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Nowy magazyn Carrefour i ID Logistics we Francji
Katowice, 18 września 2017 – Carrefour i ID Logistics rozszerzają zakres współpracy we Francji
i uruchamiają kolejną platformę logistyczną. W Brie-Comte-Robert właśnie otwarty został nowoczesny
magazyn z temperaturą kontrolowaną o powierzchni 20 tys. m². ID Logistics będzie odpowiadał za
codziennie zaopatrzenie 461 sklepów convenience* w regionie Paryża, obsługujących klientów w ramach
trzech sieci: Carrefour Contact, Carrefour City i Carrefour Express.
Platforma logistyczna Carrefour w Brie-Comte-Robert, gdzie pracuje ok. 200 osób, działa przez całą dobę,
sześć dni w tygodniu. Składowane są tu m.in. owoce, warzywa, drób i chemia gospodarcza, a do sklepów
rocznie wysyłanych będzie ok. 17 mln sztuk paczek i 95 tys. palet.
Nowy magazyn jest częścią uproszczonego i zmodernizowanego łańcucha dostaw sieci Carrefour, który
zapewnia zaopatrzenie sklepów convenience w regionie paryskim, pozwala też na zmniejszenie kosztów
transportu i ograniczenie jego wpływu na środowisko. Budynek magazynu, certyfikowany przez firmę
BREEAM, spełnia wszystkie wymagania zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska. Część
biurowa została wyposażona w oświetlenie LED. W chłodni wykorzystano najnowocześniejsze
technologie, a odpowiednia izolacja pozwoli na zmniejszenie strat energii.
Eric Hémar, CEO i prezes Grupy ID Logistics, komentuje: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z uruchomienia
nowej platformy dla wieloletniego klienta. Dzięki eksperckiej wiedzy naszych pracowników, połączonej z
elastycznością i innowacyjnością, zarówno we Francji jak i za granicą jesteśmy w stanie proponować
firmie Carrefour dedykowane rozwiązania, które będą wspierać procesy przekształcania łańcucha
dostaw.”
„Nowoczesny magazyn Brie-Comte-Robert w pełni odpowiada naszym potrzebom operacyjnym i będzie
miał istotne znaczenie dla rozwoju sieci sprzedaży detalicznej w regionie paryskim" mówi Florence
Batchourine, Head of Carrefour Supply Chain.
ID Logistics dla sieci Carrefour w Polsce
W Polsce ID Logistics współpracuje z siecią Carrefour od ponad 9 lat. Obecnie operator zarządza trzema
centrami dystrybucji w Będzinie, Piotrkowie Trybunalskim i Bydgoszczy, o łącznej powierzchni blisko 100
tys. m². Sprawną obsługę zamówień zapewnia zespół ponad 970 pracowników. Z magazynów
zaopatrywane są hipermarkety, supermarkety, sklepy franczyzowe oraz convenience sieci Carrefour w
centralnej, południowej, północnej i północno-zachodniej Polsce. W piotrkowskim centrum dystrybucji
ID Logistics obsługuje artykuły spożywcze wymagające przechowywania i transportu w temperaturze
kontrolowanej. Strefy chłodnicze do obsługi towarów typu fresh zostały wyodrębnione także w
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bydgoskim magazynie.
*sklepy convenience – małe i średnie sieci sklepów detalicznych, sklepy osiedlowe.
***

Carrefour we Francji
We Francji działa ponad 5 600 sklepów sieci Carrefour w czterech różnych formatach - hipermarkety,
supermarkety, convenience i cash&carry. W ciągu ostatnich ponad 50 lat Carrefour stał się codziennym partnerem
dla milionów klientów, oferując im szeroką gamę atrakcyjnych cenowo produktów i usług. Aby sprostać nowym
trendom konsumenckim i ułatwić zakupy, Carrefour rozwija różne rozwiązania wielokanałowe, takie jak ecommerce, Drive, Click&Collect, dostawy ekspresowe i aplikacje mobilne. Carrefour jest drugim największym na
świecie sprzedawcą detalicznym. We Francji jest numerem 1, zatrudnia 115 tys. pracowników. Dziennie obsługuje
ponad 3 mln klientów. Carrefour angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego handlu
detalicznego. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy opiera się na trzech podstawowych filarach:
zwalczaniu wszelkich form marnotrawienia żywności, ochronie bioróżnorodności i wspieraniu partnerów firmy.
Więcej informacji na: www.carrefour.com, www.carrefour.fr; Twitter: @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour
***

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 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,
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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