ID LOGISTICS BRASIL TEM NOVO DIRETOR COMERCIAL

O executivo Marcos Bagnolesi acaba de assumir a Diretoria Comercial da filial brasileira do
Grupo ID Logistics. Com passagens pelas empresas Ceva, Gefco e Luft, Bagnolesi tem um
amplio conhecimento do Mercado Logístico no Brasil y tem o desafio de manter e
incrementar os níveis de crescimento de companhia multinacional no Brasil.
De acordo com Bagnolesi, engenheiro mecânico pela Mauá e MBA em Gestão Estratégica e
Econômica de Mercado pela FGV, os principais desafios à frente do novo cargo são a
ampliação da carteira de clientes e a diversificação dos segmentos de atuação da empresa.
No mercado de logística desde 2002, o novo diretor comercial acredita que a sua
experiência encaixa perfeitamente na filosofia e modelo de negócio da ID Logistics e que,
por isso, a parceria tem excelentes possibilidades de sucesso.

SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2014 um volume de negócios de 874,5 milhões de euros. O grupo gerencia 200 sites
localizados em 14 países, representando 3,6 milhões de m² operados na Europa, América
Latina, Ásia e África, com 13 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e
comércio eletrônico, com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se
caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As
ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B
(código ISIN: FR0010929125).

ID LOGISTICS BRASIL
Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, sendo a segunda em faturamento depois da
matriz francesa, a filial brasileira corresponde a 11,5% das atividades e faturamento do
grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base para o
desenvolvimento de outras filiais na América Latina. A operação brasileira é também a que
mais cresce, numa taxa média aproximada a 30% nos últimos cinco anos.

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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