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ID Logistics operatorem 19 Centrów Samochodowych Norauto Polska
Katowice, 20 września 2016 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w
logistyce kontraktowej, od początku października 2016 roku rozpoczyna współpracę z Norauto Polska,
ogólnopolską siecią sklepów motoryzacyjnych i serwisów samochodowych. Do zadań ID Logistics należeć
będzie kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi i transportowymi, związanymi z realizacją
zamówień i zaopatrzeniem 19 Centrów Samochodowych Norauto, działających w całej Polsce.
Ponad 2500 różnych rodzajów artykułów i akcesoriów samochodowych, sprzedawanych w centrach
Norauto, składowanych będzie na powierzchni wyodrębnionej w magazynie w Mszczonowie. Towary
dostarczane będą tu bezpośrednio przez lokalnych producentów i dostawców oraz z centralnego
magazynu Norauto we Francji. ID Logistics odpowiada za przygotowanie i dystrybucję zamówień do
punktów sprzedaży. Do zadań ID Logistics należeć będzie także zarządzanie depozytem opon
samochodowych, przekazywanych przez klientów Norauto Polska w ramach tzw. przechowalni
sezonowej. Sprawną obsługę magazynową zapewni dedykowany zespół specjalistów ID Logistics.
Norauto Polska oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i akcesoriów samochodowych, od
drobnych akcesoriów i kosmetyków, np. zapachów samochodowych i żarówek, przez akumulatory, opony,
części zamienne i narzędzia, urządzenia elektroniczne, foteliki samochodowe po bagażniki dachowe,
pakowane w kartonach o długości powyżej 2,5 m czy oleje silnikowe w beczkach o pojemności 200
litrów. Głównym zadaniem ID Logistics było przygotowanie procesów magazynowych i optymalne
dostosowanie wyznaczonej powierzchni magazynowej do składowania i obsługi artykułów o tak różnych
wymiarach, kształcie i wadze.
„Asortyment Norauto jest rzeczywiście szeroki i bardzo różnorodny. Strefa składowania została więc
zoptymalizowana poprzez przygotowanie różnego rozmiaru miejsc składowania towarów.
Zastosowaliśmy, m.in. systemy dodatkowych półek i separatorów dzielące standardowe miejsce paletowe
na dużo mniejsze miejsca składowania. Wyznaczone zostały też miejsca do magazynowania
niestandardowych artykułów składowanych luzem“ powiedział Rafał Gajowy, Procesess and Lean
Manager ID Logistics Polska, odpowiedzialny za przygotowanie rozwiązań logistycznych dla Norauto
Polska.
ID Logistics będzie zarządzał obsługą magazynową w oparciu o system WMS Infolog. Istotne znaczenie
miało więc sprawne zintegrowanie systemu ID Logistics z wewnętrznym systemem SAP, stosowanym
przez Norauto Polska. W pracach uczestniczyli specjaliści z działu rozwoju Grupy ID Logistics z Francji oraz
Norauto Francja.
„Pomimo krótkiego czasu na zmianę magazynów ID Logistics pokazało, że potrafi dostosować się do
naszych specyficznych potrzeb. Szeroka gama produktów i złożoność naszych procesów była dla obu stron
dużym wyzwaniem. Profesjonalne przygotowanie i kompleksowe rozwiązania logistyczne, jakimi
dysponuje ID Logistics, pozwolą nam wspólnie przeprowadzić kolejne projekty oraz rozwinąć działalność
Norauto w Polsce i za granicą. Liczymy, że nasza współpraca będzie się pogłębiała w ciągu najbliższych lat
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i zaowocuje poprawą serwisu i jakości usług dla naszych klientów“ powiedział Kamil Piotrowski,
Koordynator ds. Logistyki NORAUTO Polska Sp. z o.o.
„Cieszymy się, że do grona naszych klientów dołącza firma Norauto Polska, doceniając zaangażowanie i
profesjonalizm zespołu ID Logistics“ powiedział Rafał Gajowy, Procesess and Lean Manager ID Logistics
Polska. „To początek naszej współpracy, stopniowo będziemy pracować nad jej rozszerzaniem,
wprowadzaniem nowych rozwiązań logistycznych, zwiększaniem powierzchni magazynowej oraz
implementacją dodatkowych procesów dla Klienta“.
Norauto - informacje o firmie
Firma Norauto powstała w 1970 roku we Francji, gdzie Eric Derville otworzył pierwsze centrum
obsługujące pojazdy wszystkich marek samochodów osobowych. Od początku istnienia Norauto
obowiązywał ten sam, innowacyjny koncept Centrum Samochodowego jako połączenia sklepu
motoryzacyjnego - oferującego produkty do konserwacji, naprawy i wyposażenia pojazdów oraz stacji
obsługi, w której oprócz montażu zakupionych artykułów, można skorzystać z usług naprawczych i
konserwacyjnych. W Polsce Norauto jest obecne od 1997 roku. Pierwsze Centrum Samochodowe zostało
otwarte już rok później w Piasecznie pod Warszawą. Dziś sieć Norauto obejmuje 19 Centrów
zlokalizowanych w największych miastach Polski. Firma zatrudnia ponad 400 osób.
Więcej informacji na www.norauto.pl

***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej. Siedziba główna mieści się w
Cavaillon we Francji. Firma zatrudnia 18,5 tys. pracowników, w ponad 275 lokalizacjach w 16 krajach (blisko 5 mln m 2
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. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
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 ok. 200 tys. m², posiada
też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia ponad 1.000 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.
Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl

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