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Szanowni Czytelnicy,

nieruchomości logistyczne są filarem nowocze-
snych łańcuchów dostaw. Jako przedsiębiorstwo 
logistyczne od ponad czterdziestu lat realizujemy 
projekty budowlane. Już w latach 70. XX wieku 
projektowaliśmy i budowaliśmy obiekty nie tylko 
na użytek własny, lecz także na potrzeby klientów  
i projektów outsourcingowych.

Od tego czasu nieprzerwanie inwestujemy  
w zakłady logistyczne, które ściśle dostosowujemy 
do specyfiki każdego projektu. Podobnie jak w 
przeszłości nadal rozwijamy w ten sposób zaplecze 
dla optymalnych rozwiązań logistycznych. O tym, 
jak działamy, oraz gdzie obecnie przygotowujemy 
grunty pod budowę nowoczesnych obiektów 
logistycznych, przeczytasz w rubryce „Temat 
numeru” na stronie 4. i następnych.

WZMOCNIENIE SEGMENTU AIR + SEA

W segmencie transportu lotniczego i morskiego 
przeprowadziliśmy niedawno fuzję naszych spółek 
TAS Transport And Service GmbH oraz Geis Air + 
Sea GmbH. TAS należy do Grupy Geis od początku 
ubiegłego roku. Podobnie jak spółka Müller + 

Partner GmbH, przejęta pod koniec 2018 roku, 
także TAS działa teraz pod firmą Geis Air + Sea 
GmbH. W ten sposób na rynku zaistniał nowy 
wyrazisty podmiot pod silną marką Geis.  
Jednocześnie wzmocniliśmy spółkę Geis Air + Sea 
GmbH, zatrudniającą ponad 150 pracowników  
w ośmiu oddziałach na terenie całych Niemiec.

TERAZ TAKŻE NA INSTAGRAMIE I LINKEDIN

W przyszłości chcielibyśmy nawiązać jeszcze 
bliższy kontakt z naszymi klientami, pracownikami 
i partnerami. Dlatego jesteśmy obecni na Face-
booku, a teraz także na Instagramie i LinkedIn.  
W serwisach tych odsłaniamy kulisy świata  
Grupy Geis.

Oczywiście o wszystkim, co warto wiedzieć  
o naszej grupie kapitałowej, nadal informujemy  
w magazynie „Transfer”. Życzymy przyjemnej 
lektury aktualnego wydania!

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Rodzina Geis

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

KONTAKTY

Wydawca
Hans Geis GmbH + Co KG Internationale Spedition
Rudolf-Diesel-Ring 24, 97616 Bad Neustadt/Saale
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NIERUCHOMOŚCI   
SZYTE NA MIARĘ

Warunkiem koniecznym 
perfekcyjnego 
kompleksowego pakietu 
usług logistycznych są 
nieruchomości idealnie 
dostosowane do potrzeb. 
Nasze przedsiębiorstwo 
od wielu lat rozwija 
nowoczesne centra 
logistyczne oraz 
inwestuje w grunty  
z myślą o przyszłym 
rozwoju.

Zapotrzebowanie na nierucho-
mości logistyczne jest ogromne. 
Szczególnie na rynku 
niemieckim panuje boom. Jak 
wynika z aktualnego raportu 
rynkowego firmy BNP Paribas 
Real Estate, wolumen sprzedanej 
i wynajętej powierzchni w 
pierwszym półroczu 2019 roku 
ponownie wzrósł o cztery 
procent w porównaniu z 
mocnym rokiem ubiegłym. 
„Atrakcyjne powierzchnie są w 
cenie” – komentują Hans-Georg 
Geis i Wolfgang Geis, wspólnicy 
zarządzający. „Dlatego już na 

wczesnym etapie zaczęliśmy 
inwestować w odpowiednie 
działki, które sukcesywnie 
zabudowujemy lub pozosta-
wiamy jako rezerwę”.

Przykładem jest Gochsheim koło 
Schweinfurtu, gdzie za około 
dziewięć milionów euro wybudo-
waliśmy otwarte w zeszłym roku 
centrum logistyczno-technolo-
giczne o powierzchni 15 000 m². 
W tej lokalizacji mamy jeszcze 
przestrzeń na dwa dodatkowe 
budynki, każdy o powierzchni 
logistycznej powyżej 20 000 m².

PONAD 200 000 m² REZERWY

W Gochsheim oraz w innych 
topowych lokalizacjach jesteśmy 
w stanie wybudować na potrzeby 
przyszłych projektów łącznie 
ponad 200 000 m² powierzchni 
logistycznej (zob. mapę na 
stronie 6). Ponadto stale obser-
wujemy rynek i na bieżąco 
dokupujemy kolejne grunty.

Jednak samodzielne projektowa-
nie i realizowanie inwestycji 
budowlanych nie jest priorytetem 
naszego przedsiębiorstwa. Wręcz 

przeciwnie, potrafimy działać 
bardzo elastycznie: jeśli to 
konieczne, by stworzyć optymal-
ne kompleksowe rozwiązanie 
logistyczne zgodne ze specyfiką 
konkretnego projektu, niekiedy 
najmujemy powierzchnie ad hoc 
lub kupujemy już istniejące 
obiekty.

Należy jednak przyznać, że 
budowanie nieruchomości 
logistycznych od podstaw we 
własnym zakresie ma jedną 
decydującą zaletę: możliwość 
kompletnego dostosowania 
rozmiarów i wyposażenia tech-

„WCZEŚNIE ZACZĘLIŚMY INWESTOWAĆ 
W ODPOWIEDNIE DZIAŁKI, KTÓRE 

SUKCESYWNIE ZABUDOWUJEMY LUB 
POZOSTAWIAMY JAKO REZERWĘ”.

Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis,  
Wspólnicy Zarządzający

Od ponad czterech dekad projektujemy i budujemy obiekty  
precyzyjnie dostosowane do potrzeb – nie tylko na użytek własny.

nicznego obiektu do parametrów 
logistycznych i potrzeb klienta. 
Właśnie dlatego nasza grupa 
kapitałowa tylko w ciągu ostat-
nich ośmiu lat zrealizowała 
łącznie dziesięć projektów 
budowlanych (zob. kolumnę 
Informacje na stronie 7).
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Niemcy

Czechy

Polska

LOKALIZACJA I JAKOŚĆ
Jako doświadczeni specjaliści do 
spraw logistyki kontraktowej 
wiemy, że także w przypadku 
nieruchomości liczy się perfek-
cyjna lokalizacja i najwyższa 
jakość. Obecnie dobra lokalizacja 
to nie tylko doskonałe połączenia 
komunikacyjne. „Na znaczeniu 
szalenie zyskuje dostępność 
pracowników w regionie” – mówi 
dr Johannes Söllner, członek 
zarządu Geis Holding. „Ponadto 
rosnący wolumen handlu elek-
tronicznego sprawia, że obiekty 
muszą mieć coraz większą 
przestrzeń”.

Podobnie jak w przypadku usług 
świadczonych dla klientów, 
również w zakresie nieruchomo-
ści gwarantujemy najwyższe 
standardy. Na przykład stosuje-
my najlepsze instalacje tryska-
czowe o standardzie ESFR (Early 
Suppression Fast Response), 
dbamy o dobrą jakość podłóg dla 
urządzeń wąskokorytarzowych 
oraz zapewniamy duże place 
manewrowe przed rampami.

EKOLOGICZNIE I EKONOMICZNIE

W ostatnich latach na znaczeniu 
zyskały rozwiązania ekologicz-
ne, które stosujemy w naszych 
nowych obiektach:
• wydajne bloki grzewczo- 
 energetyczne do produkcji   
 ciepła i energii elektrycznej,
• odzysk ciepła w systemach   
 wentylacji,
• powierzchnie dachowe  
 przystosowane do paneli foto 
 woltaicznych,
• efektywne energetycznie   
 oświetlenie LED z inteligentnym  
 sterowaniem, 
• pasma świetlne na elewacjach  
 i liczne świetliki na dachach,  
 gwarantujące maksymalną ilość  
 światła dziennego.

W naszych nieruchomościach 
własnych realizujemy ambitne 
projekty dla klientów – w ramach 
centrów logistycznych typu 
multiuser lub przeznaczonych 
wyłącznie dla jednego klienta. 
Jednak inwestycje budowlane 
realizujemy nie tylko na potrzeby 
własne. „Z naszej kompetencji  
w projektowaniu i budowaniu 
skrojonych na miarę obiektów 
mogą skorzystać także klienci – 
zarówno nowi, jak i dotychczaso-
wi” – mówi dr Söllner. „W razie 
podpisania odpowiednio wielolet-
niego kontraktu bierzemy na 
siebie nawet realizację indywidu-
alnego projektu na miejscu  
u klienta”.

W POWYŻSZYCH LOKALIZACJACH 
GRUPA GEIS MOŻE ZREALIZOWAĆ 
WYSOKIEJ JAKOŚCI OBIEKTY 
LOGISTYCZNE O PODANEJ 
POWIERZCHNI

40 000 m²
Ohrdruf

22 500 m²
Stryków

12 500 m²
Bad Neustadt

45 000 m²
Gochsheim 15 500 m²

Ejpovice

8 500 m²
Kerzell

45 000 m²
Norymberga port

27 500 m²
Naila 10 000 m²

Bravantice

ZAKOŃCZONE PROJEKTY  
BUDOWLANE

W minionych latach zbudowaliśmy tysiące 
m² powierzchni logistycznych. Realizujemy 
zarówno inwestycje typu brownfield, np. na 
terenie dawnej elektrowni węglowej w 
Erlangen-Frauenaurach, jak też inwestycje 
typu greenfield, np. na terenie przekraczają-
cym granice gminy w Kürnach. 
• Park przemysłowy w Erlangen- 
 Frauenaurach: dwa centra logistyczno- 
 technologiczne (30 000 i 27 500 m²)   
 oraz zakład przeładunkowy (6 500 m²,  
 obiekt wynajęty)
• Kürnach koło Würzburga: 16 000 m²   
 zrealizowanej w dwóch etapach   
 powierzchni logistycznej typu multiuser
• Seubtendorf (Turyngia): centrum   
 logistyczne o powierzchni 15 500 m²,  
 pełniące funkcję supply & distribution  
 hub
• Kerzell koło Fuldy: terminal przeładun- 
 kowy o powierzchni 6 500 m²
• Gochsheim koło Schweinfurtu: centrum  
 logistyczno-technologiczne o  
 powierzchni 15 000 m²
• Norymberga: obecnie rozbudowa   
 zakładu spedycyjnego o dodatkowe   
 5 000 do 14 000 m²
• Stryków koło Łodzi: główne centrum  
 przeładunkowe z halą o powierzchni  
 10 000 m²
• Zvolen (Słowacja): centrala 
 przeładunku o powierzchni 8 000 m²
• Bravantice (Czechy): nowy oddział 
 o powierzchni 7 250 m²
• Modletice (Czechy): rozbudowa   
 centralnego zakładu przeładunku   
 towarów drobnicowych o prawie  
 3 000 m² (w budowie)
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T rasa o długości ponad  
11 300 kilometrów prowa-
dziła z Tiencinu (niedaleko 

Pekinu) do północnych Niemiec 
– przez Rosję, Białoruś i Polskę. 
Był to najdłuższy bezpośredni 
przewóz drogowy w historii 
naszego przedsiębiorstwa.  
W czerwcu w trasę wyruszyły 
trzy samochody ciężarowe, które 
przewiozły od drzwi do drzwi 
segmenty silników o łącznej 
masie 48 ton. Wyprodukowane  
w Chinach komponenty były 
przeznaczone dla producenta 
elektrowni wiatrowych.

