ID Logistics zarządza europejskim centrum dystrybucji Kawasaki Motors Europe
Katowice, 26 lutego 2016 - ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podpisał
długoterminową umowę z Kawasaki Motors Europe, wiodącym producentem motocykli i pojazdów
czterokołowych. ID Logistics będzie zarządzać nowym europejskim centrum dystrybucji Kawasaki,
zlokalizowanym w Holandii.
W ramach dziesięcioletniego kontraktu ID Logistics będzie odpowiadać za zarządzanie i kompleksową
obsługę centrum dystrybucyjnego Kawasaki na Europę Zachodnią. Nowy magazyn o powierzchni
20 tys. m² położony jest w holenderskim Tilburgu. W pełni funkcjonować będzie od września 2016 roku,
zatrudnienie znajdzie tu 30 osób. Koncepcja działania nowego centrum dystrybucji, opracowana przez
ID Logistics dla Kawasaki, uwzględnia nowe regulacje prawne dotyczące emisji CO2, obowiązujące od
2017 roku. W przyszłym roku uruchomiony zostanie także kompleksowy, elektroniczny katalog
produktów, który zapewni pełną przejrzystość łańcucha dostaw i pozwoli na sprawdzanie konkretnych
danych: od numeru podwozia, przez nazwę klienta, aż po kraj docelowy. Każdy produkt będzie miał swój
własny numer identyfikacyjny, tak jak to ma miejsce w przypadku elektroniki użytkowej.
Philippe Van Cauwenbergh, Dyrektor Generalny ID Logistics Benelux, powiedział: „Jesteśmy dumni,
że zdobyliśmy zaufanie Kawasaki. Kawasaki jest marką znaną klientom z szerokiej gamy produktów
wysokiej jakości i cieszy się znakomitą opinią. Umowa jest wynikiem pracy zespołowej i już czekamy na
rozpoczęcie współpracy. Wspólnie z Kawasaki opracowaliśmy koncepcję logistyczną, która spełnia
oczekiwania klienta.”
Kawasaki Motors jest wiodącym producentem motocykli, słynie z najszybszych na świecie modeli
wyścigowych. Jest także czołowym producentem pojazdów czterokołowych (ATV, quady i mule) oraz
skuterów wodnych - Jet Ski. Rozpoczęcie współpracy z Kawasaki Motors Europe wzmacnia pozycję
ID Logistics na holenderskim i europejskim rynku usług logistycznych. Do grona klientów, obsługiwanych
przez ID Logistics w Holandii, należą już m.in. Sony (ID Logistics, po zwycięskim przetargu w 2013 roku,
ponownie zarządza europejskim centrum dystrybucji) oraz FUJIFILM, z którym podpisano kontrakt
w 2015 roku.
***
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 Hemar.
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ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i głównym dostawcą usług logistycznych
dla branży retail oraz DIY (Do-It-Yourself), przemysłowej i FMCG. Specjalizuje się w logistyce kontraktowej,
zapewniając klientom pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics
obsługuje klientów w 7 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 200 tys. m2. Obecnie firma
zatrudnia ponad 1100 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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