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03OD REDAKCJI

Szanowni 
Czytelnicy,

pośród trzech segmentów operacyjnych  
Grupy Geis – Road Services, Air + Sea  
Services i Logistics Services – transport  
lotniczy i morski zajmuje bardzo ważne 
miejsce. Należy zdecydowanie do naszych 
kluczowych kompetencji. Działamy w tym 
obszarze od ponad 40 lat – już w 1975 roku  
przewieźliśmy drogą morską pierwszy  
kontener do Singapuru.

WŁASNE PRODUKTY W ZAKRESIE  
PRZEWOZÓW LOTNICZYCH I MORSKICH 

W Polsce, Czechach, na Słowacji i w Szwaj-
carii od wielu lat prowadzimy własne spół- 
ki z segmentu Air + Sea, z powodzeniem 
świadczące usługi dla naszych klientów. 
Teraz oferujemy własne produkty w zakre-
sie przewozów lotniczych i morskich także 
klientom w Niemczech. W okresie od 2002 
do końca 2015 roku działaliśmy w tym ob-
szarze wspólnie z firmą Bolloré w ramach 
Joint Venture SDV Geis. Później nadal reali-
zowaliśmy przewozy lotnicze i morskie  
we współpracy z firmą Bolloré.

Obecnie także w Niemczech działają  
100-procentowe spółki Grupy Geis, korzysta-
jące z wypracowanego przez nas know-how. 
Będąc jak najbliżej klienta pragniemy  

oferować najwyższej jakości usługi w seg-
mencie Air + Sea. Więcej o naszej nowo 
otwartej spółce Geis Air + Sea GmbH oraz  
o przejęciu spółki TAS Transport and Service  
GmbH można przeczytać na stronie 13.

Oczywiście wszelkie nowości związane  
z Grupą Geis będą nadal dostępne  
także w magazynie Transfer. Życzymy 
przyjemnej lektury aktualnego wydania!

Serdecznie pozdrawiamy

Wolfgang Geis (po lewej) i Hans-Georg Geis, 
Wspólnicy Zarządzający Grupy Geis

Hans-Georg Geis                   Wolfgang Geis 
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SKUTECZNA  
LOGISTYKA  
SKLEPÓW  
INTERNETOWYCH
Wygodne zakupy przez internet są już od wielu lat niezwykle popularne:  
by zamówić upragniony artykuł, nie trzeba nawet wstawać z kanapy –  
wystarczy kilka kliknięć. Jednak o tym, jak szybko klient otrzyma towar  
i na ile będzie zadowolony z zakupu, decyduje dopiero wydajność pro- 
cesów logistycznych. Prezentujemy Państwu trzy aktualne przykłady  
oferowanych przez Grupę Geis, zindywidualizowanych rozwiązań  
z zakresu e-commerce.

DWA  
MILIONY  
PACZEK DLA 
TCHIBO

Rynek e-commerce przeżywa 
rozkwit: jak podaje organi-
zacja branżowa Bundesver-

band E-Commerce und Versan-
dhandel Deutschland e.V. 
(bevh), w 2017 roku w samych 
Niemczech obroty w tym sektorze 
wzrosły o 10,9 procent. Jeden ze 
sklepów internetowych o najwięk-
szej sprzedaży w Niemczech 
należy do spółki Tchibo GmbH.  
W najnowszym rankingu Instytutu 
Badania Handlu EHI niemiecki 
sklep internetowy Tchibo zajmuje 
dziewiąte miejsce. Obecnie spółka 
generuje przez internet około 
30 procent swoich obrotów.

CO TYDZIEŃ NOWA KOLEKCJA

Jednym z ważnych czynników 
sukcesu jest zmieniający się 
asortyment: co tydzień klienci 

Tchibo, przedsiębiorstwo 
kojarzone pierwotnie 
z kawą, już od daw-
na oferuje popularne, 
zmieniające się każdego 
tygodnia kolekcje pro-
duktów. Aby umożliwić 
dalszy wzrost wolumenu 
sprzedaży online, gigant 
handlowy zreorgani-
zował swoją logistykę.

TEMAT NUMERU04
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Tchibo otrzymują nową kolek-
cję tematyczną. Są to artykuły 
nieżywnościowe, głównie sprzęt 
AGD, odzież, artykuły sportowe 
i elektroniczne. W ofercie Tchibo 
można znaleźć także zabawki, 
biżuterię i artykuły ogrodnicze.

Aby stworzyć zaplecze niezbęd-
ne do dalszego wzmacniania 
pozycji rynkowej, w 2016 roku 
spółka Tchibo zleciła budowę 
drugiego centrum logistycznego 
na potrzeby sprzedaży online. 
Ponieważ nowy magazyn po-
winien zaopatrywać południo-

we regiony Niemiec oraz całą 
Europę Środkową i Wschodnią, 
za idealną lokalizację uznano 
Cheb w zachodnich Czechach.

DRUGI POD WZGLĘDEM  
WIELKOŚCI OŚRODEK  
LOGISTYCZNY W CZECHACH

Od samego początku centrum 
dystrybucyjne prowadzi Grupa 
Geis, której pracownicy 2 grud-
nia 2016 roku wysłali z nowego 
magazynu pierwsze paczki.  

