© iStock / PeopleImages

WWW.GEIS.PL

INNOWACJE
W LOGISTYCE

TRANS
FER
MAGAZYN KLIENTÓW
I PRACOWNIKÓW
GRUPY GEIS

02.2018

TEMAT NUMERU

STRONA

04

Innowacje w logistyce

ROAD SERVICES

04

Miliardowa podwyżka opłat drogowych
Przedłużenie kontraktu z firmą Daimler
Elastyczna sieć w Europie Środkowej
Części zamienne w 24-godzinnym rytmie

08
10
11
11

© Daimler

LOGISTICS SERVICES

STRONA

10

Otwarcie centrum logistycznego
w Gochsheim
Nowy projekt logistyczny
dla firmy babymarkt.de
Logistyka opon w Luksemburgu
Pokoje dziecięcych marzeń

12
14
15
16

AIR + SEA SERVICES
Pozytywny odbiór oferty Geis Air + Sea

17

ROZMAITOŚCI

STRONA

12

UROlogické kroky ke zdraví
W Geis Baby Duathlon wzięło udział
prawie sto dzieci
Geis w Polsce - poznajcie się!
W góry!
Czego pragną mężczyźni?

18
18
19
19
19

KONTAKTY
STRONA

16

Wydawca
Hans Geis GmbH + Co KG Internationale Spedition
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
tel.: +49 (0) 9771 – 603 0
faks: +49 (0) 9771 – 603 109
www.geis-group.com
Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego
Zarząd Grupy Geis

Redakcja/Wydawnictwo
Geis CZ/SK
Eva Děkanová
E-Mail: eva.dekanova@geis.cz
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan

Szanowni
Czytelnicy,
nasi klienci, nasi pracownicy, nasze usługi
i nasz serwis – oto czynniki, które odegrały
decydującą rolę w sukcesie Grupy Geis w ciągu
minionych lat i dekad. Jednak równie ważne
dla naszego przedsiębiorstwa są innowacje.

PRZYSPIESZENIE INNOWACJI
Dlatego już dawno zaczęliśmy rozbudowywać
nasz dział IT, komunikować klientów za pomocą
inteligentnego oprogramowania z naszą infrastrukturą w spedycji i logistyce kontraktowej oraz
optymalizować trasy dostaw przy pomocy algorytmów. Już kilka lat temu zaprogramowaliśmy
naszą pierwszą aplikację na smartfon do kontroli
dostaw przed doręczeniem.
Kolejne innowacje wprowadzamy w coraz krótszych
odstępach czasu – jeśli tylko są one opłacalne
i akceptowalne dla wszystkich zainteresowanych.
O nowościach, które testujemy, wdrażamy
i udoskonalamy obecnie w segmencie operacyjnym
Logistics Services, przeczytacie Państwo
w Temacie numeru, który zaczyna się na stronie 4.

URUCHOMIENIE SEGMENTU
AIR + SEA SERVICES
Równie pozytywnie oceniamy rozwój naszego
segmentu operacyjnego Air + Sea Services
w Niemczech. Od ostatniego wydania magazynu
Transfer, w którym informowaliśmy o utworzeniu

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

naszych własnych zespołów w tym segmencie,
sporo się wydarzyło: otworzyliśmy kolejne
oddziały i wdrożyliśmy jednolity system informatyczny dla wszystkich krajów (zob. str. 17).
Przede wszystkim jednak cieszą nas bardzo
pozytywne reakcje klientów na nasz nowy start.
Mamy dobre wiadomości także z segmentu
operacyjnego Road Services. Chodzi o nasz niedawny jubileusz: dokładnie od 25 lat jesteśmy spedytorem regionalnym dla firmy Daimler (str. 10).
W aktualnym wydaniu magazynu Transfer znajdą
Państwo jeszcze wiele innych nowości związanych
z Grupą Geis. Życzymy przyjemnej lektury!
Serdecznie pozdrawiamy

Hans-Georg Geis		

Wolfgang Geis

INNOWACJE
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03

INNOWACJE
W LOGISTYCE
Blisko klienta, wydajnie i zgodnie
z zasadami zrównoważonego
rozwoju – Grupa Geis stawia
na innowacje i realizuje
nowatorskie pomysły również
w logistyce kontraktowej.

E

tykiety RFID na produktach elektronicznych i odzieżowych, systemy pickby-voice, których Grupa Geis używa
już od dłuższego czasu, czy też aktualna
aplikacja na smartfon, umożliwiająca
kontrolę dostaw przed doręczeniem –
oto niektóre z nowych technik logistyki
kontraktowej, które Grupa testuje
w praktyce, a po wykazaniu ich
opłacalności i zdobyciu akceptacji –
wprowadza do użytku na szeroką skalę.
„Innowacyjne rozwiązania oraz cyfryzacja
procesów zapewniają nam ogromny potencjał i znaczną przewagę konkurencyjną” –
mówi dr Johannes Söllner, członek zarządu
Geis Holding. „Dlatego postanowiliśmy
usystematyzować sposób ich testowania
i rozwijania”.

