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03EDITORIAL

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,

logistický partner s nejlepším komplexním balíkem 
služeb - to je naše společnost. Pokud bychom měli 
být konkrétní, znamená to, že jsme tu pro naše 
zákazníky a v každé situaci je posouváme dál. 
Uskutečňujeme jejich plány, podporujeme je celým 
svým know-how a společně úspěšně realizujeme 
projekty - to je naše role, role poskytovatele logistic-
kých služeb!
 
KVALITA A SPOLEHLIVOST

Jako příklad uveďme zdravotnický průmysl.  
I v tomto oboru platí, že různé společnosti mají velmi 
odlišné potřeby, kterým přizpůsobujeme naše řešení. 
Jedna věc je však v celém odvětví stejná: všichni 
potřebují poskytovatele služeb, který dodává každý 
den 100% kvalitu s nejvyšší spolehlivostí. Koneckon-
ců u těchto produktů jde o to nejcennější,  
o naše zdraví.

JEDINEČNÁ SÍŤ

Další důležitou součástí nejlepšího komplexního 
balíku je naše jedinečná síť. Ať už jde o balíkovou 
logistiku, kusové a celovozové zásilky, letecké  
a námořní přepravy nebo kontraktní logistiku -  
ve střední Evropě nabízíme vše z jedné ruky.  
S plošným pokrytím a ve špičkové kvalitě. Tuto  
síť neustále rozšiřujeme, aby byla ještě hustší, 
výkonnější a aby byla k zákazníkům co nejblíže. 
Nejlepšími příklady jsou naše centrální balíkové 

překladiště v České republice (viz strana 10), 
 zdvojnásobení kapacit našeho slovenského Hubu 
(viz strana 12) a čtyři nové pobočky skupiny Geis  
v Polsku, kde byl letos zahájen provoz (viz strana 11). 

O mnoha dalších novinkách týkajících se skupiny 
Geis se dozvíte na následujících stránkách. Přejeme 
Vám příjemné počtení!

Srdečně, Vaši

Wolfgang Geis (vlevo) a Hans-Georg Geis, 
majitelé a jednatelé holdingu Geis

NEJLEPŠÍ KOMPLEXNÍ BALÍK SLUŽEB
PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis, 

majitelé a jednatelé skupiny Geis



04 HLAVNÍ TÉMA ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA

Téměř žádný obor nemá tak vysoké požadavky na manipulaci, skladování  
a přepravu jako zdravotnictví. Pro logistiku často životně důležitých 
 produktů jsou vybíráni partneři, kteří mají důkladné know-how, špičkovou 
kvalitu a vysokou úroveň IT. Tři příklady ukazují, jak skupina Geis úspěšně 
plánuje, uskutečňuje a dále rozvíjí logistická řešení pro obor zdravotnictví.

ZDRAVOTNICKÁ 
LOGISTIKA: 
ÚSPĚŠNÁ 
ŘEŠENÍ 

04

Už přesně deset let 
spravuje skupina Geis 
pro Siemens Healthi-

neers v Neu-Isenburgu World 
Distribution Center (WDC). 
Odtud odcházejí náhradní 
díly pro lékařskou a labora-
torní techniku do celého 
světa. Objem skladovaného 
zboží a rozsah služeb stále 
roste. Do WDC byla právě 
integrována nová důležitá 
oblast.  

Na oslavu 10. výročí přišlo  
14. září do WDC více než 100 

hostů. Hlavní pozornost byla 
věnována pozitivnímu rozvoji 
WDC a partnerství mezi 
společnostmi Geis a Siemens 
Healthcareers.

„Jsme hrdí na dlouholetou 
úzkou spolupráci se 
Siemensem Healthineers,“ 
říkají Hans-Georg Geis  
a Wolfgang Geis, majitelé  
a jednatelé skupiny Geis. 
„Společně jsme projekt 
neustále rozvíjeli a perma-
nentně optimalizovali.“  
Díky tomu vzrostla logistická 

DESET LET WDC PRO SIEMENS HEALTHINEERS
plocha WDC z počátečních  
18 000 m2 na 25 000 m2. 
Počet uskladněných náhrad-
ních dílů se zvýšil téměř  
o 70 % a počet pracovních 
míst na 220.

WDC zajišťuje pro Siemens 
distribuční logistiku i logis-
tiku vráceného zboží. Opera-
tivní logistiku přebírají 
zaměstnanci Geis Ersatzteil- 
Service GmbH. Denně vyřídí 
více než 1 600 zakázek.
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„Z WDC zásobujeme náhrad-
ními díly naše techniky po 
celém světě. V Neu-Isenburgu 
nyní skladujeme kolem  
60 000 různých náhradních 
dílů,“ řekl Dr. Frank Debus, 
Viceprezident Customer 
Services Managed Logistics 
Siemens Healthineers.  
„Pro zajištění potřebné 
logistiky celosvětové distri-
buce potřebujeme silného  
a angažovaného partnera. 
Můžu skutečně potvrdit,  
že jsme takového partnera  
ve skupině Geis našli! Mám 
velkou radost, že dnes 
můžeme společně slavit 
deset let úspěšného fungo-
vání WDC.“ 
       >>>

Ve světovém distribučním centru spolu úspěšně spolupracují Siemens 
Healthineers a skupina Geis již deset let.
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PERFEKTNÍ LOGISTIKA 
VRATEK

Vedle distribuce náhradních 
dílů se experti na kontraktní 
logistiku z Geisu starají ve WDC 
také o vrácené zásilky: Ověří 
identitu došlého zboží, zajistí 
opravu, nově zabalí a připraví 
náhradní díly pro vyexpedování. 

