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03EDITORIAL

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,

Road Services, Air + Sea Services a Logistics 
 Services: Letecké a námořní přepravy jsou nedílnou 
součástí tří hlavních produktů skupiny Geis.  
Patří zcela jednoznačně k našim klíčovým kompe-
tencím. Koneckonců v tomto oboru podnikáme  
již více než 40 let – svůj první námořní kontejner 
jsme poslali do Singapuru už v roce 1975.

VLASTNÍ PRODUKTY LETECKÝCH A NÁMOŘNÍCH 
PŘEPRAV

V Polsku, České republice a ve Švýcarsku máme 
vlastní společnosti, které úspěšně realizují již mnoho 
let letecké a námořní přepravy pro naše klienty. 
Nyní opět nabízíme našim zákazníkům vlastní 
produkty leteckých a námořních přeprav i v Německu. 
Od roku 2002 až do konce roku 2015 jsme letecké  
a námořní přepravy realizovali spolu se společností 
Bolloré v joint venture Geis SDV. Od té doby 
 pokračujeme ve spolupráci a v Německu odbavujeme 
letecké a námořní přepravy nadále s Bolloré.

Nyní využíváme naše know-how a opět máme  
pro naše zákazníky v Německu vlastní společnost. 
Bodovat chceme především naší blízkostí  

k  zákazníkům a nabídkou nejlepších služeb  
i v oblasti leteckých a námořních přeprav.  
O nově založené společnosti Geis Air + Sea GmbH  
a o akvizici TAS Transport and Service GmbH se  
více dočtete na straně 13.

Další novinky a zajímavé informace o skupině Geis 
na Vás čekají v tomto vydání Transferu. Doufáme,  
že si přečtete aktuální číslo!

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
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ÚSPĚŠNÁ 
 LOGISTIKA PRO  
ESHOPY
Pohodlné nakupování přes internet je už léta oblíbené: jen pár  kliknutí 
z pohodlí domova a požadované zboží je objednáno. O tom, za jak 
dlouho zboží dorazí a jak je příjemce nakonec spokojený,  rozhoduje 
efektivita logistických procesů. Na třech aktuálních příkladech 
 ukážeme, jaká řešení na míru Geis v oblasti e-commerce nabízí.

DVA  
MILIÓNY   
BALÍKŮ  
PRO TCHIBO

E-commerce zažívá boom: 
podle Spolkového svazu 
průmyslu stouply v roce 2017 

jen v Německu tržby o 10,9 
procent. Jeden z největších němec-
kých e-shopů provozuje Tchibo 
GmbH. V aktuálním žebříčku 
Výzkumného institutu pro maloob-
chod EHI patří německému 
e-shopu Tchibo devátá příčka. 
Zhruba 30 procent svých obratů 
generuje Tchibo z online prodeje.

KAŽDÝ TÝDEN NOVÝ SVĚT

Důležitým faktorem úspěchu  
je měnící se sortiment: zákazníci 
Tchiba mohou každý týden  
objevovat nové tematické světy. 
Zaměřují se na nepotravinářské 
zboží, potřeby pro domácnost  
a kuchyňské spotřebiče, módu, 

Začínala s kávou. Dnes 
je firma Tchibo úspěšná 
i díky svým týdenním 
tematickým nabíd-
kám. Retailový gigant 
restrukturalizoval svou 
logistiku, aby mohl  
dále rozvíjet svůj e-shop.
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HLAVNÍ TÉMA 05

sport a elektroniku. V nabídce 
Tchiba jsou i hračky, šperky či 
potřeby pro zahradu.

Kapacity nutné pro další rozvoj  
a upevňování pozice svého e-shopu 
získalo Tchibo v roce 2016,  
když otevřelo své druhé logistické 
centrum. Vzhledem k tomu, že 
sklad měl zásobovat kromě  
regionu jižního Německa i celou 
střední a východní Evropu,  
byl Cheb v západních Čechách 
ideální volbou.

DRUHÝ NEJVĚTŠÍ LOGISTICKÝ 
SKLAD V ČESKÉ REPUBLICE

Skupina Geis řídí distribuční 
centrum od samého začátku: 
první balíky z nového skladu 
rozeslali zaměstnanci Geisu  
2. prosince 2016. Na začátku  
byla k dispozici plocha 39 000 
metrů čtverečních. V polovině 
roku 2017 zahájilo Tchibo druhou 
etapu výstavby. Centrum se tím 
rozrostlo na zhruba 73 000  
metrů čtverečních a stalo se tak 

KAŽDÝ TÝDEN  
MOHOU ZÁKAZNÍCI 
TCHIBA OBJEVOVAT 
NOVÝ TEMATICKÝ 
SVĚT – A Z POHODLÍ 
DOMOVA OBJEDNÁVAT.

