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03EDITORIAL

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,

naši zákazníci, naši zaměstnanci, naše služby  
a produkty – tyto faktory výrazně přispěly  
k úspěšnému rozvoji skupiny Geis  
v uplynulých letech a desetiletích. Stejně  
důležitou roli hrají v naší společnosti i inovace.

INOVACE PŘICHÁZEJÍ STÁLE ČASTĚJI 

Včas jsme začali rozšiřovat naše oddělení IT,  
abychom prostřednictvím inteligentních  
komunikačních softwarů propojili naši spedici  
a smluvní logistiku se zákazníky. Také naši prv-
ní aplikaci na doručování zásilek pro chytré 
telefony jsme vyvinuli již před několika lety.

Inovace představujeme ve stále kratších interva-
lech – za předpokladu, že jsou přínosné a využitel-
né pro všechny strany. O tom, jaké novinky právě 
testujeme a nasazujeme a kudy se ubírá vývoj  
v divizi Logistics Services se více dozvíte v hlav-
ním tématu tohoto vydání, které začíná na 
straně 4.

AIR + SEA SERVICES NA STARTU

Stejně pozitivně se v Německu vyvíjí i divize Air 
+ Sea Services. Od posledního vydání Transfe-
ru, kdy jsme vás informovali o obnovení oddělení 
pro letecké a námořní přepravy, se toho mno-
ho událo: otevřeli jsme další pobočky a zavedli 

nadnárodní jednotný systém IT (viz strana 17). 
Co nás obzvláště těší, je velmi pozitivní zpětná 
vazba zákazníků na náš restart v této oblasti.

Dobré zprávy přicházejí i z naší divize Road  
Services. Zde máme důvod k oslavě: již 25 let  
jsme regionálním speditérem společnosti  
Daimler (viz strana 10).

O dalších novinkách ve skupině Geis se více  
dočtete v aktuálním vydání Transferu. Přejeme  
vám příjemné počtení!

Srdečně, Vaši

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

Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis,  

majitelé a jednatelé skupiny Geis

S INOVACEMI 
DO BUDOUCNA
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Zákazníkům blíž, efektivně  
a udržitelně: skupina Geis se 
zavázala k inovacím, zvyšuje 
své úsilí a zrychluje svůj rozvoj 
i v oblasti smluvní logistiky. 

Již samotné nasazení RFID tagů  
u elektronických a textilních výrobků, 
včasná instalace systémů pick-by- 

voice a nebo aktuálně aplikace pro 
chytré telefony na doručování zásilek 
to jasně ukazují: nové technologie se ve 
smluvní logistice testují, a pokud jsou 
rentabilní, jejich rozšíření je zajištěno. 

„Inovativní řešení a digitalizace procesů 
nám otevírají obrovský potenciál a přiná-
šejí konkurenční výhody,“ říká Dr. Johannes 
Söllner, jednatel skupiny Geis. „Proto jsme 
systematizovali jejich testování a vývoj.“

ODBORNÍCI V AKCI

Rozvoj know-how probíhá v rámci 
vlastních pracovních skupin i worksho-
pů přesahujících hranice firmy. Geis se 
angažuje v oblasti nových technolo-
gií pro skladovou logistiku i v pracovní 
skupině BVL, která sdružuje odborníky 
z obchodu, průmyslu a logistiky. Spo-
lečně tipují technologie a oblasti, kde 
by se daly využít, a posuzují inovace.

HLAVNÍ TÉMA04

NOVINKY 
V LOGISTICE
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HLAVNÍ TÉMA

Další projekty řídí specializované vývo-
jové týmy složené z projektových mana-
žerů a programátorů. Jedná se například 
o inteligentní dispečerské systémy pro 
spedici nebo nástroje na plánování ka-
pacit pro každodenní optimalizaci všech 
skladových zdrojů v souvislosti s ne-
ustále se měnícími množstevními po-
žadavky na jednotlivých pobočkách. 

V novém logistickém a technologic-
kém centru v Gochsheimu Geis nyní 
testuje tyto tři konkrétní inovace v ob-
lasti identifikačních technologií:

RING SCANNER: 
Skener je umístěn na prstech  
a připojen k baterii, která se se 

nosí jako náramkové hodinky. Jeho hlavní 
výhodou je, že vychystávací pracovník má 
obě ruce volné a nemusí neustále odkládat 
a brát do ruky ruční skener. Toto zařízení je 
navíc velmi rychlé a má vysokou schopnost 
rozpoznávání. Pokud jde o hmotnost  
a ergonomii baterie ve spojení s upevně-
ním na zápěstí, může se ještě optimalizo-
vat. Na českých pobočkách skupiny Geis 
budou nyní testovat, jak by se zlepšila 
efektivita prstových snímačů v kombi-
naci s displejem. Pro tento účel by se buď 
nosil na ruce mobilní telefon, nebo by se 
na vychystávací vozík připevnil tablet. 

