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ID Logistics podpisuje nowy kontrakt z Nutrabolt, producentem napojów 
energetycznych 

 
Katowice, 13 października 2022 - ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podpisał nowy 
kontrakt z Nutrabolt, producentem napojów energetycznych. W ramach współpracy partnerskiej operator 
odpowiada za zarządzanie operacjami logistycznymi i usługami co-packingu w  centrum dystrybucji w stanie 
Nowy Jork (USA).  
 
Nutrabolt to jedna z najszybciej rozwijających się firm produkujących napoje energetyczne w Stanach 
Zjednoczonych. ID Logistics został wybrany partnerem strategicznym, który ma wspierać jej rozwój na 
rynkach: krajowym i międzynarodowych. Nowe centrum dystrybucji, położone na wschodnim wybrzeżu 
USA, jest piątą operacją zarządzaną przez operatora logistycznego dla Nutrabolt. Magazyn o powierzchni 
21 000 m² położony jest w Rotterdamie w stanie Nowy Jork, w odległości ok. 16 km od zakładu 
produkcyjnego. 
 

USŁUGI ID LOGISTICS POD ZNAKIEM WYDAJNOŚCI 
 
W ramach współpracy ID Logistics odpowiada za nadzór nad operacjami co-packingu, a także inne usługi 
logistyczne, w tym zarządzanie ofertą transportu dedykowanego między nowym centrum dystrybucji a 
zakładem produkcyjnym. To ma pozwolić fabryce na utrzymanie tempa produkcji na poziomie 20 godzin 
dziennie i tym samym wysyłkę blisko 5 500 ładunków rocznie. 
 
Centrum dystrybucji posiada stację co-packingu, która usprawnia i konsoliduje sieć logistyczną Nutrabolt, 
jednocześnie zapewniając oszczędność kosztów, większą elastyczność w zarządzaniu zapasami i wzrost 
wydajności. Zastosowane rozwiązania mają ugruntować obecność Nutrabolt w szybko rozwijających się 
kanałach dystrybucji takich jak sklepy typu convenience czy e-commerce. 
 
„ID Logistics jest dla nas wspaniałym partnerem już od ponad pięciu lat. Nasze potrzeby i profil produktu 
ewoluowały wraz z naszym rozwojem, a zespół ID Logistics udzielił nam pełnego wsparcia w określeniu 
pozycji i sposobu jej osiągnięcia z logistycznego punktu widzenia" - Tom Mallory, wiceprezes ds. globalnej 
logistyki, Nutrabolt. 
 
Podpisując nowy kontrakt w zakresie obsługi produktów masowej konsumpcji, Grupa ID Logistics 
potwierdza swoje ambicje dynamicznego rozwoju w Stanach Zjednoczonych, w kilka miesięcy po 
przejęciu Kane Logistics i sfinalizowaniu jej integracji. 
 
ID LOGISTICS STAWIA NA DYNAMICZNY ROZWÓJ W USA 
 
Grupa ID Logistics rozpoczęła swoją działalność w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, po strategicznym 
przejęciu amerykańskiej firmy Jagged Peak, specjalizującej się w usługach logistycznych e-commerce, 
multi-channel oraz FMCG. W kwietniu br. Grupa zakończyła proces nabycia 100% udziałów kolejnej 
amerykańskiej firmy - Kane Logistics, wyspecjalizowanej w logistyce kontraktowej i usługach 
magazynowych z wartością dodaną. Do grona jej klientów należeli głównie producenci dóbr 
konsumpcyjnych, żywności i napojów oraz specjaliści handlu detalicznego. Nowa akwizycja nie tylko 
umocniła pozycję Grupy ID Logistics i jej oddziału, ID Logistics US,  ale przede wszystkim zapewniła nowe 
możliwości szybkiego rozwoju na jednym z największych rynków na świecie. 
 
 
 
 
 

http://www.id-logistics.com/
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ID LOGISTICS NA ŚWIECIE 
ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, 
z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 360 magazynami w 18 krajach, w tym blisko 8 mln 
mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 28 tys. pracowników. Z portfolio klientów 
reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą 
o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu 
powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są 
notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji 
na: www.id-logistics.com 
 
ID LOGISTICS POLSKA S.A. 
ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem 
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, 
kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw.  
W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada 
też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w 
oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji 
na:  www.id-logistics.com/pl.  

 
NUTRABOLT 
Nutrabolt to szybko rozwijająca się globalna firma zajmująca się aktywnym zdrowiem i dobrym samopoczuciem, posiadająca w 
swoim portfolio wiodące na rynku, zorientowane na wydajność marki produktów energetycznych i wspierających aktywny styl życia. 
Innowacyjne i przełomowe produkty Nutrabolt konkurują w segmentach napojów funkcjonalnych i aktywnego odżywiania, pod 
trzema ulubionymi przez konsumentów markami: C4® (jedna z najszybciej rozwijających się marek napojów energetycznych w 
USA i najlepiej sprzedająca się globalna marka pre-workout), XTEND® (największa w USA marka produktów wspierających 
regenerację powysiłkową) oraz Cellucor® (wielokrotnie nagradzana marka odżywek sportowych stworzona w 2002 r.). Od momentu 
powstania 20 lat temu, firma stawia sobie za cel zaspokojenie potrzeb sportowców wyczynowych i entuzjastów fitness, przy 
jednoczesnym zdobyciu konsumentów z całego świata, dla których priorytetem jest zdrowy i aktywny tryb życia. Produkty z portfolio 
Nutrabolt, dystrybuowane w ponad 125 krajach, sprzedawane są za pośrednictwem platform:  DTC należącej do Nutrabolt, Amazon 
i innych. W Stanach Zjednoczonych dostępne są w sklepach największych sieci detalicznych, w tym Walmart, Target, 7-Eleven, 
Walgreens, Kroger, H-E-B, Wawa, Publix, GNC oraz Vitamin Shoppe. Więcej informacji na www.nutrabolt.com. 
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