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03OD REDAKCJI

SPOTKAJMY SIĘ W MONACHIUM
HALA A5, STOISKO 109/210

Szanowni Czytelnicy,
jako członkowie zarządu Geis Holding już od 
prawie trzech lat kierujemy losami naszego przed-
siębiorstwa rodzinnego wspólnie z Joachimem 
Finkiem i Dr. Johannesem Söllnerem. Dlatego 
pragniemy wspólnie przekazywać Państwu naj-
nowsze informacje o Grupie Geis.

OŻYWIENIE W SEGMENCIE AIR + SEA

Z przyjemnością powitaliśmy w naszych szeregach 
120 nowych pracowników, działających dotąd  
w segmencie transportu lotniczego i morskiego 
spółki Müller + Partner GmbH Deutschland.  
Z końcem ubiegłego roku dołączyli oni do zespołu 
spółki Geis Air + Sea GmbH, wprowadzając oży-
wienie w naszym niemieckim segmencie transpor-
tu lotniczego i morskiego (strona 8).

Kolejnych 50 nowych pracowników witamy  
w Lichtenfels, gdzie 1 kwietnia przejęliśmy dział 
transportu lądowego firmy Kühne + Nagel (strona 5). 
Zamierzamy go rozbudować i zintegrować  
z siecią transportu drobnicowego IDS. W związku  
z tym każdy z naszych trzech rejonów IDS: Norym-
berga, Naila i Bad Neustadt, odda fragment swojej 
powierzchni centralnie położonemu rejonowi 
Lichtenfels. Dzięki temu zwiększymy swoją moc 
przerobową, potrzebną do realizacji nowych 

projektów, a krótsze drogi przewozów pozytywnie 
wpłyną na jakość naszych usług.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W RANKINGU IDS

Ranking sieci IDS co roku potwierdza skuteczność 
strategii jakości realizowanej już od dawna przez 
naszą organizację. Nasze oddziały z segmentu 
transportu drogowego od wielu lat zajmują najwyż-
sze pozycje. W 2019 roku ranking po raz kolejny 
potwierdził naszą niezmiennie wysoką jakość: 
oddział spółki Hans Geis GmbH w Kürnach po raz 
trzeci z rzędu zajął drugie miejsce wśród wszyst-
kich 47 zakładów należących do sieci.

Również nasze usługi logistyczne reprezentują 
najwyższy poziom: tutaj dzięki wykorzystaniu 
innowacyjnych technologii oraz ciągłemu dosko-
naleniu procesów osiągamy jakość przekraczającą 
99,99% (strona 11).

Bliższe informacje znajdą Państwo w najnowszym 
wydaniu magazynu „Transfer”. Zapraszamy także na 
targi Transport Logistic w Monachium – będziemy 
na Państwa oczekiwać na stoisku 109/210 w hali A5!

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Rodzina Geis

Hans-Georg Geis, Hans Wolfgang Geis, Jochen Geis  
i Wolfgang Geis (od lewej).

Übernahme

Übernahme



Grupa Geis kontynuuje poszerzanie swej sieci transportu 
drogowego w Niemczech. W Lichtenfels Grupa przejęła 
zakład firmy Kühne + Nagel, natomiast w Norymberdze 
ruszyły prace nad szeroko zakrojoną rozbudową  
oddziału.

ROZBUDOWA  
SIECI ROAD
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WCZORAJ BISCHOFF, DZIŚ GEIS

Od 1 kwietnia spółka Bischoff International 
GmbH, należąca do Grupy Geis, działa pod firmą 
Geis Bischoff Logistics GmbH. Nowo przejęty 
oddział w Lichtenfels również funkcjonuje pod 
zmienioną nazwą.

Firma Bischoff, przejęta przez Grupę Geis już  
w 2006 roku, działa z ramienia Grupy w sieci 
IDS w regionie Górnej Frankonii. Spółka Geis 
Bischoff Logistics ma obecnie ponad 300 
pracowników w Naili oraz około 50 nowych 
pracowników w Lichtenfels.

„Już od ponad 12 lat firma Bischoff jest częścią 
Grupy Geis. Przez ten czas oba przedsiębiorstwa 
zrosły się ze sobą na tyle, że dziś stanowią 
jeden organizm” – wyjaśniają Hans-Georg Geis  
i Wolfgang Geis. „Chcieliśmy, aby nowa nazwa 
informowała o tym również na zewnątrz. 
Jednocześnie zachowaliśmy markę Bischoff i jej 
silną tradycję w Górnej Frankonii. W ten sposób 
połączyliśmy to najlepsze od każdego”.

ZMIANY  
W LICHTENFELS 
1 kwietnia bieżącego roku  
Grupa Geis przejęła od firmy 
Kühne + Nagel zakład transpor-
tu lądowego w Lichtenfels.  
W ręce Grupy przeszedł cały 
górnofrankoński oddział wraz  
z 50-cio osobową załogą i peł-
nym wyposażeniem. Ponieważ 
wszystkie miejsca pracy zostały 
utrzymane, klienci nadal mogą 
pozostać w kontakcie z pracow-
nikami, których doskonale znają.

Dzięki tej akwizycji wzmocniliśmy 
swoją obecność w tej lokalizacji” 
– komentują wspólnicy zarządzający, 

Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis. 
„Ponadto transport międzynarodowy,  
w którym specjalizuje się ten oddział, 
idealnie pasuje do pakietu usług, które 
świadczymy w regionie”.