Zanim towar został załadowany na 
ciężarówki, konieczne były inten-
sywne przygotowania: należało 
zaplanować pracę kierowców 
i przejazd ciężarówek przez każdy  
z mijanych krajów z osobna. Ściśle 
skoordynowano każde przeka-
zanie towaru na granicy – na 
przykład na przejściu granicznym 
z Manzhouli w regionie autono-
micznym Mongolii Wewnętrznej 
(Chiny) do Zabajkalska w Kraju 
Zabajkalskim (Rosja). Znajduje się 
tam strefa wolnocłowa, do której 
mogą wjeżdżać samochody 
ciężarowe z obu krajów.

„Granice między Chinami a Rosją 
stały się bardziej otwarte” – mówi 
Stefan Wendl, członek zarządu 
spółki Geis Air + Sea GmbH. 
„Oznacza to nowe możliwości dla 
transportu drogowego, szczególnie 
w przypadku dostaw realizowa-
nych w krótkim czasie”. Organizu-
jemy także interkontynentalne 
przewozy kolejowe, korzystając  
z Nowego Jedwabnego Szlaku”. 
Stefan Wendl: „W zależności od 
miejsca startowego i docelowego 
obie formy transportu mają szereg 
zalet i mogą być szybszą alterna-
tywą dla transportu morskiego.  
W tym przypadku przewieźliśmy 
ładunek samochodami ciężaro-
wymi szybciej, niż byłoby to 
możliwe koleją. Istotne są także 
wymiary przewożonych elementów 
– w transporcie szynowym 
obowiązują bardziej restrykcyjne 
ograniczenia”. 

Jeden z naszych klientów 
postanowił wypróbować 
nową trasę handlową, by 
przewieźć ze wschodnie-
go wybrzeża Chin do 
Niemiec dwanaście cięż-
kich segmentów silników. 
Przedsięwzięcie zrealizo-
wał zespół naszej spółki 
Geis Air + Sea Services, 
ściśle zachowując ramy 
czasowe.

CIĘŻARÓWKĄ  
NA NOWYM  
JEDWABNYM   
SZLAKU

NOWY JEDWABNY 
SZLAK

Chiński Projekt Nowego Jedwab-
nego Szlaku, zwany także 
inicjatywą jednego pasa i jednej 
drogi, obejmuje budowę portów, 
dróg i linii kolejowych w celu 
połączenia Azji, Europy i Afryki. 
Inicjatywę popiera wiele krajów. 

Rzeczy niemożliwe załatwiamy... w trzy 
dni. Dokładnie tyle czasu potrzebował 
dział transportu lotniczego naszej spółki 
General Transport na realizację dwóch 
załadunków towarów ponadgabaryto-
wych. Dzięki temu części maszyn mogły 
w najkrótszym możliwym czasie zostać 
przetransportowane ze Szwajcarii, gdzie 
były naprawiane, na odległość 8 600 
kilometrów na Sachalin – rosyjską wy-
spę na Oceanie Spokojnym.

W czerwcu odbiorca wyczarterował dwa  
z największych samolotów transportowych 
na świecie, aby przewieźć pilnie potrzebne 

części maszyn z Zurychu bezpośrednio na wyspę 
Sachalin, na której jest prowadzone wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Naszym zadaniem był 
„jedynie” odbiór kontenerów z frachtem o masie  
21 i 26 ton, przewiezienie ich na lotnisko i załado-
wanie na pokład samolotów.

Konkretnie oznaczało to konieczność zdobycia 
pozwoleń na przewóz drogowy ładunków ciężkich, 
uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa w urzędzie 
transportu lotniczego – ponieważ metalowych 
kontenerów nie da się prześwietlić, załatwienie 
formalności celnych oraz zorganizowanie przyczep 
niskopodwoziowych i dźwigów. Każdy szczegół 
musiał się zgadzać: np. przyczepa musiała być 
przystosowana do mechaniki rampy załadunkowej 
samolotu transportowego Ił-76. Z kolei dla samolotu 
B747 konieczny był high loader – podnośnik umożli-
wiający załadowanie kontenera od przodu, przez 
uchylną przednią część samolotu.

„Od otrzymania zapytania do odlotu obu samolotów 
przeżyliśmy trzy dni pełne emocji” – wspomina 
Andreas Greuter, kierownik oddziału na lotnisku  
w Zurychu. „Przewozy ekspresowe nie są dla nas 
rzadkością, jednak w tym przypadku pobiliśmy 
wszelkie rekordy”. 

ZAŁADUNEK TOWARÓW  
XXL NA  SAMOLOTY LECĄCE  
NA WYSPĘ ENERGII

Ił-76 podczas załadunku.
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KRÓLEWSKA DYSCYPLINA:    
LOGISTYKA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Żaden inny dział logistyki nie jest tak złożony i wymagający czasowo 
jak logistyka części zamiennych. Dlatego to właśnie ona uchodzi za 
królewską dyscyplinę. Największe wyzwanie polega tutaj na koniecz-
ności elastycznego i błyskawicznego dostarczania części zamiennych 
do stale rosnącej liczby typów i wariantów produktów.