Vysoce kvalitní náhradní díly 
pro lékařskou techniku jsou 
uskladněny na zhruba 
140 000 skladových 
pozicích. „Jakmile zákazník 
objedná u Siemensu Healthi-
neers náhradní díl, jeho 
objednávka se přes různá 
rozhraní přenáší v reálném 
čase k nám,“ vysvětluje 
oblastní ředitel Jochen Maul. 
V co nejkratší době jsou 
objednávky zpracovány,  
a zboží je připraveno  
k odeslání. Obzvláště spěšné 
zásilky vychystají pracovníci 
Geisu v Neu-Isenburgu 
dokonce během 15 až 20 
minut. 

Z NEU-ISENBURG DO  
CELÉHO SVĚTA

Většina náhradních dílů pro 
lékařskou techniku je přepra-
vena kurýrní službou na 
blízké Frankfurtské letiště  
a odtud dále do 170 zemí na 
celém světě.

Geis a Siemens Healthineer 
společně optimalizují 
systémy a procesy již od 

počátku spolupráce. Geis 
například instaloval systém 
páternoster, ve kterém jsou 
na jednotlivých pozicích  
v regálech efektivně sklado-
vány malé díly, a uvedl do 
provozu dva posuvné 
systémy. „Posuvné brány jsou 
upevněny na podvozcích  
a jejich boční posun zajišťují 
elektromotory,“ vysvětluje 
Jochen Maul. „Díky těmto 
investicím jsme výrazně 
zvýšili kapacitu WDC. Jsme 
připraveni i na další rozvoj.“

Budoucnost WDC už začala: 
Na začátku roku Siemens 
Healthineers integroval do 
WDC i distribuci náhradních 
dílů pro zařízení z oblasti 
laboratorní diagnostiky.  
Z tohoto důvodu bylo mimo 
jiné vybudováno další patro  
v zóně pro vychystávání  
a distribuci.

Do WDC přibylo kolem 17 800 
druhů zboží, a objem příjmu  
a výdeje zásilek stoupl od 30 
do 50 procent. 

Na oslavě v Neu-Isenburgu (zleva): Jens Schumacher (Siemens Healthineers), Wolfgang Geis (majitel  
a jednatel), Dr. Frank Debus (Siemens Healthineers), Hans-Georg Geis (majitel a jednatel), Markus Seumel 
(ředitel pobočky Geis), Hans-Jürgen König (Siemens Healthineers), Prof. Dr. Stephan Freichel (Vysoká  
škola technická Köln), Herbert Hunkel (starosta Neu-Isenburgu) a Jochen Maul (ředitel produktu Geis).
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Klient Mölnlycke Health 
Care patří mezi přední 
světové dodavatele 

jednorázových chirurgic-
kých produktů a výrobků pro 
ošetření ran. Geis odpovídá za 
distribuční logistiku v novém 
závodě, který tato švédská 
firma postavila v Havířově.

„Výroba byla spuštěna  
v květnu. Hned od jejího 
začátku, po intenzivní fázi 
příprav, pro Mölnlycke 
pracujeme,” vysvětluje Pavel 
Křížek, ředitel produktu 
Logistika Geis CZ. „Přebíráme 
zboží ze sterilizačních komor, 
kontrolujeme obaly, třídíme 
a kompletujeme objednávky 

pro distribuci ke koncovým 
zákazníkům do celého světa.”

Ještě před zahájením projektu 
Geis vytvořil a zrealizoval 
optimální rozložení skladu na 
základě požadavků zákazníka. 
Kromě toho zajistil i kompletní 
vybavení skladu. Také v oblasti 
IT ukazuje Geis svoji sílu  
a pracuje ve vlastním systému 
řízení skladu LFS 400, který 
je kompletně napojen na SAP 
systém Mölnlycke.

Mölnlycke si předem vyškolil 
zaměstnance Geisu tak,  
aby při manipulaci se sterilním 
zbožím dokázali pracovat ve 
vynikající kvalitě. Týmový 
program optimalizace (TOP) 
je vlastním programem Geisu, 
který za běžného provozu 
zajišťuje kontinuální, udržitelný 
proces zlepšování. „Jsem velmi 
rád, že Mölnlycke na nás 
spoléhá,” říká Dr. Johannes 
Söllner, jednatel holdingu 
Geis. „Jsem si jistý, že díky 
našim velkým zkušenostem  
a know-how splníme jeho 
vysoká očekávání.”