>>>
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druhým největším logistickým 
terminálem v České republice.
V obrovském distribučním centru 
odpovídají zaměstnanci Geisu  
za veškeré provozní činnosti – od 
příjmu zboží přes skladování, 
kompletování, třídění a balení až 
po nakládku. Tým tvoří několik 
set zaměstnanců, kteří pro  
Tchibo pracují ve dvou směnách 
šest dní v týdnu.

VE ŠPIČCE PŘES 30 000 BALÍKŮ 
DENNĚ

I logistiky čeká každý týden nový 
svět – od županů až po  příborníky. 
Vzhledem k této velmi různorodé 
struktuře produktů je nutná 
maximální flexibilita technologií, 

uskladnění a manipulací. Zákaz-
níkům Tchiba z České republiky, 
Slovenska, Polska, Maďarska, 
Rakouska, jižního Německa  
a Švýcarska odsud denně odejde 
v průměru 25 000 balíků. Geis  
v těchto dnech vyexpedoval již 
dvoumiliontý balíček z Tchiba.

RYCHLEJI A S ŠIRŠÍM 
 SORTIMENTEM

„Je to velmi důležitý projekt,“ řekl 
Dr. Jan Schneider, ředitel Ware-
housingu společnosti Tchibo. 
„Díky novému centru jsme mohli 
snížit dodací lhůty do jižního 
Německa a středoevropských 
zemí. Navíc vzhledem k novým 
kapacitám můžeme našim zákaz-
níkům nabídnout ještě širší sorti-
ment.“

„DÍKY NOVÉMU SKLADU 
MŮŽEME ZKRÁTIT 
DODACÍ LHŮTY DO 
JIŽNÍHO NĚMECKA  
A STŘEDOEVROPSKÝCH 
ZEMÍ.“ 

Dr. Jan Schneider,  
ředitel Warehousingu společnosti Tchibo

v průměru 25 000 balíků denně

73 000 m² logistických ploch

až 500 zaměstnanců skupiny Geis

S plochou 73 000 m² je sklad Tchiba  
v Chebu druhým největším logistickým 
terminálem v České republice.
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Dne 13. února letošního 
roku otevřel své virtuální 
dveře nový internetový 
obchod dm drogerie 
markt. Zákazníci v České 
republice a na Slovensku 
si nyní mohou objednat 
kolem 12 000 výrobků 
online. O skladovou 
logistiku a distribuci se 
stará skupina Geis.

GEIS JE 
LOGISTICKÝM 
PARTNEREM   
NOVÉHO ONLINE 
SHOPU DM 
DROGERIE MARKT

Nový online shop dm drogerie 
markt pro Slovensko  
a Českou republiku má 

samostatné webové stránky,  
ale společný logistický systém: 
Geis zajišťuje všechny procesy  
v logistickém centru  Pohořelice 
jižně od Brna. Jedná se o příjem 
zboží a zanesení údajů do 
 skladového systému – u někte-
rých položek včetně údajů o datu 
spotřeby, skladování, vychystá-
vání objednávek a balení zásilek.

KOMPLETNÍ DODAVATELSKÝ 
ŘETĚZEC

Společnost Geis také přepravuje 
balíky koncovým zákazníkům. 
Objednávky přijaté před 12 hod. 
jsou doručeny v České republice  
i na Slovensku následující pracov-
ní den. 

„Jsme velmi potěšeni, že nám dm 
drogerie markt svěřila tento 
projekt,“ říká Soňa Rychtaříková, 
vedoucí projektového oddělení 
Geis. „Děláme vše, abychom naše-
mu klientovi a jeho zákazníkům 
poskytli špičkové služby. Připra-
vujeme například vychystávání 
objednávek pomocí tabletu, 
 mobilního telefonu a prstového 
skeneru.“ 

DM DROGERIE MARKT 
S přibližně 3 500 prodejnami ve 
13 zemích a 59 000 zaměstnanci 
je dm drogerie markt největší 
drogistickou skupinou v Evropě. 
Společnost dm již provozuje 
internetové obchody v Německu, 
Rakousku a Maďarsku.
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Kojenecké mléko  
z Německa – to je 
 nejprodávanější 
 produkt v čínském 
e-shopu společnosti 
babymarkt.de GmbH. 
Aby se žádané zboží 
dostalo k čínským 
 zákazníkům včas,  
sází babymarkt na 
chytrý supply chain –  
se  společností Geis  
jako partnerem  
pro e-logistiku.