VYCHYSTÁVACÍ RUKAVICE:  
Po nasazení rukavice má pra-
covník čtečku na hřbetu ruky. 

Obě ruce jsou tak volné pro vychystávání 
zboží. Rukavice je příjemná a pohodlná. 
Navzdory kompaktním rozměrům a nízké 
hmotnosti má baterie dostatečnou kapacitu 
pro osmihodinovou směnu. I u vychystá-
vací rukavice je možné zvýšit její efektivitu 
stejně jako u prstového snímače pomocí 
vizualizace. Výrobce rukavic pracuje na 
modelech s vlastním malým monitorem.

1.

2.
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PICK-BY-VISION: 
Použití datových brýlí se již ně-
kolikrát testovalo. I přes široké 

možnosti využití v praxi se Geis pro ně 
ještě nerozhodl. Obě ruce jsou sice  
volné a informace se zobrazují přímo,  
ale přesnost integrovaného skeneru je  
z pohledu Geis nedostatečná pro využití 
v praxi. Další pilotní test by měl prověřit 
kritéria pro nepřetržité používání,  
zejména z pohledu ergonomie a indi-
viduální zpětné vazby od uživatelů. 
Prstové snímače a vychystávací  
rukavice se již osvědčily v praxi.  
Jejich účinnost zvýší v každém  
případě vizualizační modul. 

HIGH-TECH V NÁROČNÉM  
VYCHYSTÁVÁNÍ

Pro individuální zásobování výrobních 
závodů byly vyvinuty speciální vychystá-
vací vozíky, které i přes paralelní vychys-
távání objednávek minimalizují chybo-
vost. Podporují zaměstnance Geisu při 
vychystávání do speciálních přepravních 
boxů v automobilovém průmyslu. Regály 
jsou vybaveny světelným vychystávacím 
systémem - rozsvítí se přesně to zboží, 
které je třeba vychystat. Součástí vychys- 
távacího vozíku je i displej, na kterém se 
zobrazí konkrétní zásobník, do kterého 
se mají součástky vložit. Počet vychys-
távaných dílů pak překontroluje skener. 

Marco Weißensel, který jako ředitel 
logistiky zastupuje skupinu Geis v pra-
covní skupině BVL, uvádí: „V současné 
době pracujeme na technologiích, jako 
jsou exoskelety, které pomáhají našim 
zaměstnancům při zvedání zboží. Hod-
ně flexibilní procesy mohou být navíc 
podporovány všesměrovými doprav-
níky a polohovacími systémy. Na rozdíl 
od klasických dopravníkových tech-
nologií lze většinu objektů současně 
a nezávisle na sobě libovolně směrovat 
a polohovat. Zde je však zapotřebí pro-
vést ještě detailnější testování, než bude 
možné předložit konkrétní výsledky. 

©
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NOVĚ: SKLAD  
V OBRAZECH

Snadné porozumění pracovním 
procesům v logistice umožní  
v budoucnu obrazově zpracované 
postupy „LogiPICs – Logistische 
Arbeitsschritte in Bildsprache“. 
Projekt Vysoké školy v Augsburgu 
a pracovní skupiny SCS Frauen-
hoferu v Norimberku zprostřed-
kovává novým zaměstnancům 
základní pracovní procesy ve 
skladu pomocí piktogramů. 
Snadněji překoná jazykovou 
bariéru, urychlí zaškolení nových 
zaměstnanců a podpoří integraci 
uchazečů o zaměstnání z cizoja-
zyčných prostředí.

Geis je jedním z partnerů, kteří 
projekt testují v praxi. Praktický 
test, který proběhl v logistickém 
a technologickém centru skupiny 
Geis ve Frauenaurachu prokázal, 
že zaměstnanci byli schopni 
velmi dobře pracovat podle obra-
zových pokynů i bez předchozích 
znalostí.

HLAVNÍ TÉMA

3.
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VÝZVOU VŠECH 
INOVACÍ JE SNÍŽIT 
KOMPLIKOVANOST 
NOVÉHO VÝVOJE 
A UMOŽNIT CO 
NEJRYCHLEJŠÍ 
ZAVEDENÍ DO PRAXE.

Dr. Johannes Söllner,  
jednatel skupiny Geis

INTELIGENTNÍ ADD-ONS PŘINÁŠEJÍ  
PŘIDANOU HODNOTU

Na klasické otázky ohledně standardního  
a individuálního softwaru ve smluvní logis-
tice mají v Geisu novou odpověď: na zákla-
dě velmi silného standardního softwaru 
pro všechny skladovací procesy a procesy 
s přidanou hodnotou vyvíjejí interní IT od-
borníci výkonné a na míru šité doplňkové 
moduly. Patří k nim například výše uvede-
né nástroje pro řízení a plánování kapacit, 
inteligentní technologie pro komunikaci  
s brigádníky nebo jednotlivé optimalizační 
procesy v různých úrovních – viz rámeček.