ZDRAVOTNICKÉ 
PRODUKTY    
Z ČESKA DO 
CELÉHO SVĚTA

Geis v České republice  
nyní realizuje zcela 
nový logistický projekt 
v oboru Healthcare. 
Důraz je kladen pře-
devším na špičkovou 
kvalitu, protože se  
zde manipuluje se  
sterilním materiálem  
pro nemocnice.
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NOVÝ TERMINÁL PRO  
OPTIMÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ 
VÝROBY

Citlivé zdravotnické 
technologie se  
úspěšně přestěhovaly: 

zásobování schweinfurtského závodu společnosti 
Fresenius teď Geis odbavuje z nově postaveného 
logistického centra v Gochsheimu. Přestěhování 
proběhlo bez problémů, přineslo projektu vyšší 
kapacity, kratší dodací lhůty a lepší kvalitu.

Geis Transport und Logistik 
GmbH realizuje pro 
 společnost Fresenius 

Medical Care již téměř dva roky 
veškerý příjem náhradních dílů  
a výrobního materiálu. Doposud 
zásoboval Geis závod ze 
Schwebheimu. Nyní odbavuje 
logistiku z nového terminálu  
v Gochsheimu.  

ÚZKÁ ČASOVÁ OKNA

„Projekt jsme úspěšně přestě-
hovali v období mezi Vánocemi  
a Třemi králi,“ říká Marco 
 Weissensel, regionální manažer 
logistiky. „I přes velmi krátký 
časový úsek jsme zvládli přestě-
hovat všech 4 000 palet a více 
než 10 000 skladových boxů 
před znovuzahájením výroby.“

Zkušenosti, které stěhování 
projektu přineslo, využil Geis 
navíc k optimalizaci skladové 
strategie. Geis tak vytvořil novou 
ABC klasifikaci, přizpůsobil IT 
rozhraní a pořídil novou flotilu 
vysokozdvižných vozíků  
s kamerovým systémem, které 
nabízejí více ergonomie a zvyšují 
produktivitu. 

Další výhody přináší nová budova: 
„Celou skladovou topologii jsme 

©
 Fr

es
en

iu
s



HLAVNÍ TÉMA ZDRAVOTNICKÁ LOGISTIKA 0909

NOVÝ TERMINÁL PRO  
OPTIMÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ 
VÝROBY

mohli kompletně přizpůsobit 
požadavkům projektu. Získali 
jsme kratší a přímé cesty,“ 
 vysvětluje Ferdinund Fritsche, 
ředitel pobočky Geis a zároveň 
odpovědná osoba za logistiku  
v Gochsheimu. „Kromě toho 
máme k dispozici optimální 
vybavení a regálový sklad jsme 
rozšířili o třetí podlaží.“

VĚTŠÍ VÝKON V KRATŠÍM ČASE

Souběžně s přestěhováním se 
rozšířilo i spektrum služeb.  
Geis provozuje konsignační sklad 
pro dodavatele závodu a zároveň 

zde shromažďuje veškerý 
nevýrobní materiál, jako napří-
klad kalibrované nástroje.

Erik Lassen, jednatel Geis 
Transport und Logistik GmbH, 
shrnuje, jak z nové pobočky 
profituje Fresenius Medical 
Care: „Přepravní lhůty se díky 
vzdálenosti továrny zkrátily  
na polovinu. Novostavba navíc 
nabízí podstatně větší kapacity, 
což umožňuje integraci dalších 
služeb. A díky vyšší efektivitě 
procesů dosahujeme kratších 
dodacích lhůt a to i přes větší 
objemy.“

„PŘEPRAVNÍ LHŮTY 
SE DÍKY  

VZDÁLENOSTI 
TOVÁRNY ZKRÁTILY 

NA POLOVINU.“ 
Erik Lassen,

 jednatel Geis Transport 
und Logistik GmbH

LOGISTICKÉ CENTRUM 
GOCHSHEIM

Zcela nový logistický terminál 
postavil Geis přímo vedle stáva-
jícího překladiště v Gochsheimu. 
Budova má rozlohu zhruba  
15 000 metrů čtverečních a skládá 
se ze dvou hal a administrativní 
části. Vedle sprinklerového 
systému je vybavena LED osvět-
lením a chytrými technologiemi. 
Všechny funkce se dají ovládat 
přes počítač nebo chytrý telefon.
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GEIS ROZŠIŘUJE SVOU SÍŤ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
NOVÝ BALÍKOVÝ HUB   
V ČESKU    

Dvojnásobná kapacita, rychlejší třídění, 
kratší přepravní lhůty: Geis Parcel CZ  
uvede v první polovině listopadu do 
 provozu nové centrální překladiště pro 
balíkové zásilky v Modleticích u Prahy.  
V nové budově je umístěno i regionální 
balíkové depo pro část Prahy  
a Středních Čech. 