Grupa Geis wypracowuje know-how we
własnych grupach roboczych oraz w ramach
warsztatów międzyfirmowych. W obszarze
nowych technik logistyki magazynowej
przedsiębiorstwo jest zaangażowane w prace
grupy roboczej Niemieckiego Towarzystwa
Logistycznego [Bundesvereinigung Logistik
(BVL)], złożonej z ekspertów reprezentujących
handel, przemysł i logistykę. Członkowie grupy
roboczej wspólnie identyfikują technologie,
rozpoznają możliwe obszary ich zastosowań
oraz ewaluują wprowadzone innowacje.
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ZADANIE DLA EKSPERTÓW

Inne projekty są realizowane przez specjalnie
do tego celu powołane zespoły rozwojowe,
złożone z menedżerów projektów
i programistów. Są to m.in. inteligentne
systemy dyspozytorskie dla spedycji oraz
narzędzia do zarządzania pojemnością
magazynu, umożliwiające codzienną optymalizację stanów magazynowych w warunkach stale wahających się obciążeń
ilościowych w poszczególnych oddziałach.
Aktualnie Geis testuje w nowym
centrum logistyczno-technologicznym
w Gochsheim trzy innowacje z zakresu
technologii identyfikacji produktów:

1.

SKANER PIERŚCIENIOWY –

zakładany na palec podobnie do
sygnetu, połączony z zestawem
akumulatorów, noszonym na nadgarstku
jak bransoletka. Jego główna zaleta polega
na tym, że komisjoner ma wolne obie ręce
i nie musi stale odkładać skanera i ponownie
po niego sięgać. Ponadto urządzenie działa
szybko i ma wysoki współczynnik rozpoznawalności. Możliwa jest jeszcze optymalizacja
akumulatora pod względem masy, ergonomii
i sposobu jego zamocowania na nadgarstku.
Ponadto w czeskich oddziałach Grupy Geis
są prowadzone eksperymenty nad dodatkowym zwiększeniem wydajności
poprzez połączenie skanera pierścieniowego z wyświetlaczem. W tym celu pracownicy korzystają z noszonych na ramieniu smartfonów lub przymocowanych
do wózków komisjonujących tabletów.

2.

RĘKAWICE DO KOMISJONOWANIA –

po ich założeniu czytnik znajduje
się na grzbiecie dłoni. Praca
w rękawicach jest wygodna, a pracownik może
bez przeszkód obiema rękami kompletować
towary. Mimo swych kompaktowych rozmiarów i niewielkiej wagi naładowany
akumulator wystarcza na ośmiogodzinną
zmianę. Podobnie jak w przypadku skanera
pierścieniowego również tutaj możliwe jest
dodatkowe zwiększenie wydajności poprzez
wprowadzenie wizualizacji. Producent
rękawicy opracowuje modele wyposażone
we własny niewielki monitor.
>>>
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3.

PICK-BY-VISION –

Grupa Geis przeprowadziła
również wszechstronne testy okularów z danymi. Na razie nie zdecydowano
się jednak na ich wprowadzenie do szerokiego
użytku. Wprawdzie okulary te dają pracownikowi wolne ręce i wyświetlają mu bezpośrednio informacje, jednak zintegrowany
skaner nie jest z punktu widzenia Grupy
wystarczająco dokładny, aby nadawał się
do regularnego wykorzystania w praktyce.
Planowany jest kolejny test pilotażowy, którego celem będzie ustalenie kryteriów, jakie
muszą być spełnione, aby możliwe było stałe
korzystanie z tego narzędzia – szczególnie
pod względem ergonomii oraz indywidualnej
informacji zwrotnej od użytkowników. Skanery
pierścieniowe i rękawice do komisjonowania
to rozwiązania, które już sprawdziły się
w praktyce. Dodatkowy moduł wizualizacyjny
z pewnością zwiększy ich wydajność.

NOWOŚĆ:
JĘZYK OBRAZKOWY
W MAGAZYNIE

SPRAWNE KOMISJONOWANIE DZIĘKI
ZAAWANSOWANEJ TECHNICE

Jako partner projektu Grupa Geis

Ponadto z myślą o zindywidualizowanym
zaopatrzeniu produkcji w materiały opracowano specjalne wózki komisjonujące,
które minimalizują liczbę błędów, mimo
że równolegle komisjonują wiele zleceń.
Wózki te ułatwiają pracownikom Grupy
Geis załadunek pojemników KLT w sektorze motoryzacyjnym. Regały są wyposażone w instalację pick-by-light, która
podświetla dokładnie te artykuły, które
należy pobrać. Wózek komisjonujący posiada natomiast wyświetlacz pick-to-light,
wskazujący pojemnik, w którym należy
umieścić aktualny artykuł. Skaner służy do
sprawdzenia liczby pobieranych części.

czych i testach. Podczas testu
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to projekt, który w przystępny
sposób wyjaśnia istotę procesów
logistycznych. Jest on wspólną
inicjatywą Wyższej Szkoły
w Augsburgu i grupy roboczej
SCS Towarzystwa Fraunhofera
z Norymbergi, za pomocą piktogramów przybliżającą nowym
pracownikom najważniejsze
procesy magazynowe. Ma na celu
pokonywanie barier językowych,
szybsze wdrażanie nowych
pracowników oraz wspomaganie
integracji osób poszukujących
pracy, cudzoziemców.

bierze udział w pracach badawpraktycznego, przeprowadzonego
w centrum logistyczno-technologicznym we Frauenaurach, nawet
pracownicy bez przygotowania
sprawnie wykonywali otrzymane
instrukcje obrazkowe.

© Tchibo

Marco Weißensel, kierownik regionalny
odpowiedzialny za logistykę i przedstawiciel
Grupy Geis w grupie roboczej BVL: „Ponadto
zajmujemy się obecnie takimi technologiami
jak egzoszkielety, które wspomagają
naszych pracowników przy podnoszeniu
towarów. Kolejnym tematem są omnikierunkowe systemy przenośnikowe i pozycjonujące,
umożliwiające obrazowanie nawet bardzo
elastycznych procesów. Dzięki nim można –
inaczej niż w przypadku klasycznej techniki
przenośników – przemieszczać i pozycjonować

„LogiPICs – logistyka w obrazkach” –

Takie rękawice do komisjonowania
są już stosowane w kilku zakładach
logistycznych Grupy Geis.

kilka obiektów jednocześnie i niezależnie od siebie. Musimy jednak przeprowadzić jeszcze szczegółowe testy,
zanim uzyskamy konkretne wyniki”.

