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03REDAKCYJNI

Szanowni Czytelnicy,
„Logistics makes it happen” – bardzo nam się po-
doba motto tegorocznych targów transport logistic! 
Bo przecież czym byłaby silna gospodarka bez 
efektywnej logistyki, jak wyglądałoby nowocze-
sne społeczeństwo, gdyby zabrakło tych, którzy 
dostarczają towary just in time na linię produk-
cyjną i do handlu, a paczki do drzwi mieszkań?

Dlatego monachijskie targi także dla nas są 
świetną okazją do nawiązania dialogu z klien-
tami, partnerami i wszystkimi, którzy in-
teresują się naszą grupą kapitałową.

 
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA 
TARGACH TRANSPORT LOGISTIC!

Będzie nam miło spotkać się z Państwem na 
targach i zaprezentować Państwu naszą wyjąt-
kową sieć logistyczną w centrum Europy, na-
sze doświadczenie oraz szeroki wachlarz usług 
logistycznych, które oferujemy w Niemczech, 
Polsce, Czechach, na Słowacji, a także w Szwaj-
carii i Luksemburgu! Na kolejnych stronach znaj-
dą Państwo bliższe informacje na ten temat.
 
POMYŚLNY BILANS 2016 ROKU

Również w 2016 roku nasza grupa kapitałowa 
utrzymała tendencję rozwojową, odnotowując 
wzrost obrotów w segmentach Road Services  
i Logistics Services. Obrót w pionie Air + Sea  
Services znacznie spadł, ponieważ pod koniec  
2015 roku sprzedaliśmy całość naszych udziałów  
w Joint Venture SDV Geis firmie Bolloré.  
Nadal jednak utrzymujemy ścisłą współpracę.

Podsumowując możemy stwierdzić, że jesteśmy 
bardzo zadowoleni z obrotu wypracowanego w roku 
obrotowym 2016, wynoszącego 812 milionów euro.

DALSZE UMACNIANIE DOBREJ POZYCJI

W tym roku zamierzamy pracować nad dalszym 
umacnianiem naszej pozycji w Europie Środkowej. 
Dlatego nadal inwestujemy – szczególnie w Polsce 
– w rozbudowę sieci: nowe systemy IT, nowe nieru-
chomości i nowe rozwiązania techniczne. Naszym 
celem jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. 
Aby go osiągnąć również w przyszłości, stawiamy 
na bliski kontakt z klientami, jakość i innowacje.

W tym wydaniu magazynu Transfer znajdą Pań-
stwo więcej informacji o kierunkach nasze-
go rozwoju. Życzymy przyjemnej lektury!
 
Serdecznie pozdrawiamy

Wolfgang Geis (po lewej) i Hans-Georg Geis, 
Wspólnicy Zarządzający Grupy Geis

SPOTKAJMY SIĘ W MONACHIUM!
HALA A5, STOISKO 109/210

Hans-Georg Geis                   Wolfgang Geis 
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W Niemczech, Polsce, Czechach i na Słowacji Grupa 
Geis zbudowała jedyną w swoim rodzaju sieć trans-
portową, logistyczną i usługową. „Naszą ambicją jest 
oferowanie klientom najlepszego pakietu usług logi-
stycznych dostępnego w tych krajach Europy Środ-
kowej” – deklaruje Joachim Fink, członek zarządu od-
powiedzialny za pion Road Services. „Po wielu latach 
budowania, inwestowania i wytężonej pracy możemy 
obserwować, jak nasza wizja staje się rzeczywistością”.

PARTNER OFERUJĄCY NAJLEPSZY  
KOMPLEKSOWY PAKIET USŁUG
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Tylko w ciągu ostatnich 
czterech lat Grupa Geis 
dokonała ogromnych 

inwestycji w rozbudowę posia-
danej sieci. Znaczący kapitał 
przeznaczono na przejmo-
wanie oddziałów i całych 
przedsiębiorstw, modernizację 
i budowę nieruchomości oraz 
infrastruktury, automaty-
zację, rozwijanie systemów 
IT i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników. Przedsiębiorstwa 
K-EX i ET Logistik w Polsce 
oraz TEN Expres na Słowacji są 
już doskonale zintegrowane z 
Grupą, działają już pod oficjalną 
nazwą Geis (zob. strona 11).

KOMPLEKSOWE USŁUGI OD 
JEDNEGO PARTNERA

We wszystkich czterech krajach 
Grupa Geis oferuje klientom pełne 
spektrum usług logistycznych. 
W Polsce, Czechach i na Słowacji 

Grupa we własnym zakresie 
świadczy usługi logistyki paczek, 
transportu drobnicowego  
i całopojazdowego, logistyki 
kontraktowej oraz przewozów 
lotniczych i morskich, a w Niem- 
czech korzysta w tym celu  
z efektywnych sieci. „W Czechach 
i na Słowacji jesteśmy jedynym 
dużym podmiotem, który oferuje 
tak rozbudowane portfolio usług 
całkowicie we własnym zakresie” 
– wyjaśnia Michal Martinovič, 
członek zarządu odpowiedzialny 
za Czechy, Polskę i Słowację. 
„Ten kompletny pakiet zintegro-
wanych usług przynosi naszym 
klientom ogromne korzyści”.

