
TRANS
FER 01.2020

LOGISTYKA DLA
MOTORYZACJI:
GOTOWI NA NOWE
OTWARCIE©

 iS
to

ck
 / 

M
or

sa
 Im

ag
es

WWW.GEIS.PL

MAGAZYN KLIENTÓW 
I PRACOWNIKÓW
GRUPY GEIS



 STRONA 

14

 STRONA 

16

 STRONA 

04

 STRONA 

12

KONTAKT

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

TEMAT NUMERU 

Logistyka dla motoryzacji:  
gotowi na nowe otwarcie 04
Zderzaki just-in-sequence 06
Opony dla całego świata 08
Podwójny start spedycji regionalnej 09
Nowe technologie w obsłudze  
używanych części  10
 
ROAD SERVICES

Rozszerzenie sieci w Czechach 12 
Wielozadaniowy zespół w Norymberdze 13

LOGISTICS SERVICES

Szybka kompletacja dzięki  
inteligentnym okularom  14
Rusza budowa nowego zakładu  
logistycznego 15

AIR + SEA SERVICES

Certyfikowany partner dla farmacji 16 
Nowy oddział Air + Sea 16
Orkiestra w trasie – instrumenty również 16

ROZMAITOŚCI
Grupa Geis otrzymała nagrodę LOG-IN 2019  
za projektową innowację roku!  17
Innowatory Wprost 17
Współpraca w dobrej sprawie 18
FIT Geis 19
Kongres SLOVLOG 19

©
 V

ol
ks

w
ag

en
 A

G



03OD REDAKCJI

SILNY PARTNER
PO TWOJEJ STRONIE

Szanowni Czytelnicy,
Koronawirus daje się nam wszystkim we znaki. 
Zagrożenia zdrowotne spowodowane rozprzestrze-
nianiem się wirusa Covid-19 doprowadziły do 
daleko idącego wygaszenia życia społecznego, 
zamknięcia granic, zatrzymania fabryk. Obecnie 
jesteśmy świadkami recesji, której dalszego 
 przebiegu nikt nie jest w stanie przewidzieć. 

Kryzys dotyka poszczególne branże i kanały 
dystrybucyjne w bardzo różnym stopniu. Niektóre 
gałęzie gospodarki zostały całkowicie zamrożone, 
podczas gdy inne korzystają ze zwiększenia sprze-
daży przez internet oraz ogromnego popytu na 
środki higieniczne i ochronne oraz artykuły outdo-
or. Nasz grupa kapitałowa również ucierpiała  
w różnym stopniu w zależności od kraju, segmentu 
operacyjnego i kształtu relacji z klientami.

ZDYWERSYFIKOWANE PORTFOLIO

Generalnie udało nam się na szczęście jak dotąd 
uniknąć poważniejszych kłopotów. Zawdzięczamy 
to szerokiemu profilowi działalności Grupy Geis  
i naszej obecności w wielu różnych branżach – od 
sprzętu high-tech, przez urządzenia medyczne  
i części motoryzacyjne, aż po towary konsumpcyj-
ne. Obsługujemy zarówno firmy przemysłowe, jak  

i sprzedawców – stacjonarnych i internetowych. 
Nasza szeroka oferta obejmuje przewozy drogowe 
towarów na terenie całej Europy, kompleksową 
logistykę kontraktową oraz globalny transport 
lotniczy i morski. Ponadto jesteśmy obecni w wielu 
krajach Europy Środkowej – Czechach, Polsce, 
Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii i na Słowacji 
– które w różnym stopniu ucierpiały wskutek 
pandemii.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY POD LUPĄ

W aktualnym wydaniu magazynu „Transfer” celowo 
skupiamy się na branży samochodowej. Mierzy się 
ona z kryzysem pandemicznym, ale także z funda-
mentalnymi zmianami technologicznymi. W tej 
trudnej sytuacji liczą się silni partnerzy, wzajemne 
zrozumienie i duża elastyczność.

Mimo nadal trwających trudności jesteśmy prze-
konani, że nadszedł właściwy czas, by przygoto-
wywać się na ożywienie koniunktury. 

My jesteśmy gotowi!

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Rodzina Geis

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



LOGISTYKA DLA 
MOTORYZACJI:  
GOTOWI NA NOWE 
OTWARCIE
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PRZEWOZY LOTNICZE I 
MORSKIE DLA PRZEMYSŁU 
MOTORYZACYJNEGO

W segmencie Air + Sea Services mamy wielolet-
nie doświadczenie w obsłudze renomowanych 
klientów z branży samochodowej. Dla jednego  
z dostawców prowadzimy eksport towarów 
drogą lotniczą do Indii, dla innego – wysyłamy 
przesyłki LCL drogą morską do USA. Ponadto, 
gdy grożą przestoje produkcyjne, importujemy 
drogą lotniczą z Turcji części dla producenta 
samochodów. 

Zmiany technologiczne, waha-
nia koniunktury, zamknięcie 
gospodarki w związku z pande-
mią – trudno o branżę, która 
stałaby obecnie przed tak wie-
loma wyzwaniami, jak przemysł 
motoryzacyjny. Dlatego dla 
każdego producenta samocho-
dów tak ważny jest niezawodny 
i jednocześnie innowacyjny 
partner z zakresu logistyki, 
potrafiący elastycznie reago-
wać na zmieniające się wymogi. 
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„POSZERZONE SPEKTRUM  
RÓŻNYCH RODZAJÓW NAPĘDU  

WIĄŻE SIĘ Z WIĘKSZĄ 
RÓŻNORODNOŚCIĄ CZĘŚCI”

Timo Stephan,  
kierownik działu Automotive w segmencie 

logistyki kontraktowej firmy Geis.

różnych rodzajów napędu wiąże się  
z większą różnorodnością części” – wyja-
śnia Timo Stephan, kierownik działu 
Automotive w segmencie logistyki kon-
traktowej firmy Geis. „Efektem jest więk-
sza złożoność zaopatrzenia produkcji”. 

