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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics inaugura nova plataforma logística em Moscovo para a
Yves Rocher e define as suas ambições na Rússia
Lisboa, 16 de outubro 2017 – A ID Logistics, que estabeleceu presença na Rússia em 2013, continuou o seu
desenvolvimento e inaugurou hoje uma nova plataforma logística para a Yves Rocher que gere lojas e fluxos de
vendas à distância (nomeadamente no e-commerce). Localizado em Obukhovo, 40 km a leste de Moscovo, esta
plataforma de 12.500m2 emprega cerca de 200 pessoas, fazendo diariamente entregas às 370 lojas da Rússia e
cuidando de toda a gama de serviços de e-commerce da Yves Rocher, que representa cerca de 6.000 pedidos
por dia.
As especificações que abrangem 4.500 SKUs (Stock Keeping Unit) incluem a receção de bens, armazenamento,
seleção, preparação de pedidos, carregamento e gestão de retornos, para além de alguns serviços especiais,
como embalamento e rotulagem. A ID Logistics desenvolveu uma solução logística de e-commerce adaptada ao
alto crescimento do volume de negócios e ao elevado grau de exigência do cliente. Cada expedição é
processada em tempo recorde, graças à instalação no local do Russian Post.
Esta nova plataforma aumenta para sete o número de sites geridos pela ID Logistics na Rússia, onde têm
atualmente cerca de 1.000 funcionários. Auchan, Metro, Mvideo (revendedor de produtos eletrônicos líder na
Rússia), Bacardi e X5 Retail Group (primeiro retalhista de alimentos russo com 11 mil lojas) confiaram na
experiência do Grupo. A rápida expansão da ID Logistics na Rússia baseou-se na sua experiência em TI e numa
abordagem de inovação colaborativa.
Jérôme Jacek, diretor executivo da ID Logistics na Rússia, refere: "Na Rússia, a Yves Rocher está a desenvolverse num mercado competitivo e em rápida evolução. Temos de nos adaptar constantemente e responder às
mudanças das necessidades de nossos diversos clientes, especialmente no e-commerce. Esta parceria
representa para nós uma nova etapa no nosso desenvolvimento por causa de sua alta tecnicidade e nível de
exigência. Estamos particularmente orgulhosos pela confiança da Yves Rocher neste projeto".
SOBRE ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma faturação em 2016 de 1.070
milhões de euros. A ID Logistics tem 290 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5,5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19.000 colaboradores. Com uma equilibrada
carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrónico,
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). O Grupo é
dirigido por Eric Hémar. Siga-nos no Linkedin.
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