Skladování sušeného mléka 
zajišťuje společnost  
Geis v logistickém centru  

v Dietzenbachu u Frankfurtu. 
Mléko v prášku sem výrobce 
dodává celovozovými zásilkami. 
Zaměstnanci Geis Industrie- 
Service GmbH zboží přejímají  
a skladují ve skladu o kapacitě  
až 1 500 paletových míst. Sklad 
byl speciálně certifikován podle 
systému hygieny potravin HACCP.

BEZPEČNĚ A RYCHLE

Geis denně vychystá až 1 500 
objednávek a připraví je  
na palety k leteckému exportu. 

„Každý balík už u nás opatříme 
štítkem čínské pošty s adresou 
příjemce v jazyce země příjemce,“ 
vysvětluje Harald Löhr, vedoucí 
logistického centra v Dietzenba-
chu. „Zásilky tak putují přímo  
do místního distribučního systému 
a jsou neprodleně doručovány 
konečným příjemcům.“

08

Mléko v prášku ze zahraničí je mezi 
 čínskými rodiči vyhledávaným zbožím 
vzhledem k tomu, že před 10 lety zde 
onemocnělo téměř 300 000 kojenců  
po požití domácího kontaminovaného 
sušeného mléka. Zboží z Německa  
má naopak v Číně vynikající pověst.

E-LOGISTIKA 
PRO ČÍNSKÉ 
DĚTI
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Globální sítě, blesková komunikace: 
moderní informační technologie 
nabízejí obrovské možnosti – zejména 
pro inovativní společnosti. Vývoj 
však přináší i rizika, například rychle 
rostoucí počítačovou kriminalitu. 
Geis je na to připravený.

ZAMĚŘENO NA   
BEZPEČNOST IT

Hackeři infikují  počítačové 
systémy viry, kradou 
identity a požadují výkupné, 

poté co k vám propašovali 
trojského koně. Podnikání těchto 
zločinců vzkvétá – i díky novým 
technologickým trendům jaký 
mi jsou internet věcí a průmysl 
4.0. Přesto se nejedná o nové 
téma. To je důvod, proč se Geis 
již dlouhá léta zaměřuje na co 
možná nejlepší bezpečnost dat.

ENERGIE PRO BEZPEČNOST

Skupina Geis si již v roce 2013 
nechala v Německu certifikovat 
svůj systém řízení informační 
bezpečnosti podle mezinárodní 
normy ISO 27001. „Zavedli 
jsme systematickou bezpeč-
nostní strukturu IT,“ řekl Ralf 
Lammering, jednatel společnosti 
Geis Industrie-Service GmbH. 
„Vysoká dostupnost a ochrana 
dat jsou absolutní prioritou.“ 
Geis neustále investuje do 
aktualizací a rozšiřování bezpeč-
nostních systémů a hardware.

Díky různým preventivním 
 opatřením a zvyšování povědomí 
ve všech oblastech, kterých 
se bezpečnost týká, jsou zaměst-
nanci Geisu vždy „up-to-date“. 
„Internetová kriminalita bude  
v budoucnu stále častější. Široké 
know-how našich specialistů  
a sofistikované bezpečnostní 
systémy jsou prostředky, kterými 
tomu čelíme,“ říká Ralf Lammering.

Geis je připravený bránit se počítačové kriminalitě 
sofistikovanými bezpečnostními systémy.
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10 ROAD SERVICES

CHYTRÁ   
OBĚHOVÁ 
KONCEPCE

Ekologická a ekonomická: 
pro společnost Uponor, 
která se specializuje  
na komplexní řešení  
v oblasti hygieny pitné 
vody a vytápění budov, 
kombinuje Geis od 
 začátku roku zásobování 
výroby a distribuci díky 
chytré oběhové koncepci.

Uponor byl založen přesně 
před 100 lety ve Finsku,  
v malé tesařské dílně  

v Lahti. V roce 1965 vyrobil první 
plastové trubky.  Dnes patří 
společnost se 4.100 zaměstnanci 
a obratem dalece přesahujícím 
miliardu eur k největším společ-
nostem ve svém oboru. Německé 
sídlo má v bavorském Haßfurtu.

Před dvěma a půl roky začala 
spolupráce se skupinou Geis.  
Ta převzala nejprve přepravu 
kusových zásilek v severový-
chodním Německu, Belgii  
a Lucembursku, když i  v těchto 
regionech dokázala nabídnout 
doručení ve 24hodinovém servisu.

