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ID Logistics ogłasza Wezwanie do Innowacji!
Katowice, 7 lutego 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w
logistyce kontraktowej, zaprasza start-upy, firmy, stowarzyszenia, studentów i entuzjastów nowoczesnych
technologii do wzięcia udziału w programie „Wezwanie do Innowacji”. Jego celem jest znalezienie i
nawiązanie współpracy z firmami lub osobami, które mają ciekawe i niestandardowe pomysły na
inteligentną logistykę – tworzenie innowacyjnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w magazynach
zarządzanych przez ID Logistics. Program „Wezwanie do Innowacji” jest polską edycją programu Grupy ID
Logistics „Call for Innovative Projects”, w którym uczestniczyły start-upy z Francji, Belgii i Szwajcarii.
Program ID Logistics „Wezwanie do Innowacji” rozpocznie się 7 lutego 2018, zwycięskie projekty zostaną
ogłoszone 31 lipca 2018 roku. Tematem przewodnim jest „Magazyn Smart”. Uczestnicy staną więc przed
zadaniem przygotowania innowacyjnego projektu logistycznego ukierunkowanego na zmianę procesów
operacyjnych w centrach dystrybucyjnych lub zdefiniowanie inteligentnego magazynu przez poprawę
wydajności pracy i uproszczenie systemów zarządzania. Nagrodą główną będzie podpisanie kontraktu z
ID Logistics na wdrożenie pilota operacyjnego w jednym z magazynów w Polsce. Na realizację
zwycięskiego projektu przeznaczony będzie budżet do 200 tys. zł. Dodatkowo jego autor otrzyma 20 tys.
zł. W programie wyróżnione zostaną też dwa inne projekty, możliwe do wdrożenia w magazynach ID
Logistics. Ich autorzy otrzymają po 10 tys. zł.
„ID Logistics specjalizuje się w logistyce kontraktowej, stąd „Wezwanie do Innowacji” dotyczy projektów
z tego obszaru” wyjaśnia Sławomir Rodak, dyrektor R&D ID Logistics, odpowiadający za prowadzenie
programu. „Dzięki postępowi technologicznemu i cyfryzacji jesteśmy dziś świadkami dynamicznego
rozwoju nowoczesnych technologii, Internetu rzeczy (IoT), rozszerzonej rzeczywistości, druku 3D,
mechanizacji zadań, autonomizacji, robotyzacji, itd. Tworzą one nową perspektywę dla logistyki i
pozwalają nam na rozważanie budowy magazynów przyszłości. Innowacyjność jest wpisana w DNA
naszej firmy. Teraz, przy współpracy z uczestnikami programu „Wezwanie do Innowacji”, będziemy szukać
projektów, które przez pryzmat nowych technologii, z nowym spojrzeniem na logistykę, pozwolą nam w
jeszcze większym niż dotychczas stopniu udoskonalić procesy, zaprojektować i wdrożyć innowacyjne
rozwiązania”.
Warunkiem przystąpienia do programu „Wezwanie do Innowacji” jest przedstawienie propozycji
rozwiązania logistycznego w trzech kluczowych obszarach, ważnych dla zarządzania magazynem
przyszłości. Pierwszy z nich to „Poprawa odbioru i jakości pracy w magazynach”. Zgłoszone projekty będą
miały za zadanie poprawić warunki pracy pracowników magazynowych dzięki systemom wspierającym
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podejmowanie decyzji, automatyzacji rozwiązań czy wdrożeniu nowych procesów operacyjnych lub
modeli komunikacji. Zaproponowane rozwiązania powinny usprawniać produktywność i efektywność
oraz poprawiać bezpieczeństwo i jakość pracy. Drugi obszar to „Uproszczenie i optymalizacja
zarządzaniem magazynem”. Te projekty mają być ukierunkowane na ergonomiczne rozwiązania
optymalizujące zarządzanie magazynem i zespołami pracowników. Natomiast w trzecim obszarze, czyli
„Projektowanie magazynów 4.0”, uczestnicy mogą zgłaszać pomysły rozwiązań, które w połączeniu z
innymi systemami zoptymalizują procesy magazynowe, pozwolą na efektywne zarządzanie operacjami
logistycznymi, ruchami magazynowymi oraz bezpieczeństwem i zużyciem energii. Przy ocenie
zgłoszonych projektów jury będzie brało pod uwagę 5 kryteriów: znaczenie rozwiązania i jego
przydatność, innowacyjny i awangardowy aspekt rozwiązania, możliwość wdrożenia, szacowany wskaźnik
zwrotu z inwestycji ROI i motywacja kandydatów.
Program „Wezwanie do Innowacji” składa się z trzech etapów. Wybrani uczestnicy, przygotowując
propozycję rozwiązania, odwiedzą magazyny ID Logistics i uzyskają potrzebne im dane. Przez cały czas
będą wspierani przez specjalistów ID Logistics, którzy pomogą dostosowywać rozwiązania i pomysły do
rzeczywistych warunków pracy w magazynie. Za ocenę i wybór zwycięzcy odpowiada jury, w skład
którego wchodzi zarząd oraz menedżerowie z działu innowacji, rozwoju i operacji ID Logistics, klienci menedżerowie ds. supply chain i innowacji z firm Carrefour, Auchan i Lindt i eksperci zewnętrzni.
Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w programie „Wezwanie do Innowacji” do 31 marca br., wysyłając
aplikacje na adres srodak@id-logistics.com - Sławomir Rodak, dyrektor R&D ID Logistics.
“Call for Innovative Projects” – program Grupy ID Logistics
Pierwszy raz program „Call for Innovative Projects” został zorganizowany w 2016 roku przez IDEO, spółkę
zależną ID Logistics. Uczestniczyło w nim 12 firm, które przedstawiły rozwiązania z zakresu zarządzania
transportem i łańcuchem dostaw. W 2. edycji tematem przewodnim było usprawnienie zarządzania
magazynami w obszarach: inteligentny magazyn i digitalizacja sieci dostaw. Program cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło 56 propozycji rozwiązań, przygotowanych przez start-upy z
Francji, Belgii i Szwajcarii.
Ludovic Lamaud, wiceprezes ds. rozwoju i innowacji Grupy ID Logistics, podsumowuje: „Idea
innowacyjności jest ściśle związana z naszym rozwojem i zintegrowana z działaniami. Dla ID Logistics
program Call for Innovative Projects jest okazją do tego, aby zidentyfikować, wspierać i wdrażać
innowacyjne projekty w obszarach kluczowych dla przyszłości. Dla uczestników jest szansą na
przekształcenie ich idei w rzeczywistość, przy wsparciu i dzięki doświadczeniu naszych zespołów oraz
współpracy z klientami i partnerami".
***

ID LOGISTICS POLSKA S.A.
Kapitał akcyjny w wysokości: 500.020 PLN, w całości opłacony gotówką.

Adres Siedziby: ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice.
KRS 0000306265 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 525-24-25-204, REGON: 141330484.

INFORMACJA PRASOWA

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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