Investujeme do našich sítí, abychom klientům 
i v budoucnosti mohli nabídnout nejvyšší 
kvalitu komplexních logistických služeb,“ 

říká jednatel společnosti Jochen Geis. Nejlepším 
příkladem je nový balíkový hub v Modleticích. 

Třípatrová budova je postavena na pozemku  
o rozloze 32 000 m2 v blízkosti stávajícího  
HUBu pro kusové a paletové zásilky. Nové haly 
překladiště mají plochu více než 6 000 m2. 
Moderní kanceláře a zázemí pro zaměstnance 
pak dalších 1 400 m2.

ZDVOJNÁSOBENÁ KAPACITA 

Samotné centrální balíkové překladiště se 
rozkládá na ploše 4 400 m², což je více než 
dvakrát tolik než doposud. Srdcem skladu  
je dvoupodlažní, plně automatický sorter,  
který vytřídí až 16 000 balíků za hodinu,  
tedy rovněž více než dvojnásobek kapacity 
původního hubu. K nakládce a vykládce 
kamionů je k dispozici 64 bran.

Dalších 1 600 m2 plochy s desítkami 
bran pro rozvážkové vozy je určeno depu 
pro část Prahy a Středních Čech.

PROFITUJÍ I ZÁKAZNÍCI PALETOVÉ PŘEPRAVY 

Depo bylo doposud umístěno v oddělené 
budově centrálního překladiště kusových 
a paletových zásilek Geis CZ v Modleti-
cích. „Díky přemístění depa získáme místo 
pro rozšíření našeho centrálního překla-
diště pro paletové zásilky,“ vysvětluje 
Michal Martinovič, jednatel společnosti 
Geis CZ. „Také z tohoto dalšího rozšíření 
kapacit budou naši zákazníci profitovat.“

„INVESTUJEME 
DO NAŠICH 
SÍTÍ, ABYCHOM 
KLIENTŮM  
I V BUDOUCNOSTI 
MOHLI NABÍDNOUT 
NEJVYŠŠÍ KVALITU 
KOMPLEXNÍCH 
LOGISTICKÝCH 
SLUŽEB.“ 
Jochen Geis,  
jednatel společnosti 
Geis Group

V novém českém hubu roztřídí Geis až 16 000 
balíků za hodinu.
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GEIS ROZŠIŘUJE SVOU SÍŤ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
GEIS JE NYNÍ    
V POLSKU SILNĚJŠÍ

S energií a vizí rozšiřuje skupina Geis 
svou síť v Polsku: v loňském roce   
otevřel Geis PL sedm nových poboček 
a tento rok přibyly do sítě další čtyři. 
S celkovým počtem 36 poboček    
      nabízí Geis po celém  
  území Polska řešení pro   
        přepravu kusových  
       a balíkových  
  zásilek a kontraktní  
                         logistiku.

Síť Geis PL dynamicky roste. V roce 2016  
se otevřely nové pobočky v lokalitách 
Koszalin, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, 

Radom, Jelenia Góra, Kielce a Piła. V expanzi 
nepolevuje Geis ani letos. Kromě nového hubu  
ve Strykówě (viz Transfer 1/2017) se letos do  
sítě začlenily tyto pobočky:

•  Olsztyn v únoru, plocha 2 100 m2

•  Gdańsk v červnu, plocha 4 110 m2

•  Poznań v červenci, plocha 5 165 m2

Díky moderním budovám Geis optimalizuje 
procesy a postupy. Vyšší počet vrat a dveří  
nebo nové třídící technologie ulehčují nakládku  
a vykládku vozidel, což umožňuje pozdější  
časy svozů a kratší přepravní lhůty - hmatatelné 
výhody pro zákazníky.

Nové budovy jsou navíc šetrné k životnímu 
prostředí, poskytují velkorysejší kanceláře  
a příjemné pracovní prostředí.

„Naši síť budeme i v budoucnu dále rozšiřovat,” 
říká jednatel Daniel Knaisl. „Myslíme přitom 
vždy nejen na potřeby našich klientů a zaměst-
nanců, ale i na udržitelnost životního prostředí!”

Polský centrální hub ve Strykově u Lodže je v provozu 
od letošního února.



DVOJNÁSOBNÁ KAPACITA    
SLOVENSKÉHO HUBU

Geis posiluje svojí slovenskou síť pro 
přepravu balíkových zásilek: Geis Parcel 
SK spustil v těchto dnech na svém hubu 
ve Zvolenu druhou část třídící linky. 
 Zdvojnásobil tak kapacitu překládky.

Nový centrální hub Geisu na Slovensku je  
v provozu od roku 2013. O rok později vybavil 
Geis budovu moderní technologií pro třídění 

balíků. „Objem balíkových zásilek v uplynulých 
letech enormně stoupl, proto jsme teď nainstalovali 
druhou část třídící linky,“ vysvětluje Marian Vaculčiak, 
provozní ředitel skupiny Geis na Slovensku.

