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ID Logistics nagrodzone za projekt dla Danone Waters
Katowice, 1 marca 2017 – Grupa ID Logistics, międzynarodowy dostawca usług logistycznych, wraz ze
swoim klientem, Danone Waters Francja, zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix programu Kings of the
Supply Chain 2017 za projekt „dedykowanego hubu kolejowego“ dla zakładu produkcyjnego wody
mineralnej Evian. Organizatorem programu jest francuski magazyn branżowy Supply Chain Magazine.
Wspólny projekt ID Logistics i Danone Waters Francja został wybrany spośród ośmiu innych projektów,
które znalazły się w finale. O jego zwycięstwie, jak podkreśliło w swoim werdykcie jury, zadecydowały
oryginalność, innowacyjność i osiągnięte wyniki.
Innowacyjny projekt „dedykowanego hubu kolejowego” dla Evian
Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia projektu to efektywne zarządzanie i optymalizacja
europejskiego łańcucha dostaw wody mineralnej Evian. Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się w
grudniu 2015 roku i były realizowane w kilku etapach.
Kolejowe centrum przeładunkowe Evian położone jest w Amberieu k/Lyonu. To tu z zakładów
produkcyjnych przyjeżdżają wagony z wodą mineralną, gdzie są kierowane w zależności od miejsca
dostawy w Europie. Za część operacyjną odpowiada Regio Rail, lokalny operator kolejowy. Do jego zadań
należy dostawa wody mineralnej z fabryk do centrum przeładunkowego, sortowanie i przeładunek oraz
optymalizacja tras kolejowych. Za zarządzanie, kontrolę i optymalizację przepływów w ramach całego
łańcucha dostaw odpowiadają specjaliści IDEO, utworzonej przez ID Logistics multi-klienckiej platformy
operacyjnej. Opracowali oni globalny system informatyczny, zapewniający pełną widoczność przepływów
towarów. Przy ścisłej współpracy z firmą start-upową Everysens, przygotowany został projekt pilotażowy
„Connected Wagon”, opierający się na rozwiązaniach z zakresu Internetu rzeczy (IoT). Każdy wagon
towarowy wyposażony jest w specjalny chip, przesyłający dane do systemu w czasie rzeczywistym. Dzięki
temu można śledzić nie tylko lokalizację i trasę, jaką pokonują poszczególne wagony, ale także sprawdzić,
czy zostały one prawidłowo załadowane. Do systemu przesyłane są także m.in. informacje o
niespodziewanych przestojach pociągów, co pozwala na zarządzanie opóźnieniami.
Zgodnie z założeniami, utworzenie „dedykowanego hubu kolejowego” i wybór kolei jako najbardziej
przyjaznego środowisku środka transportu, ma wspierać proekologiczne działania Evian, związane z
redukcją emisji CO2 do 2020 roku. Pozwoli także na zwiększenie efektywności oraz wydajności zakładu
produkcyjnego.
„Już rok po uruchomieniu, ten projekt spełnił nasze oczekiwania. Obecnie przez hub kolejowy przechodzi
ponad milion palet, co odpowiada 60% całkowitej wydajności zakładu. Ambicją firmy Danone jest dalszy
rozwój w kierunku promowania kolei i aktywności multimodalnej" komentuje Corentin Cavrois, dyrektor
logistyki europejskiej w Danone Waters Francja.
„Jesteśmy dumni z otrzymania tej nagrody. Przede wszystkim chciałbym podziękować firmie Danone
Waters Francja za okazane nam zaufanie. Ta nagroda to wyraz uznania dla zaangażowania naszych
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zespołów, które każdego dnia pracują, aby zapewnić klientom innowacyjne rozwiązania,
z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko, wysokiej jakości i kosztów. Ta nagroda pokazuje również
zdolność IDEO do ponownego definiowania globalnych narzędzi do zarządzania procesami operacyjnymi.
Tym samym odpowiadamy na potrzeby klientów oczekujących większego wykorzystania ekologicznych
opcji transportu" dodaje Emmanuel Guérin, CEO firmy IDEO.
IDEO – uruchomiona w 2013 roku multi-kliencka platforma operacyjna (Control Tower), wspierająca
zarządzanie magazynami oraz wszystkimi europejskimi przepływami transportowymi (drogowymi i
kolejowymi) klientów ID Logistics. Obecnie 40 specjalistów, przy współpracy z ponad 200 przewoźnikami,
4 operatorami kolejowymi oraz kilkunastoma operatorami logistycznymi odpowiada za zarządzanie około
150 tys. zleceń transportowych, związanymi z przewozem ponad 5 mln palet rocznie.
Wręczenie nagrody Grand Prix programu Kings of the Supply Chain 2017 odbyło się 19 stycznia 2017
roku w Paryżu, podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Supply Chain Magazine.

***
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 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, 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
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