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Duracell w gronie klientów ID Logistics w Hiszpanii
Katowice, 22 czerwca 2017 - Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podpisała
w Hiszpanii nową umowę z firmą Duracell, światowym producentem baterii. Do zadań ID Logistics należy
kompleksowe zarządzanie obsługą magazynową i logistyczną produktów Duracell na Półwyspie
Iberyjskim.
Około 1800 palet z produktami Duracell składowanych będzie na multi-klienckiej platformie w Cabanillas
del Campo (prowincja Guadalajara w środkowej Hiszpanii) o powierzchni 40 tys. m², zarządzanej przez ID
Logistics. Operator odpowiada za magazynowanie oraz w ramach scentralizowanej obsługi wszystkich
kanałów sprzedaży, realizację zamówień i dystrybucję produktów Duracell w Hiszpanii i Portugalii.
Duracell, przejęty przez Berkshire Hathaway w 2016 roku, to firma z ponad 70-letnim doświadczeniem
i silną pozycją w swojej branży. Kluczowymi atrybutami marki Duracell są jakość i trwałość. Już od
samego początku firma koncentrowała się na budowaniu swoich wartości dzięki innowacjom
i zaangażowaniu na rzecz klientów i konsumentów.
Luis Estrada, dyrektor generalny Duracell Iberia, komentuje: „Szukaliśmy partnera, który byłby w stanie
spełnić nasze wymagania co do obsługi logistycznej i nie ma wątpliwości, że ID Logistics może to zrobić.
Byliśmy absolutnie przekonani co do wyboru ID Logistics, ze względu na doskonałość operacyjną,
doświadczenie i wiedzę jego zespołu, a także wysoką jakość magazynów i długoterminową wizję.
Zawierając umowę partnerską, jesteśmy pewni, że współpracujemy z idealnym partnerem w obszarze
zarządzania logistyką, kluczowym aspekcie naszej działalności".
Javier Echenique, dyrektor generalny ID Logistics Iberia, uzupełnia: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z
zaufania, jakim obdarzył nas Duracell. Nasz nacisk na innowacje i ciągłe doskonalenie bardzo dobrze
wkomponowują się w wizję korporacyjną tej firmy. W nadchodzących latach kluczem do dalszego rozwoju
ID Logistics na Półwyspie Iberyjskim będzie posiadanie w portfolio nowych, wiodących marek”.
***
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 mld 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,
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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
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