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03EDITORIAL

Szanowni 
Czytelnicy,

misją naszego przedsiębiorstwa jest dostarczanie 
klientom najlepszego kompleksowego pakietu usług 
logistycznych. Konkretnie oznacza to, że zawsze 
jesteśmy do dyspozycji naszych klientów i znajduje-
my dla nich rozwiązane w każdej sytuacji. Jako 
firma logistyczna pragniemy urzeczywistniać ich 
plany, wspierać ich całym naszym know-how oraz 
realizować wspólne projekty. 
 
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Spójrzmy na przykład na branżę healthcare. Przed-
siębiorstwa z tego sektora mają bardzo różne 
potrzeby, do których dostosowujemy naszą ofertę. 
Jednak cechą wspólną całej branży jest zapotrzebo-
wanie na usługodawców, którzy każdego dnia 
zapewniają 100-procentową jakość i absolutną 
niezawodność. Wszak chodzi o produkty, które służą 
naszemu najwyższemu dobru – zdrowiu.

Dlatego jesteśmy bardzo dumni z tego, że renomo-
wane przedsiębiorstwa z branży healthcare wybrały 
Grupę Geis jako swego partnera logistycznego. 
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na 
stronie 4. i dalszych.

WYJĄTKOWA SIEĆ

Kolejnym nieodzownym elementem najlepszego 
kompleksowego pakietu usług jest nasza wyjątkowa 
sieć logistyczna. Klienci w Europie Środkowej 
otrzymują od nas jako jedynego dostawcy logistykę 
paczek, transport drobnicowy i całopojazdowy, 

przewozy lotnicze i morskie oraz logistykę kontrak-
tową – na całym obszarze, w najwyższej jakości. 
Istniejącą sieć nadal konsekwentnie rozbudowuje-
my, aby była jeszcze gęstsza, wydajniejsza i bliższa 
klienta. Najlepsze przykłady to nasz nowy centralny 
zakład przeładunku paczek w Czechach (strona 10), 
podwojona wydajność słowackiego hubu paczkowe-
go (strona 12) oraz cztery nowe oddziały firmy Geis, 
które tylko w tym roku uruchomiliśmy w Polsce 
(strona 11).. 

Na kolejnych stronach znajdą Państwo wiele innych 
nowości związanych z Grupą Geis. Życzymy przy-
jemnej lektury!

Serdecznie pozdrawiamy

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

NAJLEPSZY KOMPLEKSOWY PAKIET USŁUG
DLA NASZYCH KLIENTÓW

Hans-Georg Geis                   Wolfgang Geis 
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Branża healthcare należy do najbardziej wymagających pod względem ob-
sługi, magazynowania i transportu produktów, od których może zależeć 
ludzkie życie. Dlatego niezbędny jest partner logistyczny łączący solidne 
know-how, najwyższą jakość usług i szeroką kompetencję IT. Chcielibyśmy 
na trzech przykładach pokazać, w jaki sposób Grupa Geis skutecznie planuje, 
realizuje i udoskonala swoje rozwiązania z zakresu healthcare. 

SKUTECZNA 
LOGISTYKA  
W BRANŻY 
HEALTHCARE

04

Od dokładnie dziesięciu lat 
Grupa Geis prowadzi 
World Distribution 

Center (WDC) dla firmy 
Siemens Healthineers  
w Neu-Isenburgu. Z tego 
miejsca na cały świat są 
wysyłane części zamienne – 
głównie do sprzętu medycz-
nego i laboratoryjnego. Na 
przestrzeni lat zarówno 
magazyn, jak i zakres świad-
czonych usług ustawicznie się 
rozrastał. Niedawno do obiektu 
został włączony kolejny ważny 
dział. Na uroczystą rocznicę  
14 września do WDC przybyło 
ponad 100 gości. Powodem do 
świętowania był przede 

wszystkim pozytywny rozwój 
WDC, a także sukces partner-
stwa Grupy Geis z firmą 
Siemens Healthineers.

„Jesteśmy dumni z wieloletniej, 
opartej na zaufaniu współ-
pracy z firmą Siemens  
Healthineers” – podkreślają 
Wspólnicy Zarządzający 
Grupy, Hans-Georg Geis  
i Wolfgang Geis. „Stale  
udoskonalaliśmy i nieu- 
stannie optymalizowaliśmy 
nasz wspólny projekt”.  
W efekcie powierzchnia 
logistyczna WDC, wynosząca 
pierwotnie 18 000 metrów 
kwadratowych, urosła do  

DZIESIĘĆ LAT WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ 
SIEMENS HEALTHINEERS W RAMACH WDC

25 000 metrów kwadrato-
wych. Liczba przechowywa-
nych w magazynie części 
zamiennych zwiększyła  
się o prawie 70 procent.  
W obiekcie zatrudniamy 
obecnie podczas gdy liczba 
miejsc pracy wzrosła do 220.