SPOLUPRÁCE V CELÉ EVROPĚ

Krátce nato převedl Uponor na 
svého logistického  partnera distri-
buci do celého Německa a Evropy 
z centrálního skladu v Haßfurtu. 

Začátkem roku převzal Geis 
odpovědnost také za zásobování 
výrobních závodů Uponor pro 
vícevrstvé kompozitní trubky  
v Zella-Mehlis (Durynsko). 
 Uponor přitom vyrábí nepřetržitě 
sedm dní v týdnu přímo do přista-
vených návěsů Geisu. Výrobce 
díky tomu může využívat celý 
prostor haly k výrobě, skladovací 
prostory pro hotové výrobky již 
nejsou potřeba.

„VELMI DOBRÉ DORUČOVACÍ 
SLUŽBY HRAJÍ DŮLEŽITOU ROLI 

VE SPOKOJENOSTI NAŠICH 
ZÁKAZNÍKŮ.“ 

Frank Wildenhues, Supply Chain Coordinator 
Central Europe v Uponoru
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EFEKTIVNÍ KYVADLOVÁ 
DOPRAVA

Geis převáží zboží ze 
Zella-Mehlisu do zhruba 
100 kilometrů vzdáleného 
centrálního skladu  
v Haßfurtu. „Tyto přepra-
vy byly impulsem pro 
vytvoření nové koncepce 
 kyvadlové přepravy,“ 
vysvětluje Klaus Stäblein, 
jednatel divize Road 
Services v Německu. 

Přeprava probíhá následovně:  
Po příjezdu do centrálního skladu 
přistaví tahač návěs k vykládce  
a převezme další, ve kterém jsou 
již naloženy odchozí zásilky.  

Ty odváží ke konsolidaci a distri-
buci do Bad Neustadtu, který leží  
v polovině trasy do Zella-Mehlisu. 
Prázdné návěsy přistaví Geis opět 
do výrobního závodu v Zella- 
Mehlisu. „Zkrátili jsme přepravy  
a minimalizovali jízdy s prázdnými 
návěsy, ale také prostoje při 
 nakládce a vykládce,“ říká Klaus 
Stäblein. „Tato koncepce snižuje 
náklady na logistiku a je šetrnější 
k životnímu prostředí.“

GEIS DORUČUJE VE VELKÉM

Velkou část objednávek doručuje 
Geis přímo na staveniště  
v Německu a v sousedních zemích –  
v pevně stanovených termínech  
s kvalitou doručení 99 procent.  
To neplatí jen pro kusové, ale i pro 
velké zásilky o délce až 6 metrů  
a výšce 2,40 metru. Patří mezi  
ně například předizolované 
 trubky Ecoflex z výrobního závodu 
Upronu v Haßfurtu. K jejich 
 manipulaci používá Geis speciální 
procesy.

„Ve skupině Geis jsme našli logis-
tického partnera, který nejen že 
nabízí velice spolehlivé a flexibilní 
služby, ale především také proak-
tivně jedná a přemýšlí,“ řekl Frank 
Wildenhues, Supply Chain Coordi-
nator Central Europe v  Uponoru. 
„Tento velmi dobrý doručovací 
servis hraje důležitou roli ve 
 spokojenosti našich zákazníků.“

Geis přepravuje pro Upron i velké zásilky, 
jako například předizolované trubky Ecoflex.
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Geis dodržuje úzká časová okna 
pro doručování do instalatérských 
a topenářských velkoobchodů díky 
přesnému plánování a neustálému 
sledování. Pokud by přesto došlo  
k něčemu nepředvídatelnému, 
okamžitě informuje jak Uponor,  
tak příjemce. 

PŘESNÉ DORUČOVÁNÍ



Na konci minulého roku 
otevřel Geis Parcel CZ nový 
balíkový hub v Modleticích  
u Prahy. Provoz překladiště 
nyní běží na plno.  
O významu a zvláštnostech 
hubu hovoří jednatel 
společnosti Daniel Knaisl.

Daniel Knaisl, 
jednatel  

Geis Parcel CZ

Pane Knaisle, Geis už v České republice  disponuje  
 silnou sítí. Proč nový hub?
Díky našemu úspěšnému vývoji nám 10 let starý hub již 
nestačil a to jak třídící kapacitou, tak i počtem bran na 
vykládku a nakládku. Nyní jsme kapacitu 2,5krát navýšili –  
sorter vytřídí až 16 000 balíků za hodinu a máme   
výrazně více bran.