GĘSTSZA I WYDAJNIEJSZA SIEĆ

Nowo przejęty zakład należał dotychczas 
do sieci transportu drobnicowego 24plus. 
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„DZIĘKI NOWEMU 
ODDZIAŁOWI W LICHTENFELS 
ZYSKUJEMY KRÓTSZE  
DROGI TRANSPORTU  
I UWALNIAMY POTENCJAŁ 
PRZYSZŁEGO ROZWOJU”.
Klaus Stäblein,  
członek zarządu firmy Geis

W przyszłości będzie współpracował  
z największą niemiecką siecią transportu 
drobnicowego IDS. „Przekazując oddział 
w Lichtenfels Grupie Geis doprowadzamy 
do wzmocnienia sieci IDS, która stanie się 
jeszcze gęstsza i wydajniejsza. Partner 
IDS Geis oferuje klientom we Frankonii 
doskonałą obsługę. Sprzedaż oddziału  
w Lichtenfels jest zatem posunięciem 
win-win dla wszystkich zainteresowa-
nych” – wyjaśnia Nicholas Minde, członek 
zarządu Kühne + Nagel Deutschland, 
odpowiedzialny za transport lądowy.

CZTERY REJONY IDS  
ZAMIAST TRZECH

Nowy oddział oznacza wzmocnienie sieci 
Grupy Geis, co w efekcie przyniesie 
wymierne korzyści klientom. „Lichtenfels 
ma optymalną lokalizację – znajduje się 
dokładnie tam, gdzie spotykają się nasze 
trzy rejony IDS: Bad Neustadt, Norymber-
ga i Naila” – wyjaśnia Klaus Stäblein, 
członek zarządu firmy Geis. „W perspek-
tywie każdy z tych trzech rejonów odda 
fragment swego terenu nowemu oddziało-
wi, dzięki czemu zyskamy krótsze drogi 

transportu i uwolnimy potencjał  
przyszłego rozwoju. Oczywiście także  
w Lichtenfels zamierzamy pozyskiwać 
nowych klientów i zdobywać nowe  
rynki, a w przyszłości sukcesywnie je 
rozbudowywać”.

06 TEMAT NUMERU



Szeroko zakrojona 
rozbudowa oddziału Grupy 
Geis w norymberskim 
porcie obejmuje także 
wzniesienie dodatkowego 
biurowca (po lewej). Z lotu 
ptaka (na górze) widzimy 
teren z nowymi obiektami 
(kolor żółty).

PONAD 50-CIO PROCENTOWY
WZROST W NORYMBERDZE
W norymberskim porcie Grupa 
Geis prowadzi intensywne  
prace budowlane w celu powięk-
szenia istniejącego terminalu 
spedycyjnego o 5 tys. metrów 
kwadratowych.  

Po zakończeniu rozbudowy hali 
przeładunkowej w porcie w Norym-
berdze powstanie jeden z najwięk-

szych terminali transportu drogowego  
w regionie. Powierzchnia całego budynku 
wyniesie około 14 tys. metrów kwadrato-
wych, a liczba bram załadunkowych 
wzrośnie do 133.

Równolegle powstaje nowy centralny plac 
spedycyjny o powierzchni ponad 30 tys. 
metrów kwadratowych, wyposażony  
w nowe stanowisko sterowania. Również 
budynek biurowy zostanie rozbudowany do 
powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych.

Werner Dettenthaler, członek zarządu, 
dyrektor ds. rynków międzynarodowych  
i dystrybucji oraz kierownik oddziału  
w Norymberdze: „Rozbudowa obiektu 
istotnie zwiększy naszą moc przerobową 
i wydajność. Naszym celem jest oferowa-
nie klientom z rejonu Norymbergi także  
w przyszłości najlepszych możliwych 
rozwiązań i optymalnego pakietu usług”.

07TEMAT NUMERU
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NOWA SPÓŁKA  
LOGISTYKI  
PROJEKTOWEJ 
Swoją działalność na terenie  
Niemiec właśnie rozpoczyna spółka 
własna Grupy Geis, zajmująca się 
logistyką projektową – General 
Transport (CH) Project GmbH. Od  
1 marca świadczy ona całość usług 
związanych z realizacją przesyłek 
ponadgabarytowych.

Nowa spółka jest niemieckim 
odgałęzieniem szwajcarskiej spółki 
General Transport AG, należącej od 
2011 roku do Grupy Geis i będącej 
jednym z najbardziej renomowanych 
przedsiębiorstw w zakresie przewo-
zów ładunków ciężkich i logistyki 
projektowej.

Spółka General Transport (CH) 
Project GmbH oferuje klientom  
z terenu Niemiec usługi międzynarodo-
wej logistyki projektowej, obejmujące 
transport morski, lotniczy, drogowy  
i kolejowy. W ofercie znajdują  
się nawet przewozy kompletnych 
obiektów przemysłowych.

Do zarządu spółki został powołany 
Harald Müller – 54-letni menedżer  
z kilkudziesięcioletnim doświadcze-
niem. W latach 80. XX wieku odbył on 
naukę zawodu w firmie Geis, 
następnie studiował ekonomikę 
przedsiębiorstw, a w ciągu ostatnich 
20 lat był odpowiedzialny za 
realizację projektów oraz eksport 
morski w międzynarodowej firmie 
logistycznej.

Harald Müller, 
członek zarządu 
spółki

Z ałożona w 1976 roku  
spółka M+P z siedzibą  
w Fuldzie działa także  

w Berlinie, Dortmundzie i Frank-
furcie. Spółka Geis Air + Sea 
GmbH dokonała przejęcia 
oddziałów wraz z wszystkimi 
pracownikami, włączając ich we 
własne struktury. Z akwizycji 
zostały wyłączone jedynie spółki 
zagraniczne oraz segment 
logistyki kontraktowej.

