16 de novembro de 2017 /// www.id-logistics.com

/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics chega a Roménia
e inicia atividade no 17º país em 17 anos
Lisboa, 16 de novembro de 2017 – A ID Logistics iniciou atividade na Roménia em outubro com a aquisição da
nova plataforma logística para o Carrefour. A Roménia é assim o 17º país com a presença do grupo de logística
desde a criação da empresa há 17 anos.
Desde outubro de 2017, a ID Logistics assumiu a logística de produtos secos (bebidas, mantimentos, HPC,
fragrâncias e higiene) e não alimentares (produtos têxteis e eletrodomésticos) na sua plataforma de Chiajna (a
10km de Bucareste). No seu armazém de 60 000m², 400 funcionários gerem a receção, armazenamento,
preparação e envio de pedidos de mais de 200 lojas na Roménia (hipermercados, supermercados, Cash&Carry
e lojas de conveniência), incluindo o inventario baseado no fluxo e cross-docking. Em suma, a ID Logistics na
Roménia prepara e envia mais de 40 milhões de encomendas, por ano, compostos por mais de 20.000 SKU’s
(Stock Keeping Unit).
A vasta experiência da ID Logistics no sector do retail, em atividades intensivas em mão de obra, e a
considerável contribuição da equipa da ID Logistics da Polónia, desempenharam um papel crucial nesta
aquisição e recuperação. As preparações em escala, bem como a sua execução, foram realizadas pelas equipas
polacas do Grupo, que sabiam como criar soluções logísticas adaptadas às necessidades do cliente, para agilizar
processos e apoiar o Carrefour nos seus ambiciosos planos de desenvolvimento na Europa Oriental.
Esta expansão para o mercado romeno está de acordo com a estratégia de desenvolvimento do grupo ID
Logistics, no qual pretende tornar-se o principal especialista em logística da Europa para grandes contas
industriais e de retail. A ID Logistics quer crescer rapidamente neste novo país como o desenvolvimento de
novos negócios.
Bogdan Grigorescu, chefe de logística do Carrefour na Roménia, afirma: “Estamos muito satisfeito por estender
a nossa parceria com a ID Logistics à Roménia e apresentar as melhores práticas que já desenvolvemos em
vários outros países. A transferência das operações em curso decorreu dentro da normalidade, sem efeitos
adversos para as nossas lojas, o que foi crucial para nós. Agora vamos trabalhar em conjunto nas próximas
etapas do projeto, o que implica continuar a melhorar as nossas operações e oferecer o melhor serviço possível
aos nossos clientes.”
Yann Belgy, Diretor Executivo da ID Logistics na Polónia e na Roménia, acrescenta: “Esta primeira operação
substancial na Roménia fornece ao grupo ID Logistics uma plataforma sólida para impulsionai o seu
crescimento neste mercado com alto potencial. Nos próximos três a cinco anos, queremos ampliar as nossas
operações na Europa e estamos muito satisfeitos por o Carrefour, nosso cliente de longa data, nos apoiar no
objetivo de nos tornarmos o principal especialista em logística na Europa. Na Roménia, vamos disponibilizar ao
Carrefour a mesma qualidade de serviço e grau de satisfação, como já fazemos em muitos outros países.”

ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon

Tel.: +33 (0)4 32 52 96 96
www.id-logistics.com

1

SUSTAINABLE LOGISTICS SOLUTIONS

/// COMUNICADO DE IMPRENSA

SOBRE A ID LOGISTICS
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. A ID Logistics tem 275 instalações em 17 países,
alcançando cerca de 5,5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e
tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da
distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico, 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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