WDC łączy pod jednym 
dachem logistykę dystrybu-
cyjną i logistykę zwrotów dla 
firmy Siemens Healthineers. 
Za logistykę operacyjną 
odpowiedzialni są pracownicy 
spółki Geis Ersatzteil-Service 
GmbH, codziennie przetwa-
rzają średnio 1 600 zamówień 
lub więcej.
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„WDC dostarcza części 
zamienne naszym technikom 
na całym świecie. W maga- 
zynie w Neu-Isenburgu 
znajduje się obecnie mamy 
około 60 000 różnych części 
zamiennychi” – opowiada Dr. 
Frank Debus, Vice President 
Customer Services Managed 
Logistics firmy Siemens 
Healthineers. „Aby udźwi-
gnąć logistykę, która 
umożliwia nam ogólnoświa-
tową dystrybucję naszych 
części, potrzebujemy silnego  
i zaangażowanego partnera. 
Mogę z pełnym przekona-
niem powiedzieć, że właśnie 
takim partnerem jest Grupa 
Geis! Bardzo się cieszę, że 
możemy dziś wspólnie uczcić 
sukces dziesięcioletniej 
działalności WDC”.  
       >>>

Już od dziesięciu lat spółka Siemens Healthineers i Grupa Geis  
z sukcesem współpracują w ramach World Distribution Center.
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PERFEKCYJNA OBSŁUGA 
ZWROTÓW

Oprócz dystrybucji części 
zamiennych do zadań ekspertów 
logistyki kontraktowej Grupy 
Geis w WDC należy także 
obsługa zwrotów. Pracownicy 
Grupy sprawdzają zgodność 
przychodzących artykułów, 
kierują je do obiegu naprawczego, 
a następnie pakują na nowo 
i przekazują do dostawy. 

Wysokiej jakości medyczne 
części zamienne przechowy-
wane są w około 140 000 
miejscach składowych. 
„Zamówienie złożone przez 
zleceniodawcę z firmy 
Siemens Healthineers trafia 
do nas w czasie rzeczywi-
stym za pośrednictwem 
szeregu interfejsów” – 
wyjaśnia kierownik działu, 
Jochen Maul. Realizacja 
zamówienia i przygotowanie 
towaru do wysyłki odbywa się 
bardzo szybko. Najpilniejsze 
zamówienia pracownicy 
firmy Geis w Neu-Isenburgu 
załatwiają nawet w ciągu  
15 – 20 minut. 

Z NEU-ISENBURGA NA CAŁY 
ŚWIAT

Większość części medycz-
nych jest następnie wysyła-
nych pocztą kurierską na 
pobliskie lotnisko we Frank-
furcie, skąd trafia do 170 
krajów na całym świecie. 

W toku współpracy firmy Geis 
i Siemens Healthineers 
nieustannie optymalizowały 
procesy i systemy. Na przykład 
Geis zainstalował system 

regałów karuzelowych umożli-
wiających wydajne przecho-
wywanie małych części na 
półkach, oraz uruchomił dwa 
systemy regałów przesu- 
wnych. „Regały przesuwne są 
ustawione na wózkach  
i wyposażone w napęd 
elektryczny, który umożliwia 
ich przemieszczanie w lewo  
i w prawo” – wyjaśnia Jochen 
Maul. „Dzięki tym inwestycjom 
udało nam się znacznie 
podnieść wydajność WDC  
i przygotować obiekt na 
wyzwania przyszłości”.

A przyszłość WDC właśnie się 
zaczęła: z początkiem roku 
firma Siemens Healthineers 
przeniosła do obiektu także 
dystrybucję części zamien-
nych dla działu diagnostyki 
laboratoryjnej. W tym celu 
dobudowano między innymi 
dodatkowe piętro w dziale 
komisjonowania i wysyłki.  
W efekcie w WDC doszło 
około 17 800 nowych 
artykułów, a wolumen 
towarów przyjmowanych  
i wydawanych z magazynu 
wzrósł o 30 – 50 procent.

Obecni na uroczystości w Neu-Isenburgu (od lewej): Jens Schumacher (Siemens Healthineers), Wolfgang Geis 
(wspólnik zarządzający), Dr. Frank Debus (Siemens Healthineers), Hans-Georg Geis (wspólnik zarządzający), 
Markus Seumel (kierownik zakładu, Geis), Hans-Jürgen König (Siemens Healthineers), Prof. Dr. Stephan 
Freichel (Wyższa Szkoła Techniczna w Kolonii), Herbert Hunkel (burmistrz Neu-Isenburga) i Jochen Maul 
(kierownik działu, Geis).
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Zleceniodawcą jest firma 
Mölnlycke Health Care, 
jeden z czołowych 

producentów jednorazowych 
artykułów operacyjnych  
i materiałów opatrunkowych 
na świecie. W nowym zakła-
dzie szwedzkiego przedsię-
biorstwa, zlokalizowanym 
we wschodnich Czechach, 
Geis jest odpowiedzialny za 
logistykę dystrybucyjną.

„Produkcja rozpoczęła się 
w maju. Wtedy to, po fazie 
intensywnych przygotowań, 
przystąpiliśmy do świad-
czenia naszych usług dla 
firmy Mölnlycke” – wyjaśnia 
kierownik działu logistyki, 
Pavel Křížek. „Przyjmujemy 
towar z działu sterylizacji, 
sprawdzamy kartony, sortu-
jemy produkty i komisjonu-

jemy zamówienia dla klientów 
końcowych, przygotowując 
je do dalszej wysyłki”. 

Geis jeszcze przed przystąpie-
niem do projektu opracował 
i zrealizował optymalną 
topologię magazynu, dosto-
sowaną do wymogów klienta. 
Ponadto firma zapewnia 
całość sprzętu magazyno-
wego. Również w obszarze 
IT Geis pokazuje swój poten-
cjał, korzystając wyłącznie 
z własnego systemu zarzą-
dzania magazynem LFS 
400 – w całości skomu-
nikowanego z systemem 
SAP firmy Mölnlycke.