„Integracja wszystkich  
czterech oddziałów przebiegła 
bardzo pomyślnie” – ocenia  
z radością Stefan Wendl, członek 
zarządu spółki Geis Air + Sea 
GmbH. „Pragnę serdecznie 
podziękować pracownikom –  
wszyscy postanowili pozostać  
z nami i wspólnie podążać tą 
samą drogą. Również klienci 
firmy Müller + Partner zareago-
wali pozytywnie na zmianę  
i nadal zlecają swoje przewozy 

lotnicze i morskie pracownikom, 
których dobrze znają”.

Akwizycja potężnie wzmocniła 
segment Air + Sea Services 
Grupy Geis. Ponadto wraz ze 
zwiększeniem wolumenu trans-
portu segment przewozów 
lotniczych i morskich zyskał 
większą, bardziej przewidywalną 
moc przerobową i korzystniejsze 
stawki u przewoźników.

Geis dysponuje teraz środkowo-
europejską siecią Air + Sea 
opartą na własnych spółkach  
w Niemczech, Czechach, Polsce, 
Luksemburgu i Szwajcarii. 
„Chcemy budować naszą prze-
wagę konkurencyjną, będąc 
blisko klienta i oferując szerokie 
spektrum usług” – mówi Stefan 
Wendl. „Właśnie stworzyliśmy 
fundament pod dalszy rozwój 
tego segmentu operacyjnego  
w przyszłości”.

MÜLLER + PARTNER 
PRZECHODZI  
DO GEIS AIR + SEA
Pół roku temu niemiecki segment transportu lotni-
czego i morskiego spółki Müller + Partner GmbH 
(M+P) stał się częścią Grupy Geis. 120 pracowników 
zasiliło kadry spółki Geis Air + Sea GmbH.

Członkowie zarządu Grupy Geis oraz menedżerowie 
niemieckiego segmentu Air + Sea Services podczas 
marcowego spotkania we Frauenaurach – zadowoleni 
z udanego przyłączenia spółki Müller + Partner do 
spółki Geis Air + Sea GmbH.

08 AIR + SEA SERVICES



ZIELONA ENERGIA  
DLA TROPIKÓW
Firma General Transport przewiozła 
komponenty elektrowni solarno-
hybrydowej na ogromną odległość  
z Hamburga na wyspę Isabela 
(Galapagos). Pomimo trudnych 
warunków instalacja dotarła do  
celu bezpiecznie i na czas.

Ponad dziesięć lat temu rząd ekwadorski przyjął 
program „Zero paliw kopalnych na Galapagos”. 
Jego celem jest maksymalne ograniczenie  

do 2020 roku produkcji energii elektrycznej z ropy 
naftowej na korzyść źródeł odnawialnych, co 
przyczyni się do ochrony niezwykłej miejscowej 
fauny i flory.

W ramach tego programu, szwajcarska spółka grupy  
Geis – General Transport AG – przetransportowała 
komponenty elektrowni solarno-hybrydowej  
z Hamburga i Chin na wyspy Galapagos. Elektrownia 
opracowana przez firmę Siemens jest całkowicie 
neutralna węglowo. Wytwarza prąd przy pomocy 
instalacji fotowoltaicznej oraz generatorów  
na biopaliwo, wykorzystujących olej z rosnącej na 
wyspach jatrofy. 

Spółka General Transport w ciągu ośmiu tygodni 
przewiozła około 30 kontenerów na odległość 
połowy kuli ziemskiej. Jednak prawdziwe wyzwania 
stanęły przed nią dopiero na miejscu – między 
wyspami nie kursują statki dalekomorskie, a mały 
pirs na wyspie Isabela znajduje się w kiepskim stanie 
technicznym. Dlatego kontenery trafiły najpierw do 
magazynu przejściowego na sąsiedniej wyspie Santa 
Cruz, skąd były pojedynczo, w miarę postępu prac, 
przewożone na plac budowy na wyspie Isabela.

W październiku 2018 roku Lenín Moreno, 
prezydent Ekwadoru, uroczyście 
otworzył elektrownię, która od tego 
czasu zaopatruje w ekologiczny 
prąd około 900 gospodarstw 
domowych na wyspie Isabela.

Film dokumentujący transport  
i odsłaniający kulisy przed-
sięwzięcia znajduje się pod 
adresem: https://youtu.be/
PNZcHXxTpj8
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Dlaczego kształcenie kierowników  
operacyjnych projektu jest dla Grupy Geis 
takie ważne?
Odnotowujemy ciągły wzrost liczby projektów 
outsourcingowych, co siłą rzeczy pociąga za 
sobą większe zapotrzebowanie na pracowni-
ków. Ponadto, realizując życzenia naszych 
klientów, zawsze zawieszamy sobie poprzeczkę 
bardzo wysoko, potrzebujemy więc pracowni-
ków, którzy zagwarantują sprawny przebieg 
każdego projektu i jego ciągłą optymalizację.

Rozumiem, że przede wszystkim stawiają Pań-
stwo na własne kadry? 
Bardzo chętnie promujemy własnych pracowni-
ków, którzy wykazują odpowiedni potencjał. 
Mają oni tę ogromną zaletę, że znają już proce-
dury, procesy i narzędzia stosowane w firmie 
Geis. Natomiast w ramach programu mogą 
zdobyć mnóstwo praktycznej wiedzy z zakresu 
zarządzania projektem, dotyczącej np. struktu-
ryzowania kompleksowych zadań, profesjonal-
nego prowadzenia projektu lub technik zespoło-
wego opracowywania rozwiązań dla 
konkretnego klienta.

Czy program OPM ma charakter  
jednorazowy, czy też został wprowadzony  
na stałe? 
Jest to stały program kształcenia ustawiczne-
go, obejmujący regularne kursy. Ponadto dwa 
razy do roku odbywają się całodniowe warsz-
taty, w których biorą udział także członkowie 
zarządu. Są one ważnym elementem integracji 
zespołu oraz wymiany doświadczeń.

