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ID Logistics rozwija współpracę z Norauto Polska
Katowice, 6 listopada 2017 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w
logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy z Norauto Polska, siecią sklepów motoryzacyjnych
i serwisów samochodowych. W 2017 roku liczba obsługiwanych przez ID Logistics centrów
samochodowych Norauto w Polsce wzrosła dwukrotnie, a od października operator odpowiada za
zaopatrzenie centrów samochodowych w Rumunii. ID Logistics zwiększyło też powierzchnię
mszczonowskiego centrum dystrybucji Norauto i wprowadziło zmiany usprawniające obsługę
magazynową.
ID Logistics współpracuje z Norauto Polska od początku października 2016 roku, kiedy to zostało
uruchomione centrum dystrybucji Norauto w Mszczonowie. Na początku operator odpowiadał za
przygotowanie i dystrybucję zamówień do 19 centrów samochodowych w całej Polsce oraz zarządzanie
depozytem opon klientów, w ramach tzw. przechowalni sezonowej. Teraz firmy rozszerzyły zakres
współpracy. Najpierw, po przejęciu w marcu 2017 roku przez Norauto sieci Feu Vert i integracji punktów
sprzedaży, dwukrotnie zwiększyła się liczba centrów samochodowych zaopatrywanych przez ID Logistics,
do 39. Kolejnym krokiem było rozszerzenie zasięgu geograficznego dostaw realizowanych z
mszczonowskiego magazynu o nowy kraj - Rumunię. W październiku ID Logistics zrealizował pierwsze
dostawy do centrów samochodowych Norauto w tym kraju.
Obecnie w mszczonowskim centrum dystrybucji Norauto składowanych jest ok. 2 500 (SKU) rodzajów
artykułów i akcesoriów samochodowych, o różnych wymiarach, kształcie i wadze. Są to zarówno drobne
towary np. zapachy samochodowe i żarówki, jak i akumulatory, opony, części zamienne i narzędzia,
foteliki samochodowe czy bagażniki dachowe i oleje silnikowe w beczkach o pojemności 200 l.
Dodatkowo, w magazynie obsługiwane są artykuły sprzedawane sezonowo.
W związku z rozszerzeniem zakresu współpracy z Norauto Polska, ID Logistics zwiększył powierzchnię
centrum dystrybucji do blisko 3,5 tyś. m², wprowadzone zostały też liczne zmiany zapewniające
efektywną obsługę magazynową. Największy nacisk specjaliści ID Logistics położyli na optymalizację
powierzchni składowania.
„Dzięki optymalizacji powierzchni magazynowej, obecnie jesteśmy w stanie składować ok. 2900 rodzajów
artykułów (SKU) bez konieczności przebudowy miejsc składowania. Poziom, który uzyskaliśmy po remodelingu powierzchni, zwiększył o blisko 20 proc. pierwotny plan pojemności magazynu” wyjaśnia Rafał
Gajowy, Processes and Lean Manager, ID Logistics Polska.
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Część regałów wysokiego składowania została rozebrana, dzięki temu uzyskano dodatkowe miejsca do
magazynowania niestandardowych towarów gabarytowych, takich jak np. bagażniki dachowe o
wymiarach 2x1 m. Dołożono dodatkowy poziom składowania na regałach. To pozwoliło na zwiększenie
strefy składowania o ponad 30 proc. do ok. 4 tys. miejsc paletowych. ID Logistics przeorganizował także
strefę pickingu, zwiększając liczbę miejsc wyznaczonych do obsługi towarów.
„Cieszymy się z rozszerzenia współpracy z naszym klientem, Norauto Polska i jesteśmy gotowi do nowych
zadań. Jeśli będzie to konieczne, mamy możliwość dalszej optymalizacji powierzchni i uzyskania
dodatkowych miejsc składowania. Będziemy nadal pracować nad rozwiązaniami zwiększającymi
efektywną obsługę magazynową i gwarantującymi terminową realizację zamówień do centrów
samochodowych Norauto w Polsce i Rumunii” mówi Rafał Gajowy, Processes and Lean Manager, ID
Logistics Polska.
„Trwająca od października 2016 współpraca z ID Logistics przyczynia się do rozwoju naszej działalności w
Polsce i za granicą. Jesteśmy przekonani, że profesjonalne przygotowanie i kompleksowe rozwiązania,
jakimi dysponuje operator logistyczny, pozwolą nam na wspólne przeprowadzenie kolejnych projektów,
których celem jest poprawa serwisu i jakości usług dla naszych klientów” podsumowuje Agnieszka
Tuszyńska-Pączkiewicz, koordynator ds. logistyki, Norauto Polska. „W związku z dynamicznym rozwojem
sklepu internetowego Norauto.pl, jednym z głównych projektów w roku 2018 będzie uruchomienie
obsługi kanału e-commerce przez magazyn ID Logistics w Mszczonowie”.

Norauto Polska - informacje o firmie
Norauto to sieć średniej wielkości centrów samochodowych, czyli sklepu motoryzacyjnego i serwisu
obsługującego w jednym miejscu samochody różnych marek. Firma powstała w 1970 roku we Francji,
gdzie Eric Derville otworzył pierwsze centrum obsługujące pojazdy wszystkich marek samochodów
osobowych. W Polsce Norauto jest obecne od 1997 roku a pierwsze centrum samochodowe zostało
otwarte rok później w Piasecznie pod Warszawą. W marcu 2017 roku Norauto Polska sfinalizowało
przejęcie Feu Vert. Dzięki temu sieć centrów samochodowych Norauto zwiększyła się z 19 do 39
punktów. Odpowiadając na potrzeby klientów, od 2 lat firma dynamicznie rozwija także sklep
internetowy, pozwalający nie tylko na zakup produktów, ale również umówienie się na wizytę w serwisie
samochodowym. Obecnie Norauto Polska zatrudnia 670 pracowników.
Celem Norauto jest stać się marką pierwszego wyboru dla zmotoryzowanych klientów, marką, która
ułatwia życie jak największej liczbie użytkowników samochodów i szuka dla nich jak najprostszych
rozwiązań. Więcej informacji na www.norauto.pl
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ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej. Siedziba główna mieści się
w Cavaillon we Francji. Firma zatrudnia 19 tys. pracowników, w ponad 290 lokalizacjach w 17 krajach (ponad 5,5
mln 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, 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 8 centrach logistycznych
o łącznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia
około 1500 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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