Aby zapewnić najwyższą 
jakość obsługi logistycznej 
sterylnych towarów pracow-
nicy Geisa przeszli najpierw 
szkolenie w firmie Mölnlycke. 
Natomiast dzięki własnemu 
programowi optymalizacji 
pracy zespołu przedsiębior-
stwo logistyczne gwaran-
tuje ciągłe i zrównoważone 
doskonalenie codziennej 
pracy. „Bardzo się cieszę, 
że firma Mölnlycke Health 
Care nam zaufała” – mówi 
Dr. Johannes Söllner, członek 
zarządu Geis Holding. „Jestem 
pewien, że dzięki naszemu 
wszechstronnemu know-how 
sprostamy wysokim oczeki-
waniom partnera”.

DYSTRYBUCJA PRO- 
DUKTÓW MEDYCZNYCH    
Z CZECH NA CAŁY ŚWIAT
Firma Geis rozpoczęła 
realizację całkowi- 
cie nowego projektu 
logistycznego związa-
nego z branżą health-
care w Czechach.  
Najwyższa jakość usług 
jest tutaj absolutnie 
niezbędna, ponieważ 
chodzi o obsługę  
sterylnych materiałów  
przeznaczonych 
dla szpitali.
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NOWY TERMINAL ZAPEWNIA   
OPTYMALNE ZAOPATRZENIE 
ZAKŁADU

Udana przeprowadzka 
delikatnego sprzętu 
medycznego: Geis 

włączył dział zaopatrujący fabrykę Fresenius 
Medical Care w Schweinfurcie do nowo wybu-
dowanego centrum logistycznego w Gochsheim. 
Przeprowadzka odbyła się sprawnie, a jej efektem 
jest zwiększenie wydajności, skrócenie czasów 
dostaw i optymalizacja jakości.

Od prawie dziesięciu lat 
spółka Geis Transport und 
Logistik GmbH przyjmuje 

całość dostaw części zamiennych 
i materiałów produkcyjnych dla 
fabryki spółki Fresenius Medical 
Care w Schweinfurcie. Dotychczas 
Geis prowadził zaopatrzenie 
fabryki ze swego zakładu  
w Schwebheim. Obecnie funkcję 
platformy logistycznej przejął 
nowy terminal w Gochsheim.   

KRÓTKI TERMIN

„Udało nam się idealnie zdążyć  
z przeprowadzką między Bożym 
Narodzeniem a świętem Trzech 
Króli” – wyjaśnia Marco Weißen-
sel, kierownik regionu odpowie-
dzialny za logistykę kontraktową. 
„Mimo ograniczonego czasu 
zdążyliśmy przed wznowieniem 
produkcji przenieść całą zawar-
tość magazynu – około 4000 palet 
i znacznie powyżej 10 000 pojem-
ników KLT”.

Dodatkowo Geis wykorzystał 
przeprowadzkę, aby na podstawie 
doświadczeń zdobytych w trakcie 
projektu zoptymalizować swoją 
strategię magazynową. I tak 
opracowano nową klasyfikację 
zapasów metodą ABC, zmodyfiko-
wano interfejsy IT oraz zakupiono 
nowe wózki widłowe z systemami 
kamer, gwarantujące większą 
ergonomię i produktywność. ©
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NOWY TERMINAL ZAPEWNIA   
OPTYMALNE ZAOPATRZENIE 
ZAKŁADU

Nowo wybudowany obiekt niesie 
ze sobą kolejne korzyści: „Całą 
topologię magazynu optymalnie 
dostosowaliśmy do wymogów 
projektu. W efekcie zyskaliśmy 
krótkie drogi” – wyjaśnia Ferdi-
nand Fritsche, odpowiedzialny za 
logistykę kierownik zakładu firmy 
Geis w Gochsheim. „Dodatkowo 
korzystamy z najlepszego sprzętu 
oraz dobudowaliśmy do systemu 
regałów półkowych trzecie piętro”.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ W KRÓT-
SZYM CZASIE

Równolegle do przeprowadzki 
poszerzono również zakres 
świadczonych usług. Teraz Geis 
prowadzi także magazyn konsy-
gnacyjny dla dostawców zaopa-
trujących fabrykę, a dodatkowo 

przyjmuje wszystkie materiały 
nieprodukcyjne, na przykład 
kalibrowane narzędzia.

Korzyści, jakie nowy terminal 
przynosi firmie Fresenius Medi-
cal Care w Schweinfurcie, 
następująco podsumowuje Erik 
Lassen, członek zarządu spółki 
Geis Industrie-Service GmbH: 
„Ze względu na zmniejszenie 
odległości między terminalem a 
fabryką czas przejazdu skrócił 
się o połowę. Ponadto nowy 
obiekt zapewnia znacznie więk-
szą wydajność, co umożliwia 
włączenie nowych usług do 
naszego portfolio. Natomiast 
zwiększona wydajność procesów 
oznacza krótsze czasy realizacji 
dostaw – mimo większych ilości 
towaru”. 

INTELIGENTNE I WYDAJ-
NE: CENTRUM LOGI-
STYCZNE W GOCHSHEIM

Ten kompletnie nowy obiekt 
logistyczny Geis wybudował 
tuż obok istniejącego terminalu 
przeładunkowego w Gochsheim. 
Budynek o powierzchni około 
15 000 metrów kwadratowych 
mieści dwa działy oraz pomiesz-
czenia biurowe. Jest wyposa-
żony w instalację tryskaczową, 
wydajne oświetlenie LED oraz 
inteligentną technikę. Wszystki-
mi funkcjami można zarządzać 
przez komputer PC lub smartfon.