„Naše vývojářské týmy přinášejí nové 
účelné technologie,“ říká Dr. Johannes  
Söllner. „Inovace sama o sobě není náš  
cíl – vždy jde o to, abychom nabídli  
přidanou hodnotu, aby procesy  
a manipulace se zbožím byly pro za-
městnance optimalizované a v nepo-
slední řadě, aby je zákazníci využili.“

INOVATIVNÍ  
PLÁNOVACÍ NÁSTROJ

Geis v Gochsheimu realizuje pro 
Intersport skladování a komple-
taci veškerých výrobků značky 
Nike. Pro vychystávání objed-
návek využívá Geis plánovací 
nástroj, který IT odborníci Geisu 
sami naprogramovali  
a integrovali do softwaru správy 
skladu. 

Cílem je optimálně zabalit jednot-
livé zásilky s ohledem na jejich 
obsah a termíny dodání. Program 
v sekci vychystávání umožňuje 
kliknutím myši naplnit balík různý-
mi výrobky. Zadavatel objednávek 
má neustále aktuální informace  
o statusech skladových položek 
a může tak objednávky optimálně 
pospojovat. 

Tyto vychystávací rukavice již 
používá Geis na několika logis-
tických pobočkách. 
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Dvojí úder v mýtném pro 
nákladní automobily: od  
1. července jsou v Němec-
ku zpoplatněny všechny 
silnice první třídy. K tomu 
se navíc od 1. ledna 2019 
přidá drastické navýšení 
sazby mýtného. 

Obě úpravy ve výběru 
mýtného by měly do státní 
pokladny přinést každý 

rok zhruba 2,5 miliard eur (viz 
rámeček). V prvním fázi se 1. 
července tohoto roku více než 
trojnásobně rozšířila síť zpoplat-
něných silnic z 15 000 kilometrů 
na přibližně 52 000 kilometrů.

Pro výběr mýtného bylo na 
silnicích první třídy zřízeno 600 
mýtných bran – jsou čtyři metry 
vysoké a mají modrozelenou 
barvu. Nové mýtné poplatky na 
všech silnicích první třídy mají 
na skupinu Geis v Německu 
obrovský dopad, protože většinu 
regionálních přeprav realizuje 
Geis právě po těchto silnicích.

NEJVĚTŠÍ ZVÝŠENÍ PRO  
„NEJČISTŠÍ“ KAMIONY

Skupinu Geis zasáhne velkou 
měrou i zvýšení sazeb mýtného 
od 1. ledna příštího roku, protože 
největší nárůst mýtného se týká 
nákladních vozidel třídy Euro-V 
a Euro-VI, tedy dvou „nejčistších“ 
kategorií. A moderní vozový park 
skupiny Geis se skládá výlučně 

ZVÝŠENÍ MÝTNÉHO  
V NĚMECKU PŘINESE 
STÁTU MILIARDY

Výše mýtného byla stanovena na 
základě průzkumu silniční infrastruk-
tury. Současná analýza pro období 
2018 až 2022 zohledňuje náklady na 
infrastrukturu, znečištění ovzduší  
a znečištění hlukem. Spolková vláda 
očekává v tomto období výnosy  
z mýtného ve výši přibližně 36 miliard 
eur, což činí 7,2 miliardy eur ročně.

KRÁTCE: ZPRÁVA O NÁKLA-
DECH NA INFRASTRUKTURU

z nákladních automobilů těch-
to dvou emisních tříd. Pro tato 
ekologická vozidla bylo ozná-
meno navýšení až o 60 procent.

ZATÍŽENÍ NESEME SPOLEČNĚ

Z tohoto důvodu ohlásilo již 
mnoho přepravních společností, 
že budou nové mýtné poplatky 
rozúčtovávat a přenášet na své 
zákazníky. Podle Německé  
asociace pro zasílatelství  
a logistiku (DSLV) se musí  
toto masivní zvýšení nákladů  
v silniční přepravě přenést  
dále na průmysl, obchod  
a spotřebitele, kteří jsou přímý-
mi zadavateli přeprav zboží.

Tento názor sdílí i skupina Geis: 
„Předpokládáme, že od roku 
2019 se v naší společnosti zvýší 
náklady spojené s mýtnými 
poplatky zhruba dvojnásobně,“ 
říká Klaus Stäblein, jednatel 
německé divize Road Services. 
„Proto jsme naše zákazníky 
informovali, že i my musíme 
státem stanovené náklady 
vztahující se k mýtnému v pře-
pravě nákladu přenést dále.“

ROAD SERVICES



Přesně k 25letému výročí 
spolupráce prodloužily 
Geis a Daimler zasíla-
telskou smlouvu. Geis 
denně přepraví více než 
1 600 tun nákladu.

od subdodavatelů do výrobních 
závodů Daimler. Sváží díly od 
více než 500 dodavatelů. Některé 
z nich přepravuje jako dokládky 
nebo celovozové přepravy  
přímo do výrobních závodů. 
Většinu komponentů však Geis 
konsoliduje na překladištích  
v Eichenzellu a Norimberku. 