KLIENCI TCHIBO  
CO TYDZIEŃ 
ODKRYWAJĄ NOWĄ 
KOLEKCJĘ,  
A ZAMÓWIENIA  
MOGĄ SKŁADAĆ 
WYGODNIE Z DOMU. 

          >>>

TEMAT NUMERU
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Początkowo mieli do  
dyspozycji 39 000 metrów  
kwadratowych powierzchni.  
W połowie 2017 roku firma 
Tchibo odebrała drugi etap 
budowy. Tym samym powierzch-
nia centrum wzrosła do około 
73 000 metrów kwadratowych, 
stając się drugim pod względem 
wielkości terminalem logi-
stycznym w całych Czechach.

W ogromnym centrum dystry-
bucji pracownicy Grupy Geis 
są odpowiedzialni za wszystkie 
etapy obsługi logistycznej –  
przyjmowanie, składowanie, 
komisjonowanie, sortowanie, 
pakowanie i załadunek towa- 
ru. Kilkusetosobowa załoga  
pracuje na rzecz firmy Tchibo  
w systemie dwóch zmian 
przez sześć dni w tygodniu.

PONAD 30 000 PACZEK  
W DNIACH SZCZYTOWEGO  
OBCIĄŻENIA

Również logistycy mają do czynie-
nia co tydzień z innym rodzajem 
towarów – od szlafroków po kre-
densy. Z uwagi na tak niejednorod-
ną strukturę asortymentu niezwy-
kle ważna jest skalowalność oraz 
maksymalna elastyczność techni-
ki, regałowania i obsługi towarów.

Łącznie magazyn w Chebie dys-
ponuje ponad 30 000 miejsc 
paletowych oraz dużą liczbą 
miejsc na regałach półkowych. 
Przeciętnie centrum wysyła do 
klientów Tchibo z Czech, Słowacji, 
Polski, Węgier, Austrii, południo-
wych regionów Niemiec i Szwaj-
carii 25 000 paczek dziennie. 
Niedawno wysłana została dla 
Tchibo dwumilionowa paczka.

SZYBSZA OBSŁUGA I SZERSZA 
GAMA PRODUKTÓW

„To bardzo ważny projekt” – pod-
sumowuje dr Jan Schneider, 
dyrektor logistyki magazynowej 
w firmie Tchibo. „Nowe centrum 
logistyczne umożliwiło nam skró-
cenie czasów dostawy na terenie 
południowych Niemiec i w krajach 
Europy Wschodniej. Ponadto dzięki 
dodatkowemu zapleczu może-
my oferować klientom jeszcze 
szerszy asortyment towarów”.

„NOWE CENTRUM 
LOGISTYCZNE 
UMOŻLIWIŁO NAM 
SKRÓCENIE CZASU 
DOSTAW NA TERENIE 
POŁUDNIOWYCH 
NIEMIEC I W KRAJACH 
EUROPY WSCHODNIEJ”.
dr Jan Schneider, dyrektor ds. logistyki 
magazynowej w firmie Tchibo

Średnio 25 000 paczek dziennie

73 000 m² powierzchni logistycznej

500 pracowników firmy Geis 

Magazyn Tchibo w Chebie o powierzchni  
73 000 metrów kwadratowych jest 
drugim pod względem wielkości centrum 
logistycznym w Czechach.
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Dnia 13 lutego bieżącego 
roku swe wirtualne 
bramy otworzył nowy 
sklep internetowy 
koncernu dm-drogerie 
markt. Od teraz klienci 
z Czech i Słowacji mogą 
wygodnie zamawiać 
z domu około 12 000 
artykułów. Za logistykę 
magazynową i realizację 
dostaw odpowiedzialna 
jest Grupa Geis.

GEIS PARTNEREM 
LOGISTYCZNYM 
NOWEGO SKLEPU 
INTERNETOWEGO 
KONCERNU DM-
DROGERIE MARKT Nowe sklepy online dm- 

drogerie markt w Czechach  
i na Słowacji mają wprawdzie 

osobne witryny internetowe, lecz  
korzystają ze wspólnej logistyki – 
wszystkie procesy zostały  
zintegrowane przez firmę Geis CZ  
w centrum logistycznym  
w Pohořelicach na południe od 
Brna we wschodnich Czechach. 
Chodzi o przyjmowanie towarów 
z rejestracją w systemie zarzą-
dzania magazynem (w przypadku 
niektórych produktów wprowa-
dzana jest także data minimalnej 
trwałości), magazynowanie, 
komisjonowanie metodą multi 
order picking oraz pakowanie.

KOMPLETNY ŁAŃCUCH DOSTAW

Firma Geis Parcel dostarcza także 
paczki do klientów. Zamówienia  
złożone do godziny 12:00 trafiają  
do adresatów na terenie Czech  
i Słowacji już w następnym dniu  
roboczym.

„Bardzo się cieszymy, że sieć dm- 
drogerie markt wybrała nasz cało-
ściowy pakiet usług logistycznych” –  
mówi kierowniczka projektu Soňa 
Rychtaříková. „Robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby jakość naszych 
usług zachwyciła firmę dm-droge-
rie markt i jej klientów. W tym celu 
zamierzamy rozbudować nasze wy-
posażenie techniczne, a także prze-
prowadzić testy komisjonowania 
przy pomocy tabletów, smartfonów 
oraz czytników linii papilarnych”.