INTELIGENTNE WTYCZKI
DO OPROGRAMOWANIA ZWIĘKSZAJĄ
WARTOŚĆ USŁUG

INNOWACYJNE
NARZĘDZIE
PLANISTYCZNE
W Gochsheim Grupa Geis maga-

W segmencie logistyki kontraktowej Grupa
Geis znalazła nową odpowiedź na klasyczny
dylemat: oprogramowanie standardowe
czy zindywidualizowane? Otóż na bazie
bardzo wydajnego oprogramowania standardowego, przeznaczonego do wszystkich
procesów magazynowych i usług wartości
dodanej, specjaliści IT Grupy opracowują
równie wydajne, lecz skrojone na miarę
moduły dodatkowe. Należą do nich wymienione wcześniej narzędzia do zarządzania
pojemnością magazynu, inteligentne technologie do komunikacji z pracownikami
pomocniczymi oraz indywidualne procedury
racjonalizacji wypełnienia magazynu – por.
rubryka z informacjami.

zynuje i komisjonuje wszystkie
artykuły marki Nike dla firmy
Intersport. Przygotowując się do
realizacji zleceń komisjonowania,
pracownicy wykorzystują narzędzie planistyczne, samodzielnie
zaprojektowane przez dział IT
Grupy i zintegrowane z systemem
zarządzania magazynem.

„Nasze zespoły projektowe systematycznie
rozwijają nowe technologie” – podsumowuje
dr Johannes Söllner. „Przy czym innowacje
nigdy nie są dla nas celem samym w sobie –
zawsze muszą stwarzać wartość dodaną,
optymalizować procesy i ułatwiać pracownikom manipulowanie towarami, a tym
samym generować korzyści dla klientów”.

Celem jest optymalne przygotowanie każdej jednostki ładunkowej,
biorąc pod uwagę poziom jej
wypełnienia i termin dostawy.
Pracownik obsługujący zamówienie może jednym kliknięciem
przemieszczać żądane artykuły
do poszczególnych stref komisjonowania. Jest na bieżąco informowany o stanie zaopatrzenia regałów,
może także wyświetlać inteligentne
zbiorcze zestawienia zamówień.

W PRZYPADKU
KAŻDEJ INNOWACJI
WYZWANIE POLEGA
NA ZREDUKOWANIU
ZŁOŻONOŚCI NOWEGO
ROZWIĄZANIA
I SKRÓCENIU OKRESU
JEGO WDRAŻANIA.
Dr Johannes Söllner,
członek zarządu Geis Holding

TEMAT NUMERU
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MILIARDOWA PODWYŻKA
OPŁAT DROGOWYCH
Podwójne uderzenie
NAJWIĘKSZA PODWYŻKA
w kierowców samochodów DLA NAJCZYSTSZYCH
POJAZDÓW
ciężarowych: 1 lipca do
sieci dróg płatnych zostały Również wyższe stawki opłat
włączone wszystkie
za korzystanie z dróg, które
niemieckie drogi federalne. wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, dotkliwie uderzą
Dodatkowo 1 stycznia
w Grupę Geis. Podwyżka będzie
2019 roku stawki opłat
bowiem nieproporcjonalnie
zostaną ponownie
wysoka w przypadku samochodów
drastycznie podwyższone. ciężarowych, które spełniają

O

bie zmiany mają przynieść
do kasy federalnej dodatkowe wpływy z tytułu
opłat drogowych w wysokość
około 2,5 miliardów euro rok
do roku. W pierwszym etapie,
już 1 lipca bieżącego roku, sieć
dróg płatnych została ponad
trzykrotnie rozszerzona –
z 15 000 km do około 52 000 km.

najwyższe normy emisji spalin:
Euro 5 i Euro 6. Tymczasem
nowoczesna flota pojazdów
Grupy Geis składa się wyłącznie
z pojazdów, należących do tych
dwóch klas emisji. Zapowiedziana

PODSTAWA: OPINIA
W SPRAWIE KOSZTÓW
UTRZYMANIA DRÓG
Wysokość stawek opłat drogo-

W związku z tym przy drogach
federalnych rozmieszczono
600 4-metrowych, niebieskozielonych kolumn kontrolnych.
Nowo wprowadzone opłaty na
wszystkich drogach federalnych
mają dla Grupy Geis poważne
skutki: z uwagi na wyraźnie
regionalny charakter działalności
Grupy znacznie wzrośnie
odsetek wykorzystywanych
przez nią dróg objętych opłatami.

wych ustalono na podstawie opinii
w sprawie kosztów utrzymania dróg.
Aktualny dokument na lata 2018–2022
uwzględnia koszty infrastruktury, zanieczyszczenia powietrza i obciążenia
hałasem. Jak wynika z opinii, organy
federalne przewidują przychody
z tytułu opłat drogowych w wysokości
około 36 miliardów euro w całym ww.
okresie, czyli 7,2 miliarda euro rocznie.

podwyżka przewiduje dla tych
ekologicznych pojazdów nawet
60-procentowy wzrost opłat.

