” BREEAM-certifikat, och den andra byggnaden drivs av

samma mål. På den andra byggnaden kommer hela taket kommer att utrustas med solpaneler.

Dessa paneler förväntas bli installerade och tas i bruk under 2020.

 

 

1) Dropshipping är ett sätt att sälja vidaXLs produkter via din egen webbshop eller andra

försäljningskanaler. Produkterna skickas direkt från vidaXLs distributionscenter, så säljaren

behöver inte ha produkterna i lager.

 

 

 

SLUT PRESSMEDDELANDE

 

Notes to the editor: For more information, please contact Nina Szynalski, contact person of

vidaXL.

E-mail: [email protected]
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