Carrefour Polska przedłuża umowę z ID Logistics
Katowice, 16 czerwca 2016 – Carrefour Polska przedłużył umowę z ID Logistics. Umowa dotyczy
zarządzania Centrami Dystrybucyjnymi sieci handlowej w Będzinie oraz Piotrkowie Trybunalskim.
Odgrywają one kluczową rolę w systemie regionalnej dystrybucji towarów i zaopatrzenia hipermarketów,
supermarketów oraz sklepów franczyzowych w północnej i południowej części kraju.
ID Logistics współpracuje z firmą Carrefour Polska od ponad 8 lat. Od 2008 roku operator logistyczny
zarządza Centrum Dystrybucyjnym sieci handlowej w Będzinie, a od 2012 roku Centrum Dystrybucyjnym
w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach umowy ID Logistics odpowiada za efektywne zarządzanie
procesami magazynowymi, w tym składowanie towarów, kompletowanie zamówień w obiegu
tranzytowym, pickingowym i cross-dockingowym, logistykę opakowań oraz logistykę zwrotów.
Obydwa magazyny są zarządzane zgodnie z restrykcyjnymi wymogami Wewnętrznego Standardu
Jakości ID Logistics - CID oraz międzynarodowego certyfikatu IFS Logistics (International
Featured Standard), przyznawanego firmom logistycznym, współpracującym z sieciami
handlowymi.
„W ciągu tego długiego okresu współpracy, wspólnie z naszym klientem, firmą Carrefour Polska, udało
się nam zrealizować i wdrożyć wiele innowacyjnych rozwiązań oraz projektów. To podejście skutkuje
ciągłą poprawą jakości i optymalizacją procesów logistycznych w zarządzanych przez nas magazynach.
Cieszymy się, że dotychczasowa współpraca została wysoko oceniona przez naszego klienta i będziemy
mogli ją rozwijać, proponując nowe rozwiązania, wspierające rozwój jego biznesu“ powiedział Krystian
Mrukwa, dyrektor ds. rozwoju ID Logistics Polska.
Centrum Dystrybucyjne w Będzinie
Powierzchnia Centrum Dystrybucyjnego w Będzinie, zatrudniającego 450 pracowników, wynosi 46 tys.
m². Z tego magazynu do sklepów sieci handlowej w południowej Polsce dostarczane są artykuły
spożywcze świeże i suche oraz przemysłowe (m.in. chemia gospodarcza, artykuły higieniczne).
Magazyn podzielony jest na 4 strefy. Wśród zastosowanych tu innowacyjnych rozwiązań
technologicznych wymienić można system monitoringu floty magazynowej oraz skanery pierścieniowe.
Centrum Dystrybucyjne w Piotrkowie Trybunalskim
Powierzchnia Centrum Dystrybucyjnego w Piotrkowie Trybunalskim wynosi 18 tys. m². Pracuje tu ponad
200 osób. Stąd do sklepów sieci Carrefour w północnej Polsce dostarczane są artykuły spożywcze
wymagające przechowywania, obsługi i transportu w temperaturze kontrolowanej. Magazyn podzielony
jest na 4 strefy temperaturowe (0-2ºC - świeże ryby w lodzie, 0-4ºC - mięso, 4-7ºC - owoce i warzywa,
1-4ºC - nabiał) oraz został wyposażony w dwa niezależne systemy chłodnicze - glikolowy i amoniakalny,
które zapewniają bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych towarów. W piotrkowskim Centrum
Dystrybucyjnym Carrefour i ID Logistics zastosowały wiele rozwiązań, wspierających efektywność
procesów obsługi magazynowej, m.in. nadstawki paletowe do transportu warzyw i specjalne
rollkontenery z półkami do transportu artykułów wrażliwych na uszkodzenia. Na szczytach ponad
ośmiometrowych regałów zamontowany został system zdalnie sterowanej sygnalizacji świetlnej, który
zwiększa bezpieczeństwo pracy.
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Carrefour Polska
Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów
w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu
internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej
powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.
Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach. Grupa Carrefour
jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 milionów klientów
na całym świecie.
Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie
wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy
pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki poprzez programy:
STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej. Siedziba główna mieści
się w Cavaillon we Francji. Firma zatrudnia 15 tys. pracowników, w ponad 200 lokalizacjach w 14 krajach
(ponad 4 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce).
W 2015 roku osiągnęła przychód w wysokości 930.8 mln EUR. Firma powstała w 2001 roku we Francji, skąd
rozpoczęła się jej międzynarodowa ekspansja. Jako główny dostawca usług dla handlu detalicznego,
przemysłu i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem
opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext
w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara.
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i głównym dostawcą usług logistycznych
dla branży retail (spożywczej i specjalistycznej), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG
i e-commerce. Specjalizuje się w logistyce kontraktowej, zapewniając klientom pełne wsparcie w efektywnym
zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 6 centrach logistycznych o łącznej
powierzchni magazynowej 200 tys. m2. Obecnie firma zatrudnia ponad 1.000 osób. Siedziba główna mieści
się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
e-mail: info_pl@id-logistics.com
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