Přesně podle objednávek  
z výrobních závodů realizují 
zkušené týmy Geisu přepravy 
veškerých zásilek od dodava-
telů bez ohledu na způsob 
realizace přeprav (konsolidace 
nebo napřímo) prostřednictvím 
vlastního vozového parku nebo 
dlouhodobě nasmlouvaných 
dopravců.  

Zásilky jsou doručovány v úzkých 
časových oknech, která se přesně 
koordinují s výrobními závody.

Geis v současné době přepra- 
vuje denně více než 1 600 tun 
automobilových součástek  
a vratných obalů. Tímto 
způsobem zásobuje podle objed-
návek a v souladu s výrobním 
cyklem 14 poboček Daimleru, 
různé externí sklady a závody, 
které jsou na koncern napojené. 

„Jsme hrdí na to, že už 25 let 
se Daimler spoléhá na skupinu 
Geis,“ říká Klaus Stäblein, 
jednatel německé divize Road 
Services. „Budeme i nadále 
dělat vše pro to, abychom 
nezklamali důvěru zákazníka 
v naše služby, naše nasazení, 
dlouholeté zkušenosti a v trvalý 
výkon na nejvyšší úrovni.“

DAIMLER: POKRAČUJEME     
VE SPOLUPRÁCI

Ať už se jedná o novou 
generaci modelu CLS nebo 
o budoucí model EQC  

s elektrickým pohonem – když  
v Německu sjede z výrobní  
linky Mercedes, znamená to,  
že Geis významně přispěl  
k tomu, aby vozidlo mohlo 
být smontováno v termínu. 

Společnost Geis zajišťuje termí-
nované přepravy výrobních dílů 

Začátek spolupráce se datuje do roku 
1993, kdy Geis pro Daimler realizoval 
přepravy v okolí Bad Neustadtu.  
V roce 2007 se spolupráce rozšířila 
na region Norimberk a pobočka  
skupiny Geis v Eichenzellu  
u Fuldy nahradila Bad Neustadt.

25 LET REGIONÁLNÍM  
SPEDITÉREM

ROAD SERVICES10
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DAIMLER: POKRAČUJEME     
VE SPOLUPRÁCI
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NÁHRADNÉ DIELY VO 
24HODINOVOM RYTME 

Každý deň o 17:00 hod. vyzdvihne 
vozidlo spoločnosti Geis náhradné 
diely v  centrálnom sklade spoloč-
nosti Kärcher v nemeckom Ober-
sontheime. Ihneď odchádza smerom 
do českého distribučného centra 
Geis v Modleticiach pri Prahe. Tu sa 
balíky s náhradnými dielmi roztriedi  
a rozošlú do cieľových destinácií. Už 
nasledujúci deň po vyzdvihnutí tak 
dostanú príjemcovia v celej Českej 
republike aj vo slovenskom regióne 
Bratislava objednané náhradné diely. 
Túto expresnú službu zabezpečuje 
pre spoločnosť Kärcher celovozové 
oddelenie Geis SK z pobočky Senec.

FLEXIBILNÍ  
STŘEDO –  
EVROPSKÁ SÍŤ

V česko-slovensko-polském regionu buduje skupina 
Geis intenzivně optimální přepravní síť a vždy přihlíží 
k tomu, aby co nejlépe využila synergií produktů  

a pokryla efektivně přepravní a logistické potřeby konkrét-
ních lokalit. Celá síť průběžně roste. 

Od začátku roku vznikly v Polsku 3 pobočky, naposledy byla 
3. září otevřena nová systémová pobočka pro kusové  
a paletové přepravy v Krakově. „Krakov je jedním ze strate-
gických bodů na naší distribuční mapě. Pobočka je moderně 
vybavená a má k dispozici 1 500 m² skladové a manipulační 
plochy,“ řekl Daniel Knaisl, jednatel skupiny Geis. 

V České republice, krátce po otevření nové pobočky  
v Klíčanech u Prahy, posílil Geis přepravní síť i na jižní 
Moravě. V pondělí 3. září 2018 byla uvedena do provozu 
nová systémová pobočka pro kusové a paletové zásilky  
v Rousínově u Brna. 

