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A DURACELL confia na ID LOGISTICS para a gestão da
sua logística na Península Ibérica



O operador vai gerir o armazenamento, preparação de pedidos e distribuição para
Espanha e Portugal



A visão de futuro, experiência e qualidade da operacionalidade do grupo ID Logistics
foram fatores essenciais para a sua seleção como parceiro logístico da Duracell

Madrid, 25 de abril de 2017: O grupo ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível internacional,
foi selecionado pela Duracell, empresa líder a nível mundial no fabrico de pilhas, para a gestão logística dos
seus produtos.
A operacionalidade, que está prevista iniciar para 1 de março, realizar-se-á na plataforma multicliente de
40.000 m2 que a ID Logistics tem em Cabanillas do Campo (Guadalajara). Nestas instalações terão lugar as
atividades de armazenamento de cerca de 1.800 paletes, a preparação de pedidos e a distribuição para
Espanha e Portugal, cobrindo assim todos os canais de distribuição.
A Duracell, que em 2016 passou a ser propriedade da Berskshire Hathaway, conta com um percurso de mais de
70 anos ao longo dos quais se posicionou como uma referência indiscutível do setor. Qualidade e durabilidade
são características inerentes da marca, conseguidas graças à aposta contínua na inovação e no compromisso
com os seus clientes e consumidores para a criação de valor.
Como refere Luis Estrada, Diretor Geral da Duracell Iberia “precisávamos de um parceiro logístico que nos
ajudasse a colmatar as nossas necessidades, e foi isso que encontrámos na ID Logistics. A qualidade da sua
atividade operacional, a equipa humana altamente qualificada, a vasta experiência, as instalações e a visão de
futuro do grupo foram elementos determinantes para escolher em quem depositar a nossa confiança. É por isso
que com este acordo de colaboração, sabemos que contamos com o parceiro idóneo para a gestão de uma área
tão importante da nossa atividade como é a logística”.
Por outro lado, Javier Echenique, Diretor Geral da ID Logistics para a Península Ibérica, declara: “Estamos muito
contentes por ter a confiança da Duracell. A nossa filosofia inovadora e a procura pela melhoria contínua
coaduna-se com a visão de negócio da Duracell, por isso creio que este é o início de uma relação longa e
frutífera”.
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SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma faturação em 2016
de 1.070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter 275 instalações em 16 países,
alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500
colaboradores. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde,
automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), entre outros, a ID Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o
desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN:
FR0010929125).
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