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ID Logistics partnerem logistycznym sieci sklepów odzieżowych Kiabi w Brazylii
Katowice, 23 października 2018 – Grupa ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych
specjalizujący się w logistyce kontraktowej, wzmacnia ofertę skierowaną do firm odzieżowych i branży
modowej. W Brazylii operator rozpoczął współpracę z Kiabi, jedną z największych francuskich sieci
odzieżowych, która uruchomiła swoje pierwsze sklepy w tym kraju. ID Logistics odpowiada za
kompleksowe zarządzanie operacjami logistycznymi i dostawę towarów do wszystkich punktów
sprzedaży. Z doświadczenia i know-how Grupy w tym obszarze skorzysta także polski oddział ID Logistics,
planujący rozszerzenie oferty o obsługę branży odzieżowej.
Brazylijskie centrum dystrybucyjne Kiabi, zarządzane przez ID Logistics Brazylia, znajduje się w Jundiaí,
oddalonym o 57 kilometrów od Sao Paulo. Operator odpowiada za przyjęcia i sprawdzenie towaru,
magazynowanie, sortowanie i dostawy do sklepów Kiabi, a także usługi o wartości dodanej, czyli
składanie odzieży, konfekcjonowanie, etykietowanie cen, metkowanie i zabezpieczenie przed kradzieżą.
„W najbliższym czasie rozpoczniemy także obsługę operacji logistycznych w ramach kanału sprzedaży ecommerce, gdzie na przykład klient będzie mógł przymierzyć w sklepie ubrania zakupione w sieci i kupić
je tylko wtedy, gdy mu się spodobają" uzupełnia Rodrigo Bacelar, dyrektor ds. rozwoju biznesu i
innowacji, ID Logistics Brazylia.
Według Jesúsa Hernandeza, dyrektora generalnego ID Logistics Brazylia „wybór firmy logistycznej jest
wynikiem dobrze zorganizowanego procesu wyboru, którego celem było znalezienie lokalnego partnera
logistycznego w Brazylii, z dużą wiedzą w zakresie specyficznej obsługi typu unit picking, elastyczności w
zarządzaniu sezonowością sprzedaży i obsługą nowych kampanii, z efektywnym wsparciem logistycznym
w zakresie bezpośrednich dostaw towarów do sklepów”.
Obecnie w Brazylii działają 2 sklepy Kiabi, oferujące ubrania, buty i dodatki dla kobiet, mężczyzn i dzieci,
zlokalizowane w centrach handlowych w Sao Paulo. Zgodnie z planami rozwoju, w ciągu kolejnych 5 lat
Kiabi planuje otworzyć w tym kraju 40 sklepów. „Będziemy towarzyszyć ekspansji Kiabi w Brazylii. Nasze
partnerstwo ma charakter długoterminowy, tak jak ma to miejsce w Europie" zapewnia Rodrigo Bacelar.
Według Alexandra Zilio, lidera logistyki Kiabi, proces logistyczny jest jednym z najważniejszych punktów
zaplanowanych operacji. „Potrzebujemy bardzo efektywnej logistyki, tak aby zapewnić klientom pełną
dostępność naszych towarów. W ten sposób dbamy o pozytywne doświadczenia konsumentów, zarówno
w sklepie stacjonarnym, jak i e-commerce" wyjaśnia Zilio.
Kreacje Kiabi inspirowane są międzynarodowymi trendami wybieranymi przez Trend Lab, zespół 56
stylistów, którzy zapraszają klientów, współpracowników i wpływowe osoby do wspólnej kreacji i
śledzenia światowych trendów w modzie. Każdego roku firma wydaje sześć kolekcji, a od 2016 roku co
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

miesiąc na rynek wprowadzane są modele z limitowanych edycji. „Na początku w Brazylii będziemy
importować kolekcje z Francji, wraz z rozwojem sieci sklepów, nawiążemy współpracę z lokalnymi
dostawcami, tak jak robimy to na całym świecie" mówi Alexandro Zilio.
„Szeroki zakres partnerstwa logistycznego z Kiabi i efektywne wspieranie ekspansji tej międzynarodowej
sieci odzieżowej w Brazylii to dla nas bardzo dobra wiadomość. Zgodnie ze strategią dalszego rozwoju ID
Logistics na polskim rynku, naszą ofertę będziemy teraz kierować także do firm z branży odzieżowej i
modowej. Przy jej przygotowaniu z pewnością skorzystamy z dużego doświadczenia i know-how
brazylijskiego oddziału ID Logistics” podsumowuje Sylwia Dunn, dyrektor rozwoju sprzedaży, ID Logistics
Polska.
O Kiabi
Założona w 1978 roku sieć sklepów Kiabi sprzedaje rocznie średnio 275 mln sztuk odzieży. Na całym
świecie klienci mogą dokonywać zakupów w ponad 500 sklepach w 17 krajach, głównie w Europie, w tym
także w Polsce. Najbardziej atrakcyjną lokalizacją jest Francja (350 sklepów) oraz Hiszpania (50 sklepów)
Firma zatrudnia ponad 10 tys. tzw. kiabersów (nazwa nadana pracownikom marki). W 2018 roku po raz
czwarty firma została uznana za jedną z „Najlepszych Firm do Pracy - Great Place to Work” na rynkach
europejskich, gdzie działa.

***
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.
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ID LOGISTICS POLSKA
e-mail: info_pl@id-logistics.com
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