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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
A ID Logistics gere a logística do fabricante
espanhol de calçado e complementos Mustang


O operador inaugura uma nova plataforma de 17.000 m2 em Valência, que vai gerir de
forma centralizada toda a atividade logística da MTNG Experience a nível nacional e
internacional



O acordo de cinco anos implica um movimento anual de mais de 6 milhões de pares de
calçado e outros complementos

Madrid, 8 de fevereiro de 2017: O grupo ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível
internacional, chegou a acordo com o fabricante espanhol líder do setor do calçado e complementos MTNG
Experience, para a gestão logística dos seus produtos e marcas, entre as quais se destaca a mítica Mustang.
A operação terá lugar na nova plataforma de 17.000 m2 situada em Massalavés (Valência). Desde este local, a
Mustang pretende concentrar toda a sua atividade logística a nível nacional e internacional.
A ID Logistics será a responsável pela receção, armazenamento e preparação de todos os pedidos, incluindo
serviços de valor adicional de co-packing e produtos de manipulação especial, para cobrir os vários canais de
distribuição, abarcando desde canais tradicionais de venda a retail e wholesale até ao canal e-commerce. Para
a Mustang, este é um canal estratégico, pelo que aposta por uma plataforma de comércio on-line de alto
rendimento integrada com o sistema de gestão ERP; este, por sua vez, está interligado com o SGA da ID
Logistics para garantir um serviço de qualidade e a melhor experiência de compras para o cliente.
Com este projeto, a Mustang mostra uma clara concordância com os valores empresariais que a definem no
mercado - a sua versatilidade e a rápida resposta aos seus clientes.
Segundo Miguel Carrasco, Diretor de Logística da Mustang: “Para a MTNG Experience, este acordo representa
uma aposta muito importante, e contamos com a ID Logistics para que nos acompanhe nesta etapa de
crescimento e de expansão internacional que estamos a viver, proporcionando valor com a otimização da nossa
cadeia de abastecimento”.
Por outro lado, Javier Echenique, Diretor Geral da ID Logistics para a Península Ibérica, declara que “Para a ID
Logistics é extremamente importante ter a confiança da MUSTANG, não só pelo prestígio deste novo cliente,
mas também porque fortalece a nossa posição no setor do calçado e da moda, e a gestão de operações de ecommerce. A nossa capacidade e experiência na Península Ibérica e a nível internacional foram fatores
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diferenciais e uma mais-valia para garantir este projeto, por isso esperamos que esta seja o início de uma
relação a longo prazo”.

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 2016
de 1.070 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. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde,
automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), 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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