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ID Logistics rozpoczyna obsługę sklepu internetowego Lindt&Sprüngli
•

ID Logistics przejął obsługę zamówień sklepu online Lindt&Sprüngli (Poland)

•

Centrum dystrybucyjne w Grodzisku Mazowieckim centralizuje obsługę wszystkich
kanałów sprzedaży światowego producenta czekolady w Polsce

•

Procesy magazynowe dostosowane do e-commerce

Katowice, 6 lipca 2021 – ID Logistics, specjalista w zakresie dedykowanych rozwiązań logistyki
kontraktowej, rozszerzył współpracę z Lindt&Sprüngli (Poland), światowym liderem na rynku
czekolady premium, i rozpoczął obsługę sprzedaży internetowej tego producenta w centrum
dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim.
ID Logistics współpracuje z Lindt&Sprüngli (Poland) już od ponad 11 lat i zarządza jego jedynym
w Polsce centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim. Do tej pory składowane tu
wyroby czekoladowe i praliny dostarczane były do ponad 800 punktów sprzedaży, w tym
sklepów, sieci handlowych i hurtowni. Po rozszerzeniu współpracy między firmami, od 2
kwartału br. w grodziskim centrum dystrybucyjnym obsługiwane są także zamówienia ecommerce dla klientów robiących zakupy w sklepie online. To oznacza, że ID Logistics
zapewnia teraz kompleksową obsługę magazynową wszystkich kanałów sprzedaży
Lindt&Sprüngli (Poland).
- Dynamicznie rosnąca liczba zamówień sklepu online spowodowała, że zdecydowaliśmy się
na uruchomienie ich centralnej obsługi w magazynie w Grodzisku. Dodatkowo chcieliśmy
wykorzystać doświadczenie naszego partnera logistycznego, ID Logistics, w organizacji
dystrybucji dla kanału e-commerce – mówi dr Filip Kamiński, kierownik ds. łańcucha dostaw,
Lindt&Sprüngli (Poland).
Obsługa magazynowa i procesy dostosowane do e-commerce
W ramach obsługi e-commerce, ID Logistics odpowiada za przyjęcie zamówień, ich
kompletację, pakowanie oraz przygotowanie do odbioru przez firmę kurierską, wraz z obsługą
zwrotów i reklamacji.
- Rozszerzenie obsługi magazynowej, gdzie najmniejszą jednostką był karton, o fulfillment i
kompletację zamówień pickingu sztukowego, wymagało zaprojektowania i wdrożenia nowych
procesów. Wprowadziliśmy zmiany w organizacji miejsc składowania i kompletowania
zamówień, wyznaczyliśmy też dedykowany zespół pracowników, którzy wzięli udział w
szkoleniach prowadzonych przez naszego klienta – mówi Marcin Papuga, dyrektor centrum
dystrybucyjnego w Grodzisku Mazowieckim.
Specjalna strefa co-packingu dla e-commerce
W grodziskim magazynie wydzielono dodatkową strefę co-packingu, tzw. dark store, z
ograniczonym dostępem, dodatkowymi regałami do składowania i wyposażeniem
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dostosowanym do obsługi zamówień internetowych. Wykorzystano tu m.in. specjalne stoły i
wózki do kompletacji zamówień, zainstalowano dodatkowe separatory do regałów. W ramach
usługi co-packingu ID Logistics odpowiada za pakowanie zamówionych w e-sklepie wyrobów
czekoladowych w specjalne opakowania firmowe Lindt&Sprüngli, z wkładami chłodzącymi.
Przygotowywane są też spersonalizowane zestawy prezentowe, tj. gift boxy czy zestawy
promocyjne PICK&MIX - Słodka Niespodzianka.
- Po uruchomieniu w bardzo szybkim tempie operacji dla e-commerce, w grodziskim centrum
dystrybucji zaczęliśmy przygotowania do obsługi szczytu sprzedażowego, który zacznie się na
jesieni. Wspólnie z Lindt&Sprüngli będziemy też wdrażać kolejne rozwiązania, w tym
automatyzację, które zwiększą efektywność procesów magazynowych, zarówno dla ecommerce jak i sprzedaży stacjonarnej – zapowiada Marcin Papuga.
Centrum dystrybucyjne Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim o powierzchni 7,6 tys.
mkw., z 13 tys. miejsc paletowych, uruchomione zostało w czerwcu 2020 r. Obiekt spełnia
restrykcyjne wymogi związane ze składowaniem i obsługą logistyczną produktów wrażliwych,
do jakich zaliczają się czekolady i wyroby czekoladowe. Utrzymywana jest tu ściśle
kontrolowana temperatura 12°-16°C, z zachowaniem stałego poziomu wilgotności powietrza
na poziomie maks. 65 proc. Zespół ID Logistics zarządza kompleksowymi procesami
magazynowymi dla sprzedaży stacjonarnej i e-commerce (składowanie, zarządzanie zapasami,
kompletowanie zamówień, co-packing, obsługa zwrotów i reklamacji) oraz dystrybucję
wyrobów czekoladowych do punktów dostaw (dedykowany transport FTL).

***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 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 (spożywczy 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 w Polsce klientów w 16
centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 600 tys. mkw., posiada też 2
oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 3,5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w
Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na:
www.id-logistics.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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