„ZE WZGLĘDU NA 
ZMNIEJSZENIE 

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY 
TERMINALEM A 

FABRYKĄ, CZAS 
PRZEJAZDU SKRÓCIŁ 

SIĘ O POŁOWĘ.“ 
Erik Lassen, 

członek zarządu spółki  
Geis Industrie-Service GmbH
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GEIS ROZSZERZA SIEĆ W EUROPIE ŚRODKOWEJ
NOWY HUB PACZKOWY    
W CZECHACH   

Podwójna wydajność, szybszy przeładu-
nek, krótsze czasy dostaw: w tych dniach 
spółka Geis Parcel CZ otwiera nowe 
centrum przeładunkowe paczek w Mod-
leticach koło Pragi. Nowo wybudowany 
obiekt będzie pełnił także funkcję regio-
nalnego magazynu paczek. 

Inwestujemy w nasze sieci, abyśmy  
w przyszłości nadal mogli zapewnić naszym 
klientom najlepszy kompleksowy pakiet 

usług logistycznych” – mówi członek zarządu, 
Jochen Geis. Najlepszym przykładem takiej 
inwestycji jest nowy hub w Modleticach.

Trzypiętrowy budynek powstał na nierucho-
mości o powierzchni 32 000 m² w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego hubu drobnicowego. 
Powierzchnia hali przeładunkowej przekracza 
6000 m². Dochodzi 1400 m² przeznaczonych na 
nowoczesne pomieszczenia biurowo-socjalne.

PODWOJENIE WYDAJNOŚCI

Centralny przeładunek paczek jest realizo-
wany na powierzchni 4400 m² – to ponad dwa 
razy więcej niż dotąd. Sercem nowego hubu jest 
dwupiętrowa, w pełni automatyczna instalacja 
sortująca, obsługująca 16 000 paczek na godzinę 
– co również oznacza podwojenie wydajności. Do 
załadunku i rozładunku samochodów przewo-
żących ładunki zbiorowe służą 64 bramy.

Kolejne 1600 m² budynku zajmuje magazyn 
obsługujący rejony Pragi i środkowych Czech. 

KORZYŚCI TAKŻE DLA KLIENTÓW 
DROBNICOWYCH

Dotychczas magazyn znajdował się  
w osobnym budynku przy centrum przeła-
dunku drobnicy spółki Geis CZ w Modleticach. 
„Dzięki przeniesieniu magazynu możliwe 
będzie zwiększenie wydajności naszego hubu 
drobnicowego” – komentuje Michal Marti-
novič, członek zarządu Geis CZ. „To również 
oznacza korzyść dla naszych klientów”. 

„INWESTUJEMY W 
NASZE SIECI, ABYŚMY 
W PRZYSZŁOŚCI 
NADAL MOGLI 
ZAPEWNIĆ NASZYM 
KLIENTOM NAJLEPSZY 
KOMPLEKSOWY 
PAKIET USŁUG 
LOGISTYCZNYCH.“ 
Jochen Geis, 
dyrektor firmy Geis Group

Nowy czeski hub firmy Geis obsługuje do  
16 000 paczek na godzinę.
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GEIS ROZSZERZA SIEĆ W EUROPIE ŚRODKOWEJ
OBECNIE GEIS     
SILNIEJSZY W POLSCE

Mając na uwadze długofalowy rozwój 
przedsiębiorstwa Grupa Geis energicznie 
poszerza swoją sieć w Polsce: już  
w zeszłym roku firma Geis PL  
otworzyła sześć nowych oddziałów,  
     a w bieżącym roku – pięć  
  kolejnych. Geis oferuje  
  klientom na terenie całej   
                Polski rozwiązania  
  z zakresu logistyki 
   ładunków drobnicowych,   
       logistyki paczek 
        i logistyki kontraktowej.

Sieć Geis PL rozrasta się dynamicznie. I tak  
w 2016 roku otwarte zostały nowe oddziały  
w Koszalinie, Rzeszowie, Gorzowie Wielko-

polskim, Radomiu, Jeleniej Górze, Pile i Kielcach. 
Rozbudowa nie wytraciła impetu i w tym roku. 
Oprócz nowego hubu w Strykowie (zob. Transfer 
1/2017), w 2017 roku do sieci dołączyły następu-
jące oddziały:

• w Olsztynie (w lutym, powierzchnia 2100 m2),
• w Gdańsku (w czerwcu, powierzchnia 4110 m2),
• w Poznaniu (w lipcu, powierzchnia 5165 m2). 

Nowoczesne budynki pozwolą na optymalizację 
procedur i procesów, na przykład dzięki dodat-
kowym bramom za- i rozładunkowym oraz 
nowoczesnym technikom sortowania. Umożliwi  
to późniejszy odbiór towarów oraz krótsze czasy 
dostaw, co oznacza niewątpliwe korzyści dla 
klientów.

Ponadto budynki są bardzo przyjazne dla środo-
wiska, a przestronne pomieszczenia biurowe 
stwarzają przyjemną atmosferę pracy. 

„W przyszłości nadal będziemy rozbudowywać 
naszą sieć w Polsce” – wyjaśnia Daniel Knaisl, 
członek zarządu – „mając stale na uwadze 
potrzeby naszych klientów i pracowników oraz 
interes środowiska naturalnego!”

Nowy polski hub centralny w Strykowie koło Łodzi 
działa od lutego bieżącego roku.



PODWOJENIE WYDAJNOŚCI    
SŁOWACKIEGO HUBU

Grupa Geis wzmacnia sieć dystrybucji 
paczek na Słowacji: spółka Geis Parcel 
SK uruchamia drugą część linii sortowni-
czej w swoim hubie w Zwoleniu. W ten 
sposób wolumen przeładunków zostanie 

Nowy centralny hub Grupy Geis na Słowacji 
został uruchomiony na początku 2013 roku.  
W kolejnych latach budynek został wyposażony 

w nowoczesną instalację do sortowania paczek. 
„Ponieważ w ubiegłych latach liczba obsługiwanych 
przez nas przesyłek paczkowych ogromnie wzrosła, 
postanowiliśmy zainstalować drugą linię sortow-
niczą” – wyjaśnia Marian Vaculčiak, dyrektor opera-
cyjny Grupy Geis na Słowacji.

