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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics, eleita “Operador Logístico do Ano” na Polónia
Cavaillon (França), 12 de dezembro de 2016: A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nivel
internacional, recebeu o prémio de melhor «Operador Logístico do Ano 2016» na Polónia. Este importante
reconhecimento teve lugar durante a cerimónia organizada pela revista especializada Eurologistics no hotel
Sofitel Victoria de Varsóvia a 8 de dezembro de 2016.
Há 15 anos que este prémio distingue e valoriza os agentes logísticos que mais contribuíram para o
crescimento do setor e para melhorar a gestão das cadeias de abastecimento polacas. A classificação é dada
com base num questionário de satisfação realizado por uma agência independente entre os clientes das
empresas logísticas e de transporte presentes no mercado polaco.
A ID Logistics recebeu este prémio como reconhecimento à implementação de soluções inovadoras na cadeia
de abastecimento na Polónia que cumprem as rigorosas normas exigidas no âmbito da segurança, controlo de
qualidade e fiabilidade do serviço.
«É uma honra receber este prémio na qualidade de operador logístico do ano», declarou Yann Belgy, DiretorGeral da ID Logistics Polónia. «Em primeiro lugar, quero agradecer aos clientes que depositaram a sua
confiança na nossa empresa desde o ano 2008, quando começámos a nossa atividade, e também aos que nos
escolheram para parceiro mais recentemente. A logística desempenha um papel cada vez mais importante na
estratégia dos nossos clientes, por isso trabalhamos como verdadeiros sócios a longo prazo. Este prémio é
também um reconhecimento aos nossos profissionais, que cada dia põem ao serviço dos nossos clientes uma
oferta inovadora e personalizada que melhora a competitividade».
A ID Logistics Polónia foi fundada em 2008 e presentemente gere sete plataformas que têm quase 200.000 m2
e 1.300 colaboradores a fim de prestar serviço a clientes de vários setores: Retalho (Carrefour, Auchan), FMCG
(Lindt & Sprungli, Refresco, Mieszko) e Automóvel (Sogefi, Norauto). O rápido crescimento da ID Logistics num
país com tanto potencial como a Polónia baseia-se maioritariamente na implementação de soluções
personalizadas e inovadoras nas respetivas cadeias de abastecimento dos seus clientes, que incluem desde
operações logísticas padrão, até serviços de valor adicional como Co-packing e distribuição internacional.

SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2015 de 931 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter
275 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina,
Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da
distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio electrónico, entre outros, a ID Logistics oferece soluções
tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento B do
mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
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