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3PL TOP 150, COMO
MELHOR EMPRESA DE LOGÍSTICA

O Grupo ID Logistics, operador global logístico,
acaba de conquistar o Prêmio The 3PL Top 150,
com o título de melhor empresa do setor. Todos os
anos, a Supply Chain Magazine, que é uma das
principais publicações setoriais da Europa,
estabelece um ranking de todos os fornecedores de
logística da França. O critério técnico é analisado
com base em dados do faturamento do ano anterior,
número de armazéns na França e nas áreas de
especialização. Em 2018, a ID Logistics alcançou o
pódio em 3º lugar. No ano passado, a ID Logistics
subiu mais uma posição, alcançando o 2º lugar.
Finalmente, a empresa acaba de ser declarada
campeã, sendo premiada como a número 1 em
2020.
Essa é a 15ª edição do ranking de fornecedores de
logística, que já se tornou uma “instituição”. Por ser
muita concorrida e desejada pelas empresas,
signigica uma das principais premiações do setor. É
a primeira vez que ID Logistics alcança este título.
Em nota divulgada pela matriz da empresa,
assinada pelo CEO do Grupo ID Logistics, Eric
Hemar, declara: “Agilidade, adaptabilidade e
flexibilidade são qualidades essenciais para atender às necessidades de nossos clientes e
enfrentar as evoluções da linha de logística. Agradecemos profundamente a nossos clientes
por confiarem em nós e nossa equipe por seu excelente trabalho”.
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SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2019 de 1,534 bilhão de euros. Gerencia mais de 320
sites localizados em 18 países representando 5,8 milhões m² operados na Europa, América,
Ásia e África, tendo ao seu dispor 21 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de
clientes entre o varejo, a indústria, picking unitário, a saúde e o comércio eletrônico, ID Logistics
oferece soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID
Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris
(Código ISIN: FR0010929125).
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