V čem vidíte výhody Modletic?
Praha a střední Čechy je ekonomicky nejsilnější region 
České republiky. Modletice leží jen 15 kilometrů od Prahy, 
přímo u dálnice D1. Dopravní napojení je optimální jak  
na vnitrostátní, tak mezinárodní síť. Poloha je ostatně již 
osvědčená: náš dosavadní hub byl odsud vzdálený jen  
tři kilometry.

Jaké výhody přináší nový hub zákazníkům?
Díky rychlejšímu třídění zásilek můžeme zákazníkům 
nabídnout ve všech regionech pozdější časy svozů.  
A protože hlavní běhy se zásilkami na doručení přijíždějí 
na depa dříve, začínáme i o něco dříve rozvážet. 

Máte již plány do budoucna?
Naši sít neustále rozvíjíme. Plánujeme modernizaci,  
popř. přestěhování několika poboček. A to nejen 

 v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku.  
K tomu  výrazně investujeme do optimalizace  
našich systému IT. Ty jsou klíčem našeho  
úspěchu.

ČESKO: NOVÝ 
 BALÍKOVÝ HUB  
V PLNÉM PROVOZU

12 ROAD SERVICES
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Od 1. března funguje nově 
založená společnost Geis 
Air + Sea GmbH. Jednatel 

společnosti Stefan Wendl nejprve 
sestavil tým centrály na norim-
berském letišti. Společnost nabízí 
odbavení leteckých a námořních 
přeprav, projektovou logistiku  
a celní odbavení.

V plánu je rozšíření tohoto servisu 
i na další pobočky. Stefan Wendl 
(45) disponuje dlouholetými 
zkušenostmi z oblasti leteckých  
a námořních přeprav. Ve skupině 
Geis bude řídit a dále rozvíjet celý 
produkt Air + Sea Services.

Druhou novou společností 
 skupiny Geis v produktu Air + Sea 
je TAS Transport and Service 

GmbH. Geis ji převzal v březnu 
zpětně k 1. lednu. TAS byl založen 
v roce 1995 v Hamburku a zamě-
řoval se zprvu pouze na námořní 
přepravu. Dnes společnost působí 
i v leteckých přepravách a vlastní 
další pobočky na letišti ve Frank-
furtu a v Mnichově.

Tým 40 spolupracovníků bude  
i v budoucnu vést dlouholetý 
jednatel společnosti Christian 
Decker a s ním i Stefan Wendl, 
který je nově v managementu 
TASu. „Chceme být blízko zákaz-
níkům a chceme dále rozšiřovat 
naši síť leteckých a námořních 
přeprav,“ řekl Stefan Wendl.  
„To platí jak pro Německo, tak  
i pro naše aktivity v Česku, Polsku, 
Lucembursku a Švýcarsku.“

GEIS  
POSILUJE   
LETECKÉ  
A NÁMOŘNÍ  
PŘEPRAVY

Hamburský tým nové 
 společnosti Geis TAS Transport 
and Service GmbH.

Tým TAS Transport 
and Service GmbH ve 
Frankfurtu.

Norimberský tým nově 
založené společnosti 
Geis Air + Sea GmbH.

EXPRES DO JIHOAFRICKÉ 
REPUBLIKY

Geis dopravil naléhavou zásilku 
autodílů ze Skalice na Slovensku do 
výrobního závodu v Johannesburgu –  
za pouhé dva dny.

21. prosince přišla naléhavá objednáv-
ka z Jižní Afriky: autodíly musí být  
na místě do 23. prosince. Tým letecké 
dopravy z Geis CZ Air + Sea ihned 
zorganizoval nakládku ve Skalici. 
 Zásilka odtud odjela přímou přepravou 
ve dvě hodiny odpoledne. V 19.00 hod.  
dorazila do Prahy a okamžitě byla 
poslána letecky do Frankfurtu.

Následující den v 9:55 hod. již vzlétlo 
letadlo Lufthansy s naléhavou zásilkou 
autodílů a přistálo 23. prosince  
v 9:25 v Johannesburgu. Díly dorazily 
do továrny přesně na čas. Geis 
doručil autodíly potřebné pro montáž 
vozů ze Skalice na Slovensku do 
výroby v Johannesburgu – za pouhé 
dva dny.
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Pro skupinu Husqvarna 
pracuje Geis v České 
 republice již téměř 11 let. 
Po celou dobu rozšiřuje  
jak servis v oblasti 
 kontraktní logistiky, tak 
přepravy a distribuce.

