ID Logistics będzie zarządzać nowym Centrum Dystrybucji sieci Carrefour
Katowice, 5 lipca 2016 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy ze swoim wieloletnim klientem, siecią handlową
Carrefour Polska. ID Logistics będzie zarządzać nowym Centrum Dystrybucji Carrefour, zlokalizowanym
koło Bydgoszczy.
Nowe Centrum Dystrybucji Carrefour o powierzchni 37 tys. m² operacyjnie uruchomione zostanie
w pierwszym kwartale 2017 roku. Docelowo zatrudnionych będzie tu od 200 do 250 osób. Zgodnie
z przyjętymi założeniami, z podbydgoskiego magazynu dystrybuowane będą produkty spożywcze, owoce,
warzywa, nabiał, mięso, napoje oraz kosmetyki do wszystkich sklepów sieci Carrefour (hipermarketów,
supermarketów i franczyzowych) położonych we wschodniej i północnej części Polski.
Nowy magazyn typu BTS zostanie w pełni dostosowany do przechowywania i dystrybucji towarów
„ambient“ oraz żywności wymagającej różnych zakresów temperatury kontrolowanej. Zastosowane
zostaną nowoczesne systemy wspierające usługi magazynowania, pickingu i cross-dockingu, takie jak
m.in. skanery radiowe oraz system komplementacji głosowej Voice Picking. ID Logistics będzie zarządzać
nowym Centrum Dystrybucji Carrefour w oparciu o system WMS – Infolog GE.
Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju obu firm, Carrefour i ID Logistics, zastosowane będą tu także
różne, dedykowane rozwiązania pro-ekologiczne, na przykład oświetlenie typu LED.
Koncepcja nowego Centrum Dystrybucji została przygotowana od podstaw. Dzięki temu w przyszłości
możliwe będzie dopasowywanie jego funkcjonowania do nowych rozwiązań technicznych oraz
wprowadzanie zmian, dostosowujących magazyn do nowych potrzeb w ramach łańcucha dostaw sieci
Carrefour.
„Z Carrefour współpracujemy od samego początku działalności ID Logistics w Polsce. Dlatego cieszymy
się z tego, że nasza współpraca stale się rozwija. Powierzenie nam zadania uruchomienia i zarządzania
nowym Centrum Dystrybucyjnym firmy to kolejny dowód zaufania ze strony naszego klienta“ powiedział
Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics Polska.
„Otwarcie nowego magazynu jest ściśle związane ze strategią rozwoju Carrefoura w Polsce,
ukierunkowanej na dalszy wzrost udziałów w rynku i zapewnienie najlepszego serwisu dostaw towarów
do naszych sklepów i klientów przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów. Wybraliśmy firmę
ID Logistics ze względu na długą i dobrą współpracę między naszymi firmami oraz wysoki poziom
kompetencji ID Logistics w zakresie IT, możliwości technicznych i sprawnego zarządzania projektami,
niezbędnymi do realizacji tak dużego projektu“ powiedzial Pawel Górecki, Dyrektor Łańcucha Dostaw
i Organizacji Carrefour Polska.
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Obecnie w Polsce ID Logistics zarządza między innymi dwoma Centrami Dystrybucji sieci handlowej
Carrefour. Uruchomiony w 2008 roku magazyn w Będzinie o powierzchni 40 tys.m² obsługuje świeże
i suche produkty dystrybuowane do sklepów w południowej Polsce. Natomiast z przejętego cztery lata
później magazynu w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchni 19 tys. m² dostarczane są świeże produkty
do sklepów zlokalizowanych w centralnej i północnej części kraju. W 2015 roku, z inicjatywy Carrefour
Polska, ID Logistics przy współpracy z firmą Keratronik, wdrożył innowacyjne rozwiązanie logistyczne plomby elektroniczne, wspierające nowy system zarządzania siecią transportową Carrefour.
***
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
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