DM-DROGERIE MARKT 
dm-drogerie markt to największy 
koncern drogeryjny w Europie,  
posiadający około 3500 oddzia-
łów w 13 krajach i zatrudniający 
59 000 pracowników. Dotychcza-
sowe sklepy internetowe firmy 
działają w Niemczech, Austrii  
i na Węgrzech.
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Produkowane w Niem-
czech mleko w proszku 
dla niemowląt jest hi- 
tem chińskiego sklepu  
internetowego spółki  
babymarkt.de GmbH.  
Aby mimo ogromnej od-
ległości upragniony to-
war sprawnie docierał 
do klientów w Chinach, 
przedsiębiorstwo wdro-
żyło inteligentny łańcuch 
dostaw, w którym firma 
Geis jest partnerem  
odpowiedzialnym za e- 
fulfillment w Niemczech.

Mleko w proszku jest magazy-
nowane w centrum logistycz-
nym Grupy Geis w Dietzenbach 
koło Frankfurtu, do którego 
producent dostarcza pełne 
przyczepy towaru. Pracownicy 
spółki Geis Industrie-Service 
GmbH przyjmują i magazynują 
towar, przeznaczając na to do 
1500 miejsc paletowych. Spe-
cjalnie w tym celu magazyn 
został poddany certyfikacji na 
podstawie standardów higieny 
środków spożywczych HACCP.

BEZPIECZNIE I SZYBKO

Każdego dnia pracownicy firmy 
Geis komisjonują do 1500 zamó-

wień, przygotowując palety do 
eksportu transportem lotniczym. 
„Każda paczka już u nas otrzy-
muje etykietę chińskiej poczty  
z adresem docelowym w lokalnym  
języku” – wyjaśnia Harald Löhr, 
dyrektor centrum logistyczne-
go w Dietzenbach. „Dzięki temu 
paczki trafiają bezpośrednio do 
chińskiego systemu dystrybucji, 
a stamtąd szybko są dowożo-
ne do odbiorców końcowych”.

TEMAT NUMERU08

Importowane mleko w proszku cieszy się 
wśród chińskich rodziców ogromną popu- 
larnością, odkąd dziesięć lat temu prawie 
300 000 dzieci w Chinach zachorowało  
po spożyciu zanieczyszczonego mleka  
w proszku rodzimej produkcji. Szczególnie 
dobrą reputację ma towar z Niemiec.

E-FULFILLMENT 
DLA CHIŃSKICH 
DZIECI
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Globalne sieci, błyskawiczna komunikacja:  
nowoczesna technika otwiera ogromne 
możliwości – szczególnie przed innowacyj-
nymi przedsiębiorstwami. Jednak rozwój 
niesie z sobą także niebezpieczeństwa, takie  
jak gwałtownie rosnąca cyberprzestępczość.  
Grupa Geis jest na nią przygotowana.

BEZPIECZEŃSTWO 
TELEINFORMATYCZNE  
PRIORYTETEM

Cyberprzestępcy infekują 
systemy wirusami,  
wykradają tożsamości  

i wymuszają okupy instalując 
konie trojańskie na urządze-
niach swych ofiar. Proceder 
kwitnie – także z uwagi na nowe 
trendy teleinformatyczne, takie 
jak internet rzeczy i przemysł 
4.0. Jednak sam problem nie 
jest nowy. Dlatego Grupa Geis 
już od wielu lat dba o maksy-
malne bezpieczeństwo danych.

ENERGICZNE DZIAŁANIA NA 
RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

Już w 2013 roku Grupa Geis 
przeprowadziła certyfikację 
swego systemu zarządzania  
bezpieczeństwem informatycz-
nym według normy ISO 27001. 
„W ten sposób wprowadziliśmy 
usystematyzowaną strukturę 
bezpieczeństwa IT” – mówi Ralf 
Lammering, członek zarządu 
spółki Geis Industrie-Service 
GmbH. „Absolutnie najważniej-
sza jest dla nas wysoka dostęp-
ność danych i ich ochrona”.  
Dlatego Grupa nieustannie  
inwestuje w aktualizację  
i rozbudowę systemów bezpie-
czeństwa i ich komponentów.

Dzięki różnego rodzaju dzia-
łaniom prewencyjnym i uświa-
damiającym, prowadzonym we 
wszystkich segmentach opera-
cyjnych przedsiębiorstwa, pra-
cownicy zawsze są na bieżąco. 
„W przyszłości coraz częściej bę-
dziemy mieli do czynienia z cy-
berprzestępczością. Jednak dzię-
ki skumulowanym kompetencjom 
naszych pracowników oraz 
inteligentnym systemom zabez-
pieczeń skutecznie stawimy jej 
czoła” – dodaje Ralf Lammering.

Zaawansowane systemy chronią Grupę Geis przed 
cyberprzestępczością.
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10 ROAD SERVICES

INTELIGENTNY 
MODEL PROCESU 
TRANSPORTO-
WEGO

Ekologia idąca w parze  
z ekonomią: dla firmy 
Uponor, producenta kom-
pleksowych rozwiązań 
do dostarczania bez-
piecznej wody pitnej oraz 
systemów ogrzewania 
i chłodzenia budynków, 
Grupa Geis od początku 
roku prowadzi zaopa-
trzenie fabryki i dystry-
bucję – w oparciu  
o inteligentny model 
procesu transportowego.