KOMPLEXNÍ   
SLUŽBY PRO 
HUSQVARNU 

Vedle samotné Husqvarny 
patří mezi globální spotře-
bitelské značky skupiny  

i McCulloch a Gardena. „Právě 
pro značku Gardena jsme v roce 
2007 připravili projekt centrál-
ního skladování pro český  
a slovenský trh včetně distribuce 
zákazníkům v obou zemích.  
Již po dvou letech se naše spolu-
práce značně rozšířila,“ říká  
Pavel Křížek, ředitel Logistiky 
Geis CZ. Geis připravil pro 
Husqvarnu projekt nového distri-
bučního centra pro region CEE 
(CZ, SK,PL,H). Husqvarna Group 
uzavřela postupně svoje sklady  
v uvedených zemích a přesklad-
nila zboží do Distribučního centra 
skupiny Geis v Ostravě. Jedná  
se o sklad finálních produktů 
Husqvarna, Gardena, McCulloch  

i  náhradních dílů a příslušenství.  
„V roce 2009 jsme začínali na  
8 000 m² a nyní máme v sezóně 
15 000 m² – 40 000 pozic pro 
náhradní díly a 10 000 pozic  
v paletových regálech. Ve špičce 
zaměstnáváme více než 100 lidí,“ 
popisuje rozvoj projektu Pavel 
Křížek.

Od počátku spolupráce zajišťoval 
Geis také distribuci zboží v České 
republice a na Slovensku. Po 
rozšíření vlastní sítě do Polska 
mohl nabídnout distribuci ve 
všech třech zemích. Od září 
minulého roku tak zboží skupiny 
Husqvarna proudí v České Re-
publice, na Slovensku i v Polsku 
distribuční sítí Geis. I přes to, že 
se jedná o velmi náročný projekt, 
proběhlo rozšíření sítě a nastave-
ní všech procesů, které jsou  
v rámci spolupráce nutné, bez 
problémů, a to hlavně díky přeno-
su celého know-how v rámci 
skupiny Geis.

 „Výhodou je, že v České republi-
ce, na Slovensku a také ve velké 
části Polska doručujeme v režimu 
24hod. a můžeme efektivně 
 kombinovat jak balíkovou, tak 
paletovou nebo celovozovou 

LOGISTICS SERVICES 

Z Distribučního centra v Ostravě 
proudí zboží skupiny Husqvarna do 
celé České republiky, na Slovensko, 
do Polska a Maďarska.
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přepravu. Náš dopravní servis 
zahrnuje nejen doručení do pro-
dejen, ale i na soukromé adresy, 
přesně podle objednávek,“ 
 doplňuje Pavel Křížek.

Projekt přináší benefity oběma 
partnerům. Koncentrovaná skla-
dová zásoba pro celý CEE region 
do jednoho místa znamená pro 
Husqvarnu zajímavé snížení 
nákladů na vázaný kapitál, dodací 
lhůty se zkrátily a zboží se tak 
dostane ke koncovým zákazní-
kům rychleji. Geis poskytuje  
v tomto projektu všechny svoje 
produkty – od dopravy přes kon-
traktní logistiku a dodávku obalů, 
přes všechny druhy přeprav,  
až po veškeré celní služby, které 
zajišťuje Geis CZ Air + Sea. „Tento 
projekt je pěkným naplněním 
našeho motta: Skupina Geis – 
Komplexní přepravní a logistické 
služby,“ uzavírá Pavel Křížek.

LOGISTICS SERVICES 

LOGISTICKÝ PROJEKT  
FEICO

Pro firmu Windmöller & Hölscher 
Machinery, celosvětového  výrobce 
balících a tiskařských strojů  
a techniky, který má jeden z výrobních 
závodů v Prostějově, zajišťovala 
společnost Spedition Feico, člen 
skupiny Geis, doposud celovozovou 
přepravu, denní dopravu just in time  
z a do výroby, služby celní deklarace 
a skladování. 

Nyní se spolupráce  rozšířila i na 
služby s přidanou hodnotou.  
Od ledna již provádějí  pracovníci 
Feica jednoduché montážní práce  
a kompletace dílů a součástek  
k modulu Turboclean, který zajišťuje 
přívod barvy do jednotlivých 
barevníků tiskařského stroje. 

Spuštění projektu, ve kterém se 
počítá až s 30 pracovními místy, 
předcházelo proškolení zaměstnanců 
ve firmě Windmöller & Hölscher 
Machinery Prostějov. Samotný 
projekt je umístěn přímo v prosto-
rách společnosti Feico na celkové 
ploše 1 900 m².

