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03EDITORIAL

Milé čtenářky, milí čtenáři,
„Logistics makes it happen” - motto letošního 
veletrhu transport logistics se nám líbí! K čemu by 
byla silná ekonomika bez efektivní logistiky? Jak by 
vypadala moderní společnost, kdyby se zboží nedalo 
doručovat do výroby v režimu just-in-time, nebo pří-
mo do obchodů, či jako balík až ke dveřím příjemce?

Veletrh v Mnichově je proto i pro nás vítanou příleži-
tostí, při které můžeme na toto téma hovořit s našimi 
zákazníky, obchodními partnery i se všemi ostatní-
mi, kteří se zajímají o naši podnikatelskou skupinu.

 
NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU 
TRANSPORT LOGISTICS!

Bude nám potěšením se s Vámi na veletrhu setkat 
a představit Vám naši jedinečnou logistickou síť ve 
střední Evropě - naše zkušenosti a širokou paletu 
služeb v Německu, Polsku, České republice, na  
Slovensku, ve Švýcarsku a v Lucembursku! Bližší  
informace najdete na následujících stranách.
 
JSME SPOKOJENÍ S VÝSLEDKEM ROKU 2016

Také v roce 2016 si skupina Geis vedla dobře.   
Náš obrat vzrostl jak v produktu Road Services,  
tak i v produktu Logistics Services. V produktu  
Air+Sea Services obrat výrazně poklesl, pro-
tože jsme koncem roku 2015 prodali veškeré 
své podíly v Joint Venture SDV Geis společnos-
ti Bolloré. Nadále však úzce spolupracujeme.

V součtu můžeme konstatovat, že jsme vel-
mi spokojeni s výsledkem fiskálního roku 2016, 
kdy jsme dosáhli obratu 812 miliónů eur.

POSILOVÁNÍ DOBRÝCH POZIC

V letošním roce budeme pracovat na tom, abychom 
dále rozšiřovali naše dobré pozice ve střední Ev-
ropě. Za tímto účelem budeme i nadále investovat 
do rozšiřování sítě - obzvláště v Polsku - s novými 
IT, novými pobočkami a novou technologií. Na-
ším cílem je kvalifikovaný růst společnosti. Aby-
chom toho dosáhli, budeme se i budoucnu zamě-
řovat na vztahy se zákazníky, kvalitu a inovace. 

O podrobnostech ve vývoji našich společností se  
dočtete v tomto vydání Transferu. Přejeme Vám  
příjemné čtení!

Srdečně, Vaši

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

UVIDÍME SE V MNICHOVĚ!
HALA A5, STÁNEK 109/210

Hans-Georg Geis                   Wolfgang Geis 



04 TOP THEMA

Skupina Geis posiluje svoje postavení ve střední Evropě.  
V Německu, Polsku, České republice a na Slovensku 
buduje jedinečnou přepravní a logistickou síť. „Naším 
cílem je, abychom byli v těchto státech střední Evropy 
nejlepším poskytovatelem komplexních logistických 
služeb,” říká Joachim Fink, jednatel produktu Road 
Services. „Za sebou máme mnoho let těžké práce a in-
vestic. Nyní se ukáže, jak se tato vize stane skutečností.”

PARTNER S NEJLEPŠÍ 
KOMPLEXNÍ NABÍDKOU SLUŽEB

04 HLAVNÍ TÉMA

Skupina Geis v posledních 
čtyřech letech masivně 
investovala do výstavby 

přepravní sítě ve střední Evropě.  
Velký kapitál vložila do akvizic 
nových poboček i celých společ-
ností, do modernizace  
a výstavby poboček, infrastruk-
tury, automatických řešení, IT 
systémů i do vzdělávání zaměst-
nanců. Společnosti jako K-EX  
a ET Logistik v Polsku nebo  
TEN Expres na Slovensku se 
již velmi dobře integrovaly do 
skupiny Geis a nyní, poté co se 
přejmenovaly, vystupují na trhu 
pod značkou Geis (viz strana 11).

KOMPLEXNÍ NABÍD-
KA Z JEDNÉ RUKY

Nabídka služeb ve střední 
Evropě zahrnuje kompletní 
spektrum logistických služeb. 
V Polsku, České republice a na 

Slovensku nabízí Geis z jedné 
ruky vše od balíkové logis-
tiky přes přepravu paletových, 
kusových a celovozových 
zásilek, projekty kontraktní 
logistiky i vývoje a dodávky 
obalů až po realizaci leteckých  
a námořních přeprav.  
V Německu využívá Geis silné 
partnerské sítě.  „V České 
republice a na Slovensku jsme 
jediným velkým poskytovatelem 
služeb, který nabízí tak široké 
portfolio servisů kompletně 
ve vlastní režii,” vysvětluje 
Michal Martinovič, jednatel 
pro Česko, Polsko a Slovensko. 
„Z komplexní nabídky služeb 
profitují naši zákazníci.”

PROPOJENÁ PŘEPRAVNÍ SÍŤ

Přepravní síť skupiny Geis ve 
střední Evropě je výjimečná  
i z jiných hledisek: „Zaměřili 
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KOMPLEXNÍ BALÍČEK

Přes 6 000 zaměstnanců 
skupiny Geis realizuje na 140 
vlastních pobočkách široké 
spektrum služeb a servisů.

ROAD SERVICES
Je jedno, jestli jde o zásobovací nebo 
distribuční logistiku: Geis spolehlivě, 
bezpečně a v termínu doručí balíkovou, 
paletovou, dokládkovou či celovozovou 
zásilku. V České republice a na Sloven-
sku je Geis lídrem trhu. I v Polsku má 
Geis k dispozici vlastní síť pokrývající 
celé území a v Německu dosahuje Geis 
plošného pokrytí díky síti vlastních 
poboček a úzké spolupráci s partnery. 

BALÍKOVÁ LOGISTIKA
Kurýrní, expresní a balíkové služby pro 
B2B a B2C realizuje Geis v České repub-
lice, Polsku a na Slovensku prostřednic-
tvím vlastního přepravního systému.  
V Česku a na Slovensku disponuje navíc 
i hustou sítí stovek výdejních míst pro 
balíky z e-shopů, které provozuje pod 
značkou Geis Point. V Polsku se  
podobná síť aktuálně buduje.

LOGISTICS SERVICES
Geis vyvíjí inovativní řešení kontraktní 
logistiky podle individuálních potřeb 
klienta a profesionálně je realizuje. Od 
efektivní výrobní logistiky až po správu 
zákaznických distribučních center.  
I specifické služby, jako jsou dílčí  
a finální montáže, kitting nebo výroba 
speciálních obalů, dostanou zákaz-
níci ve střední Evropě z jedné ruky.

AIR + SEA SERVICES
Zákazníkům ve střední Evropě nabízí 
Geis leteckou a námořní přepravu, 
stejně jako projektovou přepravu do 
celého světa. Geis k tomuto využívá 
husté celosvětové partnerské sítě. 

jsme se na regiony Evropy, které 
spolu sousedí, což našim zákaz-
níkům přináší spoustu výhod,” 
říká Joachim Fink. „Přepravy 
a logistická řešení z jedné 
ruky nezajišťujeme jen v rámci 
jednotlivých zemí, ale často při 
jejich realizaci překračujeme 
hranice. Česká republika nebo 
jih Polska jsou velmi zajímavou 
lokalitou pro umístění centrál-
ních skladů pro Evropu.”

Ve všech čtyřech zemích napříč 
celým spektrem služeb nabízí 
Geis nejlepší kvalitu. „Díky 
pevně definovaným standardům 
realizujeme například projekty 
kontraktní logistiky všude ve 
stejné kvalitě jako v Německu,” 
vysvětluje Dr. Johannes Söllner, 
jednatel produktu Logistics 
Services. „Regionální pobočky 
využívají náš vlastní centrální 
systém pro vedení skladů, který 
je k dispozici v příslušných 
jazycích.” Stejné IT systémy 
využívá Geis i v jiných oblas-
tech a dosahuje tím maximální 
transparentnosti a jednot-
ného informačního toku.

Geis svoji jedinečnou síť 
neustále rozšiřuje, optimali-
zuje a „zahušťuje“.  Investice 
například do nového centrál-
ního HUBu v Polsku (viz strana 
8), do nového balíkového 
překladiště v České republice 
nebo do nových regionálních 
poboček optimalizují produk-
tivitu a kvalitu poskytovaných 
služeb -  to vše k maximálnímu 
prospěchu zákazníka, kterému 
poskytuje skupina Geis nejlepší 
spektrum komplexních služeb.
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NĚMECKO
• cca 3 300 zaměstnanců

• více než 500 000 m2  
logistických  

a manipulačních ploch
• 56 poboček

POLSKO
• více než 1 200 
zaměstnanců

• téměř 90 000 m2 logistických 
a manipulačních ploch

• 47 poboček

SLOVENSKO
• cca 270 zaměstnanců

• téměř 41 000 m2 logistických 
a manipulačních ploch

• 8 poboček

„DÍKY NAŠÍ JEDINEČNÉ 
SÍTI JSME OPTIMÁLNĚ 
PŘIPRAVENI NA DALŠÍ 
RŮST.“ 
Joachim Fink, jednatel produktu Road Services

ČESKÁ REPUBLIKA
• cca 1 200 zaměstnanců

• téměř 180 000 m2 logistických 
 a manipulačních ploch

• 22 poboček
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Skupina Geis konzistentně rozšiřu-
je svou síť. Aktuální novinkou je nové 
centrální překladiště v srdci Polska. 
V provozu je od konce února a zá-
kazníkům přináší spoustu výhod.

MILNÍK V POLSKU:
NOVÝ CENTRÁLNÍ HUB

Nový HUB je ukázkovým příkladem toho,  
jak Geis cíleně zvyšuje kapacity a efektivitu 
své vlastní sítě. „Doposud jsme využívali  

dvou oddělených překladišť ve Varšavě  
a Woli Rakowe,” říká jednatel Daniel Knaisl. „Nyní 
překládáme veškeré balíkové i paletové zásilky 
centrálně v jedné lokalitě, která je navíc násobně 
větší než předchozí dvě překladiště.” Všechny 
nitky polské přepravního systému Geis se setká-
vají v průmyslové zóně Stryków u Lodže.

ZÁKAZNÍCI UŠETŘÍ ČAS I PROSTOR

Kombinovaný HUB maximálně využívá synergií  
a zefektivňuje překládku. Pod jednou střechou,  
ale v oddělených prostorech tu je centrální překla-
diště balíkových zásilek, překladiště kusových  
a paletových zásilek, i regionální depo pro oblast 
Lodž. „Díky tomuto řešení můžeme využít mnoho 
synergických efektů při přepravách zásilek mezi 
centrálním překladištěm a našimi pobočkami. 

Zároveň můžeme klientům nabídnout synergii při 
svozech jejich balíkových i paletových zásilek,” 
vysvětluje Daniel Knaisl. „K zákazníkovi můžeme 
například vyslat jen jeden návěs, který sveze jak 
balíky, tak i palety. Zákazníkům to šetří čas i sklado-
vací a manipulační plochy v jejich skladech.”

RYCHLEJŠÍ PŘEKLÁDKA,  
KRATŠÍ PŘEPRAVNÍ LHŮTY

Moderní technologie uvnitř překladiště přinášejí 
zákazníkům spoustu výhod. Dva plně automa- 
tické sortery v balíkové části haly roztřídí až  
16 000 balíků za hodinu, což umožňuje zkrácení 
přepravních lhůt balíků a možnost odběru 
zásilek u odesílatele i v pozdějších hodinách. 
Hala terminálu se rozkládá na ploše 10 000 
metrů čtverečních a disponuje 120 branami pro 
nakládku a vykládku vozidel. Zaměstnancům 
jsou k dispozici prostorné moderní kanceláře.

„Objem přepravovaných balíků i kusových zásilek 
v Polsku v uplynulých dvou letech stále roste,“ 
říkají majitelé a jednatelé holdingu Hans-Georg 
Geis a Wolfgang Geis. „Nové centrální překladiště 
je důležitým milníkem pro budoucí rozvoj skupiny 
Geis v Polsku. Profitovat z něj budou především naši 
zákazníci, kterým budeme moci nabízet lepší servis.“

Moderní HUB pro efektivní překládku balíků
a kusových zásilek

08 ROAD SERVICES



OPTIMÁLNÍ POLOHA
Geografická poloha HUBu je 
ideální: HUB byl postaven  
v centrálním Polsku na pozemku 
o rozloze 120 000 metrů 
čtverečních. Necelý kilometr  
od HUBu se kříží dvě největší 
polské dopravní tepny A1  
a A2, čímž je zajištěna nejlepší 
možná dostupnost mezi všemi 
46 polskými pobočkami Geisu. 

09ROAD SERVICES

Varšava
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ÚSTECKÁ POBOČKA V NOVÉM

Moderní areál má strategickou polohu 
v blízkosti nově otevřeného úseku 
dálnice D8 s optimální dostupností 

jak pro samotný region, tak v návaznosti na 
dálniční sít  a přímé spojení do Německa.

„Nový areál nám umožní nabízet zákazníkům 
kompletní portfolio logistických služeb na 
špičkové úrovni,“ říká Michal Svoboda, ředitel 
pobočky. „Dlouhodobou strategií skupiny Geis 
jako jedné z předních firem ve svém oboru, 
je poskytovat vysoký standard služeb ve 
všech regionech,“ dodává Michal Svoboda. 

Pobočka zajišťuje prioritně balíkovou a paletovou 
přepravu. Ve dvou vzájemně propojených halách je 
k dispozici moderní zázemí s plochou 2 500  metrů 
čtverečních  pro balíkové a 2 500 metrů čtverečních 
pro paletové zásilky. Balíková hala má 80 naklá-
dacích a vykládacích dveří pro distribuční vozidla. 
Halu pro paletové zásilky doplňuje přes 600  

metrů čtverečních krytých ramp, které  
usnadňují nakládku a vykládku. Mimo to jsou  
k dispozici další brány s hydraulickými můstky pro 
nakládku a vykládku kamionů. Prostory doplňuje 
bezmála 500 metrů čtverečních kancelářského 
zázemí, které poskytuje komfortní pracovní 
podmínky všem zaměstnancům pobočky. Díky 
vysoké kapacitě je nyní pobočka připravena na 
další růst objemů. Jedná se o nejmodernější zařízení 
tohoto druhu nejen v rámci ústeckého regionu. 

Optimální napojení na dopravní infrastrukturu  
umožní zkrácení dodacích časů u většiny 
regionálních přeprav i v případě spojení 
s dalšími pobočkami v systému. 
 
Nový areál vyrostl v oblasti, která byla již  
v minulosti využívána pro skladování a drobnou 
výrobu (brownfield) a nezabírá tak novou půdu, což 
je z pohledu ochrany životní prostředí určitě plus.

Skupina Geis otevřela novou regionální pobočku pro ústecký kraj v Řehlovicích.  
Vyřešila tím dlouhodobý nárůst objemu přepravovaných zásilek a může tak vyhovět  
poptávce nových zákazníků.  
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Produktová řešení pro přípravu kávy 
- v tom je společnost Nivona Appa-
rate GmbH z Norimberku úspěšná už 
dvanáct let. Pro přepravy a logisti-
ku plně automatizovaných kávova-
rů využívá Nivona norimberský Geis 
Transport und Logistik GmbH.

Nivona je třetí nejsilnější značkou na trhu plně 
automatizovaných kávovarů mezi německými 
maloobchodníky s elektrem. „Před rokem 

jsme nejprve začali s distribucí zboží a nedávno 
jsme převzali odpovědnost za celý dodavatelský 
řetězec,“ říká ředitel pobočky Werner Schelter.

Služby, které Geis realizuje pro Nivonu, sahají 
od naskladňování včetně vstupní kontroly, přes 
vychystávání se záznamem sériových čísel až 
po národní a mezinárodní distribuci. Geis také 
zásobuje servisní střediska náhradními díly. 

„V logistice především je stále důležitější mít 
partnera, který žije kvalitou každý den,“ říká  
Peter Wildner, majitel a jednatel Nivony. „Na  
základě dobrých zkušeností, které jsme  
s Geisem měli v oblasti přeprav zboží, bylo 
naše rozhodování při volbě nového partnera 
pro celý logistický řetězec jednodušší.“

FULL SERVIS PRO 
PLNĚ AUTOMATIZOVANÉ  
KÁVOVARY

Ať už poptáváte balíkovou logistiku nebo 
přepravu kusových a paletových zásilek, 
kontraktní logistiku či leteckou a námořní 
přepravu – skupina Geis nabízí v Polsku 
všechny logistické služby z jedné ruky. To je 
teď navíc vidět i navenek: od března tohoto 
roku mají všechny polské společnosti skupiny  
v názvu „Geis“ a vystupují pod jednotným  
logem.

Již dva roky jsou součástí skupiny Geis 
společnosti ET Logistik a K-EX, které 
nyní změnily své jméno. Specialista na 
balíkovou logistiku K-EX vystupuje na trhu 
pod názvem Geis Parcel PL Sp. z o.o. a ET 
Logistik se změnil na Geis PL Sp. z o.o.

ZNAČKA „GEIS“   
NYNÍ I V POLSKU

ROAD SERVICES 11
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Ve Feuchtwangenu vyrábí REHAU 
nárazníky pro automobilový prů-
mysl. Společnost nyní nově re-
organizovala logistické procesy 
ve výrobě komplexních systémů.

NÁRAZ-
NÍKY  
JUST IN 
TIME!

Nárazníky už dlouho neslouží jako pouhá 
ochrana při nárazu. Jsou výrazným 
designovým prvkem a obsahují  

nejmodernější bezpečnostní řešení. REHAU jako 
přední zpracovatel plastů a polymerů vyvíjí  
a vyrábí v bavorském Feuchtwangenu komplexní 
systémy, které stačí pouze namontovat.

Vzhledem k tomu, že dosavadní výrobní kapacity 
již nebyly dostačující, postavil REHAU rovněž 
ve Feuchtwangenu externí logistické centrum 
a začal nově organizovat logistické procesy. 
„Zaměřili jsme se na hlavní činnost firmy a logis-
tické procesy jsme přenesly na našeho logistického 
partnera. Sázíme na kvalitu služeb a spolehli-
vost skupiny Geis, která realizuje naše logistické 
procesy tak rychle a efektivně, jak je to jen možné,“ 
říká Ludwig Gilg, vedoucí výrobní logistiky.

OBROVSKÁ ROZMANITOST

V logistickém centru o rozloze 8 500 metrů čtve- 
rečních je Geis odpovědný za zásobování výroby  
v režimu just-in-time. To, co na první pohled vypadá 
jednoduše, skrývá za sebou obrovské množství vari-
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ant nárazníkových systémů a složité úlohy:  
každý nárazník se vedle lakovaného plastového  
obložení v barvě vozu skládá také  
z velkého počtu dalších komponentů, jako jsou par-
kovací senzory nebo kamerové systémy. „Na jeden 
a týž model vozu nabízíme více než 10 000 růz-
ných variant nárazníků,“ zdůrazňuje Ludwig Gilg. 

INTELIGENTNÍ HIGH-TECH ŘEŠENÍ

Jednotlivé součástky musí být na výrobní linku doru-
čeny just in time. A právě to zajišťuje Geis. V detailu 
jsou zaměstnanci Geisu zodpovědní za vyskladnění 
potřebných součástek, jejich třídění do přepravních 
jednotek a sekvenční doručení. Obzvláště celý sběrný 
proces vyžaduje inteligentní řešení. Geis proto vyu-
žívá systémů pick-by-light a zkonstruoval speciální 
vozíky, které jsou vybaveny displeji put-to-light. 

Tato vizuální pomůcka optimálně podporuje zaměst-
nance Geisu při sběru drobných součástek. „Díky 
nasazení této techniky dosahujeme velmi vysoké 
produktivity a výsledků,“ vysvětluje Erik Lassen, 
jednatel Geis Industrie-Service GmbH. Geis přitom 
aktuálně vyvíjí další podpůrné technické prostředky.

MNOHO ZÁKAZNICKÝCH VÝHOD

Automotive projekt se dobře zaběhl. „Díky spo-
jení inovativních řešení s předvídavostí a spo-
lehlivostí přinášíme zákazníkovi spoustu vý-
hod,“ říká Dr. Johannes Söllner, jednatel holdingu 
Geis. „Jsme tak dobře připraveni realizovat dal-
ší logistické projekty z automotive branže.“

Více informací: Timo Stephan,  
Business Development Manager Automotive – 
timo.stephan@geis-group.de

UŽ 7 LET 
„ON THE ROAD“
Spolupráce mezi REHAU a Geis 
má svou tradici. Geis Eurocargo 
v Satteldorfu spolupracuje  
s REHAU již sedm let. Začátek 
spolupráce spočíval v odbavení 
vnitrostátních přeprav. „Od roku 
2010 realizujeme kompletní 
distribuci pro závody REHAU 
2 a 15 ve Feuchtwangenu do 
celého Německa v 24 hodinovém 
servisu,“ vysvětluje Steffen 
Jaugstetter, ředitel  
pobočky v Satteldorfu.  
V průběhu úspěšné spolupráce 
přibyly k vnitrostátním  
i mezinárodní destinace, 
část zásobovací logistiky 
a další služby jako vedení 
meziskladu akčního zboží. 

„DÍKY SPOJENÍ 
INOVATIVNÍCH 
ŘEŠENÍ  
S PŘEDVÍDAVOSTÍ 
A SPOLEHLIVOSTÍ 
PŘINÁŠÍME 
ZÁKAZNÍKOVI 
SPOUSTU VÝHOD.“
Dr. Johannes Söllner, 
jednatel holdingu Geis
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Svých silných stránek ve střední Evropě využívá skupina Geis nyní aktivně i pro 
výrobce potravin AG Foods Group a.s. Výsledek: efektivní logistika a přepravní ře-
šení z jedné ruky.

AG Foods vyvíjí, vyrábí 
a distribuuje instantní 
nápojové směsi a přístroje  
na jejich přípravu. K zákaz-
níkům AG Foods patří  
nejen hotely, restaurace  
a mateřské školy, ale i nemoc-
nice a věznice. Společnost 
sídlí v Brně, provozuje 
však mimo jiné i dceřiné 
společnosti na Slovensku, 
v Maďarsku a Polsku.

Logistickým uzlem pro jejich 
zboží je logistické centrum 
v Pohořelicích jižně od Brna. 
Geis vyzvedává kyvadlově 
potraviny ve výrobě a zaváží 
je do skladu, kde pro ně má 
vyhrazeno na 3 500 paleto-
vých míst. „Zboží skladujeme 
za optimálních hygienických 
a klimatických podmínek,“ 
vysvětluje vedoucí logis-
tického centra Vladimíra 
Tučková. „Kontrolujeme 
teplotu i vlhkost vzduchu. 
Samozřejmostí je certifi-
kace podle mezinárodních 
norem jako je HACCP a IFS.“

Denně opustí logistické 
centrum okolo 2 000 objed-
návek. K jejich distribuci 
využívá AG Foods rovněž 

skupinu Geis. Zboží v balíko-
vých nebo paletových zásil-
kách doručuje Geis rychle 
a spolehlivě příjemcům 
v celé střední Evropě.

„Tím, že jsme si Geis vybrali 
za logistického partnera, 
jsme zlepšili naše dosavadní 
procesy a zavedli nové 
služby,“ říká Jan Jelínek, 
vedoucí logistiky AG Foods. 
„Jsem optimista a věřím, 
že do budoucna budeme 
naši vzájemnou spolu-
práci dále rozšiřovat.“

 

SILNÍ VE  
STŘEDNÍ EVROPĚ 

EXCELENTNÍ DÍKY 
INTELIGENTNÍM IT
Již při příjmů zboží eviduje  
Geis kromě sériových čísel  
a šarží i datum spotřeby. Tím 
zajišťuje, že vyskladnění probíhá 
v režimu FEFO. Aby bylo možné 
rychle a efektivně odbavit 
zakázky i ve špičce, využívá 
Geis pro vychystávání multi-
order-picking. Geis se přitom 
spoléhá na vlastní software 
a pro vedení skladu využívá 
nejnovější verzi 8 softwaru 
LFS400 od Erhard und Partner.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
LOGISTICKÉHO  
TERMINÁLU V KÜRNACHU
Skupina Geis  
oficiálně otevřela  
svou novou logistickou 
pobočku v Kürnachu  
u Würzburgu a nabí- 
zí tu ještě volné  
prostory pro efektivní 
kontraktní logistiku.

Slavnostního otevření, 
které se konalo 23. 
března, se zúčastnilo 

zhruba 180 hostů. Mezi 
čestnými hosty skupiny 
Geis byli mimo jiné poslanec 
Manfred Ländler, hejtman 
Eberhard Nuss a Prof. Dr. 
Christian Kille, vedoucí 
katedry ekonomie na 
Vysoké škole ve Würzbur-
gu-Schweinfurtu.

DVOJNÁSOBNÁ KAPACITA

Nový terminál doplňuje logis-
tickou pobočku v Kürnachu: 

novostavba přímo navazuje na 
stávající logistické prostory, 
které jsou v provozu od 
roku 2011, a zdvojnáso-
buje kapacity pobočky.
„Obě haly jsou identické 
a vzájemně se doplňují 
jako dvojčata,“ vysvět-
luje ředitel pobočky Henry 
Portisch. „Kompletně jsme 

otevřeli přechod mezi 
oběma budovami. Vznikla 
tak hala dlouhá 170 metrů, 
kterou rozdělují pouze 
protipožární stěny.“
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„NOVÉ PROSTORY 
OTEVÍRAJÍ DALŠÍ 
MOŽNOSTI  JAK 

NAŠIM STÁVAJÍCÍM, 
TAK I POTENCIÁLNÍM 

ZÁKAZNÍKŮM.“
Henry Portisch,  

ředitel pobočky Kürnach

NOVÉ MOŽNOSTI

Logistická hala se nyní 
rozléhá na více než  
16 000 metrech čtverečních, 
disponuje světlou výškou 
10,5 metru, 17 branami pro 
nakládku a vykládku a dvěma 
zastřešenými nájezdovými 
rampami. V útrobách haly 
se nachází regálový sklad, 
blokový sklad i plochy pro 
vychystávání a manipulaci, 
jejichž velikost lze flexi-
bilně měnit. Pobočka tak 
má optimální předpoklady 
pro realizaci komplexních 
projektů kontraktní logistiky. 

Ideální je i dopravní dostup-
nost: logistické centrum se 
nachází nedaleko Würzburgu 
přímo na dálniční křižo- 
vatce Biebelrieder Kreuz,  
kde se protínají dálnice  
A7 a A3. „Nové prostory  
otevírají další možnosti  
jak našim stávajícím, tak  
i potenciálním zákazníkům,“ 
říká Henry Portisch. 



Nejkrásnější Češka roku 
2016 využila služby 

letecké přepravy Geis. 
Díky doporučení letecké 
společnosti Emirates, se 
kterou Geis dlouhodobě 
spolupracuje, požádala 

společnost Čedok a.s. 
o zajištění přepravy 

zavazadel České Miss 
2016 Andrey Bezdě-
kové ze soutěže Miss 
Universe 2017, která 
probíhala v exotické 
Manile na Filipínách.

ZÁSILKA PRO ČESKOU 
MISS 
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Česká Miss 2016
 Andrea Bezděková       
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LETNÍ 
PRAXE  
V GEISU
Studenti z Ekonomické fakulty Jihočeské 
Univerzity již tři roky využívají možnost 
splnit si odbornou praxi v pobočce Geis 
České Budějovice. Podle slov Tomáše 
Šmardy, ředitele pobočky, probíhá spolu-
práce s vedením univerzity velmi dobře. 
„Hlavní ale je, že studenti mají  
o obor zájem,“ zdůrazňuje Tomáš 
Šmarda. Na pozici dispečera se studenti 
učí organizovat práci řidičů rozvozových 
aut, připravovat potřebné doklady a vést 
emailovou komunikaci se zákazníky. 

V obchodním oddělení si vyzkouší práci 
s potenciálními klienty, přípravu dokladů 
k fakturaci služeb nebo přípravu výstupů 
pro klienty, ale mohou se zúčastnit napří-
klad i obchodní schůzky. „Obě moje děti 
studují vysokou školu, a proto vím, jak je 
důležité získat praxi u firmy podobného 
zaměření, jako je studijní obor, a hlavně 
tam, kde si studentů všímají, vysvětlují 
jim práci, prostě je berou jako „svoje“. 
Je to svým způsobem vstup do života 
dospělých a ne jen školní teoretický 
přístup,“ dodává Tomáš Šmarda.

ZÁSILKA PRO ČESKOU 
MISS 
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„Na přípravu moc času nezbývalo, neboť infor-
mace s přesným plánem cesty České Miss jsme 
dostali 25. ledna 2017 v pozdních odpoledních 
hodinách a odlet z Manily byl již pevně zarezer-
vovaný na 31. ledna 2017,“ řekl Petr Vostárek, Air 
Freight Supervisor Geis CZ Air+Sea. „Druhý den 
ráno jsme se spojili s naším partnerem TNL Express 
Worldwide v Manile, aby Andree předal instrukce 
jak dále postupovat pro hladký průběh odbavení 
a doručení na požadovanou adresu v České 
Republice,“ vysvětluje Petr Vostárek. Vzhledem 
k jejímu náročnému programu selhalo telefo-
nické spojení, proto se náš partner musel vypravit 
do hotelu, kde byla ubytovaná. Tak se podařilo 
připravit podklady pro celní účely včas a odbavit 
zavazadlo stejným letem, kterým letěla i Andrea. 

Díky časovému posunu dosedlo letadlo spol. 
Emirates na letišti Václava Havla ten samý den. 
„To už jsme byli přichystáni na fyzické odbavení,“ 
říká Petr Vostárek. „Komplikace nastala, když 
nás celní správa informovala o přestupku způso-
beném již při odletu do Manily. Zásilka se šperky 
a oděvy vysoké hodnoty bohužel neprošla při 
odbavení kontrolou Celní správy.  Proto nebylo 
možné při zpětném dovozu prokázat, že se jedná 
o totožné věci. Hrozilo tedy vyměření a úhrada 
všech celních poplatků.“ Díky specialistům ze 
společnosti Geis CZ Air + Sea se podařilo prokázat 
původ zásilky, která pak byla řádně zkontrolo-
vána a projednána dle legislativy EU. „Zásilku jsme 
dodali České Miss druhý den, a to dokonce dříve, 
než bylo nalezeno její ztracené osobní zavazadlo, 
které si odbavovala sama,“ dodává Petr Vostárek.

„I PŘES NEDOSTATEK ČASU NA 
PŘÍPRAVU JSME DOKÁZALI 
ZÁSILKU DORUČIT VČAS.“
Petr Vostárek, 
Air Freight Supervisor Geis CZ Air+Sea
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NAJDRAHŠIU 
KNIHU NA   
SLOVENSKU  
DORUČUJE GEIS
Exkluzívny transport naj- 
drahšej knihy na Sloven-
sku si vzala pod záštitu 
skupina Geis. Pre vzácny 
knižný exemplár, ktorého 
hodnota je 12 500 EUR, 
pripravila výnimočne 
špeciálny režim doruče-
nia. Noví majitelia dostali 
knihu vo vopred určenom 
čase priamo domov. 

NOVÉ WEBY DOPRO-
VODILA REKLAMNÍ 
KAMPAŇ
V Polsku, České republice a na Sloven-
sku. Ve třech státech byly během břez-
na a dubna spuštěny nové weby skupiny 
Geis. Návštěvníky přivítá nový vzhled, 
ale hlavně uživatelsky příjemnější pro-
středí. Nové weby najdete na „starých“ 
adresách: www.geis-group.cz, 
www.geis-group.sk a www.geis.pl.

Ve všech třech státech doprovází 
spuštění webu reklamní kampaň. Napětí 
operačního sálu, cinkání nástrojů  
a soustředěné pohledy operatéra  
a sestry vystřídá pohled na operační 
stůl. Skalpel se zanořuje…..do balíku. Na 
obrazovce se objeví text: Geis zásilku 
doručí. Rozbalíkujte  ji po svém. „Velmi 
profesionální zpracování, napínavý úvod, 
a překvapivé rozuzlení příběhů přineslo 
naší kampani úspěch. Ve všech státech ji 
vidělo několik milionů lidí,“ řekla marke-
tingová manažerka Eva Děkanová. 

Naprosto jiný spot je věnován komplex-
ním službám. Na obzoru se vynořují 
obrysy známých českých/slovenských/
polských míst a uprostřed obrazovky 
se objeví kostka Geis. Kolem ní projíždí 
nejmodernější dopravní a manipulační 
technika… ale podívejte se sami, všechny 
spoty jsou přístupné na našem youtube 
kanále. 

Unikátne dielo, ktoré  
v najvyššej možnej kvalite 
obrazových reprodukcií 

kompletne dokumentuje celú 
umeleckú výzdobu Sixtínskej 
kaplnky pripravilo vydavateľstvo 
Scripta Maneant v spolupráci 
s Vatikánskymi múzeami. Pre 
celý svet vychádza bez jedného 
kusu dvetisíc výtlačkov, sto 
z nich je pre slovenský trh.

Tento unikát osobne doručujú 
poverení zástupcovia skupiny 
Geis. Ako nám prezradil 
obchodný riaditeľ spoločnosti 
Geis SK a Geis Parcel SK  
Dušan Vilhan, jedná sa  
o špeciálnu službu.  
„Doručovanie tovaru tohto  
typu nie je vôbec štandardom.  
Je to pre nás prejav dôvery   
a dobrých vzťahov s dlhoročným 
obchodným partnerom.“ 

GEIS ZÁSIELKU DORUČÍ.
ROZBALÍKUJTE JU PO SVOJOM.

MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ 
AJ V SIETI VÝDAJNÝCH MIEST

Geis_chirurg2_270x200_SK.indd   1 21.09.16   9:44
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Koncem minulého roku 
oslavila pražská Vyšší 
odborná škola a Střední 

průmyslová škola dopravní  
v Masné ulici 60. výročí svého 
vzniku a zároveň 20. výročí 
studijního zaměření Letecká 
doprava. „S „dopravkou“ v Masné 
dlouhodobě spolupracujeme  
a řada našich zaměstnanců patří 
k jejím absolventům. Proto jsme se 
rozhodli podpořit tak významné 

GEIS PODPORUJE   
DOPRAVNÍ ŠKOLSTVÍ

jubileum,“ řekla Eva Děkanová, 
marketingová manažerka. 

Součástí oslav bylo setkání  
absolventů, kterému předcházela 
akce pro zástupce spolupracu-
jících firem. „Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavostí o historii  
školy, ale hlavně o plánech do 
budoucna. Stejně zajímavá byla 
i prohlídka učeben, hlavně trena-
žery pro praktickou výuku, nejvíce 

asi letecký trenažér  
a simulátor řízení letového 
provozu, který si vybudovali sami 
žáci a učitelé školy. V budoucnu 
jej chtějí využívat i komerčně. 

Oslava 60. výročí školy, která 
je pro skupinu Geis již dlouhá 
léta dobrým partnerem, se 
vydařila. Přejeme škole jen vše 
dobré do dalších let a těšíme 
se na další spolupráci!



Potřebujete Road Services, Logistics Services nebo Air + Sea Services? Vždy pro 
Vás najdeme to správné řešení. S naším know-how, spolehlivostí, flexibilitou a nad-
šením. 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.


