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ID Logistics operatorem logistycznym światowego lidera na rynku
e-commerce
Katowice, 5 listopada 2020 – Do grona klientów ID Logistics Polska, wiodącego dostawcy usług
logistycznych specjalizującego się w dedykowanej logistyce kontraktowej, dołączył jeden z
największych światowych liderów branży E-commerce/B2C. Zespół ID Logistics zarządza
nowym Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie k/Wrocławia, z którego realizowane są
zamówienia składane online na platformie sprzedażowej przez klientów w całej Europie.
Powierzchnia Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie k/Wrocławia, uruchomionego
operacyjnie w sierpniu br., wynosi 42 tys. mkw. Zespół ID Logistics odpowiada za efektywne
i kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, od momentu przyjęcia towarów do
ich przygotowania do dystrybucji, wraz z usługami o wartości dodanej. W magazynie
obsługiwany jest szeroki i zróżnicowany asortyment artykułów. Kluczowe znaczenie ma
dostępność konkretnych produktów, niezawodność obsługi oraz zagwarantowanie krótkiego
czasu dostawy do klientów końcowych, indywidualnych i biznesowych, zgodnie z warunkami
zamówienia złożonego na platformie sprzedażowej. Do zadań ID Logistics należało także
uruchomienie tego obiektu, co warto podkreślić, w błyskawicznym tempie, biorąc pod uwagę
wielkość projektu oraz planowane terminy rozpoczęcia obsługi operacyjnej pierwszych
zamówień internetowych.
„Rozpoczęcie tak skomplikowanej logistyczne operacji w ciągu niespełna dwóch miesięcy, pod
dużą presją czasu, stanowiło jedno z największych jak do tej pory w historii ID Logistics Polska
wyzwanie, które udało nam się zrealizować z sukcesem. Dziękujemy naszemu klientowi za
zaufanie w powierzeniu nam tak fantastycznego projektu. Mamy nadzieję, że jego realizacja
przyczyni się do dalszego rozwoju naszego klienta, ugruntuje też pozycję ID Logistics na
polskim rynku usług logistycznych, nie tylko jako lidera w obsłudze branży retail, ale także Ecommerce” – podkreśla Sylwia Dunn, business development director, ID Logistics Polska.
Szybka i sprawna obsługa zamówień internetowych
Obecnie w podwrocławskim Centrum Logistyki E-commerce pracuje ponad 500 osób. W
magazynie operacje realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w trybie trzyzmianowym.
Codziennie do Krajkowa dostarczanych jest średnio 25 tys. sztuk różnego rodzaju artykułów,
a obsługiwanych i przygotowywanych do dystrybucji jest ponad milion referencji (sztuk). Aby
zoptymalizować proces kompletacji utworzono ponad 260 tys. miejsc kompletacyjnych, cały
proces przygotowania produktów do wysyłki wspiera 60 stacji pakowania przesyłek. Wśród
ciekawych usług, świadczonych przez zespół ID Logistics, wymienić można personalizację form
pakowania, tak jak np. przygotowanie prezentów z dołączonymi indywidualnymi życzeniami
urodzinowymi czy imieninowymi skierowanymi do odbiorców z Polski i całej Europy.
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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 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,7 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 11 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 330 tys. mkw., posiada też 2 oddziały
transportowe. Obecnie firma zatrudnia około 2 300 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.
Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.idlogistics.com/pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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