Současná kapacita hubu umožnuje překládku  
5 000 balíků za hodinu. Geis navíc hub rozšířil  
o další manipulační brány: díky deseti novým  
branám pro kamiony může najednou probíhat 
nakládka 20 hlavních běhů pro balíkové pobočky. 

Zvolen
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„OBJEM 
BALÍKOVÝCH 
ZÁSILEK  
V UPLYNULÝCH 
LETECH ENORMNĚ 
STOUPL.“
Marian Vaculčiak,  
provozní ředitel skupiny Geis  
na Slovensku

SILNÝ 
PARTNER 
V EVROPĚ
Výborný výsledek! Na letošním setkání 
partnerů sítě SystemPlus v Praze obdržel 
Geis PL zvláštní ocenění: Poskytovatel 
logistických služeb získal díky svému  
40 procentnímu nárůstu objemu  
přeprav cenu pro partnera s nejlepším  
růstem v roce 2016. François 
Decaudin, předseda rady SystemPlus, 
předal cenu zástupcům Geis PL.

Celoevropská logistická síť SystemPlus 
se sídlem v Niederaula (Německo) vznikla 
v 90. letech minulého století. Geis PL je 
polským systémovým partnerem a zajišťuje 
výměnu zboží mezi evropským hubem 
SystemPlusu v Niederaula a polskou 
Wroclaví, odkud Geis PL distribuuje zásilky 
SystemPlusu dále do celého Polska.

François Decaudin (předseda rady SystemPlus), 
Anna Kondratowicz (manažerka pro meziná-
rodní sběrné přepravy Geis PL), Karin Wolf 
(jednatelka SystemPlusu) a Thomas Gassmann 
(jednatel Geis PL) při letošním setkání System-
Plusu v Praze. 

Hub skupiny Geis na Slovensku nyní odbavuje  
s dvojnásobnou kapacitou.



FLEXIBILNÍ KONCEPT    
PRO ÚSPĚŠNOU 
SPOLUPRÁCI
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Pro Goodyear Dunlop Tires Germany v Hanau 
spravuje skupina Geis sklad. Pneumatiky přebírá 
přímo z výroby. Jedná se o velké objemy a silné 
sezónní výkyvy. Geis sází na flexibilní koncept.

Továrna na pneumatiky 
Goodyear Dunlop v Hanau 
byla založena už v roce 

1893 a od té doby stále roste.  
Na konci roku 2014 uvedl 
Goodyear Dunlop do provozu 
novou skladovou halu  
v blízkosti továrny. Na 15 000 m2 

se zde skladuje 8 200 palet 
pneumatik. Od dubna tohoto 
roku spravuje sklad firma Geis 
Industrie-Service GmbH. 

ÚSPĚŠNÝ PŘECHOD 

„Díky našemu know-how  
z podobných projektů proběhl 
přechod absolutně hladce,“ říká 
Joannis Tsilivarakos, Business 
Unit Manager. „Pneumatiky 
převezmeme z výroby a dopra-
víme je nákladními vozy do 
skladu. Mezi naše úkoly patří  
i příprava a naložení zásilek, které 
často putují i do celého světa.“ 

KOLÍSÁNÍ OBJEMU

Zvláštností tohoto projektu je 
sezónní kolísání objemu (letní/
zimní sezóna). Geis zajišťuje 

provoz velmi flexi-
bilním personálním 
nasazením a čás-
tečně i využitím 
externích skladů. 

Cílem je zajistit  
zákazníkům 
Goodyear Dunlop 
vysokou přes-
nost dodávek. Ta 
je zabezpečena 
skenováním čá-
rového kódu na 
každé pneuma-
tice při sklado-
vých operacích.

Postupy a procesy 
jsou stále optima-
lizovány. Goodyear 
Dunlop a Geis nyní 
pracují na částečně 
automatickém řeše-
ní. „Přes dopravník se 
dostanou pneumatiky 
přímo do skladu, kde budou 
automaticky tříděny a pa-
letovány,“ vysvětluje Joannis 
Tsilivarakos. Spuštění je plá-
nováno na jaro příštího roku. 
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ZA ÚSPĚŠNOU 
ÚČASTÍ NA    
EXPO 2017 STOJÍ I GEIS 

Vrámci světové výstavy, která se letos 
konala pod heslem “Energie budouc-
nosti: opatření pro globální udržitel-

nost”, mohli návštěvníci od 10. června do 10. 
září navštívit pavilony více než 100 zemí, 
které zde vystavovaly. Pavilon České repub-
liky dostál letošnímu mottu na výbornou.

Středobodem expozice bylo elektrické letadlo - 
lehký sportovní letoun budoucnosti. Další 
exponáty jako modely domu, který si sám  
vyrábí vlastní energii, elektrárna, která vyrábí 
elektřinu z odpadu, i nejmodernější elektro- 
autobusy přiblížily návštěvníkům české inovace 
v oboru energie.