SPRAWIEDLIWE
ROZŁOŻENIE CIĘŻARÓW
W związku z powyższą sytuacją
wiele przedsiębiorstw transportowych zapowiedziało, że zmodyfikują stosowane przez siebie
struktury rozliczeń tak, aby przenieść na swoich klientów ciężar
opłat drogowych – będących dla
nich rodzajem podatku. Zdaniem
Niemieckiego Towarzystwa
Spedycji i Logistyki (Deutscher
Speditions- und Logistikverband,
DSLV) tym potężnym zwiększeniem kosztów działalności
transportowej należy obciążyć
przemysł, handel i konsumentów, jako bezpośrednich „sprawców” transportu towarowego.
Grupa Geis podziela powyższe
stanowisko: „Przewidujemy, że od
2019 roku nasze wydatki na opłaty drogowe się podwoją” – mówi
Klaus Stäblein, członek zarządu
odpowiedzialny za segment Road
Services w Niemczech. „W związku z tym poinformowaliśmy już
naszych klientów, że również my
jesteśmy zmuszeni do przeniesienia narzuconych nam przez
państwo kosztów na zleceniodawców w drodze rekompensaty
ponoszonych przez nas opłat”.

ROAD SERVICES
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PRZEDŁUŻENIE KONTRAKTU
Z FIRMĄ DAIMLER
W 25. rocznicę swej
współpracy firmy Geis
i Daimler przedłużyły
umowę spedycji regionalnej. Grupa Geis
przewozi ponad 1600
ton towarów dziennie.

G

rupa Geis ma swój niebagatelny udział w terminowym montażu każdego
Mercedesa, który zjeżdża
z taśmy w niemieckiej fabryce,
np. modelu CLS nowej generacji
lub przygotowywanego modelu
EQC z napędem elektrycznym.
Grupa jest odpowiedzialna
za punktualne dostawy kompo-

nentów z ponad 500 zakładów
lokalnych dostawców do fabryk
Daimlera. Niektóre komponenty
są przewożone bezpośrednio
do zakładów produkcyjnych
w ładunkach całopojazdowych
lub częściowych. Natomiast
większość części Geis konsoliduje
w terminalach przeładunkowych
w Eichenzell i Norymberdze.
Zespoły doświadczonych pracowników Grupy Geis planują
i dysponują wszystkie dostawy
(konsolidowane jak i bezpośrednie) tak, by precyzyjnie je
dostosować do zapotrzebowania
zakładów firmy Daimler. Geis
korzysta przy tym z własnej
floty oraz z usług sprawdzonych,
wieloletnich partnerów. Dostawy

trafiają do fabryk w dokładnie
ustalonym, krótkim takcie.
Obecnie Grupa Geis przewozi
codziennie ponad 1600 ton komponentów samochodowych
i opakowań. Zaopatruje zgodnie
z taktem produkcyjnym 14
oddziałów firmy Daimler oraz
szereg magazynów zewnętrznych
i jednostek należących do
związku zakładów.
„Jesteśmy dumni, że Daimler
od 25 polega na usługach
Grupy Geis” – mówi Klaus Stäblein,
członek zarządu odpowiedzialny
za segment Road Services
w Niemczech. „Zrobimy wszystko,
co w naszej mocy, aby w pełni
sprostać oczekiwaniom klienta
co do naszych możliwości, zaangażowania, doświadczenia
i gotowości do stałego świadczenia usług na najwyższym poziomie”.

25 LAT SPEDYCJI
REGIONALNEJ
Firma Geis w 1993 roku została
spedytorem firmy Daimler w regionie
Bad Neustadt. W 2007 roku przedsiębiorstwa rozszerzyły współpracę
na obszar aglomeracji norymberskiej.
W międzyczasie zakład Grupy Geis
© Daimler

w Eichenzell koło Fuldy przejął
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to zadanie z Bad Neustadt.

ELASTYCZNA
SIEĆ W EUROPIE
ŚRODKOWEJ
CZĘŚCI ZAMIENNE
W 24-GODZINNYM RYTMIE

W

regionie czesko-słowacko-polskim Grupa Geis
tworzy optymalną sieć transportową, zawsze
wykorzystując synergie produktowe i efektywnie
pokrywając potrzeby transportowe i logistyczne konkretnych lokalizacji. Cała sieć stale rośnie.

Codziennie o 17:00 z centralnego
magazynu Kärcher w niemieckim
Obersontheim, ciężarówka należąca
do firmy Geis odbiera dostawę części
zamiennych. Następnie jedzie do
czeskiego centrum dystrybucyjnego

Od początku roku w Polsce powstały 3 oddziały, a po raz
ostatni otwarto nowy oddział transportu parcel i cargo
w Krakowie. „Kraków jest jednym ze strategicznych
punktów naszej mapy dystrybucyjnej. Oddział jest
nowocześnie wyposażony i dysponuje magazynem
o powierzchni 1500 m² „- powiedział Daniel Knaisl,
dyrektor zarządzający Grupą Geis.

Geis w Modleticach koło Pragi.
Tutaj pakiety paczek są sortowane
i przesyłane do miejsc przeznaczenia.
Zamówione części zamienne zostaną
odebrane przez odbiorców w całej
Republice Czeskiej oraz w słowackim
regionie Bratysławy już następnego

© iStock / Bet_Noire

dnia. Tę ekspresową usługę

W Czechach, wkrótce po otwarciu nowego oddziału
w Klíčanach koło Pragi, Geis wzmocnił swoją sieć transportową w południowej części Moraw. W poniedziałek
3 września 2018 r. w Rousínovie koło Brna uruchomiono
nowy oddział systemowy dla przesyłek drobnicowych
i paletowych.
Również Słowacja rozszerza
swoje istniejące oddziały
i zwiększa ich moce
produkcyjne. „Nasz
cel to optymalna
reakcja na wahania
sezonowe
i uważamy, że
powyższe kroki
pomogą nam
ponownie utrzymać
sezon świąteczny
w najlepszej jakości“dodaje Daniel Knaisl.

zapewnia dla firmy Kärcher całopojazdowy oddział Geis SK
w mieście Senec.