F irma Uponor powstała 
dokładnie 100 lat temu  
w Finlandii – w skromnym 

zakładzie stolarskim w Lahti.  
W 1965 roku rozpoczęła 
produkcję pierwszych rur  
z tworzywa sztucznego. Obecnie 
przedsiębiorstwo, zatrudniające 
około 4100 pracowników i osiąga-
jące obroty znacznie przekra-
czające miliard euro, należy do 
liderów swej branży. Niemiecka 
siedziba główna firmy mieści się 
w bawarskim mieście Haßfurt.

Dwa i pół roku temu firma  
nawiązała współpracę z Grupą 
Geis. Początkowo chodziło  
o transporty drobnicowe do 
północnowschodnich obszarów 
Niemiec oraz do Belgii i Luk-
semburga. Grupa Geis zagwa-

rantowała klientowi dostawy 
24-godzinne do tych regionów.

DYSTRYBUCJA NA TERENIE 
CAŁEJ EUROPY

Wkrótce firma Uponor powie-
rzyła nowemu partnerowi logi-
stycznemu całość dystrybucji 
przesyłek drobnicowych na 
terenie Niemiec i Europy z maga-
zynu centralnego w Haßfurcie.

Natomiast od początku 2018 roku 
firma Geis jest odpowiedzialna 
także za odbiór wyrobów goto-
wych z fabryki rur wielowarstwo-
wych Uponor w Zella-Mehlis (Tu-
ryngia). Zakład pracuje w trybie 
całodobowym przez siedem dni  
w tygodniu, a produkty są ładowa-
ne bezpośrednio na podstawione 

„DOSKONAŁA OBSŁUGA 
LOGISTYCZNA ZNACZĄCO 

PRZYCZYNIA SIĘ DO 
ZADOWOLENIA NASZYCH 

KLIENTÓW”.
Frank Wildenhues, Supply Chain Coordinator 

Central Europe w firmie Uponor. 
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przez firmę Geis naczepy. Dzięki 
temu hale fabryczne mogą być 
wykorzystane w całości na po-
trzeby produkcji – powierzchnia 
do magazynowania wyrobów go-
towych jest prawie niepotrzebna.

EFEKTYWNY PROCES  
TRANSPORTOWY

Towar z Zella-Mehlis firma Geis 
przewozi do oddalonego o ponad 
100 kilometrów magazynu cen-
tralnego w Haßfurcie. „Przewozy 
na tym odcinku stały się dla nas 
punktem wyjścia do opracowania 
nowego modelu procesu trans-
portowego” – wyjaśnia Klaus 
Stäblein, dyrektor zarządzający 
Road Services w Niemczech. 
Działa on następująco: po przy-
jeździe do magazynu centralnego 

samochód ciężarowy odstawia 
przywiezioną naczepę do roz-
ładunku, sam natomiast zabiera 
załadowaną wcześniej naczepę 
z paczkami przygotowanymi do 
wysyłki. Przewozi je do Bad Ne-
ustadt, leżącego w połowie drogi 
do Zella-Mehlis, gdzie trafiają do 
konsolidacji i dystrybucji. Pusta 
naczepa ponownie zostaje podsta-
wiona w fabryce w Zella-Mehlis.

„W efekcie skróciliśmy drogi 
transportu, zredukowaliśmy puste  
przebiegi i zminimalizowaliśmy 
czasy oczekiwania na za- i roz-
ładunek” – mówi Klaus Stäblein. 
„W ten sposób obniżamy koszty 
logistyki i ograniczamy zanie-
czyszczenie środowiska”.

NADZWYCZAJNY SERWIS  
GRUPY GEIS

Adresem docelowym dla większo-
ści zamówień są place budowy  
w Niemczech i krajach ościennych. 
Geis realizuje dostawy w termi-
nach fix, osiągając 99-procento-
wą terminowość. Dotyczy to nie 
tylko transportów drobnicowych, 
lecz także dużych ładunków do 
6 metrów długości i 2,40 metrów 
wysokości. Chodzi tu np. o pro-
dukowane przez firmę Uponor 
w Haßfurcie rury preizolowane 
Ecoflex, które firma Geis obsługu-
je specjalnie opracowaną metodą.

„W Grupie Geis znaleźliśmy 
partnera, który nie tylko gwa-
rantuje nadzwyczajnie nie-
zawodne i elastyczne usługi, 
lecz przede wszystkim działa 
proaktywnie i inteligentnie” – 
ocenia Frank Wildenhues, Sup-
ply Chain Coordinator Central 
Europe w firmie Uponor. „Tak 
doskonała obsługa logistycz-
na znacząco przyczynia się do 
zadowolenia naszych klientów”. 

Dla firmy Uponor Grupa Geis przewozi także 
ładunki dużych rozmiarów, np. preizolowane 
rury Ecoflex.
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Pod koniec ubiegłego 
roku spółka Geis Parcel 
CZ otworzyła nowy hub 
paczkowy w Modleticach 
koło Pragi. Obecnie 
zakład działa na pełnych 
obrotach. Z członkiem 
zarządu Danielem Knaislem 
rozmawiamy o znaczeniu 
i specyfice hubu.