Gdy aparat rentgenowski przestaje 
robić zdjęcia lub gdy strajkuje system 
telefoniczny, części zamienne lub 

nowe urządzenie trzeba zdobyć jak 
najszybciej. Przestoje produkcyjne spowo-
dowane awarią urządzenia mogą być 
bardzo drogie.

„Kto w sytuacji przestoju traci czas, traci 
także klientów” – wyjaśnia Erik Lassen, 
członek zarządu spółki Geis Industrie-
-Service GmbH. „W logistyce posprzeda-
żowej decydujące znaczenie ma dostęp-
ność i szybkość. Dlatego konieczna jest 
dobrze przemyślana koncepcja magazyno-
wania i dystrybucji. Tutaj współpraca z 
partnerem logistycznym o odpowiednio 
dużym potencjale może się okazać 
decydującą przewagą konkurencyjną”.

HIGH-SPEED SERVICE

W konsekwencji w logistyce części za-
miennych czas na kompletowanie i pako-
wanie towarów jest skrajnie ograniczony. 
Standardem jest dziś dostawa następnego 
dnia. Ale można jeszcze szybciej: w World 
Distribution Center (WDC) w Neu-Isen-
burgu nasi pracownicy realizują zamówie-
nia superekspresowe dla firmy Siemens 
Healthineers w czasie zaledwie 15 do 20 
minut. Przygotowane przez nich części są 
wysyłane pocztą kurierską na lotnisko we 
Frankfurcie, skąd transportem lotniczym 
trafiają do 170 krajów na całym świecie.

Tak wysoka jakość usług nie byłaby 
możliwa bez zaawansowanych systemów 
informatycznych. W WDC, gdy tylko 
technik serwisu lub klient zamówi jakąś 
część w firmie Siemens Healthineers, 
zlecenie trafia za pośrednictwem szeregu 
interfejsów w czasie rzeczywistym bezpo-
średnio do systemu zarządzania magazy-
nem w Neu-Isenburgu, inicjując proces 
komisjonowania i pakowania. 

INTELIGENTNA ORGANIZACJA  
MAGAZYNÓW

Również topologia i technika magazynu jest 
zoptymalizowana w każdym szczególe. 

©
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Regały usytuowane w pobliżu punktu 
odbioru towaru ułatwiają dostęp do towa-
rów szybko rotujących, natomiast części 
rzadziej poszukiwane są składowane w 
oszczędzających miejsce regałach prze-
suwnych oraz w dalszych częściach 
magazynu. Drobne elementy o różnym 
tempie rotowania są natomiast składowane 
na regałach karuzelowych w pobliżu 
stanowiska ekspedycji towarów. Warto 
podkreślić, że organizacja magazynu nie 
jest statyczna, lecz podlega regularnej 
ewaluacji, a w razie potrzeby jest dyna-
micznie modyfikowana, np. pod względem 
rozmiarów, wyposażenia, inteligentnego 
sterowania cyfrowego oraz innowacji.

W logistyce części zamiennych jest szcze-
gólnie dużo miejsca na zindywidualizowa-
ne usługi dodatkowe: wykonywanie opako-
wań specjalnych, badanie tożsamości i 
jakości materiałów, obsługa celna itd. 
Wreszcie ważnym elementem logistyki 
części zamiennych, należącej do usług 
posprzedażowych, jest kompletna logisty-
ka zwrotów. Odesłane przez klientów 
towary są przekazywane do obiegu na-
prawczego lub utylizacyjnego, a części 
nadal oryginalnie zapakowane – ponownie 
magazynowane.

WYKORZYSTANIE WIEDZY

„Szczególnie dla producentów dóbr trwałe-
go użytku – konsumpcyjnych i inwestycyj-
nych – dobrze dopasowana logistyka części 
zamiennych jest dzisiaj, w warunkach ostrej 
konkurencji rynkowej, istotnym sposobem 
na zatrzymanie klientów” – mówi Erik 
Lassen. „Opierając się na naszym wielolet-
nim know-how, chętnie pomagamy przed-
siębiorstwom w optymalizacji ich łańcucha 
dostaw części – od identyfikacji i redukcji 
zapasów przestarzałych, aż po zaplanowa-
nie, implementację i realizację dokładnie 
dopasowanego kompleksowego rozwiąza-
nia logistycznego”.

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA 

Celem logistyki części zamiennych jest optymalizacja 
kosztów, usług i zapasów, przy jednoczesnej maksymali-
zacji dostępności i niezawodności. Dla osiągnięcia tych 
celów konieczne są inteligentne rozwiązania, dostrojone 
do indywidualnych potrzeb. Oto cztery przykłady:

Siemens Healthineers
W Neu-Isenburgu nasze przedsiębiorstwo od ponad 12 lat 
prowadzi dla firmy Siemens Healthineers ośrodek World 
Distribution Center. Stąd części zamienne, przede wszyst-
kim do sprzętu medycznego i laboratoryjnego, są wysyłane 
do 170 krajów. Części są składowane na około 40 000 
miejsc paletowych oraz ponad 100 000 miejsc na regałach 
półkowych. Decydującą zaletą zakładu jest jego lokalizacja 
w pobliżu węzła transportu lotniczego we Frankfurcie.

Husqvarna Group / Gardena 
Urządzenia mechaniczne do pielęgnacji terenów ziele-
ni – od automatycznych kosiarek po profesjonalne piły 
łańcuchowe – a także pełen asortyment produktów firmy 
Gardena. We wschodnioeuropejskim magazynie central-
nym Grupy Husqvarna w Ostrawie nasi pracownicy realizują 
całość logistyki magazynowej i dystrybucyjnej, w tym 
logistykę części zamiennych, dla obszaru Czech, Słowacji 
i Polski.