ROAD SERVICES
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OTWARCIE CENTRUM
LOGISTYCZNEGO W GOCHSHEIM
Inteligentne, wydajne
i przyszłościowe – dokładnie
takie jest nowe centrum
logistyczno-technologiczne
Grupy Geis w Gochsheim
koło Schweinfurtu, którego oficjalne otwarcie miało
miejsce w połowie maja.
W budowę obiektu Grupa
zainwestowała około dziewięć milionów euro i stworzyła w nim ponad 100
miejsc pracy. Planowane są
dwa kolejne etapy budowy.
12
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T

worzycie coś nowego, kształtujecie rzeczywistość!” – tymi
słowami premier Bawarii,
dr Markus Söder, zwrócił się
w swym oświadczeniu filmowym
w dniu uroczystego otwarcia
centrum do Grupy Geis i około 200
zgromadzonych gości. Premier
zwrócił szczególną uwagę na
dokonania firmy Geis jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Inni mówcy
również podkreślali perspektywiczne znaczenie nowego oddziału
Grupy Geis. W tym gronie znaleźli się:
dr Ingo Friedrich, prezes Europejskiego Senatu Gospodarczego,
Christine Bender, zastępczyni

Zadowoleni z udanego otwarcia nowego zakładu
(od lewej): Hans-Georg Geis (wspólnik
zarządzający Grupy), Hannes Rumer (CFO firmy
Intersport Deutschland), Rolf Näder (Vice President
Operations firmy Fresenius Medical Care),
Wolfgang Geis (wspólnik zarządzający Grupy)
i dr Johannes Söllner (prezes Geis Holding).

A71, A3 i A7. Poza tym obiekt został
wybudowany bezpośrednio przy
istniejącym już terminalu przeładunkowym Grupy Geis. Dzięki
temu Grupa może optymalnie
łączyć świadczone przez siebie
usługi logistyczne i spedycyjne.

starosty, Helga Fleischer, burmistrzyni Gochsheim, a także Hannes
Rumer, CFO firmy Intersport
USŁUGI DLA FIRM FRESENIUS
Deutschland i Rolf Näder, Vice
MEDICAL CARE I INTERSPORT
President Operations firmy
Fresenius Medical Care.
W nowym centrum logistyczno-technologicznym pracuje obecnie
DUŻA POWIERZCHNIA
ponad 150 wykwalifikowanych
pracowników – głównie na zlecenie
W CENTRALNEJ LOKALIZACJI
dwóch dużych klientów. „Po pierwsze
Nowy zakład składa się z dwóch
dostarczamy materiały produkcyjczęści o łącznej powierzchni około ne i części zamienne do fabryki
15 000 metrów kwadratowych.
firmy Fresenius Medical Care
Dzięki dużej wysokości wewnętrznej, w Schweinfurcie” – wyjaśnia Erik
wynoszącej 10,5 metra, obiekt mie- Lassen, członek zarządu spółki Geis
ści do 15 000 palet i około 25 000 Industrie-Service GmbH. „Po drugie
pojemników KLT oraz posiada
prowadzimy dla firmy Intersport
rozległą przestrzeń do wszelkich
magazyn wszystkich produktów
operacji logistycznych – konsolido- marki Nike”. Geis jest odpowiedzialny
wania, konfekcjonowania, kontroli zarówno za zaopatrzenie niemiecjakości i pakowania. Dodatkowo
kich sklepów detalicznych w szeroki
aktualny asortyment przed rozpoznajduje się w nim nowoczesna
częciem sezonu, jak również
część biurowa o powierzchni praza uzupełnianie potrzebnych towawie 800 metrów kwadratowych.
rów w jego trakcie; zamówione
17 bram załadunkowych i rozładun- dostawy są wysyłane w ciągu
jednego dnia. Nowa technika komikowych umożliwia szybkie przyjsjonowania i skanowania zapewnia
mowanie i dystrybucję towarów.
Kolejną zaletą terminalu jest jego
najwyższą jakość obsługi nawet
położenie w pobliżu autostrad A70, w okresach sezonowych szczytów.

W niedalekiej przyszłości nowe
centrum logistyczne będzie obsługiwało także inne kraje związane
z firmą Intersport Deutschland –
Austrię, Słowację, Czechy i Węgry.
„Pragniemy zagwarantować naszym
klientom jak najlepsze wsparcie
w realizacji ich planów rozwojowych” –
podkreśla dr Johannes Söllner,
członek zarządu Geis Holding.
„Jednocześnie jesteśmy otwarci na
nowych klientów i nowe projekty.
Dlatego planujemy budowę obok
obecnego obiektu jeszcze dwóch
części – powierzchnia każdej z nich
przekroczy 20 000 metrów kwadratowych. Gochsheim to lokalizacja z potencjałem i przyszłością!”

HIGHTECH WAREHOUSE:
Budynek jest w pełni nowoczesny
także pod względem wyposażenia
technicznego: posiada instalację
tryskaczową, wydajne oświetlenie
diodami LED oraz inteligentny
system zarządzania budynkiem.
Automatyką budynku można
w całości sterować za pomocą
komputera PC lub smartfonu.