I na Slovensku dochází k rozšiřo-
vání stávajících poboček  
a zvyšování jejich 
kapacity. „Našim 
cílem je, abychom 
dokázali optimálně 
reagovat na sezónní 
výkyvy, a věříme,  
že tyto kroky nám 
pomohou opět zvlád-
nout vánoční sezónu  
v dobré kvalitě,“ 
doplňuje 
Daniel Knaisl.©

 iS
to
ck

 / 
Be

t_
N
oi
re



Inteligentní, efektivní  
a průkopnické: v polovině 
května skupina Geis 
oficiálně otevřela své nové 
logistické a technologické 
centrum v Gochsheimu 
u Schweinfurtu. Do nové 
nemovitosti investovala 
zhruba devět miliónů 
eur a vytvořila zde více 
než 100 pracovních 
míst. V plánu jsou další 
dvě etapy výstavby.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ   
LOGISTICKÉHO CENTRA GOCHSHEIM

12

Vy podáváte výkon, Vy 
vytváříte!,“ řekl zástupcům 
skupiny Geis a jejich 

200 hostům bavorský minis-
terský předseda Dr. Markus 
Söder ve svém pozdravu, který 
zazněl v rámci slavnostního 
otevření. Obzvláště zdůraznil 
úspěchy rodinného podniku 
Geis. I ostatní řečníci, Dr. Ingo 
Friedrich, předseda Evrop-
ského hospodářského senátu, 
Christine Bender, okresní radní, 
starostka Gochsheimu Helga 
Fleischer nebo Hannes Rumer, 
finanční ředitel společnosti 

LOGISTICS SERVICES 
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Intersport Deutschland a Rolf 
Näder, viceprezident Fresenius 
Medical Care, ocenili pokro-
kovou pobočku skupiny Geis.

DOSTATEK KAPACIT V CENTRU

Nová pobočka se skládá  
ze dvou částí, které mají do-
hromady zhruba 15 000 metrů 
čtverečních. Díky světlé výšce 
10,5 metru nabízí novostavba 
rozsáhlé kapacity až pro 15 000 
palet, 25 000 malých kontejnerů 
a také dostatek logistické plochy 
pro konsolidaci, testování kvality 
a balení. K dispozici je i téměř 
800 metrů čtverečních moder-
ních kancelářských prostor.

17 odbavovacích bran umožňu-
je rychlou přejímku a distribuci 
zboží. Další výhodou je umístění 
terminálu: nachází se v blízkosti 
dálnic A70, A71, A3 a A7 a byl 
postaven hned vedle stávajícího 

Budova je vybavena nejmod-
ernějšími technologiemi: kromě 
sprinklerového systému je tu 
instalováno vysoce výkonné  
LED osvětlení a inteligentní  
technologie na řízení budov. 
Veškeré instalované technologie  
lze ovládat z počítače nebo  
chytrého telefonu.

NEJMODERNĚJŠÍ  
LOGISTICKÝ SKLAD: 

překladiště Geis. Skupina Geis 
tak může optimálně kombinovat 
své logistické a spediční služby. 

TOP KLIENTI FRESENIUS  
MEDICAL CARE A INTERSPORT

V novém logistickém a technolo-
gickém centru je nyní zaměstná-
no více než 150 lidí, kteří pracují 
převážně pro dva velké klienty. 
„Na jedné straně zásobujeme vý-
robním materiálem a náhradními 
díly závod společnosti Fresenius 
Medical Care ve Schweinfurtu,“ 
říká Erik Lassen, jednatel Geis 
Transport und Logistik GmbH. 
„A na druhé straně realizujeme 
skladování výrobků značky Nike 
pro Intersport.“ Geis doručuje 
německým maloobchodníkům 
jak před sezónou, tak i během 
sezóny velké množství aktuál-
ního sortimentu, které musí být 
expedováno během jednoho  
dne. Díky nejnovějším kom-
pletovacím a skenovacím 
technologiím dosahuje Geis 
vysoké kvality i během ex-
trémních sezónních špiček.

Logistické centrum bude  
v brzké době zásobovat i další 
země napojené na německý  

Intersport – Rakousko,  
Slovensko, Českou republiku  
a Maďarsko. „Naše zákazníky 
chceme podporovat v jejich 
plánovaném růstu,“ potvrzuje 
Dr. Johannes Söllner, jednatel 
holdingu Geis. „Zároveň  
u nás mají otevřené dveře  
noví klienti a projekty. Za  
tímto účelem plánujeme další 
dvě etapy výstavby, každou  
o rozloze více než 20 000 me-
trů čtverečních. Gochsheim je 
silná pobočka s budoucností!“

Na vydařeném slavnostním otevření  
(zleva): Hans-Georg Geis (majitel  
a jednatel), Hannes Rumer (CFO Intersport 
Deutschland), Rolf Näder (Vice President 
Operations Fresenius Medical Care),  
Wolfgang Geis (majitel a jednatel)  
a Dr. Johannes Söllner (jednatel  
skupiny Geis).
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Symbolickým kopnutím 
do země zahájily 
babymarkt.de GmbH  
a skupina Geis společný 
logistický projekt:  
v novém centrálním 
skladu společnosti 
babymarkt.de GmbH  
bude Geis zodpovídat  
za veškerý warehousing.

LOGISTICS SERVICES 

Novostavba babymarkt.de roste ve VGP-Parku 
Chomutov nedaleko německé hranice. Celková 
plocha skladu bude činit 17 000 metrů čtverečních, 

s možností rozšíření až na 25 000 metrů čtverečních. 
Dokončení je naplánováno na konec tohoto roku.