Obecnie Geis obsługuje w hubie do 5000 paczek na 
godzinę. Dodatkowo obiekt został wyposażony  
w nowe bramy załadunkowe: dzięki temu możliwy jest 
załadunek ładunków zbiorowych na 20 samochodów 
jednocześnie.
 

Zvolen
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„PONIEWAŻ 
W UBIEGŁYCH 
LATACH LICZBA 
OBSŁUGIWANYCH 
PRZEZ NAS 
PRZESYŁEK 
PACZKOWYCH 
OGROMNIE 
WZROSŁA.“
Marian Vaculčiak,  
dyrektor operacyjny Grupy Geis 
na Słowacji

SILNY  
PARTNER  
W EUROPIE
Podczas tegorocznego spotkania wszyst-
kich partnerów sieci logistycznej System-
Plus w Pradze firma Geis PL otrzymała 
wyjątkowe wyróżnienie – nagrodę dla 
najszybciej rozwijającego się partnera 
w 2016 roku za około 40-procentowy 
wzrost liczby przesyłek. Nagrodę wręczył 
François Decaudin, przewodniczący 
zespołu doradczego sieci SystemPlus.

Europejska sieć logistyczna SystemPlus  
z siedzibą główną w Niederaula działa 
już od lat 80. ubiegłego wieku. Firma 
Geis PL jest w ramach sieci polskim 
partnerem systemowym, odpowiedzialnym 
za wymianę towaru między europejskim 
hubem SystemPlus w Niederaula a Wrocła-
wiem, skąd Geis PL prowadzi ogólnopolską 
dystrybucję przesyłek SystemPlus.

Podpis fotografii: François Decaudin (przewod-
niczący zespołu doradczego SystemPlus), Anna 
Kondratowicz (International Groupage Manager 
Geis PL), Karin Wolf (członek zarządu System-
Plus) i Thomas Gassmann (członek zarządu 
Geis PL) podczas tegorocznego spotkania 
SystemPlus w Pradze.

Hub firmy Geis na Słowacji pracuje teraz ze zdwojoną 
wydajnością.



SUKCES ELASTYCZNEGO     
MODELU WSPÓŁPRACY
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Spółka Goodyear Dunlop Tires Germany  
w Hanau powierzyła Grupie Geis odbiór wyro-
bów gotowych z linii produkcyjnej oraz gospo-
darkę magazynową. Chodzi o obsługę dużych 
ilości towarów, podlegających silnym waha-
niom ilościowym. Grupa Geis realizuje projekt 
w oparciu o elastyczny model współpracy.

Fabryka opon Goodyear 
Dunlop w Hanau od swego 
powstania w 1893 roku stale 

się rozwija. Pod koniec 2014 roku 
na terenie fabryki Goodyear 
Dunlop otwarto nową halę 
magazynową, mieszczącą 8200 
palet na opony na powierzchni  
15 000 metrów kwadratowych.  
Od kwietnia bieżącego roku 
magazynem zarządza spółka Geis 
Industrie-Service GmbH. 

SPRAWNE PRZEKAZANIE 
MAGAZYNU 

„Dzięki naszemu know-how, 
wypracowanemu przy realizacji 
podobnych projektów, udało nam 
się płynnie przejąć zarządzanie 
magazynem” – mówi Joannis 
Tsilivarakos, Business Unit Mana-
ger. „Nasza rola polega na odbiorze 
opon z obszaru produkcji i prze-
wożeniu ich samochodami cięża-
rowymi do magazynu. Jesteśmy 
także odpowiedzialni za załadu-
nek towaru do wysyłki – niekiedy 
na cały świat”. 

WAHANIA ILOŚCIOWE

Do specyfiki projektu należą silne 
sezonowe wahania ilości obsługi-
wanego towaru (okresy wymiany 
opon letnich i zimowych). Dlate-

go Geis stosuje bardzo 
elastyczny przydział 
personelu i korzysta 
częściowo z magazy-
nów zewnętrznych. 
Celem nadrzędnym 
jest zagwaranto-
wanie wszystkim 
klientom Goodyear 
Dunlop termino-
wych dostaw. Aby 
dostarczany towar 
był zawsze zgodny  
z zamówieniem,  
w niektórych seg-
mentach pracownicy 
Geisa stosują skano-
wanie kodów kresko-
wych każdej opony.
 
Procedury i proce-
sy podlegają ciągłej 
optymalizacji. Obecnie 
na przykład Goodyear 
Dunlop i Geis przygoto-
wują częściowo zautoma-
tyzowany system  
odbioru wyrobów  
z produkcji: „Opony będą 
transportowane do magazynu 
na przenośniku taśmowym,  
a następnie automatycznie sorto-
wane i paletyzowane” – wyjaśnia 
Joannis Tsilivarakos. Urucho-
mienie systemu jest planowane 
na wiosnę przyszłego roku.
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SUKCES WYSTĘPU 
NA EXPO   
DZIĘKI FIRMIE GEIS CZ

Motto odbywającej się w Kazachstanie 
światowej wystawy brzmiało: „Energia 
przyszłości: działania na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju na świecie”. Uczestnicy 
trwającej od 10 czerwca do 10 września imprezy 
mogli obejrzeć ponad 100 pawilonów narodo-
wych. Pawilon Republiki Czeskiej bardzo 
umiejętnie nawiązywał do motta wydarzenia.

