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ID Logistics zarządza największym centrum dystrybucyjnym PepsiCo w Polsce
Katowice, 7 marca 2019 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący
się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia współpracę z PepsiCo, światowym
liderem w produkcji artykułów spożywczych i napojów. Po roku od uruchomienia, magazyn
konsolidacyjny w Grodzisku Mazowieckim, zarządzany przez ID Logistics, stał się największym
centrum dystrybucyjnym PepsiCo w Polsce, obsługującym wszystkie zakłady produkcyjne tej
firmy w naszym kraju.
Obecnie z grodziskiego magazynu realizowane są dostawy krajowe do sieci handlowych oraz
eksportowe do Europy Wschodniej. Ze względu na znaczący wzrost ilości obsługiwanego
asortymentu ID Logistics zwiększył powierzchnię operacyjną magazynu o 3 tys. mkw., która
obecnie wynosi 24 tys. mkw. Dodatkowa przestrzeń pozwala operatorowi na bardziej
efektywną obsługę procesów magazynowych i jest wykorzystywana do przygotowywania
bieżących akcji co-packingowych oraz składowania napojów czy słonych przekąsek.
„Napoje, snacki i słone przekąski są odbierane przez nas bezpośrednio z fabryk, dlatego w
procesie zarządzania obsługą magazynową kluczowe znaczenie ma dostosowanie się do planu
ich produkcji a następnie realizacji i harmonogramu wysyłek” uzupełnia Anna Trenda, dyrektor
magazynu ID Logistics w Grodzisku Mazowieckim.
Magazyn konsolidacyjny PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim operacyjnie został uruchomiony
w listopadzie 2017 roku. ID Logistics odpowiada za obsługę przyjęć towarów dostarczanych
bezpośrednio z zakładów produkcyjnych, efektywne i kompleksowe zarządzanie procesami
magazynowymi, w tym co-packing oraz transporty do wybranych punktów dostaw w Polsce.
W pierwszej fazie współpracy pomiędzy PepsiCo a ID Logistics składowano tu chipsy i słone
przekąski, produkowane w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie
asortyment obsługiwanych towarów zwiększył się o napoje, a magazyn obsługuje także
zakłady w Żninie i Michrowie k. Grójca, gdzie produkowane są napoje. Składowane są tu także
towary dostarczane bezpośrednio przez dostawców zewnętrznych.
„Zgodnie z oczekiwaniami klienta, w ciągu roku działalności magazyn konsolidacyjny w
Grodzisku Mazowieckim stał się największym centrum dystrybucyjnym PepsiCo, z którego
zaopatrywane są punkty dostaw w Polsce i Europie Wschodniej. Cieszymy się z tak
dynamicznego rozwoju naszej współpracy i nadal będziemy pracować nad jej rozszerzeniem.
Celem, jaki sobie zawsze stawiamy, jest zapewnienie klientowi najwyższej jakości obsługi i
aktywne wspieranie jego dynamicznej ekspansji na rynku. Dlatego już teraz planujemy
wdrożenie kolejnych projektów zwiększających efektywność procesów magazynowych,
między innymi z zakresu co-packingu” podsumowuje Anna Trenda.
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Nota dla redakcji: Z uwagi na ścisłe wytyczne związane z możliwością wykorzystania wizerunku klienta
firmy ID Logistics w przesłanej informacji prasowej, w przypadku chęci publikacji tego materiału
prosimy o załączenie do niego wyłącznie zdjęcia przesłanego w załączniku (« Magazyn konsolidacyjny
PepsiCo_ID Logistics ») i niedołączanie do publikacji innych zdjęć. Gdyby załączona grafika nie mogła
zostać opublikowana przy materiale (np. z uwagi na jakość zdjęcia), prosimy o informację zwrotną i
kontakt z PRlogistics.pl.

***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,410 mld EUR w 2018 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,5 mln m 2 powierzchni magazynowych obsługiwanych
w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Firma zatrudnia 19 tys. pracowników. Z portfolio
klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i ecommerce, 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, Ticker: IDL). 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 wiodącym operatorem w
dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia 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 dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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