Panie Prezesie, Geis posiada już w Czechach silnie  
rozwiniętą sieć. Po co zatem nowy hub?
Z uwagi na nasz dynamiczny rozwój stary hub, wybudowa-
ny dziesięć lat temu, przestał wystarczać – zarówno pod 
względem wydajności sortowniczej, jak też liczby bram 
załadunkowych i rozładunkowych. Teraz nasza wydajność 
wzrosła dwuipółkrotnie – obecnie przeładowujemy  
16 000 paczek na godzinę, mamy też znacznie więcej bram.

Jakie są zalety lokalizacji w Modleticach?
Praga i kraj środkowoczeski to gospodarczo najsilniejszy 
region Czech. Modletice znajdują się w odległości zaledwie 
15 kilometrów od Pragi, bezpośrednio przy autostradzie 
D1. Jest to optymalne położenie zarówno z krajowego, jak 
i międzynarodowego punktu widzenia. Poza tym ta lokali-
zacja jest już sprawdzona: nasz dotychczasowy hub znaj-
dował się w odległości zaledwie około trzech kilometrów. 

Jakie korzyści nowy hub przyniesie klientom?
Dzięki znacznemu przyspieszeniu sortowania paczek mo-
żemy zaoferować klientom z wszystkich regionów póź-
niejszy czas odbioru. A ponieważ teraz ładunki zbiorowe 
wcześniej docierają do magazynów, możemy także nieco 
wcześniej rozpocząć dostarczanie paczek do odbiorców. 

Czy są już plany na przyszłość?
Stale rozwijamy naszą sieć. Konkretnie planujemy 

modernizację lub przeniesienie niektórych oddzia-
łów. Nie tylko w Czechach, także na Słowacji  
i w Polsce. Ponadto szeroko inwestujemy w opty-

malizację systemów teleinformatycznych, które 
stanowią jeden z filarów naszego sukcesu.

CZECHY:  
NOWY HUB PACZKOWY 
DZIAŁA NA PEŁNYCH  
OBROTACH

12 ROAD SERVICES
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Dnia 1 marca swoją działal-
ność operacyjną rozpo-
częła nowo założona 

spółka Geis Air + Sea GmbH. 
Jej prezes Stefan Wendl zaczął 
od sformowania zespołu do 
pracy w centrali znajdującej się 
na lotnisku w Norymberdze. 
Oferta spółki obejmuje przewozy 
lotnicze i morskie, logistykę 
projektową i obsługę celną.

Planowane jest świadczenie  
powyższych usług także  
w innych lokalizacjach. Stefan 
Wendl będzie odpowiedzialny 
za zarządzanie całym segmen-
tem Air + Sea Services Grupy 
Geis i jego rozwój. Ten 45-letni 
menedżer posiada wieloletnie 
doświadczenie w branży trans-
portu lotniczego i morskiego.

Drugą nową spółką z segmentu 
Air + Sea w Grupie Geis jest TAS 
Transport and Service GmbH. 
Została ona przejęta przez Grupę 
w marcu, ze skutkiem wstecznym 
na dzień 1 stycznia. Spółka TAS 
powstała w 1995 roku w Ham-
burgu, a przedmiotem jej dzia-
łalności był początkowo głównie 
transport morski. Obecnie działa 
także w segmencie transportu 
lotniczego i posiada dodatko-
we oddziały na lotniskach we 
Frankfurcie i w Monachium. 

Około 40-osobowym zespołem 
firmy nadal będzie kierował jej 
wieloletni prezes Christian  
Decker, a dodatkowo Stefan 
Wendl – nowy członek zarządu 
spółki TAS. „Naszym celem jest 
bycie blisko klienta oraz dalsze 
rozwijanie sieci transportu lotni-
czego i morskiego” – mówi Ste-
fan Wendl. „Dotyczy to zarówno 
Niemiec, jak również naszej 
działalności w Czechach, Pol-
sce, Luksemburgu i Szwajcarii”.

GRUPA GEIS  
WZMACNIA  
TRANSPORT  
LOTNICZY  
I MORSKI

Hamburski zespół nowej 
firmy Geis TAS Transport  
and Service GmbH.

Zespół TAS Transport 
and Service GmbH we 
Frankfurcie.

Norymberski zespół 
nowo założonej firmy 
Geis Air + Sea GmbH.

EKSPRES DO  
POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Firma Geis w ciągu zaledwie dwóch  
dni dostarczyła części samochodowe  
ze słowackiej Skalicy do Johannes- 
burga, gdzie były pilnie potrzebne do  
produkcji.

Zamówienie z Południowej Afryki nade-
szło 21 grudnia: części musiały być na 
miejscu już 23 grudnia. Zespół transpor-
tu lotniczego spółki Geis CZ Air+Sea 
natychmiast zorganizował odbiór  
w Skalicy. Stamtąd o godzinie 14:00  
ładunek wyruszył w drogę transportem  
bezpośrednim, by o godzinie 19:00  
znaleźć się w Pradze, skąd natychmiast  
został wysłany drogą lotniczą do 
 Frankfurtu. 

Samolot Lufthansy z ekspresową 
przesyłką na pokładzie wystartował 
następnego dnia o godzinie 21:55,  
a 23 grudnia o godzinie 9:25 wylądował 
w Johannesburgu. Tak więc części 
znalazły się w fabryce just in time.
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Geis od prawie 11 lat  
działa w Republice Cze-
skiej dla grupy Husqvarna.  
W tym czasie firma 
rozwinęła się zarówno 
w zakresie logistyki kon-
traktowej, transportu jak 
i dystrybucji.

KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA FIRMY 
HUSQVARNA

Husqvarna jest globalną 
marką dla grupy konsu-
menckiej McCulloch oraz 

Gardena. „W przypadku marki 
Gardena, w 2007 roku przygo-
towaliśmy projekt centralnego 
przechowywania na rynek czeski 
i słowacki, w tym dystrybucję do 
klientów w obu krajach. Już po 
dwóch latach nasza współpraca 
znacznie się rozwinęła” – mówi 
Pavel Křížek, dyrektor Geis CZ 
Logistics. Geis przygotował 
dla firmy Husqvarna projekt 
nowego centrum dystrybucyj-
nego dla CEE (CZ, SK, PL, HU). 

Grupa Husqvarna stopniowo  
zamknęła swoje magazyny  
w powyższych krajach i przeniosła 
towary do Centrum Dystrybu-
cyjnego Geis w Ostravie. Jest to 
magazyn produktów końcowych 
dla firm Husqvarna, Gardena,  
McCulloch oraz ich części za-

miennych i akcesoriów. „W 2009  
roku rozpoczęliśmy współpracę  
z powierzchnią magazynową  
8 000 m², a teraz potrzebujemy  
w sezonie 15 000 – 40 000 m² po-
wierzchni dla części zamiennych 
i 10 000 miejsc w regałach na 
palety. W szczytowym okresie za-
trudniamy ponad 100 osób” - opi-
suje rozwój projektu Pavel Křížek.

Od początku współpracy Geis 
dostarcza towary do Czech i na 
Słowację. Po rozszerzeniu własnej 
sieci do Polski, może oferować 
dystrybucję już we wszystkich 
trzech krajach. Zatem od września 
ubiegłego roku produkty grupy 
Husqvarna są rozprowadzane  
w ramach rozszerzonej sieci 
Geis po Czechach, Słowacji oraz 
Polsce. Pomimo tego, że jest to 
bardzo wymagający projekt, 
rozbudowa sieci i dostosowanie 
wszystkich procesów niezbędnych 
do współpracy odbyły się bez 
żadnych problemów, głównie ze 
względu na przeniesienie całego 
know-how w ramach Grupy Geis.

„Zaletą jest to, że w Czechach, na 
Słowacji, a także w dużej czę-
ści Polski dostarczamy w trybie 
24-godzinnym i możemy wy-
dajnie łączyć transport zarówno 
paczek, palet, jak i transportu 

LOGISTICS SERVICES 

Z centrum dystrybucyjnego w Ostrawie 
transport Husqvarny trafia do całych Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier.
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całopojazdowego. Nasza usługa 
obejmuje nie tylko dostawę do 
sklepów, ale także do prywatnych 
adresów, zgodnie z zamówieniem 
Klienta” – dodaje Pavel Křížek.
Projekt przynosi korzyści obu 
partnerom. Skoncentrowana ilość 
miejsc magazynowych dla całego 
regionu CEE w jednym miejscu 
oznacza, że Husqvarna ma inte-
resującą redukcję kosztów zwią-
zanych z kapitałem, skraca się 
czas dostawy a towary szybciej 
docierają do klientów końcowych. 
Geis dostarcza wszystkie swoje 
produkty w tym projekcie – od 
transportu poprzez logistykę kon-
traktową i dostawy kontenerowe, 
usługi opakowaniowe, po wszyst-
kie usługi celne świadczone przez 
Geis CZ Air + Sea. „Ten projekt 
jest miłym spełnieniem naszego 
motta: Grupa Geis – Kompleksowe 
usługi transportowe i logistycz-
ne” – podsumowuje Pavel Křížek.

LOGISTICS SERVICES 

FEICO LOGISTYCZNE  
PROJEKTY

Dla Windmöller & Hölscher Machinery, 
światowego producenta maszyn i urzą-
dzeń do pakowania i drukowania, który 
ma jeden z zakładów produkcyjnych 
w Prostějovie, świadczy usługi 
transportu członek grupy Geis- firma 
Spedition Feico.  

Codzienne usługi to produkcja „just-
-in-time”, usługi odprawy celnej oraz 
przechowywanie. Obecnie współpraca 
została rozszerzona na usługi o war-
tości dodanej. Od stycznia pracownicy 
firmy Feica zajmują się prostym monta-
żem części i komponentów do modułu 
Turboclean, który zapewnia podawanie 
kolorów poszczególnym drukarkom 
atramentowym prasy drukarskiej.  

Uruchomienie projektu, które 
obejmuje do 30 miejsc pracy, 
poprzedziło szkolenie pracowników 
w Windmöller & Hölscher Machine-
ry Prostějov, sam projekt znajduje 
się bezpośrednio na terenie Feico 
o łącznej powierzchni 1 900 m².

Centrum Dystrybucyjne znajduje się 
w oddziale Grupy Geis w Ostrawie.
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Specjalistyczne sklepy z artykułami sporto-
wymi z logo INTERSPORT można spotkać 
w galeriach handlowych i przy deptakach 

każdego większego miasta. Grupa zrzesza ponad 
900 sklepów z całych Niemiec, których łączne 
obroty w 2017 roku wyniosły 2,94 miliardy euro. 
Tym samym INTERSPORT osiąga najlepsze wyniki 
wśród wszystkich związków samodzielnych 
handlowców z branży sportowej. Firma Geis otrzy-
mała kompleksowe i ambitne zadanie – organizację 
procesów logistycznych dla Grupy INTERSPORT.

LOGISTYKA ZINDYWIDUALIZOWANA 

Celem Grupy INTERSPORT było maksymalne dosto-
sowanie obsługi logistycznej do specyfiki produktów 
dostawcy – firmy Nike. Dlatego wszystkie procesy  
związane z logistyką produktów Nike zostały prze-

LOGISTYKA 
SPORTOWA
Kultowe tenisówki i modne bluzy:  
w nowym centrum logistyczno- 
technologicznym Grupy Geis  
w Gochsheim (koło Schweinfurtu) 
produkty marki Nike są wszechobecne. 
Na zlecenie Grupy INTERSPORT 
firma Geis realizuje teraz kompletną  
obsługę magazynową wszystkich  
produktów giganta z branży arty- 
kułów sportowych.
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niesione do zakładu firmy Geis w Gochsheim. Przy 
okazji Grupa INTERSPORT zyskała dodatkową 
korzyść – większy potencjał dalszego rozwoju we 
własnym magazynie centralnym w Heilbronn.

W nowo wybudowanym centrum logistycznym  
w Gochsheim firma Geis ściśle dostosowała do  
potrzeb klienta 11 000 metrów kwadratowych  
powierzchni. „Projekt ruszył sprawnie” – mówi  
Marco Weißensel, kierownik regionalny odpowie-
dzialny za logistykę. „Udało nam się zachować  
wszystkie ustalone terminy”.

ŁAŃCUCH DOSTAW DOSTOSOWANY  
DO ZAPOTRZEBOWANIA

Towary są dostarczane do Gochsheim zarówno  
z europejskiego magazynu centralnego firmy Nike  
w belgijskiej miejscowości Laakdal, jak również bez-
pośrednio z zakładów produkcyjnych na całej kuli  
ziemskiej. W Gochsheim pracownicy firmy Geis ma- 
gazynują artykuły sportowe, komisjonują zamówienia  
i przygotowują je do dystrybucji do około 1500 punk- 
tów sprzedaży na terenie Niemiec. Świadczą także  
usługi wartości dodanej, takie jak przygotowywanie  
etykiet cenowych. 

Procesy logistyczne różnią się w zależności od  
rodzaju zamówienia: towary zamawiane przez klien-
tów przed oficjalnym wejściem produktu na rynek –  
wiosną, latem, jesienią i zimą – są komisjonowane 
natychmiast po otrzymaniu dostawy, ponieważ  
znana jest treść zamówienia, ilość towaru i termin 
doręczenia. Natomiast w przypadku artykułów  
z aktualnych kolekcji liczy się tempo: firma Geis 
otrzymuje zamówienie w nocy, a towar wysyła już 
następnego dnia. Umożliwia to najnowsza technika – 
wózki komisjonujące z zintegrowanym komputerem 
i ekranem dotykowym oraz rękawice do komisjono-
wania z wbudowanym czytnikiem kodów paskowych.

DUŻA POWIERZCHNIA W CENTRALNEJ  
LOKALIZACJI

Zakład w Gochsheim ma wiele bezsprzecznych  
zalet. Ze względu na swe położenie w sercu Europy 
jest bardzo perspektywiczny – w przyszłości ma 
obsługiwać także inne kraje związane z niemiecką 
Grupą INTERSPORT: Austrię, Słowację, Czechy  
i Węgry. Powierzchnia pod dalszą rozbudowę cen-
trum logistycznego jest również dostępna. Dzięki 
temu firma Geis może optymalnie wspierać Grupę  
INTERSPORT w realizacji jej planów rozwojowych –  
na przykład w obszarze e-commerce. 

„SZACUJEMY,  
ŻE W 2018 ROKU 
WYKONAMY 
KOMISJONOWANIE 
OKOŁO 370 000 PACZEK 
ZAWIERAJĄCYCH 
ŁĄCZNIE PONAD 
SZEŚĆ MILIONÓW 
POJEDYNCZYCH 
ARTYKUŁÓW”.
Ferdinand Fritsche,  
dyrektor oddziału w Gochsheim

W nowym centrum logistyczno-
-technologicznym w Gochsheim 
Grupa Geis realizuje zindywidu-
alizowaną obsługę logistyczną 
artykułów marki Nike na zlecenie 
firmy INTERSPORT.
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W ostatnim tygodniu marca reżyser Rudolf 
Havlik rozpoczął kręcenie nowej komedii pod 
tytulem: „What Man Wishes”. Wśród partnerów 
filmu, którego premiera planowana jest na 
drugą połowę września, jest również Grupa 
Geis. Czego można się spodziewać? Reżyser 
Rudolf Havlik i scenarzysta Radka Třeštíková 
postanowili opowiedzieć z humorem  
i przesadą historię wiecznej rywalizacji świata 
mężczyzn i kobiet. W nowej czeskiej komedii 
występują Jiří Langmajer, Anna Polívková, 
Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, 
Oldřich Navrátil oraz Naďa Konvalinková.

Spółka Geis Cargo International Poland może 
się poszczycić tytułem „Diament Forbesa 
2018”. Renomowany ranking stanowi listę 
polskich przedsiębiorstw, które najszybciej 
zwiększały swoją wartość w ostatnich latach.

Firmy są wyceniane metodą szwajcarską, 
na podstawie takich kryteriów jak wysokość 
obrotu i zysków, niezaleganie z płatnościami 
i płynność bieżąca. „Bardzo się cieszymy 
z tego wyróżnienia” – mówi Agnieszka 
Stępień-Kottal, prokurentka spółki Geis Cargo 
International Poland. „Jest ono potwier-
dzeniem, że podążamy właściwą drogą”.

GEIS WSPIERA  
CZESKĄ  
KINEMATOGRAFIĘ

POLSKA  
SPÓŁKA  
GRUPY GEIS  
Z DIAMENTEM  
FORBESA

TRANSPORT 
CAŁOPOJAZDOWY 
NA SŁOWACJI 
RUSZYŁ PEŁNĄ 
PARĄ

Z ainteresowanie klientów profesjonalnymi usługami  
Geis SK rośnie również w zakresie transportu  
całopojazdowego. Większość słowackich oddziałów  

ma już wyspecjalizowane działy full-service, które 
skutecznie zapewniają transport krajowy i międzynaro-
dowy. Na przykład w grudniu minionego roku Geis znalazł 
się wśród wybranych przewoźników Pepsi-Coli na Słowacji. 
Wynikiem tego całopojazdowy oddział w miejscowości 
Zvolen zapewnia obecnie import Pepsi-Coli z czeskiego 
magazynu w Pradze na Słowację. Tylko w pierwszych  
4 tygodniach sprowadzono prawie 60 ciężarówek towarów.

Kolejną marką, która dała pierwszeństwo Geis Group  
jest firma Hornbach. W styczniu tego roku firma ta  
otworzyła nowe centrum dystrybucji w austrijackim  
Enzersdorf an der Fischa, a Geis SK po zwycięskim 
przetargu, otrzymał wyłączność na rozwóz towarów 
z tegoż magazynu do słowackich sklepów Hornbach. 
Częścią usługi jest również transport pakietów zwro-
tów oraz opakowań zwrotnych do centrum dystrybucji, 
którym jest całopojazdowy oddział w mieście Prešov.

18
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Dla odbiorców, którzy nie 
przestrzegali dostawy kurier-
skiej lub po prostu nie chcieli 

ograniczać się czasem dostawy,  
Geis uruchomił usługę odbioru  
w punktach wysyłkowych  
w Czechach, w czerwcu 2014 roku.  
Sieć została rozszerzona na 
Słowację, a pierwszy punkt został  
otwarty w listopadzie 2015 roku. 
W ubiegłym roku po udanym 
wejściu na polski rynek, z powodze-
niem działają punkty odbioru, 
a dzisiejsza międzynarodowa 
sieć ma ponad 800 punktów pod 
wspólną nazwą Geis Point.

„O dostawie do Geis Pointu decyduje 
sam odbiorca i przekierowuje prze-
syłkę za pomocą aplikacji interneto-
wej opartej na numerze przesyłki  
i niepowtarzalnym kodzie PIN, który 
służy również do weryfikacji dosta-
wy w punkcie dostawy”, mówi Naďa 
Bohinská, kierownik projektu. „Od-
biorcy mogą skierować przesyłkę do 
Geis Point bezpośrednio z e-sklepu 
lub za pośrednictwem sms podczas 
dostawy. Oferujemy bezpłatny moduł 
do e-sklepu, który można zaimple-
mentować bezpośrednio na Twojej 
stronie, dzięki czemu klient może 
zadzwonić do najbliższego punktu 
Geis Poimt przy zakupie. Niektóre 
platformy oferują jednak ten wybór 
na własną rękę, więc integracja jest 
bardzo prosta” - dodaje Bohinská.

W tym roku firma Geis otworzyła 
bramy dla innych potencjalnych 
partnerów, którzy chcą połączyć 
swoje usługi z naszym punktem 
sprzedaży. „Od momentu uruchomie-
nia Geis Point nasi partnerzy pracują 
w aplikacji on-line. Praca w nim jest 
bardzo prosta i szybka. Jedną z ko-
rzyści dla partnerów jest na przykład 
zwiększenie liczby kupujących i 
zwiększenie efektywności sprze-
daży. W tym roku przygotowujemy 
także wiele znaczących nowości dla 
Geis Point” - dodaje Naďa Bohinská.

GEIS POINT 
W SIECI

ROZMAITOŚCI
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ZASADA GEIS:  

DOSTARCZAMY NIE TYLKO

PRZESTRZEŃ DLA TWOICH 

PLANÓW. TAKŻE JE 

REALIZUJEMY. 

Od koncepcji, przez poszczególne usługi, aż po kompletny projekt outsourcingowy: opracowujemy  
i profesjonalnie realizujemy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie. Mamy know-how, jesteśmy niezawodni  
i elastyczni, pracujemy z pasją. Wybierz najlepszy kompleksowy pakiet usług: www.geis-group.com