Od dudlíků přes dupačky až po plyšáky: z Chomutova se bude 
expedovat větší část objednávek ze 14 evropských e-shopů 
společnosti. Kromě toho bude zásobovat i šest stálých poboček. 
Skupina Geis převezme kompletní warehousing od příjmu zboží, 
skladování, kompletování a balení, až po přípravu k expedici.

ZAMĚSTNANCE PODPORUJÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Více než 100 zaměstnanců skupiny Geis bude v budoucnu  
pracovat pro babymarkt.de. Denně vychystají více než  
1 000 zakázek. Spolehnout se přitom mohou na  
nejmodernější dopravní a vychystávací technologie –  
například na vychystávací rukavice se zabudovanou  
čtečkou čárových kódů.

„Jsme největší evropský e-shop s vybavením pro kojence  
a děti a proto je pro nás důležité, abychom byli perfektně 
logisticky připraveni na budoucí růst,“ vysvětluje Bastian 
Siebers, generální ředitel babymarkt.de GmbH. „Ve skupině 
Geis jsme našli zkušeného logistického partnera, který nás 
přesvědčil rychlým rozhodováním a vysokou flexibilitou.“

NOVÝ 
LOGISTICKÝ 
PROJEKT   
PRO  
BABYMARKT.DE

14
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Od 1. června tohoto roku 
řídí skupina Geis sklad 
společnosti Dunlop  
v Lucembursku. Jedná se 
již o druhou spolupráci 
mezi výrobcem pneu-
matik a skupinou Geis: 
od dubna minulého roku 
zodpovídá Geis za logis-
tiku v závodě Hanau.

Lucemburské sídlo Goodyear 
Dunlop v Colmar-Bergu 
je největším komplexem 

společnosti mimo USA. Závod 
je zároveň druhým největším 
zaměstnavatelem Lucemburska. 
V nepřetržitém provozu 24/7 
tu denně vyrobí několik tisíc 

pneumatik – výhradně  
pro nákladní automobily  
a pneumatiky OTR (off-the-
road pneumatiky pro použití 
mimo veřejné komunikace).

AŽ 90 CELOVOZOVÝCH  
ZÁSILEK DENNĚ

Zaměstnanci Geis odebírají  
pneumatiky z dopravníků  
přímo ve výrobě a umisťují je  
do stojanů. Poté je vysokozdviž-
ným vozíkem zaskladní do  
regálového skladu o rozloze  
22 000 metrů čtverečních.  
Své místo tu najednou najde až 
130 000 kusů pneumatik. Vy- 
skladnění a naložení až 90 kami-
onů denně provádí rovněž Geis.
„Projekt se nám podařilo úspěšně 
převzít bez jakýchkoliv ztrát na 

LOGISTIKA PNEUMATIK    
V LUCEMBURSKU

kvalitě,“ říká Joannis Tsilivarakos, 
Business Unit Manager.  
„Pomohlo nám samozřejmě 
know-how našich kolegů z Hanau  
a z ostatních pneumatikář-
ských logistických projektů.“

Také výzvy obou projektů jsou 
podobné – například nepřed- 
vídatelné kolísání objemu.  
Geis to řeší pružnou pracovní 
silou a cílenou kvalifikací 
cí zaměstnanců. 

Při vychystávání a skladování se 
Geis rovněž spoléhá na inovativní 
technologie, jako jsou skenovací 
rukavice, vysokozdvižné vozíky 
s klešťovou nástavbou či trnem. 
„V úzké spolupráci s Goodyear 
Dunlop neustále vyvíjíme naše 
procesy a optimalizujeme 
efektivitu logistiky,“ 
doplňuje Joannis 

Tsilivarakos.
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Off-the-road pneumatiky 
pro použití při těžbě,  
v lomech, na staveništích 
a v přístavech vyrábí 
Goodyear v lucemburském 
závodě.
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Komplexní logistické řešení pro e-shop je 
speciální kombinací produktů skupiny Geis. 
Know-how, které pramení z dlouhodobé  

spolupráce s velkými nadnárodními e-shopy,  
nabízí i menším podnikatelům v oblas- 
ti e-commerce. Ukázkou, jak může taková 
spolupráce vypadat, je e-shop české společ-
nosti MAYBEBABY druhé vicemiss ČR 2009 
Hany Věrné Smoleňákové a jejího manžela, 
českého hokejisty Radka Smoleňáka.

Díky angažmá u zahraničních hokejových klubů 
měli Smoleňákovi možnost procestovat hodně zemí 
a vidět různé styly vybavení a zařízení domů. Zájem 
o design je přivedl k myšlence otevřít vlastní e-shop 
s vybavením dětských pokojů. Zpočátku neměli 
představu, jak to celé může fungovat, a v tom  
jim pomohli odborníci ze skupiny Geis. Navrhli  
a také zrealizovali celý projekt. Ve velmi krátké 
době již Smoleňákovi mohli poslat první objednávku 
na přepravu zboží a zahájit tak fungování e-shopu.