LOGISTICS SERVICES
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NOWY
PROJEKT
LOGISTYCZNY
DLA FIRMY
BABYMARKT.DE
Symbolicznym wbiciem
łopaty spółka babymarkt.
de GmbH i Grupa Geis
rozpoczęły realizację
wspólnego projektu
logistycznego: Grupa
będzie odpowiedzialna
za całość gospodarki
magazynowej w nowym
centralnym magazynie
firmy babymarkt.de.

N

owy obiekt powstaje obecnie w parku przemysłowym
VGP w czeskim Chomutowie, niedaleko niemieckiej
granicy. Powierzchnia logistyczna magazynu wyniesie
17 000 metrów kwadratowych, z możliwością rozszerzenia
do 25 000 metrów kwadratowych. Otwarcie jest planowane
na koniec tego roku.
Od smoczków, przez śpioszki, po pluszowe misie – magazyn
w Chomutowie będzie realizował większość zamówień
z 14 europejskich sklepów internetowych przedsiębiorstwa.
Ponadto będzie zaopatrywał sześć oddziałów stacjonarnych.
Geis weźmie na siebie odpowiedzialność za całość usług
magazynowych – od przyjmowania towaru, przez składowanie,
komisjonowanie i pakowanie, aż po przygotowywanie
paczek do wysyłki.

NOWOCZESNA TECHNIKA
WSPOMAGA PRACOWNIKÓW
W projekt realizowany dla firmy babymarkt.de będzie
zaangażowanych ponad 100 pracowników Grupy Geis.
Ich zadaniem będzie kompletowanie i pakowanie kilku tysięcy
zamówień dziennie. Również tutaj Grupa Geis wykorzysta
najnowocześniejszą technikę, np. rękawice do komisjonowania
z wbudowanym skanerem kodów kreskowych.

© babymarkt.de

„Jesteśmy największym sklepem internetowym z akcesoriami
dla dzieci i niemowląt w Europie, dlatego zależy nam na zapleczu
logistycznym, które umożliwi dalszy wzrost naszego przedsiębiorstwa” – mówi Bastian Siebers, prezes zarządu spółki
babymarkt.de GmbH. „Nawiązując współpracę z Grupą Geis,
zyskaliśmy doświadczonego partnera logistycznego, który ze
względu na swoją strukturę średniego przedsiębiorstwa
zapewnia nam krótkie ścieżki decyzyjne i dużą elastyczność.
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LOGISTYKA OPON
W LUKSEMBURGU
Dla firmy Goodyear Dunlop w trybie 24/7 i produkuje
w Luksemburgu Grupa Geis kilka tysięcy opon dziennie –
są to wyłącznie opony do
prowadzi od 1 czerwca
samochodów ciężarowych oraz
bieżącego roku gospodarkę opony OTR (off-the-road –
magazynową. To już
przeznaczone do użytku poza
drogami publicznymi).
drugi obszar współpracy
Grupy z producentem
NAWET 90 ŁADUNKÓW
opon: od kwietnia ubiegłego
CIĘŻAROWYCH DZIENNIE
roku Geis jest odpowiedzialny za logistykę
Pracownicy firmy Geis odbierają
z przenośników opony opuszczaw fabryce w Hanau.

© Goodyear

L

uksemburski oddział firmy
Goodyear Dunlop w Colmar-Berg to największy kompleks
przedsiębiorstwa poza USA.
Jednocześnie zakład ten jest
drugim pod względem wielkości
pracodawcą przemysłowym
w Luksemburgu. Fabryka pracuje

jące produkcję i umieszczają
je na specjalnych stojakach.
Następnie przewożą je wózkami
widłowymi do magazynu o powierzchni 22 000 metrów
kwadratowych, mieszczącego
nawet 130 000 opon. Również
załadunek opon przeznaczonych
do wysyłki jest zadaniem pracowników firmy Geis, którzy
załadowują nawet 90 samochodów ciężarowych dziennie.

„Udało nam się wdrożyć do pracy
przy nowym projekcie bez
komplikacji” – mówi Joannis
Tsilivarakos, Business Unit
Manager. „Oczywiście pomógł
nam w tym know-how kolegów
z oddziału w Hanau oraz tych,
którzy brali udział w innych
projektach związanych
z logistyką opon”.
W obu aktualnych projektach
występują również podobne
wyzwania, wynikające m.in.
z niedającej się przewidzieć
zmienności wolumenu produktów.
Sposobem Grupy Geis na zaradzenie tym problemom jest
elastyczny przydział personelu
oraz dobrze adresowane
kształcenie pracowników.
Grupa stosuje ponadto innowacyjne techniki komisjonowania
i załadunku, takie jak rękawice ze
skanerem oraz wózki widłowe
wyposażone w moduł zaciskowy
lub trzpień. Joannis Tsilivarakos:
„Stale doskonalimy procesy
w ścisłej współpracy z firmą
Goodyear Dunlop, zwiększając
w ten sposób wydajność
naszej logistyki”.

Opony off-the-road, przeznaczone
do użytku w kopalniach, kamieniołomach, na budowach i w portach,
są dziełem firmy Goodyear,
która produkuje je w swojej fabryce
w Luksemburgu.
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POKOJE
DZIECIĘCYCH
MARZEŃ

K

ompleksowe rozwiązanie logistyczne dla
e-sklepu to wyjątkowe połączenie produktów
Grupy Geis. Know-how, który pochodzi z długoterminowej współpracy z dużymi międzynarodowymi e-sklepami, oferujemy i mniejszym firmom
w e-commerce. Przykładem tego jak taka współpraca może wyglądać, jest sklep internetowy czeskiej
firmy MAYBEBABY, należący do drugiej wicemiss
Republiki Czeskiej 2009 Hany Věrné Smoleňákové
i jej męża, czeskiego hokeisty Radka Smoleňáka.

Dzięki kontraktom w zagranicznych klubach hokejowych Smoleňák miał okazję podróżować po wielu
krajach i zobaczyć różne style sprzętu i wyposażenia
domu. Zainteresowanie designem doprowadziło
do pomysłu otwarcia własnego e-sklepu
z wyposażeniem pokoju dziecięcego. Początkowo
nie mieli pojęcia jak to działa, jednak pomogli im
eksperci z Grupy Geis. Zaprojektowali i wdrożyli
cały projekt. W bardzo krótkim czasie Smoleňák
mógł wysłać pierwsze zamówienie na transport
towarów i rozpocząć działalność e-sklepu.
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Zaczęli z mniejszymi ilościami towarów od pięciu
różnych dostawców z Azji. „Koordynowaliśmy
całą wysyłkę bezpośrednio u naszego partnera
HUANJI, z którym współpracujemy od dawna.
Nasz partner zadbał o termin wysyłki przesyłek
z kilku różnych lokalizacji i załadunek towarów
do jednego kontenera do wysyłki. Dostarczył
niezbędne dokumenty, w tym odprawę celną
i zarezerwował przestrzeń statku zgodnie
z naszymi dyspozycjami“ - wyjaśnia David
Knobloch, prokurator Geis CZ Air + Sea.
„Po dostarczeniu przesyłki do Pragi, nasi koledzy
z Departamentu Celnego przygotowali odprawę
celną w naszym magazynie celnym na lotnisku
Václava Havla. Po wydaniu dostarczyliśmy
towar do oddziału Geis w Pradze - Ruzyne,
gdzie przechowujemy towary“- dodaje David
Knobloch. Wszystkie materiały opakowaniowe
potrzebne do e-sklepu dostarczane zostały przez
wyspecjalizowany dział Geis - Opakowania.
Oddział w Ruzyne organizuje zgodnie z zamówieniami kompletowanie, pakowanie i oznaczanie
towarów, aby były gotowe do dalszego transportu. Przesyłki wędrują do odbiorców końcowych transportowane w systemie parcel lub
cargo. Dzięki synergii produktów Grupy Geis,
łańcuch logistyczny obejmuje proces od odbioru
produktów z Azji, po wysyłkę i końcową dostawę
do klientów sklepów internetowych w Czechach.
Dzięki kompleksowym usługom Grupy Geis,
małżonkowie Smoleňák mogą w pełni korzystać
ze swojego biznesu jak i rozwijać się zawodowo.

Stefan Wendl zarządza całością segmentu
Air + Sea Services Grupy Geis.

POZYTYWNY
ODBIÓR OFERTY
GEIS
AIR + SEA

Od wiosny Grupa Geis
ponownie prowadzi
w Niemczech własne
spółki z segmentu
Air + Sea. Członek zarządu
Stefan Wendl opowiada
o dotychczasowym
rozwoju w tym obszarze
i dalszych planach.

Grupa Geis na nowo otworzyła spółkę Geis Air + Sea GmbH
oraz przejęła spółkę TAS Transport and Service GmbH.
Jakie były reakcje na ponowne wejście Grupy na rynek transportu lotniczego i morskiego?
Jak dotąd spotkaliśmy się niemal wyłącznie z pozytywnymi
reakcjami; klienci odbierają nasze usługi bardzo dobrze.
Wielu dotychczasowych i potencjalnych klientów docenia
dostępność usług Road Services, Logistics Services oraz
Air + Sea Services w ofercie jednego dostawcy. Cieszymy się,
że znów jesteśmy w grze i patrzymy optymistycznie
w przyszłość.

© iStock / mnbb

Jak rozwijały się spółki Geis Air + Sea i TAS w ciągu
ostatnich miesięcy?
Otóż otworzyliśmy nowe biuro firmy Geis Air + Sea na
lotnisku we Frankfurcie; od 1 października spółka działa
w Hamburgu, a od listopada zacznie działać także
w Monachium. Równolegle firma TAS w Hamburgu
przeprowadziła się do nowych biur. W ten sposób
polepszyliśmy warunki pracy i stworzyliśmy przestrzeń
dla przyszłego rozwoju.
Czy są jakieś dalsze zmiany?
Tak, na przykład wszystkie lokalizacje transportu lotniczego
i morskiego działają obecnie w oparciu o jednolity
system IT – nie tylko w Niemczech, lecz w całej Europie.
Migrację do nowego systemu informatycznego zakończyliśmy już pod koniec sierpnia.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę!

AIR + SEA SERVICES 17

(URO)LOGICZNE KROKI DO ZDROWIA
Są rzeczy, o których większość ludzi nie lubi
rozmawiać, ale dla zdrowia i jakości życia są
bardzo ważne. Należą do nich choroby urologiczne. Czeskie Towarzystwo Urologiczne stara
się edukować i informować społeczeństwo w tej
dziedzinie. W piątek, 28 września, zorganizowało
rodzinne popołudnie w Parku Ladronka
w Pradze, gdzie przedstawiło możliwość
profilaktyki i leczenia, konsultacje z lekarzami
i pokaz nieinwazyjnej diagnostyki. Po południu
towarzyszył program rozrywkowy. Grupa Geis
dołączyła do tego wydarzenia i planuje
promować profilaktykę chorób urologicznych
w przyszłości.

