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ID Logistics operatorem logistycznym Mustanga
Katowice, 14 marca 2017 – Do klientów ID Logistics, międzynarodowego lidera logistyki kontraktowej,
dołączyła firma Mustang, największy producent obuwia i akcesoriów odzieżowych w Hiszpanii. Operator
będzie odpowiadać za obsługę logistyczną i zarządzanie nowym, scentralizowanym magazynem
Mustanga w hiszpańskim Massalaves k/Walencji. Podpisana na 5 lat umowa obejmuje zarządzanie
przepływami ponad 6 milionów par obuwia i akcesoriów (m.in. torebki, plecaki, biżuteria) w ramach
krajowego i międzynarodowego łańcucha dostaw.
Nowe centrum dystrybucji Mustanga w Massalaves ma powierzchnię 17 tys. m². Do zadań ID Logistics
należy odbiór towarów oraz zarządzanie operacjami magazynowymi i transportowymi, związanymi z
realizacją zamówień składanych przez sieci detaliczne i hurtowe oraz klientów sklepów e-commerce.
Operator będzie także świadczyć usługi o wartości dodanej takie jak co-packing. Do zadań ID Logistics
należeć też będą usługi handlingowe dopasowane do potrzeb różnych kanałów dystrybucji.
Kluczowe znaczenie dla firmy Mustang ma sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepów
internetowych. Dlatego też system zarządzania nowym magazynem zostanie bezpośrednio połączony z
platformą e-commerce zintegrowaną z systemem ERP. Zastosowanie takiego rozwiązania w znaczący
sposób ułatwi klientom firmy zakupy w sklepach on-line oraz zagwarantuje wysoką jakość obsługi.
Miguel Carrasco, kierownik logistyki firmy Mustang, mówi: „Ta umowa ma kluczowe znaczenie dla
MTNG. Liczymy na to, że ID Logistics, tworząc rozwiązania zwiększające efektywność naszego łańcucha
dostaw, będzie tym samym wspierać ekspansję i międzynarodowy rozwój naszej firmy".
Javier Echenique, dyrektor zarządzający ID Logistics w Hiszpanii, dodaje: „Jako ID Logistics jesteśmy
dumni z zaufania, jakim obdarzyła nas firma Mustang. Poza prestiżem, wynikającym ze współpracy z tak
znaczącym klientem, umowa ta umocni naszą pozycję w obsłudze firm z branży obuwniczej i akcesoriów
odzieżowych oraz zarządzaniu projektami e-commerce. Nasze doświadczenie i wiedza, zdobyte zarówno
w Hiszpanii jak i na rynkach międzynarodowych, dają nam istotną przewagę nad naszymi konkurentami.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektu, który, mamy nadzieję, jest początkiem długoterminowego
partnerstwa".
***

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
(ponad 5.200.000 m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce).
W 2016 roku osiągnęła przychód w wysokości 1,070 mln EUR. Firma powstała w 2001 roku we Francji, skąd
rozpoczęła się jej międzynarodowa ekspansja. Jako główny dostawca usług dla handlu detalicznego, przemysłu i ecommerce, 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,
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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, e-commerce
oraz motoryzacyjnej. 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 ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia
około 1.200 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
e-mail: info_pl@id-logistics.com
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