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Shiseido wybiera ID Logistics w Brazylii – operator przejmuje zarządzanie
centrum dystrybucji producenta kosmetyków
Katowice, 29 października 2020 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych
specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, będzie zarządzał w Brazylii
operacjami logistycznymi Shiseido, ekskluzywnej japońskiej marki i jednej z największych firm
kosmetycznych na świecie. O wyborze ID Logistics zadecydowały kompetencje i doświadczenie
operatora w obsłudze tej branży.
Brazylijskie centrum dystrybucji Shiseido, którym ma zarządzać ID Logistics, położone jest w
Jundiaí, w stanie Sao Paulo. Odpowiada za obsługę dostaw kosmetyków do klientów na
terenie całego kraju, w kanałach sprzedaży detalicznej oraz e-commerce. Wszystkie
obsługiwane kosmetyki są importowane, dlatego też przed wprowadzeniem na rynek muszą
być etykietowane (umieszczanie na produktach przetłumaczonych etykiet informacyjnych),
zgodnie z lokalnymi przepisami. Przeprowadzane tu operacje magazynowe obejmują m.in.
przyjęcie towaru, składowanie, kontrolę jakości próbek kosmetyków zgodnie z wymogami
sanitarnymi, etykietowanie ponad 50 tys. sztuk miesięcznie, kompletowanie zestawów
promocyjnych, realizację zamówień oraz pakowanie i załadunek. W magazynie
przygotowywane są też testery i zestawy podarunkowe.
- ID Logistics z dumą dodaje Shiseido, prestiżową markę o międzynarodowej renomie, do
portfolio klientów z branży kosmetycznej, tym samym wzmacniając swoje kompetencje w
obsłudze firm z tego sektora. Dziękujemy Shiseido za zaufanie i możliwość rozpoczęcia
udanego partnerstwa - mówi Jerome Jacek, dyrektor generalny ID Logistics Brasil.
- Grupa Shiseido, znana jest nie tylko z umiejętności łączenia tradycji i nowoczesnych
technologii w swoim DNA i jakości produktów, ale także dążenia do promowania ducha
gościnności, szacunku i wrażliwości. ID Logistics okazał się być tym partnerem, który
odpowiada standardom Grupy Shiseido w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności w
zarządzaniu produktami oraz usprawniania procesów obsługi różnych marek, które oferujemy
- mówi Hideki Okada, CEO Grupy Shiseido w Brazylii.
Efektywna współpraca
- Doświadczenie ID Logistics we współpracy z branżą kosmetyczną i perfumeryjną zapewni
logistyce Shiseido nową jakość. Dzięki bardziej zaawansowanym i wydajnym systemom
logistycznym, będziemy mogli wspierać realizację celów związanych z ekspansją działalności
Shiseido w Brazylii – zapewnia Rosa Amador, dyrektor działu New Business&Innovation, ID
Logistics. Jak podkreśla Rosa Amador, oprócz usprawnienia procesów zarządzania, o
zwycięstwie oferty ID Logistics zadecydowały też takie czynniki jak zapewnienie dużej
dokładności inwentaryzacji zapasów i szybkiej wymiany produktów na rynku, elastyczność
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obsługi w różnych okresach sezonowości popytu, a także doświadczenie zespołu IT, który ma
wspierać dynamiczny rozwój interfejsów systemowych.
Część procesów przeprowadzanych w brazylijskim centrum dystrybucji Shiseido, tak jak
etykietowanie kosmetyków, została już integrowana z systemem WMS ID Logistics.
Zespół Shiseido przeprowadził też szkolenia dotyczące specyficznych wymagań firmy
w zakresie operacji dotyczących etykietowania produktów czy wyboru odpowiedniego
formatu opakowania, gwarantującego bezpieczeństwo produktów podczas transportu.
Wytyczne dotyczyły również m.in. procedury kontroli kosztów, zarządzania zapasami oraz
ryzykiem związanym z wysoką wartością dodaną produktów.
- Rozwój oferty usług dedykowanej logistyki kontraktowej dla branży kosmetycznej to jeden z
kluczowych kierunków rozwoju ID Logistics w Polsce. Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z
Shiseido, jednym z najbardziej znanych i cenionych producentów kosmetyków na świecie. To
pozwoli nam wzmocnić pozycję na polskim rynku usług logistycznych skierowanych do tej
branży, zarówno w obsłudze e-commerce jak i sprzedaży stacjonarnej. Z pewnością
wykorzystamy też doświadczenie brazylijskiego oddziału ID Logistics podczas
przygotowywania ofert dla nowych klientów – zapowiada Sylwia Dunn, business development
Director, ID Logistics Polska.
ID Logistics w Brazylii
Brazylijski oddział ID Logistics, na czele którego stoi Jerome Jack, zatrudnia 4 tys. pracowników.
Operator zarządza ponad 40 centrami dystrybucyjnymi o łącznej powierzchni magazynowej
ponad 812 tys. mkw. W gronie jego klientów są największe firmy z branży retail, przemysłowej,
FMCG, kosmetycznej i e-commerce.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,534 mld EUR w 2019 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 320 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,8 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
picking, healthcare 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, 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 13 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej blisko 370 tys. mkw., posiada też 2 oddziały
transportowe. Obecnie firma zatrudnia około 2 500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.
Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.idlogistics.com/pl.
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W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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