W odpowiedzi na ten proces podejmujemy 
następujące kroki: 
•  dalszy rozwój cyfryzacji w celu jeszcze 

silniejszego wzajemnego powiązania 
wszystkich uczestników procesów, 

•  stosowanie inteligentnych narzędzi do 
sterowania i planowania w celu opty-
malnego wykorzystania kadr i zasobów, 

•  systematyczne testowanie innowacji 
technicznych, a w razie pozytywnych 
rezultatów – włączanie ich do produkcji 
seryjnej,

•  ciągłe rozwijanie kompetencji zawodo-
wej naszych pracowników, np. w ramach 
wewnętrznego i zewnętrznego programu 
szkoleń. 

Rozwiązania, które nasza grupa kapitało-
wa skutecznie wdraża dla przemysłu 
motoryzacyjnego, prezentujemy na pięciu 
przykładach na następnych stronach 
branżowego wydania specjalnego.

                               >>>

Przemysł samochodowy jest zdany  
na innowacyjnych i elastycznych 
usługodawców w zakresie logistyki 

zaopatrzenia i dystrybucji, magazyno-
wania oraz przedmontażu podzespołów. 
Łączą nas dlatego – jako partnera 
logistycznego – bardzo ścisłe relacje  
z firmami OEM i ich dostawcami.

W efekcie także my dotkliwie odczuliśmy 
konsekwencje zatrzymania gospodar-
czego. Mimo to przez cały czas byliśmy  
w stałym kontakcie z klientami, aby 
zapewnić jak najlepsze warunki wzno-
wienia produkcji. Od końca kwietnia wiele 
zakładów znów prowadzi produkcję. 

Jednak przemysł samochodowy stoi 
jeszcze przed innymi wyzwaniami. 
Przykładem są alternatywne rodzaje 
napędu: przełomowe zmiany, którym 
podlega branża, mają istotne znaczenie 
również dla nas. „Poszerzone spektrum 
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Zderzaki są niezwykle złożonymi 
systemami: oprócz powierzchni 
pokrytej lakierem w kolorze karoserii 

kryją w sobie wiele innych urządzeń,  
np. czujniki parkowania i kamerki. Firma 
REHAU, czołowy przetwórca tworzyw 
sztucznych i rozwiązań polimerowych,  
we frankońskim mieście Feuchtwangen 
projektuje, produkuje i konfekcjonuje 
kompleksowe systemy, które dostarcza 
zgodnie z taktem produkcyjnym do 
zakładu renomowanego producenta 
samochodów.

W 2015 roku niedaleko zakładu firmy 
REHAU otworzyliśmy centrum logistycz-
ne. Nasi pracownicy są odpowiedzialni  
za zaopatrzenie taśmy produkcyjnej  
w zakładzie firmy REHAU w trybie just- 
in-time oraz just-in-sequence. Odbieramy 
towary z wewnętrznego działu produkcji 
REHAU, łączymy je z komponentami 
dostawców, a następnie dostarczamy 
ciągnikiem magazynowym na taśmę 
produkcyjną. 

GŁĘBOKIE ZROZUMIENIE PROCESÓW  
I DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

Nasz zespół jest odpowiedzialny za całość 
procesów – od przyjmowania setek 
 różnych części, przez komisjonowanie 
właściwych porcji towaru zgodnie  
z taktem, po dostarczanie go na linie 
montażowe. „W okresie wygaszenia 
gospodarki spowodowanego koronawiru-
sem taśmy montażowe zostały prawie 
całkowicie zatrzymane. Obecnie produk-
cja znów powoli się rozkręca. Także w tak 
trudnym okresie ważny jest silny partner, 

ZDERZAKI JUST-IN--SEQUENCE
Firma REHAU produkuje w swym zakładzie w Feuchtwangen 
systemy zderzaków dla branży motoryzacyjnej. Zadaniem  
naszego zespołu jest dostarczanie odpowiednich komponentów  
we właściwym czasie na linie montażowe.

na którym można polegać” – wyjaśnia 
Ludwig Gilg, kierownik działu logistyki  
w zakładzie firmy REHAU. „W firmie Geis 
cenimy szczególnie dobrą znajomość 
naszych procesów montażowych przez 
pracowników oraz dużą elastyczność  
w sytuacjach zakłóceń łańcucha dostaw”.

Szczególnie inteligentnych rozwiązań 
wymaga złożony proces komisjonowania. 
Dlatego stworzyliśmy instalację pick-by-
-light oraz skonstruowaliśmy wózki 
magazynowe z wyświetlaczami put-to- 
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ZDERZAKI JUST-IN--SEQUENCE

PLANY PROJEKTU „E-TRUCK”

Nie słabnie trend w kierunku większej liczby 
asystentów jazdy i samochodów częściowo 
autonomicznych. W efekcie w zderzakach znajduje 
się coraz więcej czujników i kabli. W związku  
z tym firma REHAU zainicjowała zmianę organizacji 
magazynu i stref komisjonowania. Projekt ten 
zrealizowaliśmy z powodzeniem bez zatrzymywania 
produkcji – podobnie jak inne regularnie przez nas 
wdrażane innowacje z zakresu magazynowania, 
transportu i komisjonowania. Następny w kolejce jest 
projekt badawczy „E-Truck”, przygotowywany przez 
nas we współpracy z Wyższą Szkołą w Fuldzie, 
którego celem będzie zorganizowanie bezemisyjne-
go ruchu wahadłowego między naszym centrum 
logistycznym, a zakładem firmy REHAU.

Wielość kolorów, kształtów  
i elementów wyposażenia 
technicznego: dziesiątki tysięcy 
wariantów zderzaków.

light. Wózki te wspólnie z firmą REHAU 
stale udoskonalamy, dostosowując je do 
potrzeb nowych struktur artykułów.