Unify 
W centrum logistyczno-technologicznym w Erlangen-Frau-
enaurach świadczymy usługi logistyczne full service dla 
firmy Unify, światowego lidera na rynku rozwiązań komuni-
kacji zintegrowanej. Nasze usługi obejmują także logistykę 
części nowych, części zamiennych i zwrotów.

Encory
Od kierownicy po prądnicę: spółka Encory GmbH przywra-
ca życie starym częściom samochodowym. W ośrodku 
ReLife Point Süd w Regensburgu prowadzimy pełną logi-
stykę, w tym kontrolę i sortowanie części w zależności od 
ich stanu – do ponownego wykorzystania, sprzedaży jako 
części zamiennych lub recyklingu.

Inteligentna technika magazynowa 
w akcji: na regałach karuzelowych 
są składowane drobne elementy o 
różnym tempie rotowania.
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Połączenie odpraw celnych i transportu 
pod jednym dachem przynosi klientom 
szereg korzyści – lepsze doradztwo, 
sprawniejszą realizację zleceń i 
większą wydajność. Nasza szwajcar-
ska spółka General Transport wzmoc-
niła swoją kompetencję w zakresie 
obsługi celnej, przejmując niemiecką 
agencję celną Kaltenbach + Weiss. 

Agencja zachowa swą rozpozna-
walną nazwę Kaltenbach + Weiss. 
„Cieszymy się, że zyskaliśmy także 
doskonale zgrany zespół pracowni-
ków” – wyjaśnia Bernhard Zaugg, 
CEO spółki General Transport AG. 

Biura firmy Kaltenbach + Weiss są 
zlokalizowane w sąsiedztwie urzędu 
celnego w Weil am Rhein koło Bazylei, 
na styku granic Szwajcarii, Niemiec i 
Francji. Ten urząd celny jest dla Szwaj-
carii jedną z głównych bram do UE.

PRZEJĘCIE 
SPECJALISTÓW  
DO SPRAW 
CELNYCH
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Na przełomie roku działy spedycji naszych 
norymberskich spółek zostaną przeniesione 
do jednej lokalizacji i otrzymają wspólną 
firmę. Werner Dettenthaler i Werner Schelter 
przybliżają kulisy przedsięwzięcia.

Jak doszło do tego nowego 
otwarcia?
Werner Dettenthaler: Po dokona-
nym wcześniej przejęciu w 
Norymberdze działały w ubie-
głych latach dwie spółki Grupy 
Geis, w dwóch różnych lokaliza-
cjach. Teraz zamierzamy w 
optymalny sposób skupić kom-
petencje i potencjały obu spółek 
pod jednym dachem, tworząc 
nową, jeszcze prężniej działającą 
jednostkę z siedzibą w Norym-
berdze. 

Jakie są konkretne plany?
Werner Schelter: Dokonamy fuzji 
norymberskiego działu spedycji 
spółki Geis Transport und 
Logistik GmbH ze spółką Geis 
Eurocargo GmbH. Nowa jed-
nostka będzie zlokalizowana na 
terenie naszego przedsiębior-
stwa w norymberskim porcie. 
Pracownicy z ulicy Ipsheimer 
Straße przeniosą się tam pod 
koniec roku. Firma Geis Euro-
cargo będzie wówczas prowa-
dziła w porcie dwa segmenty 
działalności: usługi standardo-
we, takie jak krajowy i między-
narodowy transport drobnicowy 
i całopojazdowy, oraz usługi 
specjalne, w tym obsługę branży 
motoryzacyjnej, zlecenia nie-
standardowe/logistykę magazy-
nową. Zakład w Ambergu zosta-
nie podporządkowany spółce 
Geis Eurocargo.

Jakie przygotowania były 
niezbędne? Czy wszystko 
zmieściło się w harmonogra-
mie?
Werner Dettenthaler: Obecnie 
rozbudowujemy nasz terminal 
spedycyjny w norymberskim 
porcie o dodatkowe 5 000 m², czyli 
do 14 000 m². Liczba bram zała-
dunkowych wzrośnie do 133. Tym 
samym będzie to jedno z najwięk-

szych centrów przeładunkowych 
w regionie. Jednocześnie powstaje 
nowy centralny dziedziniec o 
powierzchni ponad 30 000 m² z 
nowym stanowiskiem sterowania. 
Dodatkowo rozbudowujemy nasz 
biurowiec do 2 000 m² powierzch-
ni. Modernizujemy także sąsiadu-
jące terminale – dodatkowe 9 000 
m² powierzchni przeładunkowej 
– przeznaczone na potrzeby 
zamówień motoryzacyjnych i 
specjalnych. Prace budowlane 
przebiegają pomyślnie, zgodnie z 
przyjętym harmonogramem.

Co zmieni się dla klientów i 
pracowników?
Werner Schelter: Fuzja spółek 
oznacza dla każdego pracownika 
nowe szanse i długoterminowe 
perspektywy pracy w atrakcyj-
nym i nowoczesnym środowisku. 
Już podczas naszego eventu 
zapoznawczego pt. „TeamGEISt” 
zespoły obu spółek szybko 
znalazły ze sobą wspólny język. 
Kierownictwo oddziału obejmą 
Christian Philipp (motoryzacja i 
zamówienia specjalne/logistyka 
spedycyjna) oraz Uwe Schleh 
(sieć spedycyjna/transport 

całopojazdowy i częściowy). 
Osoby odpowiedzialne za kontak-
ty z konkretnymi klientami 
pozostaną bez zmian. Klienci 
odczują korzyści, jakie przyniesie 
im nasza nowa, jeszcze prężniej 
działająca jednostka w Norym-
berdze, która w dalszym ciągu 
będzie zapewniała optymalne 
rozwiązania i najlepszy pakiet 
usług.