Na světové výstavě EXPO 
2017 v kazašské Astaně 
patřil český pavilon k těm 
nejviditelnějším. Geis CZ 
Air + Sea zrealizoval pro 
oficiálního partnera Arteo 
CZ a partnera pro přepra-
vy Asstra Forwarding,  
se kterou dlouhodobě 
spolupracuje, nejen 
 veškerá celní řízení ale  
i leteckou přepravu 
klíčových exponátů.
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General Transport AG, švýcarská společ-
nost holdingu Geis, nedávno přepravila 
do USA dva kompresory, každý o hmot-
nosti 218 tun. Navzdory zvláštním 
požadavkům proběhlo vše podle plánu.

ZA ÚSPĚŠNOU 
ÚČASTÍ NA    
EXPO 2017 STOJÍ I GEIS 

DO PUNTÍKU

„Jednou z největších výzev byly termíny,“ vysvětluje 
Martina Šimlová, obchodní manažerka v Geis CZ  
Air + Sea. “Vybavení a exponáty pocházely ze  
všech koutů České republiky a musely dorazit do  
Astany před zahájením světové výstavy.“ Aby se  
vše stihlo zrealizovat, rozdělil tým Geisu veške- 
rý materiál do kategorií podle celních předpisů  
a spolupracoval současně s pěti různými celními 
úřady. Sedm kamionů plus letecká přeprava: díky 
perfektní přípravě dorazilo vše do Astany včas.

„Máme velkou radost z toho, že jsme se mohli 
 spolupodílet na úspěchu této světové výstavy,”  
říká Martina Šimlová. „Po jejím ukončení jsme se  
postarali i o celní odbavení pro zpáteční přepravu.”

Z továrny ve Winterthuru je přepravil General 
Transport nejprve po silnici k Rýnu. Při šířce 
nákladu šest metrů se nejednalo o nic jedno-

duchého. Následovala přeprava lodí do Antwerp, 
kde již General Transport shromažďoval další 
komponenty od dodavatelů z celé Evropy. 

Koncem března vyrazila nákladní loď „BBC 
SAPHIRE“ s více než 1 000 tunami nákladu 
do Texasu. Tam čekal nejtěžší úsek přepravy: 
„V cílovém přístavu je pro tak velké lodě jen 
jedno jediné molo, které má přísné hmotností 
limity. Dopředu jsme navíc museli zajistit 
potřebné vybavení pro samotnou vykládku,“ 
říká Lukas Kopp, vedoucí projektu v Basileji. 

Vzhledem k tomu, že hmotnost kompresorů včetně 
tahačů a podvalníků převyšovala povolené 
hmotnostní limity mola, byl těžký náklad přeložen 
na samojízdné podvalníky (SPMT). Kompresory 
tak bezpečně zvládly i posledních deset kilometrů 
po silnici. „Všechno proběhlo na jedničku,“ shrnuje 
Lukas Kopp. „Koncem dubna jsme tak v termínu 
předali kompletní zásilku.“

TĚŽKÝ NÁKLAD 
ŠVÝCARSKO – TEXAS
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„KONFERENCE JE VŽDY OBROVSKÝ 
PŘÍNOS PRO CELOU SKUPINU.“

David Knobloch, 
prokurista Geis CZ Air+Sea
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KONFERENCE V MIAMI

Americké Miami hostilo v červnu již 
sedmé setkání speditérského sdružení 
LOGNET, na které navazovaly další pří-
nosné konference jako například World 
speciality logistics fair nebo Americas 
Freight Forwarders Conference. Jejich 
součástí byly již tradičně worksho-
py a prezentace novinek pro členy. 

Skupinu Geis zde reprezentoval David Knobloch, 
prokurista Geis CZ Air+Sea. „Konference 
je vždy obrovský přínos pro celou skupinu. 

Máme možnost představit naše služby současným 
a novým partnerům ze všech koutů světa. Na každé 
konferenci proběhne vždy kolem 40 oficiálních 
krátkých setkání. Tato „one to one“ jednání mají jak 
prezentační charakter, tak je zde prostor pro řešení 
operativních záležitostí se stávajícími partnery. 
Zkrátka je to skvělá příležitost pro osobní kontakt  
a sdílení informací,“ popisuje David Knobloch. „Nikdy 
nevíte, jaké obchodní příležitosti vás mohou potkat, 
a stává se, že partner uzavře obchod pro kompletní 

logistické řešení a potřebuje ověřeného partnera pro 
zajištění daného úseku přepravního řetězce. Díky 
členství v této asociaci máme předem prověřené 
obchodní partnery splňující náročná kritéria spolehli-
vosti a credibility po celém světě,“ dodává Knobloch. 

Letošní ročník přinesl řadu zajímavých a obsáhlých 
prezentací. Jednou z nich byla prezentace společnosti 
World insurance, která mimo jiné druhy pojištění 
nabízí také pojištění proti kybernetickým útokům, 
nebo prezentace společnosti Winwebconnect,  
která zprostředkovává propojení členů z celého  
světa s leteckými společnostmi pro knihování  
a vystavování elektronických leteckých dokladů. 
„Takovéto prezentace jsou pro nás přínosem. Zapojili 
jsme se do programu „Partner pay“ díky kterému 
máme veškeré platby zahraničním partnerům 
zdarma, nebo do programu, přes který jsem schopni 
vystavovat elektronicky registrované námořní 
nákladní listy pro import/export do USA i Asie. 

Výzvou do budoucna byl workshop o rozvoji 
e-commerce logistiky, jejíž obrat podle posled-
ních analýz vyroste každý rokem o 30%,“ infor-
muje o novinkách z konference David Knobloch.
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PODPORUJEME  
MLADÉ LOGISTIKY

Historicky první Světový pohár v City Triatlonu 
hostily 3. září Karlovy Vary. Logistické služby pro 
tento významný závod zajistila skupina Geis.

GEIS LOGISTICKÝM 
PARTNEREM 
SVĚTOVÉHO POHÁRU 

Podpora City Triathlonu se  
stává pro skupinu Geis tradicí. 
„V loňském roce jsme spolupra-
covali na uspořádání Evropského 
poháru. Ale zajistit logistické 
služby pro světový závod byla 
pro nás výzva,“ řekl David Rybař, 
vedoucí dispečer pobočky Geis 
CZ v Ejpovicích, který se na 
organizaci přeprav podílel. 

„Díky naší loňské zkuše-
nosti a perfektní spolupráci 
s ředitelem závodu se nám 

podařilo všechno zorgani-
zovat tak, aby materiál, hlavně 
mobilní oplocení a konstrukce 
pro výstavbu dep, byly na místě 
včas,“ dodává David Rybař.
Součástí Světového poháru 
byly i doprovodné závody pro 
veřejnost. Skupina Geis se stala 
sponzorem Baby Duathlonu pro 
děti do dvanácti let a štafety 
rodičů s dětmi. V sobotu 2. 
9. se koupaliště Rolava, kde 
se závod konal, převléklo 
do barev skupiny Geis!
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Již čtvrtý ročník soutěže pro studenty 
dopravních škol s názvem PRDOLOG 
(přepravce - dopravce - logistik) uspořá-
dala letos v červnu Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová škola dopravní, 
Praha 1, Masná 18. Soutěže se účastnilo 
pět tříčlenných družstev z Prahy, Plzně, 
Děčína, Břeclavi a České Třebové.

Pro účastníky bylo připraveno deset 
soutěžních testů z oblasti všech druhů 
dopravy, ekonomiky, logistiky, přeprav-
ních podmínek, odborné angličtiny  
či zeměpisu. Úkoly soutěžící plnili  
v průběhu cest na jednotlivé exkurze, 
které byly součástí soutěžního klání. 

Velmi se vydařila například exkurze 
na petřínskou pozemní lanovku  
a sedačkovou lanovku v zoologic-

ké zahradě. „V zoologické zahradě 
jsme kromě zkoušky lanovky získali 
díky odborné přednášce i informace 
o přepravě živých zvířat, doložené 
rozsáhlou fotodokumentací,“ popisuje 
Lenka Moravcová, zástupkyně ředitele 
pořádající školy. Úspěšná družstva byla 
odměněna drobnými dárky a diplomy. 
„Soutěž ukázala, že se nemusíme  
o budoucnost české logistiky bát,“ řekla 
marketingová manažerka skupiny Geis, 
která byla jedním ze sponzorů soutěže.
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NOVÉ TELEMARKETINGOVÉ 
ODDELENIE NA SLOVENSKU

Slovenská skupina vytvorila od marca 2017 
nové marketingové oddelenie, ktoré je dôležitou 
podporou obchodného tímu. „Pri nábore musia 
prejsť pracovníci náročným testom, ktorý je 
zameraný na komunikačné schopnosti, zvlášť 
dôležitá je telefonická komunikácia, príjemný 
hlas, schopnosť znášať stres, asertivitu,“ 
prezradila vedúca oddelenia Jana Belovová. 

Hlavnou úlohou telemarketingového oddelenia 
je aktívne telefonovať podľa vopred vytvorenej 
databázy potencionálnym zákazníkom, vytvárať 
povedomie o spoločnosti a zisťovať celkový 
potenciál na komplexné prepravné a logistické 
služby, a následne spracovávať získané infor-
mácie prostredníctvom telemarketingového 
modulu. Konkrétne spoločnosti sa priradia 
obchodnému manažérovi podľa lokalizácie  
a obchodník s týmito informá-
ciami pracuje ďalej.

„Každá kampaň si vyžaduje zhotovenie call 
scriptu (scenára), dátum a čas oslovovania 
klientov, pretože operátor aktívne oslovuje 
zákazníka s cieľom propagácie služieb, 
prípadne podania informácií, ktoré sú 
dôležité,“ dodáva vedúca telemarketingu.

Cieľom skupiny Geis je novovzniknutým 
centrom podporovať obchodné oddelenie  
a zvýšiť efektivitu pri získavaní nových klientov.  