Co dalej z uczestnikami programu?
Uczestnicy już w trakcie programu prowadzą  
w kontrolowanych warunkach własne projekty. 
W ciągu dwóch do czterech lat będą gotowi, 
by wziąć na siebie większą odpowiedzialność  
na nowym stanowisku. Może to być funkcja 
kierownika projektu w segmencie business 
development lub kierownicze stanowisko 
operacyjne. Krótko mówiąc, kierownicy opera-
cyjni projektu są naszą przyszłą kadrą zarzą-
dzającą, dlatego ich kształcenie jest dla nas 
niezwykle ważne.

Planowanie projektów logistycznych, zarządzanie 
nimi i kontrolowanie ich jest niełatwym zada-
niem. Grupa Geis pragnie, aby zawsze wyko-
nywali je najlepsi z najlepszych. Dlatego w 
2017 roku przyjęto program promowania 
kierowników operacyjnych projekt OPM 
(Operativer Projektmanager). Erik Lassen, 
członek zarządu spółki Geis Industrie-
-Service, zdradza szczegóły inicjatywy. 
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Z MYŚLĄ O PRZYSZŁEJ 
KADRZE KIEROWNICZEJ  
W LOGISTYCE
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LOGISTYKA PREMIUM  
DLA SKLEPU  
INTERNETOWEGO 
Paczka pełna dalekowschodnich  
kosmetyków: spółka Geis CZ od roku 
prowadzi logistykę dla sklepu interne-
towego TianDe. Kierownik operacyjna 
Ilona Straková jest dumna szczególnie 
z jednego wskaźnika: „Jakość realizacji 
kompletnego zlecenia wynosi u nas 
średnio 99,99 procent!” 

Sklep eshop-tiande.cz oferuje swym czeskim 
klientom ponad 600 różnych produktów –  
od kremu przeciwstarzeniowego po szczo-

teczkę do zębów. Cechą szczególną kosmetyków 
TianDe jest fakt, iż są oparte na tradycyjnych 
naturalnych przepisach z Chin, Tybetu i Ałtaju.

Popyt jest ogromny: pracownicy centrum logi-
stycznego firmy Geis w Ejpovicach kompletują  
i pakują około 1 000 zamówień dziennie. Zachowu-
ją przy tym najwyższą ostrożność, zawijając każdy 
artykuł osobno w folię bąbelkową przed umiesz-
czeniem go w kartonie. Dzięki temu udaje się 
zminimalizować uszkodzenia w transporcie do 
poniżej 0,1 procenta. Za szybkie i niezawodne 
dostarczenie towaru do klienta jest odpowiedzialna 
spółka Geis Parcel CZ. 

„Jak dotąd współpraca z klientem układa się 
znakomicie” – ocenia Ilona Straková. „Niedawno 
gościła u nas 19-o osobowa ekipa ze sklepu Tian-
De, a obszerna relacja z wizyty znalazła się na jego 
stronie internetowej. Klienci mieli okazję zobaczyć 
na własne oczy, z jaką ostrożnością traktujemy  
ich towar”.

PIĘĆ POWODÓW, DLA  
KTÓRYCH SKLEP  
INTERNETOWY WYBRAŁ 
FIRMĘ GEIS JAKO PARTNERA 
LOGISTYCZNEGO:

•  Szybka i niezawodna realizacja zleceń 
•  Innowacyjna technika, m.in. skanery 

pierścieniowe skomunikowane  
ze smartfonami oraz duże ekrany, 
informujące pracowników o aktualnym 
statusie zlecenia

•  Wydajny system informatyczny 
połączony bezpośrednio z systemem 
TianDe 

•  Efektywne procesy komisjonowania  
i pakowania, przyspieszające realizację 
zamówienia

•  Więcej czasu na kontakty  
z klientami oraz dalszą rozbudowę 
sklepu internetowego

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁEJ 
KADRZE KIEROWNICZEJ  
W LOGISTYCE
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Bilddynamik 
optimieren, den 
Bereich hinter dem 
Text aufhellen.

Hautton anpassen



PRZEWOZY DLA 
VOLKSWAGENA
Od 1 lipca norymberska firma 
Geis Eurocargo będzie 
spedytorem regionalnym firmy 
Volkswagen. Przewidywany 
dzienny wolumen przewozów 
wyniesie ponad 500 ton towaru 
w pojemnikach oraz 200 ton 
pustych pojemników.

Od listopada ubiegłego roku zespół 
specjalny projektu Geis-Volkswagen 
pracuje na najwyższych obrotach – 

rekrutuje nowych pracowników, kupuje 
pojazdy, planuje procesy, aby 1 lipca 
sprawnie przystąpić do nowych zadań.  
Dla zapewnienia optymalnych warunków 
realizacji projektu Grupa przebudowuje 
obecnie swój terminal auto-moto w norym-
berskim porcie.

ZGODNIE Z TAKTEM PRODUKCYJNYM

Rola spedytora regionalnego będzie 
polegała na odbieraniu części od dostaw-
ców z określonego rejonu, konsolidowaniu 
ich, gdy zajdzie taka potrzeba, oraz 
dostarczaniu w ściśle określonym czasie 
do zakładów produkcyjnych Volkswagena. 
Za przewozy towarów od i do dostawców 
Volkswagena na terenie Górnej, Dolnej  
i Środkowej Frankonii odpowiedzialna 
będzie firma Geis Eurocargo.

Firma będzie zaopatrywała niemieckie 
zakłady oraz niektóre europejskie  

oddziały Volkswagena, realizując  
dostawy w ramach krótkich okien czaso-
wych, zgodnie z precyzyjnym rozkładem 
uzgodnionym z zakładami. Geis będzie 
prowadził dla Volkswagena także obsługę 
kontenerów specjalnych, opakowań 
wielorazowych i zwrotnych stojaków 
specjalnych. 