DĚTSKÉ 
POKOJÍČKY  
SNŮ  

Začínali s menším množstvím zboží od 5 
různých odesílatelů v Asii. „Koordinací celé 
zásilky jsme pověřili přímo v místě našeho 
partnera HUANJI se kterým dlouhodobě spolu-
pracujeme. Náš partner se postaral o načasování 
svozů z více různých míst a naložení zboží do 
jednoho kontejneru pro ucelení zásilky. Zajistil 
potřebné dokumenty včetně celního odbavení 
v místě a zaknihoval prostor na lodi dle našich 
dispozic,“ vysvětluje David Knobloch, prokurista 
Geis CZ Air + Sea. „Po doručení zásilky do Prahy 
připravili a zajistili kolegové z celního oddělení 
odbavení v našem celním skladu na letišti 
Václava Havla. Po uvolnění do oběhu jsme  
zboží doručili do pobočky Geis v Praze –  
Ruzyni, kde bylo zboží uskladněno,“ dodává 
David Knobloch. Všechny obalové materiály 
potřebné pro e-shop dodává specializované 
oddělení Geis – Obaly. Ruzyňská pobočka 
pak zajišťuje podle objednávek kompletace, 
balení a označování zboží a vychystávání k 
přepravě. Zásilky ke koncovým příjemcům 
putují systémovou balíkovou a paletovou 
přepravou Geis. Díky synergiím produktů 
skupiny Geis je logistický řetězec od svezení 
zásilek v Asii až po finální doručení zákaz-
níkům e-shopu v České republice pod jednou 
střechou a manželé Smoleňákovi se můžou 
plně věnovat rozvoji svého podnikání a hokeji. 
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GEIS  
AIR + SEA   
SE DAŘÍ

Od jara má skupina  
Geis v Německu opět 
vlastní společnosti  
zabývající se leteckými  
a námořními přeprava-
mi. Přinášíme rozhovor 
s jednatelem Stefanem 
Wendlem o dosavadním 
vývoji a dalších plánech.

Geis založil novou společnost Geis Air + Sea GmbH a pře-
vzal TAS Transport and Service GmbH. Jaké jsou reakce 
ohledně návratu na trh leteckých a námořních přeprav? 
Doposud se k nám dostaly vesměs pozitivní ohlasy. O naše 
služby je zájem. Mnoho našich stávajících i potencionálních 
zákazníků oceňuje skutečnost, že nabízíme z jedné ruky Road 
Services, Logistics Services i Air + Sea Services. Jsme rádi, že 
jsme znovu na palubě a naši budoucnost vidíme optimisticky. 

Jaký byl vývoj ve společnostech Geis Air + Sea  
a TAS v posledních měsících?
V Geis Air + Sea jsme otevřeli nové kanceláře na letišti ve 
Frankfurtu, od 1. října bude společnost zákazníkům k dis-
pozici v Hamburgu a od listopadu i v Mnichově. Současně 
se TAS přestěhoval v rámci Hamburgu do nových kan-
celáří. Zlepšili jsme tím pracovní podmínky pro naše  za-
městnance a získali další prostory pro budoucí rozvoj. 

Máte nějaké aktuální novinky?
Ano. Například všechny naše pobočky odbavující letecké  
a námořní přepravy pracují nyní v jednotném IT systému.  
A to nejen ty německé, ale i všechny evropské pobočky.  
Migraci na nový IT systém jsme dokončili na konci srpna.

Velmi děkujeme za rozhovor!

Stefan Wendl je ve skupině Geis odpovědný  
za celou divizi Air + Sea Services.
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GEIS BABY 
DUATHLON SI 
UŽILA TÉMĚŘ 
STOVKA DĚTÍ 

Karlovy Vary hostily 31. 8. – 2. 9. 2018 Světový 
pohár v City Triathlonu a logistickou podporu této 
významné sportovní události opět zajistil Geis.  

„S dopravou konstrukcí pro výstavbu dep a zábran již 
máme zkušenosti, protože ji zajišťujeme od roku 2016, 
kdy zde probíhal Evropský pohár. Každý rok je ale jiný  
a letos, mimo toho, že nám nepřálo počasí, jsme měli na 
starosti i city logistiku, tedy rozvoz mobilního oplocení  
v centru města,“ uvádí David Rybař, vedoucí dispečer 
pobočky Geis v Ejpovicích. „Vše jsme zvládli a velmi nás 
potěšila pochvala ředitele závodu,“ dodává David Rybař.

Součástí doprovodného programu Světového poháru 
byla také dětská soutěž, která je již známá jako Geis 
Baby Duathlon. Ani mrholení a chladné počasí nepoka-
zilo sobotní dopoledne téměř stovce dětí, které se ho 
zúčastnily. „Vyhlášení vítězů Geis Baby Duathlonu se 
mimo jiné zúčastnila i Vendula Frintová, která se druhý 
den stala vítězkou Světového poháru,“ uvádí Eva 
Děkanová, manažerka marketingu Geis CZ.