ZDOLALI B7
Beskydská sedmička (zkráceně B7) je 
extrémní přechod Beskyd, který má statut 
Otevřeného Mistrovství České republiky  
v horském maratonu dvojic. Letošnímu 
ročníku nepřálo počasí, ale 1 563 účastníků 
závodu si ho přesto naplno užilo. Mezi účast-
níky byli i zástupci přepravní společnosti Geis. 
Ti zdárně zdolali nejen kategorii Short s délkou 
86,4 km a převýšením 5052m, ale uspěli  
i v kategorii Long 95 km s převýšením 54701 m. 

SMYSL MÁ 
DLOUHODOBÁ  
SPOLUPRÁCE
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V letošním roce se skupina 
Geis v České republice stala již 
počtvrté partnerem pražského 
AVON Pochodu na podporu žen 
s rakovinou prsu. Před třemi lety 
zahájila stejnou spolupráci i na 
Slovensku. „Sociální a ekolo-
gická hlediska jsou dlouhodobě 
součástí naší každodenní práce,“ 
řekla Eva Děkanová, manažerka 
marketingu skupiny Geis. „Od 
roku 2007 podporujeme Český 
den proti rakovině, největší 
českou sbírku na podporu boje 
proti rakovině, ale neomezu-
jeme se pouze na tuto oblast.

Jedním z našich projektů je 
například zaměstnanecká 
iniciativa Naše Světluška, která 
finančně pomáhá sdružení 
Vodící pes z Brna s přípravou 
a výchovou vodících psů pro 
nevidomé. Spolupráce trvá již 
10 let,“ dodává Eva Děkanová. 
Slovenská část skupiny dlouho-
době spolupracuje například  
s Linkou detskej istoty a logis-
ticky zajišťuje celonárodní 
projekt Čítajme si nebo Beh 
pre deti, které Linka detskej 
istoty každoročně pořádá.
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Polská část skupiny Geis se velmi rychle 
rozvíjí. A potřebuje nové zaměstnance, 
odborníky, kteří dokáží zajistit komplexní 

logistické služby na výbornou.

Vzhledem k intenzivnímu rozvoji firmy, včetně 
otevření nového distribučního centra a centrály  
ve Strykově, a také investicím v jednotlivých 
regionech Polska, je potřeba kompetentních 
zaměstnanců skutečně velká.

„Jsme si vědomi toho, že největší devizou každé 
společnosti jsou lidé, kteří v ní pracují,” říká Dorota 
Wójcik, HR manažerka skupiny Geis v Polsku. 
„Naše oddělení již několik měsíců intenzivně 
pracuje hlavně v oblasti Lodže na employer-bran-
dingu pro nábor zaměstnanců.

Pod heslem „Orientujeme se na rozvoj“ („Ukierun-
kowani na rozwój”) se personální oddělení skupiny 
zúčastnilo již dvou regionálních veletrhů pracov-
ních příležitostí v Lodži a také akademického 
veletrhu práce, který byl zaměřen na studenty 
a absolventy z Lodžského kraje.

Tyto akce měli opravdu velký ohlas. „Měli 
jsme možnost prezentovat nabídky práce  
v naší společnosti a přilákat mnoho zajíma-
vých kandidátů,” uvedla Dorota Wójcik.

Důležitou událostí v kalendáři personálního 
oddělení byla účast na 5. vědecké konfe-
renci „Logistika pro soudobé výzvy“ 
(„Logistyka wobec współczesnych 
wyzwań“). Díky této konferenci zahájila 
skupina spolupráci s univerzitou v Lodži. 
„Věříme, že to je začátek dlouhého přátel-
ství. Záleží nám na tom, aby se společnost 
Geis stala líhní logistických profesionálů  
a byla vnímána jako firma, která je 
otevřena mladým inovativním lidem. Již jsme  
se přihlásili do další univerzitní iniciativy pod 

GEIS VÁM OTEVŘE SVĚT
názvem „Akademie praktické logistiky” 
(„Akademia Praktyka Logistyka”). Představitelé 
naší společnosti zde budou mít přednášku  
„Akce - optimalizace!” („Akcja - optymalizacja!”),  
ve které představí naše návrhy pro optimalizaci 
aktivit v různých oblastech služeb, které skupina 
Geis zajišťuje.

Všechny tyto akce mají jeden cíl. Chceme 
vybudovat silný Geis tým, který bude mít  
vedoucí postavení na polském logistickém trhu.
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PRINCIP GEIS:

NABÍZÍME VÍC NEŽ  

JEN PROSTOR PRO VAŠE

PLÁNY. MY JE TAKÉ

REALIZUJEME.

Od plánování přes jednotlivá řešení až po kompletní outsourcingové projekty:  
Vyvíjíme pro Vás inovativní řešení a profesionálně je realizujeme. S naším know-how, spolehlivostí, 
flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na nejlepší komplexní služby: www.geis-group.com