ZAAWANSOWANA TECHNIKA DLA 
 LEPSZEJ PRODUKTYWNOŚCI

Większe komponenty nasz zespół komi-
sjonuje przy pomocy systemu pick-by- 
voice. Komisjonowanie części KANBAN 
ułatwiają regały przepływowe na pojem-
niki KLT. Pobranie przez komisjonera 
pojemników z jednej strony regału,  wyzwala 
automatyczne uzupełnienie zapasu  
z drugiej strony. Erik Lassen, członek 
zarządu spółki Geis Industrie-Service 
GmbH, jest entuzjastą innowacyjnych 
technologii: „Dzięki takim rozwiązaniom 
technicznym jesteśmy znacznie bardziej 
produktywni” – wyjaśnia. „Obecnie testu-
jemy dla firmy REHAU jeszcze inne 
zaawansowane metody”.

„W FIRMIE GEIS CENIMY 
SZCZEGÓLNIE DOBRĄ 
ZNAJOMOŚĆ NASZYCH 
PROCESÓW MONTAŻOWYCH 
PRZEZ PRACOWNIKÓW 
ORAZ DUŻĄ ELASTYCZNOŚĆ 
W SYTUACJACH ZAKŁÓCEŃ 
ŁAŃCUCHA DOSTAW”
Ludwig Gilg,
kierownik działu logistyki w zakładzie firmy REHAU
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Serdecznie witamy w firmie Geis!  
Z początkiem roku nasze szeregi 
zasiliło ponad 300 nowych pracow-

ników centrum dystrybucji opon – utrzyma-
liśmy prawie wszystkie stanowiska pracy. 
Duży zespół – ogromny zakład: 
centrum logistyczne ma 
powierzchnię 110 000 m² 
i jest wyposażone  
w 123 bramy  
i rampy załadun-
kowe. wymaga 
perfekcyjnej 
organizacji 
procesów.

MIEJSCE 
DLA PONAD 
3 MILIONÓW 
OPON

Do naszego 
magazynu trafia 
rocznie około  
14 milionów opon  
z całego świata. Po 
zarejestrowaniu w systemie 
gospodarki magazynowej opony 
trafiają na specjalne palety. Nasz magazyn 
mieści ponad trzy miliony opon,  
a  pracownicy centrum obsługują przeszło 
6000 artykułów.

14 milionów opon rocznie wydajemy także 
do dystrybucji. Wysyłamy je w kontenerach 
lub na przyczepach samochodów ciężaro-
wych do dystrybutorów opon oraz produ-
centów samochodów ze 120 krajów. 

WARTOŚĆ DODANA  
W ZESTAWIE

„Pracujemy całodobowo 
na trzy zmiany przez 

365 dni w roku” 
– wyjaśnia Joannis 
Tsilivarakos, 
Business Unit 
Manager. „Oprócz 
programu stan-
dardowego nasi 
pracownicy 

świadczą także 
usługi wartości 

dodanej, takie jak 
montaż opon na felgi 

oraz tzw. montaż FIT, 
polegający na wklejeniu 

do wnętrza opony specjalne-
go piankowego pierścienia”. 

„1 stycznia sprawnie przejęliśmy wszystkie 
obszary funkcjonowania magazynu” – mówi 
dr Johannes Söllner, członek zarządu Geis 
Holding. „Również lockdown udało nam się 
wspólnie dobrze przetrwać. Teraz wykorzy-
stamy zdobyte w tym czasie doświadczenia, 
by zoptymalizować procesy”.

1 stycznia br. przejęliśmy największy europejski magazyn opon  
do samochodów osobowych wraz z pracownikami. Każdego roku 
wysyłamy 14 milionów opon do ponad 120 krajów świata. 
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OPONY    
DLA CAŁEGO  
ŚWIATA
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PODWÓJNY START   
SPEDYCJI REGIONALNEJ
Od ubiegłego roku nasza norymberska 
spółka Geis Eurocargo jest spedytorem 
regionalnym firm MAN i Volkswagen 
Konzernlogistik. W pierwszym roku 
współpracy nasz zespół sprawnie 
sprostał wszystkim wyzwaniom, jakie 
przyniosły ze sobą dwa tak duże 
projekty.

DWA PROJEKTY DLA 
 KONCERNU VOLKSWAGEN

Volkswagen Konzern Logistik
GmbH & Co OHG: 
Europejski transport lądowy dla oddzia-
łów firm: Volkswagen (Pkw i Nutzfahrzeu-
ge), Audi, ŠKODA, SEAT i Lamborghini.

Logistyka marki MAN: 
Przewozy lądowe dla europejskich 
zakładów produkcyjnych i magazynów 
części zamiennych spółki MAN Truck  
& Bus SE.

©
 V

ol
ks

w
ag

en
 A

G

Realizacja nowych projektów rozpoczynała się 
dwukrotnie: „Przed właściwym terminem 
 rozpoczęcia współpracy opracowaliśmy na nowo 

prawie wszystkie procesy oraz przygotowaliśmy 
 infrastrukturę dostosowaną do potrzeb klientów” – 
wyjaśnia Peter Gayer, kierownik niemieckiego działu 
Automotive – Road. „Wkrótce potem wybuchła 
pandemia, która niemal całkowicie wstrzymała pracę 
zakładu. Po zniesieniu ograniczeń odpaliliśmy projekt 
po raz drugi”.

Na potrzeby projektu ponad rok temu rozbudowaliśmy 
nasz zakład logistyczny przy ulicy Duisburger  
Straße 8 w norymberskim porcie, przekształcając go 
w terminal dla branży motoryzacyjnej. W jednej z je- 
go części pracujemy już jako spedytor regionalny dla 
jeszcze innego producenta OEM. Zakład o powierzch-
ni 7000 m² wyposażyliśmy między innymi w dodat-
kowe powierzchnie biurowe, nowe bramy załadunko-
we, energooszczędne oświetlenie LED oraz system 
automatycznej kontroli  wjazdów i wyjazdów rozpo-
znający numery rejestracyjne. Dodatkowo zatrudnili-
śmy do tego projektu około 60 pracowników oraz 
zakupiliśmy nowe pojazdy. 

