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ID Logistics rozpoczyna obsługę sklepu internetowego E. Leclerc we Francji
Katowice, 24 kwietnia 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, rozszerza współpracę z siecią handlową E.Leclerc we Francji. Operator
uruchomił właśnie nowy magazyn e-commerce z którego będą obsługiwane zamówienia składane w
sklepie internetowym przez klientów z rejonu Paryża (dostawy do domu oraz click-and-collect). Tym
samym Grupa ID Logistics umocniła swoją pozycję jako operatora logistycznego specjalizującego się w
obsłudze sieci handlowych i branży e-commerce.
Obsługa operacyjna sklepu internetowego E. Leclerc realizowana jest przez magazyn w Pantin pod
Paryżem. Uruchomiony pod koniec marca br. obiekt ma powierzchnię 6 000 m². Na początku ID
Logistics będzie odpowiadał za obsługę magazynową 9 500 (do 12000) rodzajów artykułów (SKU), wśród
których są warzywa i owoce, żywność organiczna, produkty mrożone, świeże i suche. Aby sprostać
wymaganiom operacyjnym związanym z przygotowaniem zamówień na produkty spożywcze, magazyn
został zbudowany w taki sposób, aby pomieścić pojazdy dostawcze oraz utrzymać trzy różne zakresy
temperatur. Ekspansję sieci E.Leclerc w stolicy Francji będzie wspierać 80 pracowników ID Logistics.
Magazyn w Pantin został w pełni dostosowany do potrzeb handlu elektronicznego. Duży nacisk położono
na zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi operacji typu fullfilment, zgodności produktów i
odpowiednich opakowań oraz punktualność. Co więcej, ID Logistics zorganizuje i zoptymalizuje działania
dystrybucyjne z różnymi firmami transportowymi wybranymi tak, aby zagwarantować sprawną
koordynację działań związanych z realizacją zamówień i dostawą. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa
nowy system informatyczny sieci E.Leclerc - TMS (Acteos) połączony z WMS (Infomil). Dodatkowo
pracownicy magazynowi zostaną wyposażeni w nowoczesne urządzenia zwiększające komfort i
efektywność pracy - terminale naramienne WT6000 z „inteligentną” opaską na nadgarstek i skanerem
pierścieniowym. Magazyn w Pantin codziennie będzie zaopatrywany przez nową platformę Scapnor w
Bruyères sur Oise, wyposażoną w pełni zautomatyzowane rozwiązania, przygotowane przez
niemieckiego producenta, firmę Witron.
Eric Hémar, prezes i CEO Grupy ID Logistics, skomentował: „Po raz kolejny ID Logistics z dumą wspiera
firmę E.Leclerc w jej nowym przedsięwzięciu. Dla nas to partnerstwo stanowi kolejny kamień milowy w
szybkim rozwoju usług dla e-commerce w branży spożywczej. Naszym celem jest bycie partnerem
pierwszego wyboru dla największych sieci handlowych. Każdego dnia zespoły ID Logistics ciężko pracują
tak, aby spełnić obietnicę szybkiej i niezawodnej dostawy dla klientów końcowych".
Marzena Wal, dyrektor handlowy ID Logistics Polska, podsumowuje: „Uruchomienie kolejnego
magazynu e-commerce dla sieci handlowej znacząco wzmacnia naszą pozycję jako operatora
obsługującego ten sektor. W Polsce planujemy rozszerzenie oferty o usługi dla handlu elektronicznego.
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Dlatego, przygotowując oferty dla naszych obecnych i potencjalnych klientów w Polsce z pewnością
wykorzystamy to cenne doświadczenie i know-how”.
***

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 300 lokalizacjach w 17 krajach (ponad 5,5 mln m2
powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce). W 2017 roku
osiągnęła przychód w wysokości 1.329 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 1.600 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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