(URO)LOGICKÉ KROKY KE ZDRAVÍ 

Jsou věci, o kterých se většině lidí špatně mluví, 
ale které jsou pro zdraví a kvalitní život velmi 
důležité. Mezi ně patří urologická onemocnění. 
O osvětu a informování široké veřejnosti v této 
oblasti se snaží Česká urologická společnost.  
V pátek 28. 9. připravila v pražském parku 
Ladronka rodinné odpoledne, na kterém 
přiblížila možnosti prevence a léčby, konzultace 
s lékaři i ukázku neinvazivní diagnostiky. 
Odpoledne bylo doplněno zábavným progra-
mem. Skupina Geis se připojila k této akci  
a plánuje podporovat prevenci urologických 
onemocnění i v budoucnu.

Maskot akce „Urinášek“ a (zleva) Milan Dado 
(organizátor), MUDr. Michaela Matoušková  
(Česká urologická společnost), Eva Děkanová, 
marketingová manažerka a Jaroslava  
Šindelářová, HR team leader z Geis CZ.



GEIS V POLSKU – 
SEZNAMTE SE!
Mezi možnosti, jak přestavit zákazníkům i širší veřejnosti 

služby a hodnoty skupiny Geis, patří účast na veletr-
zích, konferencích, ale také lokálních akcích nebo 

setkáních se studenty.

„Pro skupinu Geis byla v tomto roce zásadní účast na 
květnovém logistickém kongresu Logistics 2018 v Poznani. 
Ten se řadí mezi nejvýznamnější logistické akce v Evropě,  
a představuje trendy a novinky z oblasti dopravy, skladování, 
komplexních logistických služeb, městské logistiky a IT 
řešení,“ řekl Marcin Tabara, marketingový specialista skupiny 
Geis v Polsku. „Naše služby jsme také úspěšně prezentovali na 
veletrhu e-handel v Krakově, který je zaměřen především na 
firmy z oblasti e-commerce a nyní se připravujeme na jeho 
podzimní část, která se bude konat ve Varšavě,“ říká Marcin 
Tabara. Skupina Geis se prezentovala také na červnovém 
veletrhu logistiky, skladování a dopravy Modernlog v Poznani. 

Cílem prezentace skupiny Geis na těchto akcích je samozřejmě 
představení komplexních služeb, ale také příležitost pro 
prohloubení vztahů se stávajícími klienty a získání nových 
obchodních kontaktů.

Produkty a hlavně možnosti a výhody synergie logistických 
služeb v rámci skupiny Geis představili naši odborníci také  
na Studentské vědecké konferenci pořádané společností SKN 
Login na Univerzitě v Lodži, se kterou skupina dlouhodobě 
spolupracuje.

„Pro skupinu Geis je důležité, aby byla dobře vnímána  
v místech, kde máme pobočky. Proto podporujeme například 
akci Slavnosti rodiny, kterou pořádá město Stryków,“doplňuje 
Marcin Tabara. 

RŮZNÉ

GEIS BABY 
DUATHLON SI 
UŽILA TÉMĚŘ 
STOVKA DĚTÍ 

Letošní ročník extrémního přechodu Beskyd, 
tedy Beskydské sedmičky, který se konal první 
zářijový víkend, měl hned trojí zastoupení 
skupiny Geis. Dvě dvojice zaměstnanců se 
vydaly spolu s dalšími 2 889 nadšenci na tuto 
95 km dlouhou, velmi náročnou trať  
s převýšením téměř 5 500 m a překonali ji!
 Logistickou podporu, tedy přepravu zavazadel 
závodníků z místa startu ve Třinci do cíle ve 
Frenštátě pod Radhoštěm zajistil Geis.

Odpověď na tuto otázku možná najdete  
v novém českém filmu, jehož vznik podpořila 
skupina Geis. V minulém vydání Transferu 
jsme vás informovali o tom, že film Po čem 
muži touží, se právě začal natáčet a nyní již 
můžeme říci, že se stal letošním nejúspěšněj-
ším českým filmem v návštěvnosti během 
prvního víkendu po premiéře. Film má tak 
dobře našlápnuto stát se nejúspěšnější 
komedií celého roku. Jistě k tomu přispěly  
i výkony herců Jiřího Langmajera a Anny 
Polívkové, svoji malou roli si také zahrál mladý 
český herec Dominick Benedikt jako řidič  
v barvách skupiny Geis.

NA HORU!

PO ČEM 
MUŽI TOUŽÍ? 
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PRINCIP GEIS:  

SPOLEHLIVĚ V RÁMCI  

SÍTĚ DO CELÉ EVROPY  

PŘESNĚ PODLE  

POŽADAVKŮ.

Zásobování nebo distribuce, národní nebo mezinárodní přeprava: vždy pro Vás najdeme cestu.  
S naším know-how, spolehlivostí, flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na komplexní balík služeb:  
www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES


