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UVIDÍME SE V MNICHOVĚ
HALA A5, STÁNEK 109/210

Milé čtenářky,
Milí čtenáři,
jako jednatelé skupiny Geis řídíme společně  
s Joachimem Finkem a Dr. Johannesem Söllnerem 
již téměř tři roky osudy našeho rodinného podniku. 
Rádi bychom Vás proto informovali o nejnovějších 
zprávách ze skupiny Geis. 

AIR + SEA NA VZESTUPU

Aktuálně můžeme ve skupině Geis přivítat 120 
nových zaměstnanců z divize leteckých a námoř-
ních přeprav německé společnosti Müller + Partner 
GmbH. Od konce minulého roku patří do týmu  
Geis Air + Sea GmbH a pro naše letecké a námořní 
přepravy v Německu jsou výraznou podporou 
(strana 8).

Dalších 50 zaměstnanců vítáme v Lichtenfelsu.  
1. dubna jsme převzali spediční pobočku společ-
nosti Kühne + Nagel (strana 5). Budeme ji dále 
rozvíjet a integrovat do systému pro přepravu 
kusových zásilek IDS. Každý z našich tří stávají-
cích regionů IDS, Norimberk, Naila a Bad Neustadt, 
věnuje část svého území Lichtenfelsu, který se 
nachází přímo mezi nimi. Tímto krokem získáme 
volné kapacity pro nové projekty a zoptimalizuje-
me kvalitu díky kratším trasám. 

IDS STVRZUJE NEJLEPŠÍ KVALITU

To, že je naše strategie kvality dlouhodobě úspěšná 
napříč celou skupinou, ukazuje rok co rok žebříček 
kvality IDS. Naše spediční pobočky v něm dosahují 
pravidelně již mnoho let nejlepších výsledků.  
V žebříčku 2019 se opětovně potvrzuje naše trvale 
vysoká kvalita: ve srovnání všech 47 poboček 
systému se pobočka Kürnach společnosti Hans  
Geis GmbH již potřetí za sebou umístila na druhém 
místě. 

Nejlepší kvalitu nabízí i naše divize Logistics 
Services: díky inovativním technologiím a integro-
vaným procesům CIP dosahujeme vysoké kvality 
99,99 procent (strana 11). 

Další informace najdete nejen v novém vydání 
Transferu, ale také „živě“ na veletrhu Transport 
Logistic v Mnichově. Těšíme se na Vaši návštěvu 
na našem stánku 109/210 v hale A5!

Srdečně,
Vaše rodina Geis

Hans-Georg Geis, Hans-Wolfgang Geis, Jochen Geis  
a Wolfgang Geis (zleva).

Übernahme

Übernahme



NAŠE SILNIČNÍ  
SÍŤ STÁLE ROSTE
Skupina Geis rozšiřuje v Německu svou síť pro silniční 
přepravy: v Lichtenfelsu převzala pobočku společnosti 
Kühne + Nagel a v Norimberku zahájila stavební práce 
na rozsáhlém rozšíření terminálu.
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BISCHOFF S NOVÝM JMÉNEM 

Bischoff International GmbH, společnost 
skupiny Geis, změnila k 1. dubnu svůj název na 
Geis Bischoff Logistics GmbH. Pod tímto 
názvem startuje i nová pobočka Lichtenfels.

Geis převzal společnost Bischoff v roce 2006  
a jako systémový partner sítě IDS působí  
v regionu Horní Franky. Geis Bischoff Logistics 
zaměstnává v současné době více než 300 
zaměstnanců v Naile a zhruba 50 dalších  
v Lichtenfelsu.

„Bischoff je součástí skupiny Geis už více než 
dvanáct let. Za tu dobu obě společnosti  
srostly v jeden celek,“ říkají Hans-Georg Geis  
a Wolfgang Geis. „Novým názvem jsme chtěli 
tuto skutečnost zdůraznit. Současně zachová-
váme silné jméno Bischoff i jeho tradici  
v regionu Horní Franky. Prostě „to nejlepší  
z obou“.

NOVĚ  
V LICHTENFELSU 
1. dubna tohoto roku převzal Geis 
od společnosti Kühne + Nagel 
pobočku pro silniční přepravy  
v Lichtenfelsu (Horní Franky). 
Jedná se o kompletní pobočku 
včetně veškerého vybavení a 50 
zaměstnanců. Všechna pracovní 
místa zůstanou zachována, tak 
že se zákazníci mohou nadále 
obracet na své stávající kontakt-
ní osoby. 

A kvizice posílila naše zastoupení  
v této oblasti,“ říkají majitelé a 
jednatelé skupiny Geis, Hans-Georg 

Geis a Wolfgang Geis. „Pobočka se 
zaměřuje na mezinárodní přepravy, což 
ideálně zapadá do portfolia našich služeb 
v regionu.“

BLÍŽ A EFEKTIVNĚJI

Spediční pobočka byla doposud součástí 
systému pro přepravu kusových zásilek 
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„S NOVOU POBOČKOU 
LICHTENFELS  
ZÍSKÁVÁME DALŠÍ  
KAPACITY PRO  
NOVÉ ZÁKAZNÍKY  
A PROJEKTY.“
Klaus Stäblein,  
jednatel německé divize Road Services

24plus. V budoucnu bude spolupracovat  
s největším systémem pro přepravu 
kusových zásilek IDS. „Převzetí pobočky 
Lichtenfels skupinou Geis posílilo síť IDS. 
Jsme tak zákazníkům ještě blíž a jsme 
efektivnější. Náš systémový partner Geis 
bude zákazníkům IDS, a tím i zákazníkům 
Kühne + Nagel, nabízet ve Francích vyni-
kající služby. Prodej pobočky Lichtenfels 
je tak výhrou pro všechny zúčastněné,“ 
vysvětluje Nicholas Minde, víceprezident 
Kühne + Nagel Deutschland, odpovědný  
za pozemní přepravy.

ČTYŘI MÍSTO TŘÍ

Z nové pobočky profituje nejen síť skupiny 
Geis, ale v konečném důsledku i koncoví 
zákazníci: „Lichtenfels má optimální 
polohu přímo na rozhraní našich tří 
regionů IDS v Bad Neustadtu, Norimberku 
a Naile,“ vysvětluje jednatel společnosti 
Klaus Stäblein. „Každý z těchto tří regionů 
postoupí část svého okrajového území 
nové pobočce. Díky tomu získáme kratší 
trasy a volné kapacity pro další růst. 
Pobočku Lichtenfels chceme samozřejmě 
otevřít novým zákazníkům a trhům  
a postupně ji dále rozšiřovat.“ 
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Rozsáhlé rozšíření pobočky 
Geis v Norimberku zahrnuje  
i další administrativní 
budovu (vlevo). Aktuální 
výstavba je na leteckém 
snímku vyznačena žlutě 
(nahoře). 

NORIMBERK NAROSTE  
O VÍCE NEŽ 50 PROCENT
V norimberské čtvrti Hafen  
Geis významně rozšiřuje svůj 
stávající spediční terminál  
o 5 000 metrů čtverečních. 

Rozšířením dosavadního překladiště 
vznikne v Norimberku jeden z největ-
ších terminálů pro silniční přepravy  

v regionu. Po dokončení bude mít celá 
stavba rozlohu 14 000 metrů čtverečních. 
Počet odbavovacích bran vzroste na 133.

Současně vzniká centrální venkovní 
manipulační plocha o rozloze více než  
30 000 metrů čtverečních a nové řídící 
pracoviště. Na 2 000 metrů čtverečních 
se rozšíří i administrativní budova. 

„Rozšířením terminálu významně  
zvýšíme naše kapacity a efektivitu. Cílem 
je, abychom i v budoucnu mohli nabízet 
našim zákazníkům v regionu Norimberk 
ta nejlepší řešení a optimální portfolio 
služeb,“ dodává Werner Dettenhaler, 
ředitel mezinárodních přeprav a obchodu 
a ředitel pobočky v Norimberku.

07HLAVNÍ TÉMA
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NOVÁ  
SPOLEČNOST  
PRO  
PROJEKTOVOU  
LOGISTIKU

Geis má nyní v Německu vlastní 
společnost zabývající se přepravní 
projektovou logistikou: od 1. března 
sdružuje Geis veškeré služby  
kolem nadrozměrných zásilek ve 
společnosti General Transport  
(CH) Project GmbH.

Nová německá společnost je 
dvojčetem švýcarské General 
Transport AG. Ta patří do skupiny 
Geis od roku 2011 a je jednou  
z nejrenomovanějších společností 
v oboru projektové logistiky  
a logistiky nadměrných zásilek.

General Transport (CH) Project 
GmbH nabízí zákazníkům  
v Německu mezinárodní projekto-
vou logistiku letecky, po moři, 
silnici i po železnici. Služby sahají 
až po přepravu kompletních 
průmyslových zařízení.

Jednatelem společnosti byl 
jmenován Harald Müller (54), který 
v oboru působí již několik desetile-
tí: v osmdesátých letech se vyučil  
v Geisu, později vystudoval 
podnikovou ekonomiku a v posled-
ních 20 letech byl odpovědný  
za námořní exporty u mezinárodní 
logistické společnosti. 

Harald Müller, 
jednatel společnosti 
General Transport 
(CH) Project  
GmbH 

M +P byl založen v roce  
1976 a působí kromě 
Fuldy, kde společnost 

sídlí, také v Berlíně, Dortmundu  
a Frankfurtu. Geis Air+ Sea 
GmbH převzal pobočky se všemi 
zaměstnanci a začlenil je do 
skupiny. Převzetí se netýkalo 
pouze zahraničních společností  
a divize smluvní logistiky.

„Integrace všech čtyř poboček 
proběhla na jedničku,“ pochvaluje 
si Stefan Wendl, jednatel Geis  
Air + Sea GmbH. „Velký dík patří 
zaměstnancům. Všichni nám 
zůstali věrní a pracují nyní pro 
Geis. Pozitivně reagovali i zákaz-
níci Müller + Partner, kteří nadále 
odbavují své letecké a námořní 
zásilky s lidmi, které znají.“

SILNÁ STŘEDOEVROPSKÁ SÍŤ 

Díky této akvizici Geis význam-  
ně posílil svou divizi Air+Sea 
Services. Ta se díky novým 
zaměstnancům a nárůstu pře-
pravních objemů úspěšně vrátila 
do odvětví leteckých a námoř-
ních přeprav v Německu. 

Geis má nyní středoevropskou  
síť Air + Sea tvořenou vlastními 
společnostmi v Německu, České 
republice, Polsku, Lucembursku  
a Švýcarsku. „Uspět chceme naší 
blízkostí k zákazníkům a širo-
kým spektrem služeb,“ říká 
Stefan Wendl. „Zajistili jsme si 
podmínky, na základě kterých 
můžeme v budoucnu dále rozvíjet 
naše obchodní aktivity.“

MÜLLER + PARTNER 
JE NYNÍ  
GEIS AIR + SEA
Německá divize leteckých a námořních přeprav  
společnosti Müller + Partner GmbH (M+P) se stala 
součástí skupiny Geis. Tým Geis Air + Sea GmbH  
se tak rozrostl o 120 nových zaměstnanců. 

Radost z povedené integrace Müller + Partner  
do Geis Air + Sea GmbH: vedení skupiny Geis  
a managment divize Air + Sea Services Deutschland 
při setkání v březnu ve Frauenaurachu.

08 AIR + SEA SERVICES



ZELENÁ ENERGIE  
PRO TROPICKÝ RÁJ
Komponenty pro solární hybridní 
elektrárnu absolvovaly svou dlouhou 
cestu z Hamburku až na ostrov  
Isabela v souostroví Galapágy díky 
společnosti General Transport. 
Navzdory obtížným podmínkám 
dorazilo zařízení do svého cíle 
bezpečně a včas. 

P řed více než deseti lety zahájila ekvádorská 
vláda projekt „Nulová fosilní paliva na 
Galapágách“. Cílem je do roku 2020 

maximálně snížit spotřebu nafty pro výrobu 
elektřiny a nahradit ji obnovitelnými zdroji, aby  
se chránila místní jedinečná fauna a flóra. 

V rámci tohoto projektu doručila švýcarská  
společnost skupiny Geis General Transport AG 
komponenty pro solární hybridní elektrárnu  
z Hamburku a Číny na souostroví Galapágy.  
Elektrárna od společností Siemens umí vyrobit 
elektřinu jak z fotovoltaických zařízení, tak  
z generátorů na bio olej, který neprodukuje žádný 
oxid uhličitý. Do generátorů lze použít olej ze 
semen dávivce černého (Jatropha), který zde  
běžně roste.

Přibližně 30 kontejnerů společnosti General  
Transport putovalo na místo určení přes polovinu 
světa osm týdnů. Hlavní výzva ale přišla až na 
místě: mezi ostrovy je zakázána přeprava zaoce-
ánskými loďmi a malé molo na Isabele je ve velmi 
špatném technickém stavu. General Transport 
proto musel využít mezisklad na sousedním ostro-
vě Santa Cruz, odkud dodával na staveniště jed-
notlivé kontejnery podle potřeby. 

V říjnu 2018 elektrárnu slavnostně otevřel prezi-
dent Ekvádoru Lenin Moreno. Od té doby 
zásobuje elektrárna ekologickou 
elektřinou kolem 900 domácností. 

Video k projektu o přepravě  
a jejím zákulisí naleznete zde:  
https://youtu.be/PNZcHXxTpj8
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Pane Lassene, proč je školení  
provozních projektových manažerů pro 
Geis tak důležité?
V outsourcovaných projektech zaznamená-
váme neustálý růst, což samozřejmě přináší 
i nutnost většího počtu zaměstnanců. Kromě 
toho jsme při realizaci zákaznických projek-
tů nasadili laťku vysoko a potřebujeme proto 
kvalitní pracovníky, kteří se dokáží postarat 
o hladký průběh projektu a jeho stálou 
optimalizaci.

Spoléháte se přitom především na  
zaměstnance z vlastních řad?
Rádi podporujeme vlastní zaměstnance  
s potenciálem. Jejich velkou výhodou je, že 
již znají postupy, procesy a nástroje Geisu.  
A v rámci programu se pak mohou naučit 
mnoho z projektového managmentu – od 
strukturování komplexních úkolů přes 
odborné řízení až po techniky zpracování 
zákaznických řešení v týmu. 

Je program OPM jednorázovým  
projektem nebo se s ním počítá natrvalo? 
Je navržen jako průběžné vzdělávání  
s pravidelnými kurzy. Kromě toho se konají 
dvakrát ročně celodenní workshopy, kterých 
se účastní i vedení společnosti. Slouží  
k budování týmu a výměně informací. 

Co čeká účastníky po skončení  
programu?
Již během programu se pod dohledem starají 
o vlastní projekty. V průběhu dvou až čtyř let 
roste jejich odpovědnost a posouvají se na 
nové pozice. Těmi mohou být např. projekto-
vý management v oddělení business deve-
lopmentu nebo provozní řídící funkce. 
Stručně řečeno, provozní projektoví mana-
žeři jsou leadeři zítřka – to je důvod, proč 
bereme jejich vzdělávání tak vážně.

Plánování, řízení a kontrola logistických  
projektů jsou náročné úkoly. Aby za Geis 
jednali vždy ti nejlepší, byl v roce 2017 
založen program OPM (Operativer  
Projektmanager) na podporu provozních 
projektových manažerů. Erik Lassen, 
jednatel Geis Industrie-Service, prozradil 
více o pozadí projektu:
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KVALITNÍ LOGISTIKA 
PRO E-SHOP
Kosmetika z Dálného východu  
přichází balíkem: již rok realizuje  
Geis logistiku pro e-shop TianDe.  
Vedoucí projektu Ilonu Strakovou  
těší obzvláště jedno číslo: „Průměrná 
kvalita, které dosahujeme při  
komplexním zpracování objednávek  
je 99,99 procent!“

E shop-tiande.cz nabízí svým českým zákaz-
níkům více než 600 produktů od krémů proti 
stárnutí až po zubní kartáčky. Pro zajímavost: 

základ kosmetiky TianDe tvoří tradiční přírodní 
receptury z Číny, Tibetu a oblasti Altaje. 

EFEKTIVNÍ PROCESY

Poptávka je vysoká: zaměstnanci logistického 
centra v Ejpovicích odbaví denně kolem 1 000 
objednávek. S křehkými výrobky zacházejí přitom 
s největší pečlivostí a před vložením do přeprav-
ních kartonů je zabalí do folie a vzduchových 
polštářků. Přepravní škody tak minimalizují na 
kvótu nižší než 0,1 procenta. Rychlou a spolehlivou 
přepravu k zákazníkům zajištuje Geis Parcel CZ.

„Spolupráce zatím probíhá absolutně bez problé-
mů,“ říká Ilona Straková. „Nedávno nás navštívil  
19 členný tým TianDe a podrobně o tom informoval 
na svém webu. Zákazníci obchodu tak mohou vidět, 
s jakou pečlivostí nakládáme s jejich zbožím.“

PĚT DŮVODŮ, PROČ SI  
E-SHOP VYBRAL GEIS ZA  
SVÉHO LOGISTICKÉHO  
PARTNERA:

•  Rychlé a spolehlivé vyřízení objednávek
•  Inovativní technologie, například 

prstové skenery s napojením na chytré 
telefony a velké monitory, které 
zaměstnancům vizualizují status 
objednávek

•  Výkonná IT řešení s přímým napojením 
do systému TianDe

•  Efektivní vychystávací a balící procesy, 
které zrychlují odbavení objednávek

•  Více času na zákaznický servis a další 
rozvoj vlastního e-shopu

11LOGISTICS SERVICES
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NA CESTÁCH PRO 
VOLKSWAGEN 
Od 1. července bude Geis  
Eurocargo v Norimberku 
regionálním speditérem pro 
Volkswagen. Geis počítá s tím, 
že denně přepraví více než  
500 tun zboží a 200 tun 
vratných obalů.

Nábor nových zaměstnanců, obsta-
rání vozidel, plánování procesů:  
Geis a Volkswagen založili vlastní 

projektový tým, který od loňského roku 
pracuje na plné obrátky, aby ihned od 
startu projektu probíhalo vše hladce.  
Geis například přestavěl svůj terminál  
pro automotive v Norimberku tak, aby 
projektu vytvořil ideální podmínky.

V TEMPU VÝROBY

Jako regionální speditér shromažďuje  
Geis komponenty od dodavatelů z určité 
oblasti, podle potřeby je konsoliduje  
a přepravuje v určených termínech do 
výrobních závodů Volkswagenu. Geis 
Eurocargo je odpovědný za přepravy od  
a k dodavatelům společnosti Volkswagen 
v regionech Horní, Dolní a Střední  
Franky. 

Geis doručuje do německých výrobních 
závodů Volkswagenu i na některé  
evropské pobočky – a to vždy v přesně  

stanovených časových oknech, která  
jsou sladěna s výrobou. Mimo to realizuje  
Geis přepravy specifických přepravních 
obalů, vícecestných obalů a speciálních 
nosníků včetně jejich přepravy zpět. 

25 LET ZKUŠENOSTÍ

Klaus Stäblein, jednatel německé divize 
Road Services: „Pečlivě se připravujeme  
a využíváme veškeré naše know-how, 
které jsme získali za 25 let působení v roli 
regionálního speditéra pro automobilový 
průmysl, abychom Volkswagenu nabídli 
od začátku maximální výkony.“

NOVÉ PROJEKTY  V AUTOMOTIVE
Ve dvou nezávislých výběrových řízeních získala skupina 

Geis dvě velké zakázky pro automobilový průmysl.

©
 V

ol
ks

w
ag

en
 A

G

12 ROAD SERVICES

Amkreisrand im 
Himmel Bereich 
leicht abdunkeln, 
damit die Kreisform 
nicht bricht



MAN SE SPOLÉHÁ 
NA GEIS 
V druhém velkém auto - 
motive projektu bude Geis 
Eurocargo Norimberk rovněž 
regionálním speditérem  
a bude zásobovat výrobní 
závody společnosti MAN díly 
od dodavatelů.

Geis bude odpovědný za norim-
berský region, tedy podobnou 
oblast. Projekty se ale výrazně 

liší v objemu zásilek a jejich struktuře. 
Každý pracovní den bude Geis přepra-
vovat kolem 114 tun zboží. Téměř 
polovinu přeloží na automotive termi-
nálu, zbytek půjde přes milkrun nebo 
celovozovou přepravou přímo do 
závodů MAN. Podle objednávek bude 
Geis dodávat zboží do deseti výrob-
ních míst a dvou hubů. 

Zpátky k dodavatelům přepraví Geis 
denně kolem 60 tun vratných obalů. 
„Velice nás těší, že se MAN spoléhá na 
naše služby a výkony,“ říká Klaus 
Stäblein, jednatel divize Road Servi-
ces v Německu. „Uděláme vše, co je  
v našich silách, abychom splnili jeho 
vysoká očekávání.“

NOVÉ PROJEKTY  V AUTOMOTIVE

Geis Eurocargo Norimberk bude 
přepravovat komponenty od dodavatelů 
do výrobních závodů Volkswagen (vlevo) 
a MAN (dole).

„VYUŽÍVÁME NAŠEHO 
KNOW-HOW, KTERÉ  
JSME ZÍSKALI ZA  
25 LET PŮSOBENÍ  
V ROLI REGIONÁLNÍHO 
SPEDITÉRA PRO 
AUTOMOBILOVÝ 
PRŮMYSL.“

Klaus Stäblein,  
jednatel německé divize Road Services
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Bilddynamik 
optimieren, 
Schatten 
authentisch, Reifen 
etwas säubern. 



Již dva roky spolupracuje 
Geis úspěšně se Stanley 
Black & Decker, přední 
globální společností, 
která podniká v různých 
průmyslových oblastech. 
Nářadí, které vyrábí, 
používáte k domácím 
opravám, ve vašem autě 
nebo telefonu jsou jistě 
jejich spojovací prvky,  
a věci, kterých si nejvíce 
ceníte, mohou být chrá-
něny jejich bezpečnostní-
mi systémy. Nástrojům  
a inovativním řešením 
společnosti Stanley Black 
& Decker můžete důvěřo-
vat, protože svou práci 
dělají již od roku 1843.

Jeden z výrobních závodů 
firmy, který vyrábí profesio-
nální nářadí DeWalt, je  

v České republice. Dopravu 
hotových výrobků do Evropy 
zajišťuje mezinárodní celovozové 
oddělení Geis CZ. „Spolupráce  
s firmou Stanley Black & Decker 
začala před dvěma lety, kdy jsme 
doručili první celovozové zásilky 
do zahraničí,“ říká Jan Bartoš, 
obchodní manažer pro klíčové 
zákazníky. V současné době 
vyváží Geis hotové výrobky  
z Ústí nad Labem do Velké 
Británie, ale také do Německa, 
Itálie a Polska. „Zhruba 60% 

zboží vyvážíme do Anglie. Část 
směřuje přímo do distribučního 
centra Stanley Black & Decker, 
ale nejméně stejnou část doruču-
jeme přímo na adresy jejich 
anglických odběratelů,“ upřes-
ňuje Jan Bartoš.  

V září loňského roku se spoluprá-
ce rozšířila. Dvouletý kontrakt, 
jehož realizaci má na starosti Geis 
PL, zahrnuje distribuci zásilek  
z centra Stanley Black & Decker  
v polských Gliwicích k zákazní-
kům v České republice a na 
Slovensku. „Všechno zboží, které 
vyzvedneme v Gliwicích, je díky 
jednotnému distribučnímu systé-
mu doručeno příjemcům další 
pracovní den. Jedná se o zásilky 
směřující na firemní i soukromé 
adresy a v některých případech 
doručujeme v přesně stanovených 
časových oknech,“ vysvětluje 
Anna Kondratowicz, manažerka 
pro mezinárodní sběrné přepravy. 
Geis zajišťuje distribuci balíko-
vých, paletových i celovozových 
zásilek. Součástí servisu je 
například dodání zboží na dobír-
ku (COD), výměna a vracení palet 
nebo zpětná přeprava zásilek  
do skladu v Gliwicích. „Výhodou 
pro zákazníka je jednotná pře-
pravní síť skupiny. Můžeme tak 
zaručit stejné služby a zajistit 
vysokou kvalitu dodávek i servi-
su,“ dodává Anna Kondratowicz.

DOPRAVNÍ  
SERVIS PRO  
STANLEY BLACK  
& DECKER

14

Bilddynamik  optimieren, 
soll mit dem Bild rechts 
farblich harmonieren.

Freisteller  optimieren, 
Hauttöne anpassen, 
Schatten und Spiegelung 
authentisch gestalten



ROZMANITÉ SLUŽBY  
PRO WITTENSTEIN

Elektromechanické pohonné systémy pro široké spektrum 
oborů – to je hlavní činnost společnosti WITTENSTEIN.  
Stejně rozmanité jsou i služby, které tomuto inovačnímu 
průkopníkovi poskytuje Geis.

P řevodovky, servosystémy a motory 
WITTENSTEIN najdete v robotech, 
elektromobilech, obráběcích strojích, 

letadlech, dopravních prostředcích na 
naftové i plynové palivo – seznam by takto 
mohl pokračovat do nekonečna. Společnost 
nabízí svým zákazníkům komplexní servis  
od prvotního nápadu a projektu až po údržbu 
po celou dobu životnosti výrobku.

Skupina Geis podporuje WITTENSTEIN  
v oblasti dopravy již od roku 2011. V roce 
2012 postupně přibylo skladování a vychys-
távání zboží na pobočce Kürnach a zároveň 
zásobování výroby kompletními přepravními 

jednotkami pro závody WITTENSTEINu  
v Harthausenu, Igersheimu a od roku 2018  
i v Mergentheimu. Od roku 2016 Geis skladu-
je a doručuje i velmi drahé veletržní produkty. 

PLUS BEZ OMEZENÍ

Servis doplňuje především široké spektrum 
služeb s přidanou hodnotou z jedné ruky. 
Nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce 
je Geis k dispozici, připravuje jednotlivé 
komponenty a v případě nutnosti obratem 
realizuje speciální dodávky. Zákazníkům 
WITTENSTEINu tak nevznikají žádné 
výrobní ztráty. Zaměstnanci Geisu také 
vyrábějí obaly pro námořní přepravu  
a vícecestné obaly, které čistí a řídí jejich 
použití. Podíleli se na vytvoření systému 
ukazatelů výkonu, převzali inventury  
a pomáhají s údržbou skladového softwaru.

WITTENSTEIN – JEDNIČKA  
S BUDOUCNOSTÍ

Společnost WITTENSTEIN SE má kolem  
60 dceřiných společností v přibližně  
40 zemích po celém světě. Za svůj rozvoj 
získala řadu ocenění, včetně německé 
Business Innovation Award.
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Bilddynamik  optimieren, 
soll hell und freundlich 
wirken.
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KRÁTCE O SÍTI  
GEIS POINT

ČENSTOCHOVÁ 
NOVĚ
Společnost Geis PL otevřela dne 
1. února 2019 v Polsku pobočku 
pro systémovou přepravu 
kusových a paletových zásilek  
v Čenstochové. „V posledních 
letech se tento polský region 
dynamicky rozvíjí a díky tomu 
má i velký potenciál pro rozvoj 
dopravních služeb. Z toho 
důvodu je naše přítomnost v této 
části země přínosná. Chceme 
našim zákazníkům poskytovat 
kvalitní služby a vycházet vstříc 
jejich potřebám. Nyní můžeme 
nabídnout i v tomto regionu 
dřívější doručení zásilek a navíc 
posunout čas objednání svozu 
zásilek na pozdější odpolední 
dobu, což dosud ze vzdáleněj-
ších poboček nebylo možné,“ 
říká Krzysztof Redkowiak, 
provozní ředitel Geis PL. 

Čenstochová (Częstochowa), 
čtvrtmilionové město ve  
Slezském vojvodství je jedním  
z nejvýznamnějších poutních  
míst Evropy.

veřejné dopravy. Chceme být 
blízko k zákazníkům našich 
klientů a zajistit jim co největší 
komfort pro vyzvednutí zásilky,“ 
vysvětluje Jacek Malczewski. 
Skupina Geis pracuje také na 
rozvoji služeb celé sítě a v blízké 
budoucnosti plánuje možnost 
podeje zásilek přímo v Geis 
Pointech. 

Polská část sítě má ambici 
dosáhnout v příštích 4 letech 
počtu 1 700 výdejních míst. 
„Nabízíme spolupráci jak regio-
nálním sítím prodejen, tak jed-
notlivým podnikatelům, kteří 
mají zájem rozšířit svou nabídku 
o tuto službu a jako přidanou 
hodnotu přivést do svých provo-
zoven nové potenciální zákazní-
ky,“ doplňuje Jacek Malczewski.

V Polsku pokračuje rychlý 
rozvoj sítě výdejních míst 
pro balíky z e-shopů Geis 

Point. „Tuto e-commerce službu 
jsme představili na polském trhu 
na konci roku 2017. Měli jsme 
dobrý základ, protože naše síť  
v té době fungovala již v České 
republice a na Slovensku,“ říká 
Jacek Malczewski, projektový 
manažer, který se rozvoji sítě  
v Polsku věnuje od samého 
začátku. 

„Aktuálně zaměřujeme rozvoj 
sítě v Polsku na větší města  
a jejich okolí, kde je zájem o tuto 
službu největší. Příjemci si 
mohou vyzvednout své zásilky 
na dobře přístupných místech, 
například v nákupních centrech, 
nebo v blízkosti zastávek 

Čenstochová
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RÝCHLEJŠIE  
K PLNÉMU  
VÝKONU
Personálne oddelenie skupiny 
Geis pripravuje pravidelne 
adaptačné školenia pre nových 
zamestnancov. „Nová práca, 
nové prostredie, noví ľudia – to 
nebýva pre väčšinu ľudí 
komfortná situácia. Zväčša trvá 
dlhšiu dobu, než sa zamestnan-
ci začlenia naplno do pracovné-
ho procesu. „Snažíme sa, aby 
toto obdobie bolo čo najkratšie 
a prebehlo bezproblémovo,“ 
hovorí Michal Ciprich, HR 
špecialista skupiny Geis na 
Slovensku. Súčasťou procesu 
integrácie je aj adaptačné 
školenie. Noví zamestnanci 
majú možnosť zoznámiť sa  
s úspešnou históriou skupiny, 
pochopiť jej princípy a fungova-
nie. Zoznámia sa so štruktúrou 
firmy a prácou všetkých 
prevádzkových i centrálnych 
oddelení. „Prezentácie sú 
pripravené tak, aby boli pre 
nových zamestnancov zaujíma-
vé a priniesli im dôležité 
informácie, ktoré budú potrebo-
vať pre ďalšiu prácu v skupine,“ 
upresňuje Michal Ciprich.

Adaptačné školenie je pre nových 
zamestnancov prínosom.

NOVÁ  
POBOČKA PRO  
BALÍKOVOU  
LOGISTIKU
S kupina Geis v České republice otevřela v únoru novou 

pobočku pro balíkovou logistiku. Západní část střed-
ních Čech a Prahy nyní obsluhuje z Velkých Přílep. 

„Stávající pobočka pro tuto oblast v pražské Ruzyni se již 
blížila ke svému kapacitnímu maximu, a proto jsme hledali 
nový vhodný prostor,“ řekl Jaromír Roušavý, regionální 
provozní ředitel Geis Parcel CZ. Nová pobočka je vzdálena 
pouhých 12 km od stávající lokality, takže dosah obslužnosti 
se v podstatě nemění. 

Budova zahrnuje dvě haly pro třídění, což provozně umožní 
rozdělení zásilek pro Prahu a venkov. Každá hala má cca  
1 000 m² a je osazena dostatečným počtem dveří pro naklád-
ku a vykládku vozidel. Součástí pobočky je také hala pro 
vykládku vozidel z hlavních běhů, kterou urychlí tři telesko-
pické dopravníky. „Uspořádání provozní části nám poskytu-
je větší přehled nad nakládkou a vykládkou vozidel. Kom-
fortní je i nově vybudované zázemí pro administrativní 
pracovníky a dispečink i zázemí pro zaměstnance a řidiče,“ 
dodává Jaromír Roušavý. Zároveň dodává, že prostor 
pobočky umožní i další rozvoj a počítá také s nárůstem 
počtu kmenových zaměstnanců. 
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Tři obchodní manažeři, kteří 
v rámci meziproduktové 
spolupráce přinesli nejvíce 

potenciálních kontaktů pro 
leteckou a námořní přepravu, se 
za odměnu zúčastnili prohlídky 
lodi Maersk Munich v německém 
Bremerhavenu. 

NEZAPOMENUTELNÝ  
ZÁŽITEK 

Návštěvu přístavu a hlavně lodi 
nám přiblížila obchodní mana-
žerka Jana Plachá. „Cestou do 
největšího kontejnerového 
přístavu v Europě jsme míjeli 
nekonečné řady hal, kontejnerů, 
železnic plných autovlaků, jeřábů 
a různé techniky. Vše jsme se 
snažili zachytit již cestou v autě, 

protože v přístavu je přísný 
zákaz focení,“ popisuje Jana 
Plachá. „Lodí nás provázel 
usměvavý kapitán z Dánska. 
Kompletní posádku tvoří 28 
mužů, i přesto to byl na celé lodi 
až neuvěřitelný pořádek.  
Z můstku lodi jsme pozorovali 
pohyb veškeré techniky při 
vykládce/nakládce kontejnerů. 
Přirovnala bych to k mraveništi. 
Vše synchronizované a stále  
v pohybu,“ dodává Jana Plachá. 
Loď je v provozu teprve rok  
a k jejímu vybavení patří také 
knihovna, posilovna a kino. „Moc 
děkuji kolegům z Air&Sea za 
možnost zúčastnit se této výji-
mečné prohlídky, na kterou se 
běžní „civilisté“ vůbec nedosta-
nou,“ dodává Jana Plachá.

Skupina Geis je podle 
přehledu SL Book 2019 
pro Českou republiku, 
kterou vydává Atoz  
Logistics, na prvním 
místě mezi společnostmi 
zajišťujícími full service  
v logistice. Nabídnout  
a zajistit úspěšně takovou 
komplexní službu vyža-
duje úzkou spolupráci 
nejen provozních specia-
listů, ale také obchodních 
manažerů v jednotlivých 
produktech.

ODMĚNA  
ZA AKTIVITU

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Lodě tohoto typu jsou stavěny na
objednávku a stavba trvá 4 – 5
let. Jejich životnost je cca 15 let.
Skupina 15 největších lodí světa
vypustí ročně stejně CO2 jako
všechna auta na světě. Když se
takový kolos jednou nastartuje,
motory se již nikdy nevypínají,
a to ani při přistání, protože start
lodi trvá 5 – 7 dní. Jestliže však
rozpočítáme ekologickou zátěž
na kilogram přepraveného zboží,
pak se kupodivu jedná o nejekolo-
gičtější, respektive „nejčistší“ 
přepravu.  

Konkrétně Loď Maersk Munich  
s výškou 400 m, délkou 399 m, 
šířkou 58,6 m a ponorem 15 m  
patří k největším lodím světa.
Uveze přes 20 tisíc 40 stopých
kontejnerů (každý kontejner má
délku cca 12,2 m, šířku 2,4 m
a výšku 2,6 m). Její brzdná dráha
je neuvěřitelných 6 km. Spotřeba
se pohybuje kolem 14 tisíc litrů
mazutu za hodinu.
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KONTRAKTNÁ 
LOGISTIKA  
V PODANÍ GEIS 
SK

Čoraz väčšia nutnosť koncentrácie na 
vlastný obchod alebo výrobu vedie firmy 
k väčšiemu využívaniu outsorcingu 
logistiky, alebo častí logistického 
reťazca. To sa prejavuje aj nárastom 
podielu kontraktnej logistiky v celkovom 
obrate skupiny Geis na Slovensku. „Aby 
sme pokryli požiadavky nových 
zákazníkov a mohli ponúknuť rozsiahlej-
šie služby, otvorili sme v priemyselnej 
zóne Vlkanová špecializované pracovis-
ko,“ uviedol Rastislav Petrík, riaditeľ 
zvolenskej pobočky Geis SK Zvolen. 
„Výhodou je optimálne napojenie 
pracoviska na náš distribučný systém, 
pretože Vlkanová leží v tesnej blízkosti 
nášho distribučného centra vo Zvolene,“ 
dopĺňa Rastislav Petrík. 

Pobočka vo Vlkanovej zabezpečuje 
okrem skladovania a manipulácie všetky 
požadované práce s pridanou hodnotou 
(VAS) a pracuje ako multi-user pracovis-
ko, čo umožňuje pružnú reakciu na 
zmeny skladových kapacít a vychystáva-
cieho a baliaceho procesu v náväznosti 
na kolísánie objemov jednotlivých 
klientov. K dispozícii je vybavenie podľa 
štandardov skupiny Geis, vrátane WMS 
(Warehouse Management System) 
riadenie skladu, na ktorého základe sú 
jednotlivé projekty postavené. Nevyhnut-
nosťou je štandardizácia identifikácie 
tovaru - čiarové kódy, popr. QR alebo 2D 
kódy, EDI komunikácia, štandardom sú 
RF terminály s využitím čiarových kódov. 
„V oblasti kontraktnej logistiky máme 
potrebné know-how a profesionálny tím. 
A vzhľadom k tomu, že sa vo Vlkanovej 
naskytá ďalšie rozšírenie skladovej 
plochy, môžeme tieto služby ponúknuť aj 
novým klientom.“

SPOLOČENSKÁ 
ZODPOVEDNOSŤ 
V KRVI
Clowndoctors, Červený 
nos alebo zdravotní 
klauni prinášajú chorým 
deťom v nemocniciach,  
či seniorom v domovoch 
dôchodcov radosť  
a úsmev už 15 rokov. 

Dnes 61 klaunov z občians-
keho združenia Červený  
nos prináša úsmev na tvári 

ľuďom, ktorých osud primäl na 
nemocničné lôžko. Za svoje 
aktivity boli v minulom roku 
ocenení aj slovenskou verejnou 
ochrankyňou práv. Práca klaunov 
je náročná, sú to vyškolení profe-
sionáli, ktorí mesačne urobia  
v nemocniciach viac než 200 
návštev. Aby mali vzdelávanie  
a nábor nových klaunov o trochu 
jednoduchšie, slovenská skupina 
Geis sa rozhodla prispieť občian-  
skemu združeniu práve na nové 
učebné pomôcky a oblečenie. 

„Spojenie našej skupiny a so- 
ciálnej pomoci máme v krvi. 
Dlhodobo pomáhame pri organi-
zácii Pochodu za zdravé prsia, 
podporujeme Linku detskej 
istoty, sme členom Klubu 
priateľov detskej Nemocnice  
v Banskej Bystrici, či pomáhame 
individuálne rôznymi zbierkami 
organizovanými našimi zamest-
nancami,“ popísala krátko 
aktivity skupiny v rámci spolo-
čenskej zodpovednosti na 
Slovensku marketingová špecia-
listka Naďa Bohinská.
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Potřebujete Road Services, Logistics Services nebo Air + Sea Services? Vždy pro
Vás najdeme to správné řešení. S naším know-how, spolehlivostí, flexibilitou a nadšením.
Spolehněte se na nejlepší komplexní služby: www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

PRINCIP GEIS:

VAŠE ZAKÁZKY 

A PROJEKTY ÚSPĚŠNĚ 

ZREALIZUJEME. 

DOBŘE A RÁDI.


