ID Logistics z ECR Polska
Katowice, 9 czerwca 2016 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, dołączył do grona firm
zrzeszonych w ECR Polska. Do organizacji należą największe sieci handlowe, producenci, dystrybutorzy
oraz dostawcy usług dla branży FMCG i DIY.
Do najważniejszych celów, jakie stawia sobie ECR Polska, należy promocja kultury biznesu w oparciu
o koncepcję ECR (Efficient Consumer Response – Efektywna Obsługa Konsumenta) oraz integracja
firm, które tworzą łańcuchy dostaw dla branży FMCG i DIY. Organizacja odpowiada za popularyzację
wiedzy oraz wyznaczanie standardów rynkowych. Dzięki wymianie doświadczeń i wspólnej pracy
członków organizacji, w ramach projektów i grup roboczych, ECR Polska tworzy zbiory „Dobrych
Praktyk“. Ich wdrożenie w firmach pozwala na usprawnienia procesów i osiągnięcie wymiernych
korzyści.
„Uczestnictwo w pracach ECR Polska ma dla nas istotne znaczenie. Jesteśmy jednym z głównych
operatorów 3PL na rynku i współpracujemy z wieloma klientami z branży retail oraz FMCG. Członkostwo
w tej organizacji pozwoli nam na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obecnych oraz potencjalnych
klientów, i co się z tym wiąże, przygotowanie i zaproponowanie rozwiązań odpowiadających ich
wymaganiom. Mamy też nadzieję, że nasze doświadczenie wynikające z roli operatora logistycznego
w łańcuchu dostaw oraz nastawienie na innowacyjność, pozwoli nam na zaproponowanie i realizację,
wspólnie z innymi członkami ECR Polska, nowych, interesujących pomysłów. Z pewnością chcielibyśmy
uczestniczyć w projektach i pracach wybranych grup roboczych“ powiedział Yann Belgy, Dyrektor
Generalny ID Logistics Polska.
***
ECR (Efficient Consumer Response – Efektywna Obsługa Konsumenta) – koncepcja stanowiąca
podstawę nowoczesnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Zakłada współpracę producentów,
dystrybutorów, detalistów oraz dostawców usług (m.in. logistycznych) w celu szybszego i efektywnego
zaspokojenia potrzeb klientów.

ECR Polska to organizacja zrzeszająca firmy branży FMCG, DIY i pokrewnych, obecnie posiada ponad
50 członków - wiodących detalistów, dystrybutorów i producentów w Polsce, a także dostawców usług
logistycznych i rozwiązań technologicznych, marketingowych, badawczych dla sektora dóbr
szybkorotujących. Rolą organizacji jest utrzymywanie neutralnej platformy dla rozwoju współpracy
partnerów handlowych w myśl koncepcji ECR. Dzięki temu jej członkowie mogą wspólnie dostarczać
trwałe wartości Konsumentom – lepiej, szybciej, mniejszym kosztem i w sposób zrównoważony.
Wypracowane przez ECR “najlepsze praktyki” są wdrażanymi standardami i narzędziami, których
implementacja przekłada się na rzeczywiste usprawnienia i oszczędności. ECR Polska prowadzi swoją
działalność od 1998 r., początkowo jako Klub ECR Polska w ramach Instytutu Logistyki
i Magazynowania, przekształcony w 2004 roku w „Porozumienie”, a od 2010 roku jako niezależny
Związek Pracodawców ECR Polska. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ECR Europa.
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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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