„Rozpoczęcie pracy jednocześnie dla dwóch produ-
centów OEM w tej samej lokalizacji, jak również 
wstrzymanie gospodarki wskutek pandemii, to były 
spore wyzwania” – mówi Peter Gayer. „Dzięki fanta-
stycznemu zaangażowaniu i elastyczności całego 
zespołu Automotive udało nam się stworzyć solidną 
bazę dla udanej współpracy. Naszym celem jest 
zagwarantowanie firmom Volkswagen i MAN obsługi 
na najwyższym poziomie w długim okresie”.

TEMAT NUMERU 09
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NOWE TECHNOLOGIE    
W OBSŁUDZE UŻYWA-
NYCH CZĘŚCI  

Firma Encory specjalizuje się  
w odzyskiwaniu, naprawie  
i sprzedaży używanych 

części samochodowych. Ponad  
2 lata temu rozpoczęliśmy reali-
zację projektu w naszym centrum 
logistycznym o powierzchni  
12 000 m² w Ratyzbonie. Tutaj 
dostarczane są części samocho-
dowe z salonów sprzedaży, 
zakładów i od dystrybutorów. 
„Początkowo obsługiwaliśmy 
tylko Niemcy, stopniowo docho-
dziły kolejne kraje europejskie,  
a obecnie otrzymujemy części  
z całego świata” – mówi Timo 
Stephan, kierownik działu 
Automotive w segmencie logistyki 
kontraktowej. „Pod wpływem 
koronawirusa nieco spadła ilość 
otrzymywanych przez nas części. 
Jednak przez cały czas prowadzi-
liśmy działalność i realizowaliśmy 
zlecenia klientów bez ograniczeń”. 

W SŁUŻBIE ZRÓWNOWAŻONEJ 
GOSPODARKI

Jednym z najważniejszych zadań 
naszych pracowników jest 
kontrola i walidacja części 
bezpośrednio po ich przyjęciu. 
Na podstawie ścisłych wytycz-
nych firmy Encory pracownicy 
podejmują decyzje, co stanie się 
z poszczególnymi częściami.  
W przypadku towarów nowych, 
które stanowią około połowę 
otrzymywanych przez nas 
części, sprawdzamy, czy nadają 
się one do ponownego zmagazy-
nowania; w razie potrzeby 
pakujemy je na nowo i wysyłamy 
do centrów części zamiennych. 
Części używane naprawiamy,  
a jeśli to niemożliwe – usuwamy 
je metodami ekologicznymi  
i poddajemy recyklingowi.

„FIRMA GEIS JEST DLA 
NAS CENNYM PARTNEREM. 

DOSTRZEGAMY TO NIE TYLKO  
W CODZIENNEJ WSPÓŁPRACY,  

LECZ TAKŻE W PROCESIE 
CIĄGŁYCH UDOSKONALEŃ  

I WSPÓLNEGO ZNAJDOWANIA 
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ”. 

Gregor Eggl, członek zarządu spółki Encory
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Na zlecenie Encory 
GmbH, spółki joint 
venture utworzonej 
przez BMW Group i 
ALBA Group, obsłużyli-
śmy dotychczas ponad 
1,2 miliona części sa-
mochodowych. Naszym 
zadaniem jest ich kon-
trolowanie, sortowanie  
i magazynowanie.  
 Rynek rozwija się dyna-
micznie, a my stawiamy 
na innowacyjne rozwią-
zania – aplikacje na 
smartfony i rękawice ze 
skanerem.
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na fakt, że posiadamy status  
upoważnionego przedsiębiorcy 
(AEO), mogliśmy w krótkim 
czasie wziąć na siebie także 
odprawy celne w imporcie.  
W efekcie otrzymujemy tygodnio-
wo do 10 kontenerów z towarem  
z całego świata. Wprowadziliśmy 
również dźwig sortujący, przy 
pomocy którego segregujemy 
silniki i przekładnie oraz oczysz-
czamy je z resztek oleju.

ZAAWANSOWANA TECHNIKA

Ponadto w coraz większym 
stopniu stawiamy na innowacyj-
ne technologie. W aplikacji na 
smartfon zapisujemy fotografie 
przyjmowanych towarów, które 
są podstawą bezpapierowego 
zarządzania reklamacjami. 
Wspólnie z firmą Encory opraco-
waliśmy sieciowe pulpity do 
sterowania procesami i wyświe-
tlania wskaźników. Natomiast 
rękawice ze skanerem i inne 
inteligentne urządzenia zapew-
niają większą wydajność  
i bezpieczeństwo procesów.

„Dynamika rynku jest bardzo 
duża” – wyjaśnia Timo Stephan. 
„Kluczowe jest dla nas szybkie  
i nieskomplikowane dostosowy-
wanie procesów do zmieniają-
cych się wymogów”. Ze względu 

Nasi pracownicy sprawdza-
ją części i oceniają  

ich zdatność do użytku.

Nowe i używane części samochodowe 
trafiają do magazynu w Ratyzbonie  
z salonów sprzedaży, zakładów i od 
dystrybutorów z całego świata.
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ROZSZERZENIE  
SIECI  
W CZECHACH
Minione miesiące były czasem dalszego wzmacniania naszej czeskiej 
sieci spedycyjnej. Uruchomiliśmy nowy oddział w Bravanticach we 
wschodnich Czechach. Dodatkowo znacznie rozbudowaliśmy nasz 
centralny hub w Modleticach. Oba obiekty mają wiele istotnych zalet.

NOWY TERMINAL SPEDY-
CYJNY W BRAVANTICACH
 
Nowy terminal naszej czeskiej spółki Geis 
CZ powstał w Bravanticach, około 10 kilo-
metrów od Ostrawy. Od końca ubiegłego 
roku działa tam pierwsza część nowego 
zakładu spedycyjnego. Na obiekt składa się 
blisko 4000 m²  powierzchni przeładunko-
wej, 30 bram    za- i rozładunkowych oraz 
dwupiętrowy budynek biurowy o powierzch-
ni 550 m². 

Lokalizacja terminalu przy autostradzie D1, 
głównej osi komunikacyjnej kraju, jest 
niezwykle korzystna. Jesteśmy przygotowa-
ni także na przyszłe projekty: na działce 
przewidzieliśmy odpowiednią ilość miejsca 
na centrum logistyczne.