Maskotka imprezy „Urinaszek“ oraz (od lewej):
organizator Milan Dado, MD. Michaela Matoušková
z Czeskiego Towarzystwa Urologicznego;
Eva Dekanova, Marketing Manager i Jaroslava
Šindelářová, Kierownik Zespołu HR w Geis CZ.

W GEIS BABY
DUATHLON
WZIĘŁO UDZIAŁ
PRAWIE STO DZIECI

K

arlovy Vary gościły w dniach 31.08 – 2.09.2018 r.
Puchar Świata w City Triatlonie a wsparcie
logistyczne tego ważnego wydarzenia sportowego
zostało ponownie zapewnione przez Geis. „Mamy
doświadczenie z transportem konstrukcji do wykonania
dep i barier, ponieważ robimy to od 2016 roku, kiedy to
odbywał się Puchar Europy. Co roku jednak jest inaczej.
W tym roku oprócz braku dobrej pogody, odpowiadaliśmy również za logistykę miejską, czyli rozwiezienie
mobilnych ogrodzeń po centrum miasta“ - mówi David
Rybař, szef oddziału Geis w miejscowości Ejpovice.
„Zrobiliśmy wszystko i byliśmy bardzo zadowoleni
z pochwały od dyrektora wyścigu“ - dodaje David Rybař.
W ramach programu towarzyszącego Mistrzostwom
Świata odbyły się również zawody dziecięce, znane już
jako Geis Baby Duathlon. Nawet mżawka i chłodniejszy
poranek nie przeszkodziły prawie setce dzieci we
wzięcia udziału w zawodach. „Na ogłoszenie wyników
Geis Baby Duathlon stawiła się między innymi i Vendula
Frintová, która zdecydowanie zwyciężyła w tegorocznym Pucharze Świata“ - mówi Eva Děkanová,
menadżerka ds. Marketingu w Geis CZ.
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GEIS W POLSCE –
POZNAJCIE SIĘ!

W

śród możliwości przedstawienia klientom i szerszej
publiczności naszego serwisu oraz wartości Grupy
Geis, są między innymi udziały w targach, konferencjach, a także lokalne imprezy lub spotkania ze studentami.

W GÓRY!

Tegoroczna edycja extremalnego przejścia
Beskid a raczej Beskidzkiej siódemki, która

„W przypadku Grupy Geis w tym roku głównym wydarzeniem
był majowy Kongres Logistyki 2018 w Poznaniu. Jest to jedno
z najważniejszych wydarzeń logistycznych w Europie i przedstawia trendy oraz innowacje w transporcie, magazynowaniu,
logistyce kompleksowej, logistyce miejskiej i rozwiązaniach
informatycznych“ - powiedział Marcin Tabara, specjalista ds.
Marketingu w Geis w Polsce. „Z sukcesem zaprezentowaliśmy
również nasze usługi na targach e-Handel w Krakowie, który
koncentruje się głównie na firmach e-commerce i przygotowujemy się do jego jesiennej części, która odbędzie się
w Warszawie“ – dodaje. Grupa Geis zaprezentowała się
również na czerwcowych Targach Logistyki, Magazynowania
i Transportu o nazwie Modernlog w Poznaniu.

odbyła się w pierwszy weekend września, miała
trzech przedstawicieli Grupy Geis. Dwie pary
pracowników, wraz z 2888 entuzjastami
wyruszyły w tę trudną trasę o długości 95 km na
wysokości prawie 5 500 m n.p.m. i pokonały ją!
Wsparcie logistyczne, czyli transport bagażu
wszystkich uczestników z punktu początkowego
w Třincu do miejsca przeznaczenia
w Frenštát pod Radhoštěm, zapewnił Geis.

Celem firmy Geis na tych wydarzeniach jest oczywiście
prezentowanie kompleksowych usług Grupy, a także pogłębianie relacji z obecnymi klientami i nawiązanie nowych
kontaktów biznesowych.
Produkty, a zwłaszcza możliwości i korzyści synergii usług
logistycznych w ramach Grupy Geis, zaprezentowali również
nasi specjaliści podczas Studenckiej Konferencji Naukowej
organizowanej przez SKN Login na Uniwersytecie Łódzkim,
z którym grupa współpracuje od dłuższego czasu.

CZEGO PRAGNĄ
MĘŻCZYŹNI?
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć

„Dla grupy Geis ważne jest, aby była dobrze postrzegana
w miejscach, w których mamy oddziały. Dlatego wspieramy
na przykład pikniki rodzinne organizowane przez miasto
Stryków“ - dodaje Marcin Tabara.

w nowym czeskim filmie, którego stworzenie
zostało wsparte przez Grupę Geis. W ostatnim
wydaniu Transferu poinformowaliśmy, że film
pt. „Po čem muži touží?” (Czego pragną
mężczyźni?), właśnie zaczął być realizowany,
a teraz możemy już z całą pewnością
powiedzieć, że stał się tegorocznym
najbardziej udanym czeskim filmem co do
oglądalności w pierwszy weekend po
premierze. Film jest na najlepszej drodze, aby
stać się najbardziej popularną komedią roku.
Oczywiście do tego przyczyniły się występy
aktorów takich jak Jiří Langmajer i Anna
Polívková, a także młodego czeskiego aktora
Dominicka Benedikta, grającego w tym filmie
kierowcę w barwach grupy Geis.
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Zaopatrzenie i dystrybucja, w kraju i za granicą: zawsze znajdziemy dla Państwa
rozwiązanie. Mamy know-how, jesteśmy niezawodni i elastyczni, pracujemy z pasją.
Najlepszy i kompleksowy pakiet usług czeka na Państwa tutaj: www.geis-group.com
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