INFORMACJA PRASOWA

ID Logistics zarządza krajowym i międzynarodowym centrum dystrybucji Mieszko
Katowice, 3 września 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, rozwija współpracę z firmą Mieszko, jednym z największych producentów
wyrobów cukierniczych w Polsce. Operator skonsolidował pracę wszystkich działających wcześniej
magazynów producenta. Obecnie magazyn wyrobów gotowych w Gliwicach, zarządzany przez ID
Logistics, jest jedynym centrum dystrybucyjnym Mieszko, skąd realizowane są dostawy do wszystkich
klientów w Polsce oraz w ponad 60 krajach w Europie i na całym świecie, m.in. Arabii Saudyjskiej, USA
czy Japonii.
Uruchomiony operacyjnie w marcu 2017 roku magazyn wyrobów gotowych Mieszko w Gliwicach to
obiekt typu BTS (build-to-suit), który został w pełni dostosowany do przechowywania i dystrybucji
artykułów czekoladowych, wrażliwych na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Magazynowanie
odbywa się w ściśle kontrolowanej temperaturze dodatniej +16°C, przy zachowaniu odpowiedniego
poziomu wilgotności powietrza. W gliwickim centrum obsługiwanych jest ponad 800 typów (SKU)
produktów czekoladowych, m.in. praliny, cukierki ekstrudowane, trufle, cukierki karmelkowe oraz wafle.
W ciągu roku wolumen składowanych produktów wzrósł o ponad 10 proc. Aby zapewnić wysoki poziom
obsługi, powiększono powierzchnię hali magazynowej o blisko 2 tys. m², z 6400 m² do 8 300 m². To
pozwoliło na optymalizację procesów logistycznych i zwiększenie strefy składowania, z 9 tys. miejsc
paletowych do 11,5 tys. Dodatkowa powierzchnia wykorzystywana jest także do przechowywania
różnego rodzaju opakowań na słodycze, od tekturowych pudełek do metalowych puszek.
Do zadań ID Logistics należy efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, w tym kompletowanie
zamówień i zarządzanie zapasami, zarządzanie sezonowością dostaw oraz transport produktów i
półproduktów z i do zakładów produkcyjnych Mieszko. W ramach usługi co-packingu w gliwickim
magazynie kompletowane i przygotowywane są też zestawy promocyjne sprzedawane w jednej z
największych sieci handlowych w Polsce. Współpraca między Mieszko a ID Logistics została rozszerzona o
usługę etykietowania wyrobów czekoladowych przeznaczonych na eksport oraz logistykę opakowań.
„Zarządzanie procesami magazynowymi produktów czekoladowych wymaga zachowania restrykcyjnych
warunków nie tylko składowania ale i całej obsługi magazynowej. Obecnie wdrażamy dwa certyfikaty.
Pierwszy z nich to IFS, czyli International Featured Standard, jeden z najważniejszych, międzynarodowych
standardów bezpieczeństwa i jakości przyznawanych firmom logistycznym obsługującym produkty
spożywcze. Drugi to Wewnętrzny Standard Jakości CID, standaryzujący systemy zarządzania i procesy
operacyjne w magazynach Grupy ID Logistisc na świecie“ mówi Grzegorz Lewinowski, kierownik
magazynu ID Logistics w Gliwicach. „Z pewnością nadal będziemy rozwijać naszą współpracę z Mieszko,
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oferując klientowi nowe rozwiązania, zapewniające najwyższą jakość obsługi i wzrost efektywności
krajowego i międzynarodowego łańcucha dostaw.“
***
MIESZKO S.A.
MIESZKO to znana i ceniona polska marka czerpiąca z ponad 100-letniej tradycji cukierniczej. Specjalizujemy się w
produkcji czekoladowych pralin i karmelków. Nasze najpopularniejsze produkty to: bombonierki Cherrissimo,
Amoretta, Magnifique, Chocoladorro, popularne Michaszki czy uwielbiane przez dzieci Zozole. Nasze słodycze
produkujemy w Raciborzu, gdzie zlokalizowane są fabryki MIESZKO, ale nasze wyroby znane są nie tylko Polakom.
Jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach w ponad 60 krajach.
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 (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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