A jak potoczy się dalej Panów 
kariera w przedsiębiorstwie?
Werner Dettenthaler: Odchodzę ze 
stanowiska kierownika oddziału, 
by zgodnie z moimi wcześniejszy-
mi planami w całości skupić się na 
obowiązkach dyrektora ds. ryn-
ków międzynarodowych i dystry-
bucji w transporcie drogowym na 
terenie Niemiec.
Werner Schelter: Ja natomiast 
cieszę się na swoją emeryturę, na 
którą przechodzę na przełomie 
roku.

Serdecznie dziękujemy za 
rozmowę!

ZJEDNOCZONE SIŁY  
W NORYMBERDZE

Od teraz w jednej drużynie: podczas eventu 
zapoznawczego pt. „TeamGEISt” pracownicy obu 
naszych norymberskich spółek, Geis Eurocargo  
i Geis Transport 

Werner Dettenthaler, dyrektor ds. rynków międzynarodowych 
 i dystrybucji oraz kierownik oddziału spółki Geis Eurocargo GmbH 

w Norymberdze (po lewej) i Werner Schelter, kierownik oddziału 
spółki Geis Transport und Logistik GmbH w Norymberdze.
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GEIS PL – 
„LIDER 
INWESTYCJI W 
KAPITAŁ LUDZKI” 

Zaledwie dwa lata temu otworzyliśmy 
polską centralną stację przeładunkową 
w Strykowie, która jest również siedzibą 
polskiej części Grupy Geis. Tym bardziej 
czujemy się zaszczyceni otrzymaniem 
nagrody: „Lider Inwestycji w Kapitał 
Ludzki” przyznanej naszej firmie przez 
lokalne władze samorządowe. 

„To druga nagroda, którą otrzymaliśmy 
w uznaniu za naszą pracę na lokalnym 
rynku pracy. W ubiegłym roku zosta-
liśmy laureatem konkursu: „Pracodawca 
roku”. Bardzo doceniamy to uznanie dla 
naszej pracy ”- mówi Dorota Wójcik, HR 
Manager Geis PL.
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Współpraca z PEPCO  
i e-llis (jego 4PL partner 
w dystrybucji) rozpo-

częła się w 2018 roku, kiedy 
zaczęliśmy importować towary  
z ich polskiego magazynu 
centralnego do Czech. Dzięki 
naszej sieci transportowej 
dostarczyliśmy pierwszą paletę 
towarów do wybranych sklepów” 
- mówi Daniel Knaisl, dyrektor 
zarządzający Grupy Geis. PEPCO 
jest bardzo wymagającym 
klientem, który szczyci się 
jakością dostawy. Grupa Geis 
była jednak w stanie sprostać 
wymaganiom klienta i już w lipcu 
tego roku współpraca została 
znacznie rozszerzona. Obecnie 
Geis prowadzi również dystry-
bucję na rynku polskim, 
dostarcza towary PEPCO na 
Słowację, a dystrybucja  
w Czechach została znacznie 
poszerzona o inne punkty  

sprzedaży. Bardzo ważne jest, 
aby jakość dostaw we wszyst-
kich krajach była na wysokim 
poziomie. Jednocześnie 
wymagania dotyczące dostawy 
są bardzo wysokie i na przykład 
oczywiste jest utrzymanie 
rozładunku nie tylko w danym 
dniu, ale także w określonym 
przedziale czasowym.

Pierwszą część łańcucha trans-
portowego zapewnia głównie 
transport całopojazdowy. 
„Odbieramy towary na rynek 
polski w centralnym magazynie 
PEPCO w Rawie Mazowieckej, 
który jest bardzo blisko naszego 
centralnego magazynu wysyłko-
wego. Dystrybucja na rynek 
czeski i słowacki realizowana 
jest z tegorocznego otwartego 
magazynu PEPCO w Sosnowcu. 
Samochody trafiają do wielu 
naszych centrów/oddziałów  

 
ŁĄCZY NAS   
RODZINNA 
ATMOSFERA

Jeśli chcesz kupić ubrania 
lub przybory szkolne dobrej 
jakości i za rozsądną cenę, 
odwiedź PEPCO. Towar do 
części sklepów PEPCO  
w Czechach, w Polsce i na 
Słowacji przybywa dzięki 
usługom transportowym 
Grupy Geis.

w każdym kraju, gdzie przesyłki 
są konsolidowane, a następnie 
trafiają bezpośrednio do 
sklepów za pośrednictwem 
naszego systemu transportu 
palet ”-  wyjaśnia Daniel Knaisl.

Sieć sklepów PEPCO rozwija  
się i modernizuje bardzo szybko. 
Geis zaopatruje powstające 
sklepy bezpośrednio z 
magazynów centralnych. 
Podczas modernizacji istnieją-
cych sklepów Geis zapewnia 
również krótkoterminowe 
składowanie towarów i sprzętu, 
które można albo dalej przecho-
wywać, albo dostarczać w razie 
potrzeby do otwieranych 
sklepów.

PEPCO to europejska sieć niższych 
cen oferująca produkty dla całej 
rodziny i gospodarstwa domowego. 
Została założona w 1999 roku jako 
firma zatrudniająca kilku pracow-
ników i od tego czasu rozwija się 
dynamicznie. Dziś zatrudnia ponad  
16 000 pracowników przy ponad 
1 750 sklepach w 11 krajach euro-
pejskich. PEPCO stał się jednym  
z najpopularniejszych sprzedawców 
odzieży dziecięcej i ulubionym 
dostawcą dekoracyjnych artyku-
łów gospodarstwa domowego. 
Jego sukces wynika z faktu, że 
koncentruje się na trzech głównych 
kierunkach rozwoju: ludziach, 
procesach i korzystnej ofercie 
produktowej. Ambicją PEPCO jest 
stać się największą, najlepszą, 
najbardziej zyskowną i znaną marką 
rabatową w dziedzinie sprzedaży 
odzieży i akcesoriów dla gospo-
darstw domowych w Europie.

„WIERZYMY, ŻE NASZA 
WSPÓŁPRACA SIĘ ROZWINIE. 
ŁĄCZY NAS PODOBNA FILOZOFIA 
W BIZNESIE - DOBRA OBSŁUGA 
KLIENTA I POMIMO SZEROKIEGO 
ZAKRESU WSPÓŁDZIAŁANIA,  
STALE RODZINNA ATMOSFERA W 
FIRMIE.“
Daniel Knaisl,
Dyrektor Zarządzający Grupy Geis
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Bravantice

Na otwartym, pustym terenie 
i zgodnie z naszymi pomy-
słami zbudowaliśmy nowy 

oddział dla Północnych Moraw w 
miejscowości Bravantice, około  
10 km od Ostravy. Pierwsza część, 
której budowa rozpoczęła się w 
kwietniu tego roku, została otwar-
ta 21 października ”- mówi René 
Paciorek, kierownik oddziału Geis 

Geis znacząco wzmacnia 
działalność transportową  
i logistyczną na rynku 

polskim. „Aby sprostać stale 
rosnącej liczbie klientów i stale 
podnosić jakość naszych usług, 
przenosimy nasze oddziały do 
nowoczesnych i dogodnych 
lokalizacji w celu rozwoju naszej 
sieci transportowej. Niedawno 
przenieśliśmy nasze terminale 
dystrybucyjne w Bydgoszczy  
i Szczecinie, a w dniu 1 paździer-
nika uruchomiono nasz terminal 
przeładunkowy w parku dystry-
bucyjnym Grodzisk Mazowiecki 
pod Warszawą“ - mówi Adam 
Kwiatkowski, Dyrektor Zarządza-
jący Grupy Geis w Polsce.

Park dystrybucyjny Grodzisk 
Mazowiecki spełnia wymagania 
Grupy zarówno pod względem 
wysokiej jakości pomieszczeń 
magazynowych jak i biurowych. 
„Wykorzystujemy 4 053 m² 
magazynów i 912 m² obiektów 
administracyjnych. Posiadamy  
41 bram ładunkowych i optymal-
ny magazyn przeładunkowy. 
Dogodna lokalizacja (Grodzisk 
Mazowiecki znajduje się w pobli-
żu autostrady A2 łączącej War-
szawę z Berlinem) gwarantuje 
doskonałe warunki do naszej 

CZ w Ostravie. Hala o powierzchni 
3 885 m² będzie służyć jako 
centrum przeładunkowe dla 
transportu palet. Budynek jest 
wyposażony w 30 drzwi do 
załadunku i rozładunku ciężaró-
wek oraz do załadunku i rozładun-
ku pojazdów ciężarowych. Uzu-
pełnieniem hali jest 
dwukondygnacyjny budynek 
biurowy o powierzchni 547 m². 
Hala stoi bezpośrednio przy 
autostradzie, z którą ma bardzo 
dobre połączenie. Powierzchnia 
terenu z góry określa obszar pod 
dalszą budowę np. magazynowych 
hal logistycznych.

„Nasz nowy obszar na Północnych 
Morawach to spełnienie marzeń. 
Mamy doskonałe połączenie  
z infrastrukturą autostrady, 
nowoczesne wyposażenie obsza-
rów operacyjnych i ponadstandar-
dowe udogodnienia dla pracowni-
ków ”- dodaje René Paciorek.

dalszej rozbudowy i pozwala nam 
znacznie zwiększyć liczbę zamó-
wień realizowanych w regionie 
warszawskim“ - dodaje Adam 
Kwiatkowski.

„Z przyjemnością witamy nowy 
podmiot wśród najemców, który 
rozwija się tak dobrze w branży 
logistycznej. Oprócz magazynu, 
Geis wynajmuje również znaczną 
część powierzchni biurowej. 
Lokalizacja magazynu i dostęp-
ność komunikacją miejską 
stwarza duże szanse na pozy-
skanie nowych pracowników“ - 
powiedziała Katarzyna Żbikow-
ska, Leasing Manager w firmie 
Hines Polska, która jest właści-
cielem lokalu.

GEIS MODERNIZUJE  
SYSTEM  
TRANSPORTU

GEIS PL W NOWEJ 
LOKALIZACJI  
DC GRODZISK  
MAZOWIECKI  

21 października Grupa 
Geis otworzyła nowy 
oddział systemowy w 
miejscowości Bravantice 
na Północnych Morawach.

„NASZ NOWY OBSZAR 
NA PÓŁNOCNYCH 
MORAWACH 
TO SPEŁNIENIE 
MARZEŃ.“
René Paciorek

Park dystrybucyjny Grodzisk 
Mazowiecki z naszym  
terminalem przeładunkowym 
w środkowej części.
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Najlepsi triatloniści tej planety spotkali się 
ponownie w tym roku w Karlovych Varach, 
gdzie pod koniec sierpnia rywalizowali o 
trofea ITU World Cup - Pucharu Świata. 
Piękna pogoda i wspaniałe krajobrazy 
uzdrowiska przyciągnęły sporą widownię 
mogącą zobaczyć różne wyścigi triathlo-
nowe. W tym samym czasie miał miejsce 
również Puchar Czech amatorów triathlonu 
oraz wyścig paratriatlonu. Grupa Geis jest 
tradycyjnie wyłącznym partnerem logis-
tycznym tego wielkiego wydarzenia.