POWIĘKSZONY HUB CEN-
TRALNY W MODLETICACH
 
Nasz czeski hub drobnicowy w Modleticach 
koło Pragi zwiększył swą moc przerobową:  
po rozbudowie obiekt posiada ponad 8600 m² 
powierzchni przeładunkowej (wcześniej 
6000), 64 bramy do za- i rozładunku drobni-
cy (wcześniej 42) oraz dodatkową bramę 
wjazdową do hali przeładunkowej.

Efektem zmian jest przyspieszenie wszyst-
kich procesów. Dodatkowe zalety to większe 
bezpieczeństwo dzięki nowoczesnemu syste-
mowi monitoringu, nowe pomieszczenia 
socjalne dla pracowników oraz jasne, energo-
oszczędne oświetlenie LED. Hub jest więc 
teraz doskonale przygotowany na przyszłe 
wyzwania.

Nasz nowy 
terminal  
w Bravanticach 
jest czynny  
od końca 2019 
roku.

Modletice Bravantice
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WIELOZADANIO-
WY ZESPÓŁ W
NORYMBERDZE
Na przełomie roku 
dokonaliśmy fuzji na-
szych dwóch norym-
berskich oddziałów: 
Geis Eurocargo oraz 
Geis Transport und 
Logistik. Teraz w no-
rymberskim porcie 
pracuje jeden wspólny 
zespół spedycyjny, 
zapewniający naszym 
klientom kompleksową 
obsługę w pełnym 
znaczeniu tego słowa. 

Przed utworzeniem nowej 
wspólnej jednostki 
konieczne były szeroko 

zakrojone prace budowlane: 
powiększenie terminalu przeła-
dunkowego, przygotowanie 
nowego centralnego dziedzińca, 
budowa dodatkowych biur i 
urządzenie stanowiska stero-
wania. Nie licząc drobnych 
wyjątków wszystkie prace 
ukończyliśmy na czas, dzięki 
czemu mogliśmy dokonać 
relokacji zgodnie z planem. 

SPRAWNA PRZEPROWADZKA

Sama przeprowadzka również 
przebiegła bezawaryjnie. „Zespół 
świetnie poradził sobie z wszyst-
kimi wyzwaniami” – komentuje 

Uwe Schleh, dyrektor oddziału 
odpowiedzialny za spedycję. 
„Oczywiście w pierwszych dniach 
zdarzyło nam się kilka potknięć, 
jednak generalnie klienci niemal 
nie zauważyli, że właśnie przeno-
simy nasz zakład. Zawdzięczamy 
to silnemu duchowi współpracy  
w zespole oraz nieocenionemu 
wsparciu, które otrzymaliśmy od 
innych oddziałów Grupy”.

Obecnie połączony zespół pracu-
je w pełni efektywnie. Pracownicy 
są zadowoleni z nowoczesnego 
zakładu, dodatkowych świetnie 
wyposażonych biur i nowego 
pomieszczenia socjalnego. 

Od początku roku w Norymberdze naszych klientów 
obsługuje połączony zespół spedycyjny.

JEDEN DOSTAWCA –  
WSZYSTKIE USŁUGI

Przede wszystkim jednak nasza 
szeroka oferta usług spedycyj-
nych świadczonych w Norymber-
dze oznacza korzyści dla naszych 
klientów. Oferujemy klasyczną 
spedycję, w tym transport liniowy 
ładunków drobnicowych, całopo-
jazdowych i częściowych na 
terenie Niemiec i Europy, a także 
szeroki wybór usług specjalnych. 
Należą do nich np. dystrybucja 
artykułów AGD i produktów 
medycznych, przewozy kurierskie, 
usługi last-minute oraz dostawy 
części do produkcji samochodów 
dla renomowanych producentów 
OEM. Christian Philipp, dyrektor 
oddziału odpowiedzialny za 
zaopatrzenie przemysłu samo-
chodowego, zamówienia specjalne 
i logistykę spedycyjną, podsumo-
wuje: „Nasz połączony know-how 
gwarantuje, że w każdej sytuacji 
znajdziemy dobre rozwiązanie!”.

ROAD SERVICES 13
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Zespół naszego centrum logistycz-
no-technologicznego w Gochsheim 
koło Schweinfurtu pracuje teraz  
w oparciu o rozwiązanie pick-by- 
vision z wykorzystaniem okularów 
Google Glass. Projekt dotyczy 
 obsługi artykułów marki Nike dla 
firmy INTERSPORT. Szczegóły 
 wyjaśnia Marco Weißensel, dyrektor 
działu logistyki w regionie.

SZYBKA KOMPLETACJA     
DZIĘKI INTELIGENTNYM 
OKULAROM   

Skąd pomysł, aby przetestować inteligentne 
okulary?
Pick-by-vision to stosunkowo nowa, innowacyjna 
technologia, którą traktujemy jako uzupełnienie  
i udoskonalenie naszych dotychczasowych technik 
komisjonowania. Jej największą zaletą jest fakt, że 
pracownicy mają wolne obie ręce. Wprawdzie pierw-
sze testy przeprowadzone kilka lat temu nie przy-
niosły zadowalających wyników, jednak obecnie 
dostępna jest nowa generacja inteligentnych okula-
rów, wyposażonych w specjalne oprogramowanie 
dla logistyki. W związku z tym pod koniec 2019 
roku zainicjowaliśmy nowy projekt, korzystając  
z usług firmy Picavi, jednego z czołowych integrato-
rów systemów działających w tym  segmencie.

Jakie konkretnie są cele projektu?
Przede wszystkim chodzi o zwiększenie produk-
tywności i poprawę jakości usług komisjonowania, 
które świadczymy dla naszych klientów. Z drugiej 
strony zawsze staramy się zapewniać naszym 
pracownikom innowacyjną technikę, która ułatwia 
pracę i upraszcza procesy. W tym celu stosujemy 
także inne technologie, np. rękawice do komisjo-
nowania czy skanery pierścieniowe, współpracu-
jące np. ze smartfonem lub smartwatchem.