Distribuční centrum je umístěno v areálu 
ostravské pobočky skupiny Geis.
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Najdete je v nákupních centrech i na pěších 
zónách každého většího města – obchody 
specializované na sportovní zboží s logem 

INTERSPORT. Síť sdružuje po celém Německu  
více než 900 obchodů, které v roce 2017 dosáhly 
obratu 2,94 miliard eur. INTERSPORT se tím  
stal nejúspěšnější sítí samostatných sportovních 
obchodů v Německu. Náročnou organizací svých 
logistických procesů nyní pověřil INTERSPORT 
skupinu Geis.

LOGISTIKA NA MÍRU

Cílem INTERSPORTU je, aby se logistické odbavení 
přizpůsobilo na míru produktům jeho dodavatele 
Nike. INTERSPORT proto outsourcuje veškeré své 

SPORTOVNÍ 
LOGISTIKA
Cool tenisky a trendy mikiny:  
V novém logistickém a technologickém 
centru Geis v Gochsheimu  
(u Schweinfurtu) jsou všudypřítomné 
produkty značky Nike. Pro svého 
zákazníka INTERSPORT Geis nyní 
zajišťuje kompletní skladování 
veškerého zboží tohoto sportovního 
obra. 
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dodací procesy pro Nike přes Geis v Gochsheimu. 
INTERSPORT tím zároveň získal kapacity pro další 
růst ve vlastním centrálním skladě v Heilbronnu.

V nově postaveném logistickém centru Gochsheim 
vybavil Geis 11 000 metrů čtverečních plochy 
přesně podle požadavků zákazníka. „Projekt jsme 
odstartovali bez problémů,“ řekl Marco Weißensel, 
odpovědný regionální vedoucí logistiky. „Byli jsme 
schopni dodržet všechny časové lhůty.“

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC ORIENTOVANÝ  
NA POPTÁVKU

Zboží přichází do Gochsheimu jak z centrálního 
skladu Nike v belgickém Laakdalu, tak i napřímo  
z výrobních závodů z celého světa. Geis v Gochsheimu 
skladuje sportovní zboží, kompletuje objednávky  
a připravuje je k distribuci do zhruba 1 500 obchodů  
v Německu. Geis realizuje i služby s přidanou hodnotou.

Logistické procesy se liší podle způsobu objednávky: 
zboží objednané před zahájením prodeje na jaře,  
v létě, na podzim a v zimě Geis zkompletuje hned po 
dodání, protože množství a termíny jednotlivých 
objednávek jsou již pevně dané. U všech objednávek, 
které přijdou po zahájení prodeje, je už důležitá rychlost: 
tyto doobjednávky obdrží Geis v noci a následující  
den je odesílá. Aby to mohl zajistit, využívá Geis 
nejmodernější technologie, jako jsou vychystávací 
vozíky s integrovanými počítači a dotykovými displeji 
či speciální rukavice s vestavěnými čtečkami čáro-
vých kódů.

VÍCE MÍSTA V CENTRÁLNÍM SKLADU

Výhody lokality Gochsheim jsou jasné: poloha  
v srdci Evropy je extrémně výhodná a již brzy se 
odsud budou zásobovat obchody INTERSPORTu  
na území Rakouska, České republiky, Slovenska  
a Maďarska. Další plochy pro rozšíření logistického 
centra jsou již připraveny. Geis tak může skupinu 
INTERSPORT optimálně podpořit v jejích plánech 
rozvoje – například v oblasti e-commerce.

„V ROCE 2018 
PLÁNUJEME 
VYCHYSTAT KOLEM  
370 000 BALÍKŮ  
S VÍCE NEŽ ŠESTI 
MILIÓNY POLOŽEK.“ 
Ferdinand Fritsche,  
ředitel pobočky Gochsheim

V novém logistickém a technologickém 
centru Gochsheim realizuje Geis v pověření 
INTERSPORTu logistické odbavení na míru 
produktům Nike.Ry
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V posledním březnovém týdnu začal  režisér 
Rudolf Havlík natáčet novou filmovou komedii 
s názvem „Po čem muži touží“. Mezi   partnery 
filmu, jehož premiéra je plánovaná na druhou 
povinu září, se zařadila i skupina Geis.  
Na co se můžete těšit? Režisér Rudolf Havlík  
a scénáristka Radka Třeštíková se rozhodli 
vyprávět s humorem a nadsázkou příběh  
o věčném soupeření mužského  
a ženského světa. V nové české komedii hrají 
například Jiří Langmajer, Anna Polívková,  
Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, 
Oldřich Navrátil nebo Naďa Konvalinková. 

