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COMUNICADO DE IMPRENSA

ID Logistics junta-se a E.Leclerc para enfrentar um novo desafio:
«Leclerc em casa»
Cavaillon, 12 de março de 2018 – A ID Logistics acompanhará a E.Leclerc na sua nova atividade de e-commerce
dedicada ao mercado parisiense (entregas ao domicílio e em pontos de conveniência).
É a partir de um armazém situado em Pantin, na periferia de Paris, que 80 colaboradores da ID Logistics
participarão neste projeto de e-commerce lançada pela E.Leclerc. Para alcançar os objetivos operacionais
estabelecidos, todos eles contarão com dispositivos tecnológicos WT6000 de última geração (ecrã tátil no pulso
e scanner de anel).
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Esta nova unidade de 6 000 m disponibilizará, inicialmente, cerca de 9 500 referências, entre as quais frutas e
legumes, produtos biológicos, congelados e produtos secos. Estruturada para corresponder às necessidades de
preparação de pedidos de e-commerce alimentar, esta unidade foi concebida para acolher veículos de entregas
e para gerir três níveis de temperatura.
A plataforma está perfeitamente adaptada às exigências do e-commerce, sobretudo às relativas à qualidade da
preparação dos pedidos, ao cumprimento dos prazos, à integridade dos produtos e à qualidade das
embalagens. Para além disso, com vista a assegurar uma perfeita coordenação entre o registro do pedido e a
entrega, a ID Logistics organizará e otimizará a distribuição com os diferentes operadores de transporte
contratados. Esta boa coordenação será baseada num novo sistema de informação TMS (Acteos), conectado ao
WMS (Infomil) da E.Leclerc.
Eric Hémar, Presidente e Diretor Geral da ID Logistics, comenta: «A ID Logistics orgulha-se em acompanhar
uma vez mais a E.Leclerc no seu desenvolvimento. Esta parceria representa para nós uma nova etapa no rápido
crescimento do e-commerce alimentar e queremos ser o parceiro preferencial das grandes marcas de
distribuição. As nossas equipas empenham-se todos os dias em garantir um serviço de confiança e de
qualidade, respeitando os prazos de entrega acordados com os clientes finais».
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SOBRE A ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com
uma faturação em 2017 de 1.329 milhões de euros. A ID Logistics tem cerca de 300 instalações em 17 países,
alcançando 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).
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