Marco Weißensel, Kierownik 
ds. Logistyki w Geis Transport 
und Logistik GmbH  
w Gochsheim. Dostrzega 
ogromne zalety korzystania  
z innowacyjnych technologii, 
takich jak Google Glass.

Pracownicy zakładu w Gochsheim zachwyceni  
nową techniką.
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Jak wygląda poziom akceptacji wśród 
 pracowników?
Rozwiązanie oparte na okularach Google Glass 
Enterprise Edition 2 zostało przyjęte bardzo dobrze. 
Pod względem wygody noszenia i obsługi model  
ten uzyskał najlepsze wyniki w testach. Wyświetla-
ne informacje są skonfigurowane tak, aby ściśle 
odpowiadały naszym procesom. Są podane  
w sposób przejrzysty i wolny od zakłóceń: stanowi-
sko, numer materiału, ilość. Skanowanie odbywa się 
przy pomocy rękawicy do komisjonowania, co jest 
korzystne ze względów ergonomii. Już na etapie 
przygotowania projektu udało nam się wzbudzić 
zainteresowanie wśród pracowników. Mieliśmy 
wielu chętnych do udziału w projekcie, a w codzien-
nej praktyce pracownicy również są zachwyceni 
nową techniką. W połowie grudnia, po zakończeniu 
pierwszych testów na pięciu parach inteligentnych 
okularów, wdrożyliśmy dziesięć urządzeń do 
regularnego, pełnowymiarowego użytku.

Czy jest planowane seryjne wykorzystanie tych 
urządzeń?
To bardzo możliwe. Obecnie ewaluujemy procesy  
i badamy wzrost produktywności. Oprócz tego 
analizujemy, w których jeszcze oddziałach Grupy 
Geis warto byłoby zastosować rozwiązania roz-
szerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem 
okularów Google Glass.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę!

Udane połączenie: Google Glass i rękawica do 
komisjonowania z wbudowanym skanerem.
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RUSZA BUDOWA 
NOWEGO    
ZAKŁADU LOGI-
STYCZNEGO
Nowy obiekt w idealnej lokalizacji:  
Na dniach rozpoczynamy budowę 
centrum logistyczno-technologicznego 
w norymberskim porcie. Ukończenie 
inwestycji jest planowane w tym roku.

Nieruchomość powstaje w idealnej 
lokalizacji komunikacyjnej, 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszego 
terminalu spedycyjnego. Takie 
położenie umożliwi nam optymalne 
połączenie usług logistycznych  
i spedycyjnych dla naszych klientów. 
Część realizowana w pierwszym  
etapie budowy będzie liczyła 15 000 m² 
powierzchni logistycznej oraz 1000 m² 
powierzchni biurowej.

Planowane jest najnowocześniejsze 
wyposażenie obiektu, także pod 
względem energetycznym. Będą w nim 
między innymi stacje ładowania 
samochodów elektrycznych, a dachy 
zostaną przygotowane do zainstalowa-
nia w przyszłości modułów fotowolta-
icznych.

Powierzchnia, która powstanie  
w aktualnym etapie budowy, została  
już rozdysponowana pomiędzy 
dotychczasowych klientów. Z myślą  
o nowych kontrahentach planujemy 
drugi etap inwestycji o podobnej 
powierzchni. Jej realizacja zakończy 
się w przyszłym roku.
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CERTYFIKOWANY  
PARTNER DLA  
FARMACJI

NOWY ODDZIAŁ   
AIR + SEA 

Nasz zespół Air + Sea we Frankfurcie 
posiada od niedawna – jako drugi 
nasz oddział po Berlinie – Certyfikat 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. 
Good Distribution Practice, GDP). 
Dokument ten, wydawany na podsta-
wie dyrektywy Komisji Europejskiej, 
gwarantuje, że cały łańcuch dostaw 
produktów farmaceutycznych jest 
objęty spójnym systemem zarządza-
nia jakością. 

Możemy poszczycić się wieloletnim 
doświadczeniem w logistyce 
produktów farmaceutycznych: nasz 
berliński oddział od ponad dziesięciu 
lat regularnie realizuje eksport leków 
do Azji.

W naszym zakładzie w Kürnach koło 
Würzburga posiadamy teraz także 
oddział spółki Geis Air + Sea GmbH. 
Nowy zespół pracowników przygoto-
wuje i realizuje rozwiązania z zakresu 
transportu lotniczego i morskiego dla 
klientów z regionu rozciągającego  
się od Schweinfurtu, przez Stuttgart, 
po Freiburg.

Tym samym zakład w Kürnach – który 
świadczy także wszystkie usługi 
spedycyjne i logistyczne – stał się 
centrum kompleksowej obsługi. 
Kierownik oddziału Henry Portisch 
podsumowuje: „Mając do dyspozycji 
własny zespół obsługujący transport 
lotniczy i morski, możemy samodziel-
nie, bez angażowania podmiotów 
zewnętrznych, realizować wszystkie 
procesy łańcucha dostaw. Dzięki 
temu oszczędzamy czas i możemy 
lepiej komunikować się z klientami”.

NFM Filharmonia 
Wrocławska ma swą 
siedzibę w nowoczesnym 

budynku Narodowego Forum 
Muzyki (NFM) we Wrocławiu. 
Orkiestra, wyjeżdżająca 
regularnie na występy gościnne, 
w styczniu i lutym koncertowała 
w 100-osobowym składzie  
w USA.

Transport tak dużej liczby cen-
nych i niezwykle wrażliwych 
instrumentów muzycznych nie 
był łatwym zadaniem. Dodatko-
we utrudnienie stanowił napięty 
harmonogram. Nasz zespół 

zdecydował się dlatego na 
transport lotniczy, a współpra-
cownicy z działu spedycji zorga-
nizowali dowóz instrumentów  
na lotnisko oraz ich dalszą trasę 
samochodem ciężarowym na 
miejscu. Zajęliśmy się również 
odprawą celną i byliśmy  
w stałym kontakcie z partnerem 
amerykańskim. W efekcie cały 
projekt został zrealizowany 
bezpiecznie i na czas.

Na początku 2020 roku 
nasz polski zespół  
Air + Sea zorganizował 
dla  orkiestry symfonicz-
nej transport 150 instru-
mentów do USA  
i z  powrotem. 

Cenne instrumenty orkiestrowe 
bezpiecznie zapakowane  
i przygotowane do podróży przez 
polski zespół Air + Sea.

ORKIESTRA  
W TRASIE –
INSTRUMENTY  
RÓWNIEŻ
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GRUPA GEIS  
OTRZYMAŁA NAGRODĘ 
LOG-IN 2019

INNOWATORY 
WPROST

Projekt „Propozycja i realizacja rozwiązania dla 
e-sklepu Babymarkt.de”, przygotowany i zrealizo-
wany przez dział projektowy logistyki kontrakto-
wej naszej grupy, otrzymał Nagrodę LOG-IN 2019 
w kategorii projektowa innowacja roku. Zwycięski 
projekt obejmuje pełną propozycję layoutu nowego 
magazynu, wyposażenia, przepływu towarów  
oraz rozwiązań IT. 

Ciekawą częścią konceptu jest na przykład składo-
wanie towarów o mniejszych rozmiarach. Trzy-
piętrowy system półek o powierzchni 3 000 m² 
wyposażony jest w automatyczny sortowacz. 
Chaotyczne ułożenie towarów o zróżnicowanych 
typach na jednej pozycji (np. koszulka-książka) 
bardzo przyspiesza proces odprawy. Zamówienia 
zaczyna się szykować na najwyższym piętrze 
systemu. 

Pracownicy wyposażeni są w prze-
nośne terminale ze skanerami 
palcowymi, które oprócz instrukcji 
dotyczących szykowanego zamówie-
nia pokazują również dokładny 
obrazek dodawanego właśnie elementu, co ograni-
cza ilość błędów w całym procesie. Skaner sorto-
wacza „przesyła“ rozpoczęte zamówienie dalej  
do najbliższej pozycji w celu uzupełnienia kolejnych 
brakujących jeszcze towarów lub konsolidacji  
z dużymi egzemplarzami w innej części magazynu. 
Gotowe, skompletowane zamówienia kierowane są 
automatycznie, według typu przewoźnika i kierunku 
wydania, do konkretnych stołów do pakowania. 
Następnie skontrolowane i zapakowanie zamówie-
nia sortowacz wysyła na odpowiednie rampy.
To nie koniec ciekawych rozwiązań, które będzie 
przygotowywać nasz dział projektowy!

Nagroda INNOWATORY WPROST trafiła  
w ręce Geis PL. Jest to statuetka przyznawa-
na od 2011 roku. W latach 2011-2013 nagro-
dy te były przyznawane na podstawie „Listy 
500 najbardziej innowacyjnych przedsię-
biorstw” opracowywanej przez zespół Insty-
tutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk. Od 2014 roku podstawą do wyróżnie-
nia tych, którzy inwestują w innowacje jest 
autonomiczne badanie Innovation Research. 

Spółka Geis PL została wyróżniona w tym 
konkursie w kategorii: USŁUGI DLA BIZNE-
SU. Kapituła Konkursu zwróciła uwagę na 
innowacyjne narzędzia do obsługi dystrybu-
cji krajowej uwzględniając branżę e-com-
merce. Jury Konkursu doceniło stworzenie  
w dwa lata własnej sieci drobnicowej, która 
pozwala zapewnić płynny i szybki przepływ 
towarów. Jak wiadomo, w obszarze logistyki 
dystrybucji podstawą jest wsparcie telein-
formatyczne, dlatego Jury pozytywnie 
oceniło również wdrożenie autorskiej, 
mobilnej aplikacji G-Driver, dzięki której 
zarządzanie informacją o zleceniach w Geis 
PL jest jeszcze łatwiejsze. Pełen tracking, 
geolokalizacja, dokumentacja fotograficzna 
– to aspekty docenione przez Jury. 

W imieniu spółki nagrodę odebrał Mariusz 
Kazimierczak - Dyrektor Sprzedaży. Dzięku-
jąc za to wyróżnienie podkreślił, że innowa-
cyjność systemowa, za którą zostaliśmy 
nagrodzeni, to nie wszystko. Zaznaczył, że 
uporządkowane i zaplanowane działania 
zorientowane na oczekiwania klienta oraz 
przyszłe potrzeby rynku to dopełnienie 
projektowego, innowacyjnego podejścia Geis.
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WSPÓŁPRACA   
W DOBREJ SPRAWIE

GEIS PL
KOOPERACJA Z 
FIRMĄ ZARYS I 
POLIPACK
Jesteśmy dumni, 
że nasza spółka 
w tym trudnym 

czasie mogła współpracować z dwoma 
znaczącymi firmami z branży medycznej. 
Pierwszą z nich było przedsiębiorstwo Za-
rys – jedno z największych dystrybutorów 
dóbr medycznych w kraju. Natomiast 
drugą była firma Polipack, która w odpo-
wiedzi na apel o braku opakowań do 
próbek laboratoryjnych, postanowiła 
wyprodukować dodatkowe 20.000 sztuk. 
W obu przypadkach braliśmy udział we 
wsparciu logistycznym i transportowali-
śmy produkty do szpitali w całej Polsce. 
Co więcej, nadaliśmy przesyłkom adreso-
wanym do szpitali i przychodni medycz-
nych najwyższy priorytet, zapewniając im 
tym samym pierwszeństwo na każdym 
etapie transportu. Wprowadziliśmy 
również nowe procedury dotyczące 
sposobu realizacji dostaw, które zapew-
niają większe bezpieczeństwo wszystkim 
ich uczestnikom.

GEIS CZ
ANTY-COVID DLA SENIORÓW
Nasz klient, spółka DF Partner, już od 30 
lat produkuje chemię i kosmetykę samo-
chodową. Po wybuchu epidemii skupił się 
jednak na produkcji środka dezynfekcyj-
nego Anti-COVID. W ramach pomocy 
spółka postanowiła przekazać po 20 

litrów płynu do dezynfekcji tym najbar-
dziej zagrożonym, czyli wszystkim do-
mom dla seniorów w Czechach. Z radością 
przyłączyliśmy się oczywiście do akcji  
i zaoferowaliśmy darmowy transport 
przesyłek z Anti-COVIDem. Oprócz 
domów dla seniorów dostarczaliśmy także 
przesyłki do gabinetów lekarzy POZ lub 
do instytucji społecznych. W sumie 
przewieźliśmy bezpłatnie 349 przesyłek  
o łącznej objętości niemal 296 hektolitrów 
(29 569,5 l) Anti-COVIDu.

Maska ochronna ze wspaniałą historią
Na początku epidemii koronawirusa, gdy 
w Czechach brakowało środków ochron-
nych, grupa ochotników rozpoczęła  
w ramach inicjatywy COVID-19 CZ inten-
sywne działania w celu opracowania 
maski zakrywającej całą twarz. Na terenie 
Politechniki Czeskiej w Pradze, wraz ze 
wsparciem technicznym ze strony Wy-
działu Nauk Przyrodniczych i Wydziału 
Zdrowia Wojskowego, wolontariusze 
opracowali w bardzo krótkim czasie 
maseczkę ochronną „Covmask”, którą 
zaczęli bezpłatnie dystrybuować do 
szpitali i służb ratunkowych. Do produkcji 
i dystrybucji włączył się szereg firm, 
instytucji, a także osób, świadcząc nie-
zbędne usługi całkowicie bezpłatnie.  
W ciągu dwóch miesięcy wyprodukowano 
i dostarczono ponad 30 000 masek. My  
w ramach wspierania tego projektu prze-
wieźliśmy 48 palet środków ochronnych 
(7 000 sztuk) do praskiego szpitala  
w Motole.

Ostatnie miesiące są zdominowane przez tematy związane  
z COVID-19. W Grupie Geis od początku wiedzieliśmy,  
jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na operatorach 
logistycznych. Każdego dnia staraliśmy się dokładać  
wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom sprawny 
przepływ towarów. W najcięższym okresie trzeba było  

zarówno utrzymać działalność oraz pomagać 
potrzebującym.
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WSPÓŁPRACA   
W DOBREJ SPRAWIE KONGRES   

SLOVLOG

FIT  
GEIS

SLOVLOG jest jednym z najwięk-
szym kongresów logistycznych na 
Słowacji. 13. edycja tego wydarze-
nia miała miejsce na początku 
października 2019 roku w Sencu  
(k. Bratysławy) i spotkała się  
z wielkim zainteresowaniem ze 
strony uczestników. Program, 
pełen znakomitych mówców, 
zarówno we wspólnej części 
konferencyjnej, jak i w oddzielnych 
sekcjach branżowych, dostarczył 
wielu ciekawych informacji  
z dziedziny współczesnej logistyki. 

Grupa Geis jako czołowy gracz na 
czesko-słowackim rynku TSL ma 
na takich eventach dużo do 
powiedzenia. W dyskusji na temat 
„Logistyka ostatniej mili“ wziął 
udział nasz dyrektor handlowy 
Dušan Vilhan. „Obserwowanie 
przesyłki na Internecie jest  
w dzisiejszych czasach standar-
dem. Powinniśmy dołożyć starań, 
aby udało się włączyć do logistyki 
ostatniej mili zaawansowane 
narzędzia, zapewniając zarówno 
nadawcom, jak i odbiorcom więcej 
usług i informacji. Sposób i czas 
ostatecznego doręczenia przesyłki 
ma bowiem zasadniczy udział  
w zadowoleniu klientów“ – mówił 
Dušan Vilhan.

Dzień bez ruchu to dzień straco-
ny i nie chodzi tu wyłącznie  
o szybkie tempo w ciągu dnia 
pracy. Pracownicy Geis PL jako 
entuzjaści sportu, dzięki inicjaty-
wie zespołu HR mogą uczestnic-
zyć w niezwykle   energicznym 
programie sportowym. Mowa tu 
o FIT Geis, który działa w pol-
skiej spółce Grupy Geis już od 
roku. Jego celem jest promowa-
nie zdrowego stylu życia, w tym 
przede wszystkim aktywności 
fizycznej oraz doładowanie 
pozytywną energią. W ramach 
FIT Geis pracownicy dbają nie 
tylko o swoją kondycję, ale 
również zdrowo za sobą rywali-
zują. Grywalizacja przebiega  
w trzech kategoriach: bieg, jazda 
na rowerze, marsz.

Dołączenie do programu jest 
niezwykle proste, ponieważ 
wystarczy pobrać aplikację 
Endomondo na smartfona  
i kliknąć w dedykowany link.
Gdyby do tej pory zliczyć dy-
stanse każdego z pracowników, 
to od zeszłego roku wszyscy 
uczestnicy przebiegli razem 
ponad 120 maratonów, przeje-
chali na rowerze tak jak do 
Kilimandżaro i z powrotem oraz 
zawędrowali aż do Lizbony!

„NIEOCENIONĄ 
WARTOŚCIĄ CAŁEGO 

PROGRAMU JEST 
INTEGROWANIE 
PRACOWNIKÓW 

ORAZ BUDOWANIE 
PRZYNALEŻNOŚCI DO 
JEDNEGO ZESPOŁU. 
NIE ULEGA BOWIEM 
WĄTPLIWOŚCI, ŻE 
SIŁA GEIS TKWI W 

ZGRANYCH TEAM’ACH.”
Dorota Wójcik, HR Manager.
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ZASADA GEIS:  

PUNKTUALNE I NIEZAWODNE 

DZIAŁANIE W RAMACH SIECI.

PRACUJEMY DLA PAŃSTWA  

W CAŁEJ EUROPIE.

Zaopatrzenie i dystrybuja w kraju i za granicą. Zawsze znajdziemy dla Państwa  
rozwiązanie, ponieważ posiadamy know-how, jesteśmy niezawodni i elastyczni oraz  
pracujemy z pasją. Najlepszy i kompleksowy pakiet usług czeka na Państwa tutaj: 
www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES


