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ID Logistics powiększa błońskie centrum dystrybucji Lindt&Sprüngli (Poland)
Katowice, 27 września 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, rozwija współpracę z Lindt&Sprüngli (Poland), światowym producentem
czekolady. Od ponad 8 lat operator zarządza jedynym w Polsce centrum dystrybucyjnym Lindt&Sprüngli,
położonym w podwarszawskich Błoniach. W ostatnim czasie ID Logistics zwiększył powierzchnię
magazynową obiektu i wyodrębnił nową strefę do konfekcjonowania oraz przygotowywania standów
ekspozycyjnych dla sieci sklepów klienta. To znacznie usprawni pracę magazynu, zwłaszcza w
rozpoczynającym się gorącym okresie dostaw przedświątecznych.
ID Logistics stale poszerza zakres współpracy z firmą Lindt&Sprüngli. Rozbudowa błońskiego centrum
dystrybucji była konieczna ze względu na znaczący wzrost ilości składowanych tu artykułów, a wraz
rozwojem sieci dystrybucji Lindt&Sprüngli, wzrosła także liczba sklepów i innych punktów dostaw,
zaopatrywanych przez ten magazyn.
„W ostatnim czasie coraz częściej towary w sklepach nie są układane na półkach, lecz na kartonowych
displayach. Dla nas oznacza to, że realizując dostawy dla sieci handlowych kompletujemy nie tylko palety,
ale i całe standy do ekspozycji. Przykładowo, w ciągu trzech tygodni wymagane było przygotowanie przez
nas aż 750 palet, to jest 3 tys. gotowych standów z czekoladami. Obecnie szykujemy się do gorącego
okresu dostaw przedświątecznych, więc tego typu zamówień będzie dużo więcej. Teraz możemy zrobić to
jeszcze sprawniej i szybciej” – mówi Marcin Papuga, dyrektor magazynu ID Logistics w Błoniu.
Powiększenie powierzchni błońskiego centrum dystrybucyjnego o dodatkowe 1000 m² pozwoliło ID
Logistics na rozbudowanie strefy składowania produktów czekoladowych. Powstało tu kolejnych 1200
miejsc paletowych. Operator uruchomił także dodatkowe rampy do załadunku i rozładunku towarów.
ID Logistics współpracuje z Lindt&Sprüngli (Poland) od 2010 roku. Obecnie powierzchnia błońskiego
centrum dystrybucyjnego Lindt&Sprüngli wynosi ponad 5 tys. m². ID Logistics odpowiada za zarządzanie
procesami magazynowymi (składowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień i co-packing)
oraz dystrybcję do punktów dostaw (transport dedykowany FTL). Centrum dystrybucyjne Lindt& Sprüngli
spełnia restrykcyjne wymogi związane ze składowaniem i obsługą logistyczną produktów czekoladowych.
Zarządzane jest zgodnie z wymogami międzynarodowego certyfikatu jakości IFS (International Featured
Standard) oraz Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics – CID.
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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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