Společnost Geis Cargo International Poland 
nyní patří mezi „Diamenty Forbesa“ – 
 Diamanty Forbesu 2018. Tento prestižní 
žebříček zveřejňuje polské společnosti  
s nejdynamičtějším růstem v posledních 
letech.

Hodnocení firem probíhá podle švýcarské 
metody oceňování společností, přičemž 
hlavními kritérii jsou obraty a zisk, platební 
morálka a bonita společnosti. „Z ocenění 
máme velkou radost,“ říká Agnieszka 
Stępień-Kottal, prokuristka Geis Cargo 
International Poland. „Ukazuje nám, že jsme  
na správné cestě.“

GEIS PODPORUJE  
ČESKOU  
KINEMATOGRAFII

DIAMANT  
FORBESU   
PRO POLSKÝ  
GEIS 

CELOVOZY  
NA SLOVENSKU 
„IDÚ“
Záujem zákazníkov o profesionálne služby Geis SK rastie 

aj v oblasti celovozovej prepravy. Väčšina slovenských 
pobočiek už má svoje špecializované celovozové 

oddelenia, ktoré efektívne zabezpečujú vnútroštátnu, ale aj 
medzinárodnú prepravu. Napríklad v decembri minulého 
roka sa Geis zaradil medzi vybraných dopravcov spoločnosti 
Pepsi-Cola SR. Celovozové oddelenie zvolenskej pobočky 
teraz zabezpečuje dovoz Pepsi- Coly z českého skladu  
v Prahe na Slovensko. Len počas prvých 4 týždňov doviezli 
takmer 60 kamiónov tovaru.

Ďalšou značkou, ktorá dala prednosť skupine Geis je spoloč-
nosť Hornbach. Tá otvorila v januári tohto roka svoje nové 
distribučné centrum v rakúskom Enzersdorf an der Fischa  
a Geis SK po úspešnom tendri vykonáva exkluzívne 
 distribúciu tovaru z tohto skladu do slovenských marketov 
Hornbach. Súčasťou servisu sú aj prepravy refundácií  
a vratných obalov späť do distribučného centra. Operatívu 
zabezpečuje prešovské celovozové oddelenie.

18



19RŮZNÉ 19

Pre príjemcov, ktorým nevyho-
vovalo doručenie kuriérom, 
alebo sa jednoducho nechceli 

viazať na čas doručenia, spustil 
Geis službu vyzdvihnutie zásielok 
vo výdajných miestach v Českej 
republike v júni 2014. Sieť sa ďalej 
rozšírila na Slovensku a prvé 
výdajné miesto otvorila v novembri 
2015. V minulom roku po úspešnom 
vstupe na poľský trh sa do tejto siete 
zaradili aj poľské výdajne a dnešná 
medzinárodná sieť disponuje viac 
než 800 výdajnými miestami pod 
jednotným názvom Geis Point.  

„O doručení do Geispointu rozho-
duje sám príjemca a svoju zásielku 
si presmeruje pomocou webovej 
aplikácie na základe čísla zásielky 
a jedinečného PIN kódu, ktorý 
slúži aj k verifikácii pri doručovaní 
zásielky vo výdajnom mieste,“ 
hovorí Naďa Bohinská, projektová 
manažérka. „Príjemcovia si môžu 
zásielku nasmerovať do Geis Pointu 
priamo z e-shopu, alebo na základe 
sms počas doručovania. E-shopom 
ponúkame bezplatne modul, ktorý si 
môžu implementovať priamo na svoj 
web a zákazník si tak môže navoliť 
najbližší Geis Point už pri nákupe. 
Niektoré platformy však túto voľbu 
ponúkajú už vo svojom základe, 
preto integrácia je veľmi jedno-
duchá,“ dodáva Naďa Bohinská.

V tomto roku spoločnosť Geis otvo-
rila brány ďalším potencionálnym 
partnerom, ktorí chcú spojiť svoje 
služby s našim výdajným miestom. 
„Od začiatku spustenia služby  
Geis Point naši partneri pracujú  
v online aplikácii. Práca v nej je 
veľmi jednoduchá a rýchla. Jednou  
z partnerských výhod je napríklad 
zvýšenie počtu zákazníkov v pre-
dajni a zvýšenie efektivity predaja. 
Aj v tomto roku chystáme niekoľko 
významných noviniek v rámci 
služby Geis Point,“ dopĺňa Naďa 
Bohinská.

GEIS POINT  
V SIETI 



ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

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