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

W sobotę 24 sierpnia kompleks sportowy 
Rolava został zapełniony przez rodziców 
i dzieci uczestniczących w wyścigu Geis 
Baby Duathlon, konkursie dla sportowców 
z najmłodszych kategorii. „Wspieramy już 
kilka lat tego rodzaju miłą konkurencję. 
Liczba uczestników stale rośnie, a atmosfera 
jest wspaniała”- powiedziała po wyścigu 
Eva Děkanová, kierownik ds. Marketingu 
Grupy Geis. „Przygotowaliśmy atrakcyjne 
nagrody dla wszystkich zwycięzców, a 
każdy uczestnik może również pochwalić się 
medalem z piernika w kolorach firmy Geis”.

Mieliśmy przyjemność uczestniczenia jako 
Partner w Konferencji „Logistic and Ware-
house Trends“ w dniu 17 września br.  
w Łodzi. „Nasze stoisko, na którym prezen-
towaliśmy kompleksowe usługi logistyczne, 
cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Trwały spotkania biznesowe, a wielu poten-
cjalnych klientów wykazało zainteresowanie 
naszymi kompleksowymi usługami” –  
powiedziała Małgorzata Bejšovcová  
z oddziału marketingu, która zorganizowała 
udział w konferencji. „Wykład naszego 
Dyrektora Sprzedaży, pana Mariusza Kazi-
mierczaka przedstawiał w praktyce model 
współpracy operatora logistycznego  
z klientem tak, jak wyglądać powinien –  
czyli z uwzględnieniem dojścia do sytuacji 
win-win, za który otrzymał aplauz przy 
pełnej sali“ - dodaje Małgorzata Bejšovcová.

LOGISTYKA 
TRIATHLONOWA

PROFESJONALNA 
KONFERENCJA  
W ŁODZI

GEIS – KUŹNIĄ 
MŁODYCH  
LOGISTYKÓW
W Polsce, Czechach i na Słowacji od dawna 
współpracujemy ze szkołami średnimi i uni-
wersytetami. Liczba studentów, którzy ukoń-
czyli w tym roku staż w Grupie Geis, była rekor-
dowa. Studenci w naszych firmach zdobywają 
pierwsze doświadczenie zawodowe w obsza-
rach operacyjnych i administracyjnych.

W Polsce współpracujemy z Uniwersytetem Logistyki  
w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim oraz SGGW  
w Warszawie. „Mamy doskonałą współpracę, która 

trwa od ponad dwóch lat z Uniwersytetem Łódzkim. Jesteśmy 
stałymi gośćmi i aktywnie wspieramy jego inicjatywy, co ma 
wpływ na szkolenie młodych specjalistów logistyki” - mówi 
Dorota Wójcik, HR Manager w Polsce.

W Czechach podobna współpraca rozwija się z Gimnazjum 
informatyczno-pocztowo-finansowym w Brnie, Gimnazjum 
technologiczno-transportowym w Ostravie oraz Gimnazjum 
Jeřabinová w Rokycanach. Mamy długofalowe relacje również  
z Technikum transportowym przy praskiej ulicy Masná.  
„Studenci chętnie przychodzą do nas na praktyki, a wielu  
absolwentów już z sukcesem dla nas pracuje”- powiedziała 
Jaroslava Šindelářová, Menedżer HR w Czechach. „Wspieramy 
również Wydział Logistyki na kierunku Biznesu i Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego (VŠE) w Pradze. Na przykład 
studenci w pracach dyplomowych podejmują tematy związane 
z bieżącą praktyką, którą odbierają od naszych specjalistów”.

W tej dziedzinie interesująca jest współpraca z agencją AGA-
MOS s.r.o, która zapewnia staże dla uczniów szkół średnich za 
granicą. „W tym roku ośmiu uczniów Słowackiej Wyższej 
Szkoły Transportu w Zvoleniu wzięło udział w stażu w naszym 
oddziale w Ostravie i na podstawie wzajemnego zadowolenia 
postanowiliśmy kontynuować współpracę w przyszłości” - 
mówi Petr Družkovský, Dyrektor Operacyjny Geis CZ.

Na Słowacji są również powszechne regularne praktyki  
i wycieczki studenckie. „Na przykład współpracujemy z Gimna-
zjum Technicznym Transportu i Gimnazjum Biznesu w Zvole-
niu, Gimnazjum Informatycznym w Bańskiej Bystrzycy i inny-
mi. Zainteresowanie uczniów szkół średnich naszą firmą rośnie 
z każdym rokiem ”- mówi Monika Švecová, Menedżer HR na 
Słowacji. „Studenci zarówno z Politechniki Zvolen, jak i Uniwer-
sytetu w Żylinie z Wydziału Operacji i Ekonomii Transportu  
i Komunikacji, pracują pod nadzorem naszych specjalistów  
nad ich pracami zawodowymi, licencjackimi i dyplomowymi 
dotyczącymi transportu i logistyki”.

Staramy się, aby Geis był kuźnią utalentowanych i kompetent-
nych profesjonalistów, miejscem otwartym dla młodych  
i innowacyjnych ludzi.

ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI



ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

ZASADA GEIS:  

DOSTARCZAMY NIE TYLKO

PRZESTRZEŃ DLA TWOICH 

PLANÓW. TAKŻE JE 

REALIZUJEMY. 

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