Głównym elementem ekspozycji był samolot 
elektryczny – samolot sportowy przyszłości. 
Odwiedzający zobaczyli także czeskie innowacje 
związane z energetyką – na przykładzie modeli 
domu samodzielnie produkującego energię, 
elektrowni wytwarzającej prąd z odpadów oraz 
supernowoczesnego autobusu elektrycznego.

Pawilon czeski był jed-
nym z najjaśniejszych 
punktów światowej  
wystawy EXPO 2017 
w Astanie. Na zlecenie 
partnera transportowego 
firma Geis CZ Air + Sea 
wzięła na siebie całość 
obsługi celnej pawilonu 
oraz transport lotniczy 
ważnych eksponatów.
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Szwajcarska spółka grupy Geis, General 
Transport AG, zrealizowała niedawno 
transport do USA dwóch kompresorów 
ważących po 218 ton. Mimo niebagatel-
nych wyzwań, jakie niósł ze sobą ten 
projekt, zadanie zostało wykonane ściśle 
zgodnie z planem.

SUKCES WYSTĘPU 
NA EXPO   
DZIĘKI FIRMIE GEIS CZ

DOKŁADNIE NA CZAS

„Jednym z największych wyzwań był dla nas czas” 
– wyjaśnia Martina Šimlová, Customs Manager Geis 
CZ Air + Sea. „Wyposażenie i eksponaty pochodziły  
z wszystkich części Czech – musieliśmy dostarczyć je 
do Astany punktualnie na otwarcie wystawy”. W tym 
celu firma najpierw posegregowała całość materiałów 
według obowiązujących przepisów celnych. Dodatko-
wo zespół współpracował z pięcioma różnymi urzę-
dami celnymi. Dzięki perfekcyjnemu przygotowaniu 
przedsięwzięcia wszystko znalazło się terminowo  
w Astanie – przewiezione siedmioma samochodami 
ciężarowymi i transportem lotniczym.

„Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się przyczynić do 
sukcesu światowej wystawy” – mówi Martina Šimlová. 
„Po zakończeniu imprezy zajęliśmy się także odprawą 
celną w związku z transportem powrotnym”.

N ajpierw spółka General Transport przewiozła 
kompresory transportem drogowym z 
fabryki w Winterthur do portu nad Renem. 

Przedsięwzięcie nie było łatwe, biorąc pod uwagę 
sześć metrów szerokości kompresorów. Następnie 
statkiem śródlądowym ładunek został przewie-
ziony do Antwerpii. Tutaj spółka General Trans-
port zgromadziła wcześniej inne konieczne 
komponenty pochodzące od dostawców z całej 
Europy.

Pod koniec marca statek handlowy „BBC 
SAPPHIRE” z ładunkiem przekraczającym 1000 
ton wyruszył w rejs do Teksasu. Po drugiej stronie 
oceanu nadszedł czas na najtrudniejszy etap 
przedsięwzięcia: „Port docelowy Point Comfort 
dysponuje tylko jednym pirsem do obsługi tak 
dużych statków, na którym obowiązują restryk-
cyjne limity wagowe. Dodatkowo musieliśmy 
wcześniej zorganizować konieczny sprzęt rozła-
dunkowy” – mówi Lukas Kopp, kierownik projektu 
z Bazylei.

Ponieważ masa kompresorów wraz z ciągnikami  
i przyczepami przekraczała możliwości techniczne 
portu, towar został załadowany na przyczepy 
samojezdne (SPMT), na których drogą lądową 
bezpiecznie przebył ostatnie dziesięć kilometrów. 
„Wszystko poszło znakomicie!” – podsumowuje 
Lukas Kopp. „Przesyłkę przekazaliśmy klientowi 
zgodnie z planem pod koniec kwietnia”.

PRZEWÓZ CIĘŻKIEGO ŁADUNKU 
ZE SZWAJCARII DO TEKSASU 
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„KONFERENCJA ZAWSZE JEST BARDZO 
KORZYSTNA DLA CAŁEJ GRUPY.“

David Knobloch, 
prokurent Geis CZ Air+Sea

16

KONFERENCJA W MIAMI

Amerykańskie Miami było w czerwcu 
gospodarzem już siódemgo spotkania 
związku spedytorów LOGNET, do którego 
nawiązywały kolejne wartościowe konfe-
rencje, takie jak na przykład World specia-
lity logistics fair lub Americas Freight For-
warders Conference. Ich częścią składową 
już tradycyjnie były workshopy i prezen-
tacje nowości dla członków związku.

Grupę Geis reprezentował tu David Knobloch, 
prokurent Geis CZ Air+Sea. „Konferencja zawsze 
jest bardzo korzystna dla całej grupy. Mamy 

możliwość przedstawienia naszych usług aktualnym 
i nowym partnerom z każdego zakątka świata. Na 
każdej konferencji zawsze odbywa się około 40 
oficjalnych krótkich spotkań. Te negocjacje w trybie 
„one to one“ mają zarówno charakter prezentacji, jak 
i stanowią pole do rozwiązywania bieżących spraw 
z dotychczasowymi partnerami. W skrócie jest to 
świetna okazja do osobistego kontaktu i dzielenia się 
informacjami“ - opisuje David Knobloch. „Nigdy nie 
wiemy, jakie okazje biznesowe mogą nas spotkać,  
a zdarza się, że partner podpisze umowę na kompletne 
rozwiązanie logistyczne i potrzebuje sprawdzonego 

partnera do realizacji konkretnej części łańcucha 
transportowego. Dzięki członkostwu w tym związku 
mamy z góry sprawdzonych partnerów handlowych, 
którzy spełniają trudne kryteria niezawodności  
i credibility na całym świecie“ dodaje Knobloch. 

Tegoroczna konferencja przyniosła wiele ciekawych  
i obszernych prezentacji. Jedną z nich była prezen-
tacja firmy World insurance, która oprócz innych 
rodzajów ubezpieczeń oferuje także ubezpieczenie 
od ataków cybernetycznych, lub prezentacja firmy 
Winwebconnect, która pośredniczy w połączeniu 
członków z całego świata z firmami lotniczymi  
w celu przeprowadzania rezerwacji i wysta- 
wiania elektronicznych dokumentów lotniczych. 
„Takie konferencje są dla nas korzystne. Przyłączy- 
liśmy się do programu „Partner pay“, dzięki 
któremu mamy darmowe wszystkie płatności 
dla zagranicznych partnerów, lub do programu, 
za pomocą którego jesteśmy w stanie wystawiać 
morskie listy przewozowe w przypadku importu/
exportu do USA i Azji w formie elektronicznej. 

Wyzwaniem na przyszłość był workshop o rozwoju 
logistyki w segmencie e-commerce, której obrót 
według ostatnich analiz wzrasta co roku o 30%“ - 
informuje o nowościach na konferencji David Knobloch.
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WSPIERAMY MŁO-
DYCH LOGISTYKÓW

Historyczny pierwszy Puchar Świata w Trój-
boju miejskim odbył się 3. września w Karlo-
vych Varach. Usługi logistyczne tego ważne-
go wydarzenia zapewniła Grupa Geis.

GEIS JEST LOGISTYCZ-
NYM PARTNEREM  
PUCHARU ŚWIATA

Wsparcie dla Trójboju 
miejskiego stało się 
tradycją dla grupy Geis. 

„W ubiegłym roku wspólnie 
przygotowaliśmy Puchar Europy. 
Zapewnienie usług logistycznych 
dla międzynarodowych zawodów 
stanowiło dla nas wyzwanie“ -  
powiedział David Rybař, szef 
oddziału dyspozytorskiego Geis 
CZ w Ejpovicach, który uczest-
niczył w organizacji transportu.

„Dzięki naszemu doświadczeniu 
z ubiegłego roku i doskonałej 

współpracy z dyrektorem 
zawodów, udało nam się  
zorganizować wszystko tak,  
aby potrzebne elementy, 
zwłaszcza przenośne ogro- 
dzenia i konstrukcje dla 
rowerowych dep, były na 
czas”- mówi David Rybař.

Częścią Pucharu Świata były 
również konkursy dla publicz-
ności. Grupa Geis została 
sponsorem Dwójboju dziecię-
cego, dla wieku poniżej dwuna-
stego roku życia oraz rodziców 
z dziećmi. Kąpielisko Rolava, 
gdzie wyścig miał miejsce, 
w sobotę 2.09. br. przebrane 
zostało w kolory Grupy Geis!
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Już czwarty rocznik konkursu o nazwie 
„PRDOLOG” dla studentów szkół transpor-
towych (nazwa powstała od pierwszych 
liter czeskich nazw: přepravce - doprav-
ce – logistik, czyli firma transportowa 
- przewoźnik - logistyk), został w czerwcu 
br. zorganizowany przez Wyższą Szkołę 
Zawodową i Średnią Przemysłową Szkołę 
Transportowa, Praha 1, Masná 18. W kon-
kursie wzięło udział pięć trzyosobowych 
drużyn z Pragi, Pilzna, Děčína, Břeclavi i 
Czeskiej Třebovej.

Dla uczestników przygotowano dziesięć 
testów konkursowych, dotyczących  
wszystkich rodzajów transportu, eko-
nomiki, logistyki, warunków transportu, 
fachowego języka angielskiego i geografii. 
Uczestnicy wykonywali zadania w czasie 
podróży na poszczególne wycieczki, które 
były częścią konkursu. Bardzo się udała na 
przykład wycieczka koleją linowo-tereno-

wą na wzgórze Petřín oraz wyciągiem 
krzesełkowym w ogrodzie zoologicz-
nym. „W ZOO, dzięki fachowej i bogato 

ilustrowanej prelekcji, oprócz informacji 
o kolejce linowej dowiedzieliśmy się 
także szczegółów o transporcie żywych 
zwierząt“ - opisuje Lenka Moravcová, 
reprezentująca dyrektora szkoły, będącej 
organizatorem konkursu. Zwycięskie 
drużyny były nagrodzone drobnymi poda-
runkami i dyplomami. „Konkurs pokazał, 
że nie musimy się obawiać o przyszłość 
czeskiej logistyki“ - powiedziała menadżer-
ka marketingu grupy Geis, będącej jednym 
ze sponsorów konkursu.
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NOWY DZIAŁ TELEMARKETINGU 
NA SŁOWACJI

Słowacka grupa od marca 2017 r. stworzyła nowy 
dział telemarketingu, który stanowi ważne wsparcie 
dla zespołu sprzedawców. „W czasie naboru 
pracownicy muszą przejść przez trudny test, który 
akcentuje umiejętności komunikacyjne, szczególnie 
ważna jest komunikacja przez telefon, przyjemny 
głos, zdolność radzenia sobie ze stresem, asertyw-
ność“ - zdradziła kierowniczka działu Jana Belovová.

Głównym zadaniem działu telemarketingu jest 
aktywne przeprowadzanie rozmów telefonicznych  
z potencjalnymi klientami według wcześniej przygo-
towanej bazy danych, kształtowanie świadomości  
o firmie oraz oszacowanie ogólnego zapotrzebo-
wania na kompleksowe usługi transportowe  
i logistyczne, a następnie przetworzenie uzyskanych 
informacji za pośrednictwem modułu telemarke-
tingowego. Konkretne firmy zostają przydzielone 
menadżerowi handlowemu według lokalizacji  
a handlowiec będzie dalej z tymi danymi pracował.

„Każda kampania wymaga przygotowania call 
scriptu (scenariusza), ustalenia daty i godziny 
dzwonienia do klientów, ponieważ operator 
aktywnie zwraca się do klienta w celu rekla-
mowania usług, ewentualnie podania istotnych 
informacji“ - dodaje kierowniczka telemarketingu.

Celem grupy Geis jest wspieranie działu handlowego 
w nowopowstałych centrach oraz zwiększenie 
efektywności przy zdobywaniu nowych klientów.
  

ZDOBYLI B7
Beskidzka siódemka (skrót B7) to skrajnie trudne 
przejście w Beskidach, na którym odbywają  
się Otwarte Mistrzostwa Republiki Czeskiej  
w górskim maratonie par. Pomimo tegorocznej 
mało udanej pogody, 1 563 uczestników cieszyło 
się z wzięcia udziału w zawodach. Wśród uczest-
ników byli też przedstawiciele firmy transportowej 
Geis. Nie tylko skutecznie pokonali kategorię 
Short o długości 86,4 km, i wysokości 5 052 
metrów, ale przede wszystkim w kategorii Long 
o długości 95 km i wysokości 54 701 metrów.

PASJA DO DŁU-
GOTRWAŁEJ   
WSPÓŁPRACY

18 ROZMAITOŚCI

W tym roku grupa Geis  
w Republice Czeskiej 
była czwartym 

partnerem marszu AVON 
w Pradze, w celu wsparcia 
kobiet z rakiem piersi. Trzy 
lata temu rozpoczęła tę samą 
współpracę na Słowacji.
„Sytuacje społeczne i środo-
wiskowe były od dawna 
częścią naszej codziennej 
pracy“ - powiedziała Eva 
Děkanová, kierownik ds. 
Marketingu w Grupie Geis. 
„Od 2007 roku wspieramy 
Czeski Dzień walki z rakiem, 
największą czeską zbiórkę 
krajową, ale nie ograniczamy 
się jedynie do tej dziedziny. 

Jednym z naszych projektów 
jest na przykład inicjatywa 
pracowników „Nasze światełko“ 
(„Naše Světluška“), która finan-
sowo wspiera Stowarzyszenie 
Przewodników Psów z Brna, 
szkolące psy dla osób niewido-
mych. Współpraca trwa już  
10 lat. „- dodaje Eva Děkanová. 
Słowacka część Grupy Geis od 
dawna współpracuje z dzie- 
cięcym Telefonem Zaufania, 
oraz logistycznie wspiera 
ogólnokrajowy projekt 
„Czytajmy“ ( „Čítajme si“), 
oraz „Bieg dla dzieci“ („Beh 
pre deti“), organizowany co 
roku przez słowacki Telefon 
Zaufania dla dzieci.
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Polska część grupy Geis bardzo szybko się 
rozwija. I potrzebuje nowych pracowników, 
fachowców, którzy będą w stanie świadczyć 

kompleksowe usługi logistyczne na szóstkę.

Ze względu na intensywny rozwój firmy, włącznie 
z otwarciem nowego centrum dystrybucyjnego  
i centrali w Strykowie, a także ze względu na 
inwestycje w poszczególnych regionach Polski, 
zapotrzebowanie na kompetentnych pracow-
ników jest naprawdę wielkie.

„Wiemy o tym, że największą dewizą każdej firmy 
są ludzie, którzy w niej pracują” - mówi Dorota 
Wójcik, menadżerka działu HR grupy Geis  
w Polsce. „Nasz dział już od kilku miesięcy  
intensywnie pracuje głównie w okolicy Łodzi  
nad employer-brandingiem w celu naboru 
pracowników”.

Pod hasłem „Ukierunkowani na rozwój” dział kadr 
grupy wziął już udział w dwóch regionalnych 
targach pracy w Łodzi, a także w akademickich 
targach pracy, które były przeznaczone dla 
studentów i absolwentów z województwa 
łódzkiego.

Te imprezy miały wielki oddźwięk. 
„Mieliśmy możliwość zaprezentowania 
ofert pracy w naszej firmie i przycią-
gnięcia wielu ciekawych kandydatów” 
nadmieniła Dorota Wójcik.

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu działu 
kadr był udział w V Konferencji Naukowej 
„Logistyka wobec współczesnych 
wyzwań”. Dzięki tej konferencji grupa 
rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem 
Łódzkim. Wierzymy, że jest to początek 
długiej przyjaźni. Zależy nam na tym, aby 
firma Geis stała się wylęgarnią 
fachowców w dziedzinie logistyki i była 
postrzegana jako firma, która jest otwarta na 
młodych innowacyjnych ludzi. Już się zgłosiliśmy 
do następnej inicjatywy uniwersyteckiej, noszącej 

GEIS OTWORZY WAM ŚWIAT
nazwę „Akademia Praktyka Logistyka”. Repre-
zentanci naszej firmy wygłoszą tam wykład 
„Akcja – optymalizacja!”, w którym przedstawią 
nasze propozycje optymalizacji czynności  
w różnych dziedzinach usług, świadczonych 
przez grupę Geis.

Wszystkie te wydarzenia mają jeden cel. Chcemy 
zbudować mocny zespół Geis, który będzie 
liderem na polskim rynku logistycznym.
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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


