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Onze tassen zijn functioneel, 
sterk en duurzaam.
Niet elke webshop-eigenaar heeft tijd, geld en mankracht 
beschikbaar om na een online verkoop de logistieke 
orderverwerking uit te voeren. Tassenmerk Spikes & 
Sparrow werkt daarom samen met expediteur Alpi.

Spikes & Sparrow bestaat sinds 1998 en is tegenwoordig actief in 
20 landen over de hele wereld. Er worden intern tassen ontworpen 
in vintage-look, die vervolgens in India worden geproduceerd. De 
producten staan bekend om hun kwaliteit: stevig, functioneel, en 
ontworpen om lang mee te gaan. Het goed positioneren van de 
merknaam is een doorlopend proces. 

Spikes & Sparrow blijft druk met het uitbrengen van brochures, 
displays in winkels en het vernieuwen en verbeteren van hun 
website. Om de hoogwaardige merkbeleving in stand te houden en 
verder uit te breiden, is het belangrijk dat de kernwaarde ‘kwaliteit’ 
wordt weerspiegeld in een uitstekend logistiek proces.

MIRIAM MÖLLER
Office manager / logistiek.

Miriam Möller is nu zes jaar werkzaam bij Spikes & Sparrow. Ze is Office Manager en 
verantwoordelijk voor de logistiek. In de afgelopen jaren heeft ze het bedrijf flink zien groeien; er 
zijn twee merken bijgekomen, en er zijn distributeurs aangesteld in Scandinavië en Duitsland. Om 
deze internationale groei mogelijk te maken, zijn er intussen veel handelingen geautomatiseerd.

NICOLE VAN STERKENBURG
Administratief en financieel medewerkster.

Nicole van Sterkenburg werkt sinds anderhalf jaar als administratief en financieel medewerker bij 
Spikes & Sparrow. Ook zij benadrukt de internationale groei en voortdurende uitbreiding van het 
automatiseringsproces tijdens deze periode. 

Gemaakt in een stoere, vintage look en
bovendien allemaal in hoge kwaliteit leer.

®



Informeel, benaderbaar
en hulpvaardig.“

“

De samenwerking met Alpi loopt als sinds 2001. In 
die tijd begon het met het afhandelen van enkele 
luchtvrachtzendingen. Dat verliep naar grote 
tevredenheid en zo gingen er steeds meer 
opdrachten naar Alpi. 

Ondertussen heeft de expediteur zijn diensten 
uitgebreid tot een volledig e-fulfilmentpakket. Voor 
Spikes & Sparrow verzorgt Alpi nu de opslag en 
distributie van producten, en ook de inklaring van 
goederen wordt geregeld. Zo is het complete 
logistieke proces verzorgd.

“Door de jaren heen zijn onze afzet en ons bereik 
sterk gegroeid,” vertelt Miriam verder. “Alpi is daarin 
met ons meegegroeid. Ook denken zij altijd met ons 
mee wanneer er nieuwe oplossingen nodig zijn.”

Nicole van Sterkenburg werkt sinds anderhalf jaar 
als administratief en financieel medewerker bij 
Spikes & Sparrow. Ook zij benadrukt de 
internationale groei en voortdurende uitbreiding van 
het automatiseringsproces tijdens deze periode. 
“Sinds kort werken we - samen met Alpi - met een 
nieuw systeem, Picqer,” vertelt Nicole. “Deze 
software heeft voor een flinke verbeterslag in het 
voorraadbeheer gezorgd.”

Behalve een accurate en kundige verzorging van het 
logistiek proces, zijn Miriam en Nicole ook zeer te 
spreken over het persoonlijk contact met Alpi.

Miriam: “We hebben een vast contactpersoon waar 
we dagelijks contact mee hebben. De communicatie 
verloopt prettig, het bedrijf is ook goed bereikbaar 
en het vakkundige personeel is bereid om op elk 
moment te helpen. Die flexibiliteit is belangrijk voor 
succesvolle e-commerce.”

Ook Nicole zou Alpi altijd aanbevelen. “De informele communicatie en hulpvaardigheid geeft je altijd het gevoel 
dat het team van Alpi zich betrokken voelt bij ons als webwinkel. Ook de investering in Picqer is de moeite waard 
geweest. Dankzij de combinatie van deskundig personeel en automatisering van processen kunnen wij altijd op een 
geweldige logistiek vertrouwen.”

International Forwarders 
... we forward around the world ...

CASE STORY | 
®

DIRECT EEN E-FULFILMENT OFFERTE

https://www.alpi.nl/e-fulfilment-voor-webshops-nederland/?utm_source=eGuide&utm_medium=PDF&utm_campaign=E-Fulfilment&utm_term=e-fulfilment-eGuide&utm_content=eGuide-Spikes-Sparrows-Alpi

