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PepsiCo wybiera ID Logistics
Katowice, 18 stycznia 2018 – PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów,
wybrał ID Logistics, dostawcę usług logistycznych, na operatora zarządzającego nowym magazynem
konsolidacyjnym PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim. Do zadań ID Logistics należy zapewnienie
niezawodnej obsługi dostaw krajowych do największych sieci handlowych w Polsce oraz eksportowych,
m.in. do Czech, Węgier, Słowacji, krajów bałtyckich oraz na Ukrainę i Bałkany. Docelowo magazyn
konsolidacyjny w Grodzisku Mazowieckim ma stać się największym centrum dystrybucyjnym PepsiCo w
Polsce.
Nowy magazyn konsolidacyjny PepsiCo został operacyjnie uruchomiony w listopadzie 2017 roku. Jego
powierzchnia wynosi 21 tys. m², zatrudnienie znajdzie tu 70 osób. W ramach umowy ID Logistics
odpowiada za obsługę przyjęć towaru z zakładów produkcyjnych PepsiCo oraz efektywne i kompleksowe
zarządzanie procesami magazynowymi, w tym co-packing. Obecnie w grodziskim magazynie składowane
są słone przekąski i chipsy, produkowane w 2 fabrykach PepsiCo, w Grodzisku Mazowieckim
i Tomaszowie Mazowieckim. Współpraca pomiędzy firmami będzie stopniowo rozwijana, docelowo
magazyn ma obsługiwać 4 zakłady produkcyjne, a asortyment zostanie poszerzony o napoje.
„Niezawodność dostaw jest najważniejszym elementem obsługi naszego klienta, firmy PepsiCo. Obejmuje
ona prawidłową realizację zamówień, czyli dokładność, kompletność, terminowość dostaw oraz
minimalizację ryzyka wystąpienia strat w procesie. Ze względu na sezonową sprzedaż, związaną
z licznymi akcjami promocyjnymi, od nas jako operatora wymagana jest także duża elastyczność
prowadzonych operacji magazynowych” mówi Anna Trenda, dyrektor magazynu ID Logistics w Grodzisku
Mazowieckim.
ID Logistics zarządza magazynem PepsiCo w oparciu o system HACCP. Tak jak w pozostałych centrach
logistycznych operatora, także i tu planowane jest wdrożenie globalnego Wewnętrznego Standardu
Jakości ID Logistics – CID, wspierającego kontrolę i efektywne zarządzanie procesami magazynowymi.
Magazyn zostanie także objęty procesem certyfikacji IFS Logistics (International Featured Standard),
jednego z najważniejszych, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości.
„Wychodząc na rynek z ofertą przetargową, poza szeregiem wymagań kosztowo-efektywnościowych
wobec nowego operatora logistycznego, równie ważna była dla nas opinia o przyszłym partnerze.
Z ID Logistics współpracujemy we Francji. Korzystna oferta oraz pozytywna opinia naszych francuskich
kolegów pomogła nam w wyborze partnera, z którym osiągając wysoki standard serwisu i obsługi klienta
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(krajowego i zagranicznego), dbamy również o koszty. Dzięki niewielkiej odległości od naszej fabryki w
Grodzisku Mazowieckim, magazyn konsolidacyjny przejął ciężar obsługi kilkunastu rynków eksportowych
w Europie. To umożliwiło efektywne wykorzystanie naszych linii produkcyjnych (w tym największej
otwartej wiosną tego roku). Dzięki elastyczności ID Logistics w kwestiach operacyjnych, w bardzo
dynamicznym środowisku rynków FMCG, w kolejnych miesiącach będziemy mogli sukcesywnie
przekazywać naszemu operatorowi obsługę klientów sieciowych handlu zorganizowanego, którzy obecnie
są zaopatrywani z przyfabrycznego magazynu w Grodzisku Mazowieckim. Magazyn konsolidacyjny stanie
się tym samym naszym największym centrum dystrybucyjnym w Polsce” podsumowuje Marcin
Chmielewski, krajowy kierownik ds. logistyki PepsiCo.
„Jesteśmy dumni z tego, że do grona klientów ID Logistics dołączyła firma PepsiCo, światowy lider
i największy producent napojów i artykułów spożywczych. To duży sukces naszych zespołów
sprzedażowych, projektowych i operacyjnych. Dzięki ich doświadczeniu, wiedzy eksperckiej
i zaangażowaniu, mogliśmy przygotować rozwiązania logistyczne, które odpowiadają na oczekiwania
i potrzeby naszego nowego klienta” mówi Marzena Wal, dyrektor handlowy ID Logistics. „Magazyn
konsolidacyjny PepsiCo jest już ósmym centrum logistycznym zarządzanym przez ID Logistics w Polsce.
Jego uruchomienie stanowi więc kolejny, ważny krok w rozwoju naszej firmy. Dzięki współpracy z PepsiCo
znacząco umocniliśmy pozycję na polskim rynku usług logistyki kontraktowej dla producentów z branży
FMCG.”
***

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
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W przypadku pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
e-mail: info_pl@id-logistics.com
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