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Wyróżnienie dla ID Logistics w 24. Rankingu Firm TSL

Katowice, 25 czerwca 2019 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący
się w dedykowanej logistyce kontraktowej, znalazł się w gronie liderów i najlepszych firm
z branży TSL, wyróżnionych w 24. Rankingu Firm TSL. Organizatorem wydarzenia jest „Dziennik
Gazeta Prawna”.
W tegorocznej edycji 24. Rankingu Firm TSL firma ID Logistics otrzymała wyróżnienie w
kategorii „Przychody z deklarowanej głównej działalności – usługi magazynowe”.
„Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni i wyróżnieni w tak ważnym i prestiżowym rankingu,
gdzie zestawiane są zarówno największe firmy z branży TSL jak i te mniejsze, których dynamika
rozwoju w ostatnim roku była najbardziej zauważalna” mówi Sylwia Dunn, dyrektor ds.
rozwoju ID Logistics „Ten rok rozpoczął się bardzo dobrze. Jesteśmy w trakcie wdrażania
dwóch strategicznych dla nas projektów z obszaru dedykowanej logistyki kontraktowej. Ich
rozpoczęcie operacyjne zostało zaplanowane na styczeń i luty przyszłego roku, co, ze względu
na skalę, będzie stanowić dla nas nie lada wyzwanie. Z pewnością utrzymamy dynamiczne
tempo rozwoju, a otrzymane wyróżnienie będzie dla nas dodatkową, dobrą motywacją”.
Organizatorem 24. Rankingu Firm TSL jest „Dziennik Gazeta Prawna”. Za nadzór merytoryczny
odpowiada Szkoła Główna Handlowa, reprezentowana przez prof. Halinę Brdulak. W
tegorocznej edycji wzięło udział 60 największych firm z branży logistycznej, działających w
różnych sektorach usług TSL. Warunkiem uczestnictwa w rankingu było m.in. uzyskanie w
2018 roku przez firmę przychodu z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2
mln złotych.
Nagrody i wyróżnienia przyznane w ramach 24. Rankingu Firm TSL zostały wręczone 12
czerwca podczas uroczystej gali w Warszawie.

***
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 5,7 mln m2 powierzchni magazynowych obsługiwanych
w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Firma zatrudnia 20 tys. pracowników. Z portfolio
klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i eID Logistics Polska SA
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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, 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 9 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy.
Obecnie firma zatrudnia około 1.700 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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