25 LAT DOŚWIADCZENIA

Klaus Stäblein, członek zarządu odpowie-
dzialny za segment Road w Niemczech: 
„Do realizacji nowych zadań przygotowu-
jemy się bardzo pieczołowicie, opierając 
się na naszym 25-letnim doświadczeniu  
w spedycji regionalnej dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Chcemy od samego 
początku zagwarantować firmie Volkswa-
gen maksymalną jakość obsługi”.

NOWE DUŻE KONT RAKTY W BRANŻY
  MOTORY ZACYJNEJPo wygraniu dwóch niezależnych od siebie 

przetargów Grupa Geis podpisała dwa duże 
kontrakty z przedsiębiorstwami z branży 
motoryzacyjnej. 

©
 V

ol
ks

w
ag

en
 A

G

12 ROAD SERVICES

Amkreisrand im 
Himmel Bereich 
leicht abdunkeln, 
damit die Kreisform 
nicht bricht



FIRMA MAN ZAUFAŁA 
GRUPIE GEIS
W ramach drugiego dużego 
kontraktu motoryzacyjnego 
firma Geis Eurocargo z No-
rymbergi będzie – również 
jako spedytor regionalny – 
dostarczała części produkcyj-
ne do zakładów firmy MAN –  
producenta samochodów 
ciężarowych.

Projekt ten, obejmujący aglome-
rację Norymbergi, dotyczy rejonu  
o podobnej wielkości jak  

w przypadku Volkswagena, jednak oba 
kontrakty bardzo się od siebie różnią 
pod względem ilości i struktury przewo-
żonych towarów. Dla firmy MAN firma 
Geis będzie przewoziła łącznie około  
114 ton towaru w kontenerach dziennie. 
Prawie połowa tej ilości będzie przeła-
dowywana w terminalu auto-moto,  
a reszta – dostarczana bezpośrednio  
do zakładów firmy MAN w trybie milk 
run lub jako transport całopojazdowy. 
Geis będzie dostarczał części zgodnie  
z zapotrzebowaniem do dziesięciu 
zakładów produkcyjnych, w tym dwóch 
hubów.

Codziennie z powrotem do dostawców 
będzie przewożonych około 60 ton 
pustych kontenerów. „Bardzo się cieszy-
my, że firma MAN zaufała naszej dużej 
wydajności i zaangażowaniu naszego 
zespołu” – mówi Klaus Stäblein, członek 
zarządu odpowiedzialny za segment 
Road w Niemczech. „Uczynimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, aby w pełni spro-
stać wysokim oczekiwaniom”.

NOWE DUŻE KONT RAKTY W BRANŻY
  MOTORY ZACYJNEJ

Norymberska spółka Geis Eurocargo będzie 
zgodnie z zapotrzebowaniem przewoziła części 
od dostawców do zakładów produkcyjnych 
Volkswagena (po lewej) i MAN-a (na dole).

„KORZYSTAMY Z NASZEGO 
SKUMULOWANEGO KNOW-
HOW, WYPRACOWANEGO 
W CIĄGU 25-LETNIEJ 
DZIAŁALNOŚCI SPEDYTORA 
REGIONALNEGO DLA FIRM 
MOTORYZACYJNYCH”.

Klaus Stäblein, członek zarządu 
odpowiedzialny za segment Road  
w Niemczech
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Od dwóch lat Geis współ-
pracuje z firmą Stanley 
Black & Decker, wiodącą 
globalną siecią działającą 
w różnych branżach. 
Narzędzia, które produ-
kuje, używamy do domo-
wych napraw, w samo-
chodzie lub telefonie  
z pewnością mamy ich 
elementy łączące, a rze-
czy, które cenimy najbar-
dziej, mogą być chronione 
przez ich systemy bezpie-
czeństwa. Możesz zaufać 
narzędziom i innowacyj-
nym rozwiązaniom firmy 
Stanley Black & Decker, 
ponieważ wykonują swoją 
pracę od 1843 roku.

Jeden z zakładów produkują-
cych profesjonalne narzędzia 
DeWalt znajduje się  

w Republice Czeskiej. Transport 
gotowych produktów do Europy 
zapewnia międzynarodowy 
oddział ładunków Geis CZ. 
„Współpraca z firmą Stanley Black 
& Decker rozpoczęła się dwa lata 
temu, kiedy dostarczyliśmy 
pierwsze przesyłki ładunków za 
granicę” – mówi Jan Bartoš, 
kierownik ds. Sprzedaży w dziale 
kluczowych klientów. Obecnie 
Geis eksportuje gotowe produkty  
z Ústí nad Labem do Wielkiej 
Brytanii, ale także do Niemiec, 
Włoch i Polski. „Około 60 % 
towarów jest eksportowanych do 
Anglii. Część trafia bezpośrednio 
do centrum dystrybucji Stanley 

Black & Decker, ale dostarczamy 
co najmniej taką samą ilość 
bezpośrednio do ich angielskich 
klientów” – dodaje Jan Bartoš.

ZALETA: UJEDNOLICONA SIEĆ 
DOSTAWY GEIS

We wrześniu ubiegłego roku 
rozszerzyliśmy naszą współpracę. 
Dwuletni kontrakt, realizowany 
przez Geis PL, obejmuje dystrybu-
cję przesyłek z centrali Stanley 
Black & Decker w Gliwicach do 
klientów w Czechach i na Słowa-
cję. „Wszystkie towary, które 
odbieramy w Gliwicach, są dostar-
czane do odbiorców następnego 
dnia roboczego dzięki zunifikowa-
nemu systemowi dystrybucji. Są to 
przesyłki zarówno na adresy 
korporacyjne, jak i prywatne, 
a w niektórych przypadkach 
dostarczamy również w dobrze 
określonych oknach czasowych” –  
wyjaśnia Anna Kondratowicz, 
międzynarodowy menadżer 
transportu zbiorowego. Geis 
zapewnia dystrybucję paczek, 
palet i ładunków całopojazdowych. 
Usługa obejmuje na przykład 
dostawę za pobraniem, wymianę  
i zwrot palet oraz zwroty wysyłek 
do centrali w Gliwicach. „Zaletą  
dla klienta jest ujednolicona sieć 
transportowa Grupy Geis. Dzięki 
temu możemy zagwarantować ten 
sam wachlarz usług i zapewnić 
wysoką jakość dostaw i serwisu” – 
dodaje Anna Kondratowicz.

USŁUGI  
TRANSPORTOWE  
DLA STANLEY 
BLACK & DECKER
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ZRÓŻNICOWANE  
USŁUGI NA RZECZ FIRMY 

WITTENSTEIN 
Firma WITTENSTEIN specjalizuje się w produkcji elektromecha-
nicznych układów napędowych dla szerokiego spektrum branż.  
Odpowiednio zróżnicowany jest również profil usług, które dla tego 
innowacyjnego przedsiębiorstwa świadczy Grupa Geis.

Przekładnie, serwomechanizmy i silniki 
marki WITTENSTEIN znajdują zastoso-
wanie w robotach, samochodach 

elektrycznych, obrabiarkach, samolotach 
oraz instalacjach do wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Tę listę można by 
uzupełniać niemal bez końca. Przedsiębior-
stwo zapewnia swoim klientom kompleksową 
obsługę inżynieryjną od początkowej idei  
do utrzymania ruchu w każdej fazie cyklu 
życia produktu.

Od 2011 roku Grupa Geis wspiera firmę 
usługami transportowymi. Od 2012 roku 
zakres świadczonych usług stopniowo 
poszerzał się o magazynowanie i komisjo-

nowanie w zakładzie w Kürnach oraz  
o dostawy kompletnych jednostek wysyłko-
wych do zakładów firmy WITTENSTEIN  
w Harthausen i Igersheim, a od 2018 roku – 
także w Bad Mergentheim. Ponadto od  
2016 roku Geis magazynuje i niezawodnie 
dostarcza wysokiej jakości artykuły prze-
znaczone do ekspozycji na targach. 

PLUSY BEZ LIMITÓW

Uzupełnieniem powyższej listy jest wyjąt-
kowo szerokie spektrum usług wartości 
dodanej, świadczonych przez Grupę Geis 
jako jedynego dostawcę. Pracownicy Grupy 
są dostępni dla klienta całodobowo przez 
365 dni w roku – gdy sytuacja tego wymaga, 
przygotowują pojedyncze komponenty lub 
organizują ekspresową dostawę specjalną. 
Dzięki temu klienci firmy WITTENSTEIN 
unikają zastojów produkcyjnych. Pracowni-
cy Grupy Geis wykonują opakowania do 
transportu morskiego oraz opakowania 
wielokrotnego użytku, czyszczą pojemniki  
i zarządzają nimi. Brali także udział w opra-
cowaniu systemu wskaźników, a ponadto 
wykonują inwentaryzacje i pomagają  
w zarządzaniu bazą artykułów. 

WITTENSTEIN –  
W JEDNOŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Firma WITTENSTEIN SE posiada około 60 
spółek zależnych i przedstawicielstw w około 
40 krajach świata. Za swoje projekty 
przedsiębiorstwo otrzymało wiele wyróżnień, 
w tym Nagrodę Gospodarki Niemieckiej za 
Innowacyjność. 
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KRÓTKO O SIECI 
GEIS POINT

NOWA  
CZĘSTOCHOWA 
W dniu 1 lutego 2019 r. Geis PL 
otworzył oddział w Polsce  
dla systemowego transportu 
przesyłek drobnicowych  
i paletowych w Częstochowie.  
„W ostatnich latach ten polski 
region rozwija się dynamicznie  
i w rezultacie ma duży potencjał 
rozwoju usług transportowych. 
Dlatego nasza obecność w tej 
części kraju jest korzystna. 
Chcemy zapewnić naszym 
klientom wysokiej jakości usługi 
i zaspokoić ich potrzeby. Teraz 
możemy również w tym regionie 
zaoferować nasze wcześniejsze 
dostawy, a ponadto przesunąć 
czas na odbiór przesyłek do 
późnego popołudnia, co nie było 
możliwe z bardziej odległych 
lokalizacji” – mówi Krzysztof 
Redkowiak, Dyrektor Zarządzają-
cy Geis PL.

Częstochowa to miasto w woj. 
śląskim z ponad 200 tys. mieszkań-
ców. Jest ważnym ośrodkiem kultu 
maryjnego i pielgrzymowania  
w Europie.

tu publicznego. Chcemy być 
blisko odbiorców naszych klien-
tów, gwarantując komfort wybo-
ru miejsca podjęcia paczki” –  
wyjaśnia Jacek Malczewski. 
Grupa Geis pracując nad rozwo-
jem usług całej sieci, planuje 
rozszerzyć wachlarz oferowa-
nych usług w punktach o usługi 
nadań własnych.

Polska część sieci ma ambicję 
osiągnąć 1 700 punktów odbioru 
w ciągu najbliższych czterech lat. 
„Oferujemy współpracę zarówno 
z regionalnymi sieciami sklepów, 
jak i indywidualnymi przedsię-
biorcami, którzy są zaintereso-
wani poszerzeniem swojej oferty 
o tę usługę i wprowadzeniem 
nowych potencjalnych klientów 
do swojej działalności” – dodaje 
Jacek Malczewski.

W Polsce trwa szybki  
rozwój sieci punktów 
odbioru paczek Geis Point 

z internetowych sklepów. „Tę 
e-commerce usługę wprowadzi-
liśmy w Polsce z końcem roku 
2017. Dotychczas model ten  
z sukcesem funkcjonował już  
w Czechach i na Słowacji” – mówi 
Jacek Malczewski, Kierownik 
Projektu, który rozwija sieć  
Geis Point w Polsce od samego 
początku.

„Obecnie koncentrujemy  
się na rozwoju sieci w Polsce  
w większych miastach i ich 
otoczeniu, gdzie zainteresowanie 
tą usługą jest największe. Od-
biorcy mogą odbierać przesyłki 
w dobrze dostępnych miejscach, 
takich jak centra handlowe lub  
w pobliżu przystanków transpor-
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SZYBCIEJ DO 
PEŁNEJ  
WYDAJNOŚCI
Dział Personalny Grupy Geis 
przygotowuje regularne 
szkolenia adaptacyjne dla 
nowych pracowników. „Nowa 
praca, nowe środowisko, nowi 
ludzie – nie jest to wygodna 
sytuacja dla większości z nas. 
Zazwyczaj pracownicy potrze-
bują więcej czasu na pełną 
integrację z procesem pracy. 
Staramy się, aby ten okres  
był jak najkrótszy i działał 
sprawnie” – mówi Michal Ciprich, 
specjalista ds. zasobów 
ludzkich w Geis Group na Słowa-
cji. Szkolenie adaptacyjne jest 
również częścią procesu 
integracji. Nowi pracownicy 
mają możliwość poznania 
historii grupy, zrozumienia jej 
zasad i funkcji. Zapoznają się  
ze strukturą firmy i pracą 
wszystkich oddziałów operacyj-
nych i centralnych. „Prezentacje 
są interesujące dla nowych 
pracowników i dostarczają im 
ważnych informacji, których 
będą potrzebować do dalszej 
pracy w grupie” – dodaje Michał 
Ciprich.

Szkolenie adaptacyjne jest dla nowych 
pracowników bardzo istotne.

NOWY ODDZIAŁ 
LOGISTYKI  
PACZEK
W lutym Grupa Geis w Czechach otworzyła nowy  

oddział logistyki paczek. Zachodnia część środkowych 
Czech oraz Praga obsługuje teraz oddział w miejsco-

wości Velké Přílepy. „Obecny oddział w praskiej Ružyni 
osiągnął już maksymalną wydajność, dlatego szukaliśmy 
nowej, odpowiedniejszej powierzchni” – powiedział Jaromír 
Roušavý, regionalny dyrektor operacyjny Geis Parcel CZ. 
Nowy oddział znajduje się zaledwie 12 km od istniejącego 
oddziału, więc zasięg usługi jest praktycznie niezmieniony. 
 
W budynku znajdują się dwie sale sortownicze, które 
umożliwią dystrybucję przesyłek dla Pragi i okolic. Każda hala 
ma powierzchnię około 1 000 m² i jest wyposażona w wystar-
czającą liczbę drzwi do załadunku i rozładunku pojazdów. 
Oddział obejmuje również halę rozładunkową głównego biegu, 
przyspieszaną przez trzy przenośniki teleskopowe. „Układ 
sekcji operacyjnej zapewnia lepszy przegląd załadunku  
i rozładunku pojazdów. Komfortowe są także nowo wybudo-
wane obiekty dla pracowników biura i dyspozytorni oraz 
udogodnienia dla pracowników i kierowców” – dodaje  
Jaromír Roušavý. Jednocześnie dodaje, że oddział pozwoli  
na dalszy rozwój, a także oczekuje wzrostu liczby kluczowych 
pracowników.
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Trzej dyrektorzy sprzedaży, 
którzy w ramach komplek-
sowej współpracy przynieśli 

najwięcej potencjalnych 
kontaktów do transportu lotni-
czego i morskiego, wzięli udział 
w wycieczce po łodzi Maersk 
Munich w niemieckim Bremer-
haven.

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA

Dyrektor ds. Sprzedaży, pani Jana 
Plachá zrelacjonowała nam wizytę 
w porcie, a zwłaszcza w łodzi.  
„W drodze do największego portu 
kontenerowego w Europie minęli-
śmy niekończące się rzędy hal, 
kontenerów, kolei pełnych pocią-
gów z autami, dźwigów i różnych 
innych technologii. Próbowaliśmy 
uchwycić wszystko po drodze 

jeszcze w samochodzie, ponieważ 
istnieje ścisły zakaz robienia 
zdjęć w porcie” – mówi Jana 
Plachá. „Na łódce towarzyszył 
nam uśmiechnięty kapitan z Danii. 
Cała załoga składa się jedynie  
z 28 mężczyzn, mimo to na całym 
statku był niesamowity porządek. 
Z mostka statku obserwowaliśmy 
ruch wszystkich technik rozła-
dunku / załadunku kontenerów. 
Porównałbym to do mrowiska. 
Wszystko zsynchronizowane  
i wciąż w ruchu” – dodaje Jana 
Plachá. Statek działa od roku  
i dysponuje biblioteką, siłownią  
i kinem. „Bardzo dziękuję moim 
kolegom z Air & Sea za możliwość 
wzięcia udziału w tej wyjątkowej 
wycieczce, na którą zwykli  
„cywile” nie mają szansy” –  
uzupełnia Jana Plachá.

Według rankingu SL 
Book 2019 dla Republiki 
Czeskiej, który jest publi-
kowany przez Atoz Logi-
stics, Grupa Geis zajmuje 
pierwsze miejsce wśród 
firm logistycznych  
o pełnym zakresie usług. 
Oferowanie i dostarcza-
nie tak kompleksowej 
usługi wymaga ścisłej 
współpracy nie tylko spe-
cjalistów operacyjnych,  
ale również dyrektorów 
sprzedaży w poszczegól-
nych produktach.

NAGRODA  
ZA AKTYWNOŚĆ

CZY WIESZ, ŻE …
Statki tego typu budowane są na 
zamówienie, a budowa trwa 4 – 5 
lat. Ich żywotność wynosi około 15 
lat. Tych 15 najwięszych statków na 
świecie będzie rocznie wypuszczać 
tyle samo CO² , co wszystkie 
samochody na świecie. Gdy ten 
kolos zacznie pracować, silniki 
nigdy już nie są wyłączane, nawet 
podczas cumowania, ponieważ 
rozruch łodzi trwa od 5 – 7 dni. Jeśli 
jednak przeliczymy obciążenie 
ekologiczne na kilogram przewożo-
nych towarów, jest to zaskakująco 
najbardziej ekologiczny lub 
„najczystszy” transport. W szcze-
gólności Łódź Maersk Munich, o 
wysokości 400 m, długości 399 m, 
szerokości 58,6 m i głębokości 
zanurzenia 15 m, jest jednym  
z największych statków na świecie. 
Przewozi ponad 20 000 kontenerów 
o długości 40 stóp (każdy kontener 
ma długość około 12,2 m, szero-
kość 2,4 m oraz wysokość 2,6 m). 
Jego droga hamowania to niesamo-
wite 6 km. Zużycie energii wynosi 
około 14 000 litrów oleju napędowe-
go na godzinę.
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LOGISTYKA  
KONTRAKTOWA 
W GEIS SK
Zwiększenie potrzeby koncentracji na 
własnej działalności lub produkcji 
prowadzi do większego wykorzystania 
outsourcingu logistycznego lub części 
łańcucha logistycznego. Znajduje to 
również odzwierciedlenie we wzroście 
udziału logistyki kontraktowej  
w całkowitym obrocie Grupy Geis  
na Słowacji. „Aby sprostać wymaga-
niom nowych klientów i zaoferować 
szersze usługi, otworzyliśmy wyspecja-
lizowane miejsce pracy w strefie 
przemysłowej Vlkanová” – powiedział 
Rastislav Petrík, dyrektor oddziału Geis 
SK Zvolen. „Zaletą jest optymalne 
połączenie miejsca pracy z naszym 
systemem dystrybucji, ponieważ 
Vlkanová znajduje się w pobliżu 
naszego centrum dystrybucyjnego  
w Zvoleniu” – dodaje Rastislav Petrík.

Oprócz przechowywania i obsługi, filia 
Vlkanová wykonuje pracę o wartości 
dodanej (VAS) i działa jako wielofunk-
cyjne miejsce pracy dla wielu użytkow-
ników, umożliwiając elastyczną reakcję 
na zmiany w dostępności przestrzeni 
magazynowej oraz procesy kompletacji 
i pakowania w odpowiedzi na wahania 
w ilościach poszczególnych klientów. 
Do dyspozycji jest sprzęt zgodny ze 
standardami Grupy Geis, wspierający 
zarządzanie magazynem WMS 
(Warehouse Management System). 
Konieczne jest ujednolicenie identyfika-
cji towarów – kodów kreskowych, kodów 
QR lub 2D, komunikacji EDI, terminali 
RF wykorzystujących kody kreskowe. 
„W obszarze logistyki kontraktowej 
mamy niezbędną wiedzę i profesjonal-
ny zespół. Biorąc pod uwagę, że  
w Vlkanová następuje kolejna rozbudo-
wa powierzchni magazynowej, możemy 
zaoferować te usługi również nowym 
klientom”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
SPOŁECZNA WE KRWI
Pomocnych 61 klaunów ze 
stowarzyszenia „Červený 
nos” (Czerwony nos) 
przynosi uśmiech na  
twarzy ludziom, których 
los przykuł do szpitalnego 
łóżka. 

Słowackie Stowarzyszenie  
w ubiegłym roku zostało 
nagrodzone za swoją 

działalność przez Słowackiego 
Obrońcę Praw Publicznych. Praca 
klaunów jest wyzwaniem, od  
15 lat wyszkoleni profesjonaliści, 
którzy odwiedzają szpitale 
ponad 200 razy w miesiącu, 
wspierają chore dzieci w szpita-
lach oraz seniorów w domach 
starości, niosąc zarówno 
pozytywne nastawienie, jak  
i uśmiech. Aby ułatwić naukę  
i rekrutację nowych klaunów, 
słowacka część Grupy Geis 
postanowiła wesprzeć stowarzy-
szenie „Červený nos” na rzecz 
nowych pomocy dydaktycznych  

i odzieży. Pomoc społeczną  
w Geis mamy we krwi. Np. od 
wielu lat pomagamy firmie  
Avon w organizacji Marszu dla 
Zdrowych Piersi zarówno  
w Czechach jak i na Słowacji, 
wspieramy słowacki dziecięcy 
Telefon zaufania, jesteśmy 
członkiem Klubu Przyjaciół 
Szpitala Dziecięcego w Banskej 
Bystrici oraz pomagamy  
w zbiórkach charytatywnych 
organizowanych przez naszych 
pracowników wspierających 
krajową akcję „Szlachetna 
paczka” w Polsce.
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Road Services, Logistics Services, Air + Sea Services – zawsze znajdziemy dla Ciebie  
właściwą drogę. Dzięki naszemu know-how, jesteśmy niezawodni i elastyczni, pracujemy 
z pasją. Wybierz najlepszy kompleksowy pakiet usług: www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

ZASADA GEIS:

DOPROWADZAMY TWOJE

ZAMÓWIENIA I PROJEKTY

DO SUKCESU. 

Z PASJĄ I NIEZAWODNIE.