SPÓJNA SIEĆ

Sieć Grupy Geis w Europie 
Środkowej jest optymalna także 
pod innym względem. Joachim 
Fink: „Skupiając się na tych 
powiązanych ze sobą regio-
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PAKIET USŁUG

Ponad 6000 pracowników Grupy 
Geis realizuje kompleksowe usługi 
w łącznie 140 własnych oddziałach.

ROAD SERVICES
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji: 
Grupa Geis bezpiecznie i terminowo 
dostarcza do celu ładunki drobnicowe, 
całopojazdowe i częściowe.  
W Czechach i na Słowacji Grupa jest 
liderem rynku w tym segmencie.  
Również w Polsce Geis dysponuje włas-
ną ogólnokrajową siecią, natomiast 
w Niemczech dociera do wszystkich 
części kraju dzięki własnym oddziałom 
i współpracy ze stałymi partnerami.

LOGISTYKA PACZEK
W Czechach, Polsce i na Słowacji Gru-
pa Geis obsługuje przesyłki kurierskie, 
ekspresowe i paczkowe w segmentach 
B2B i B2C w oparciu o własne sieci. 
Dodatkowo w Czechach i na Słowacji 
Grupa dysponuje gęstą siecią punktów 
odbioru paczek – Geis Points.

LOGISTICS SERVICES
Grupa Geis opracowuje i realizuje 
profesjonalne, innowacyjne i dostoso-
wane do potrzeb klienta rozwiązania 
z zakresu logistyki kontraktowej – od 
zorganizowania efektywnej logistyki 
produkcji, po przygotowanie skrojo-
nego na miarę centrum dystrybucji. 
W ramach kompleksowego pakietu 
klienci w Europie Środkowej otrzy-
mają także usługi specjalne, takie jak 
montaż wstępny i końcowy, kitting czy 
wykonanie opakowań na zamówienie. 

AIR + SEA SERVICES
Geis oferuje klientom z Europy 
Środkowej ogólnoświatowe przewo-
zy powietrzne i morskie oraz usługi 
logistyki projektowej. W tym celu Grupa 
korzysta z gęstej sieci partnerskiej.

nach europejskich zapewniamy 
klientowi wartość dodaną, 
ponieważ nasze przewozy i inne 
kompleksowe usługi realizu-
jemy w sposób nieprzerwany 
nie tylko w ramach poszcze-
gólnych krajów, lecz przede 
wszystkim transgranicznie. 
Dlatego tak ważne są dla nas 
Czechy czy południowa Polska, 
gdzie znajdują się nasze centralne 
magazyny na teren Europy”.

We wszystkich czterech krajach 
i we wszystkich segmentach 
świadczonych usług Grupa 
gwarantuje najwyższą jakość. 
„Dzięki jasno zdefiniowanym 
standardom wszystkie nasze 
projekty, na przykład z zakresu 
logistyki kontraktowej z repre-
zentują niemiecką jakość 
niezależnie od kraju, w którym 
są realizowane” – wyjaśnia 
dr Johannes Söllner, członek 
zarządu odpowiedzialny za pion 
logistyczny. „Zespoły wszystkich 
lokalnych oddziałów korzystają 
z centralnego systemu zarzą-
dzania magazynem, dostęp-
nego w rodzimych językach”. 
Również w innych segmentach 
Geis stosuje jednolity system 
IT, zapewniający maksy-
malną przejrzystość i nieprze-
rwany przepływ informacji.

Grupa Geis w dalszym ciągu 
rozbudowuje, optymalizuje 
i zacieśnia swą unikalną sieć. 
Takie inwestycje, jak centralna 
sortownia w Polsce (zob. strona 
8), nowe centrum przeładun-
kowe paczek w Czechach czy 
nowe oddziały w poszczegól-
nych regionach, zwiększają 
wydajność i jakość usług. 
Efektem jest maksymalizacja 
profitu klienta, który korzysta 
z kompleksowego pakietu.
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NIEMCY
• Około 3300 pracowników

• Ponad 500 000 m²  
powierzchni logistycznej 

i serwisowej
• 56 oddziałów 

POLSKA
• Ponad 1200 pracowników.

• Ponad 90 000 m²  
powierzchni logistycznej  

i serwisowej
• 47 oddziałów 

SŁOWACJA
• Około 270 pracowników

• Ponad 41 000 m² 
 powierzchni logistycznej  

i serwisowej
• 8 oddziałów 

„NASZA UNIKALNA 
SIEĆ JEST IDEALNĄ 
PODSTAWĄ PRZYSZŁEGO 
ROZWOJU.“
Joachim Fink, Managing Director of the  
Road Services area

CZECHY
• Około 1200 pracowników

• Ponad 140 000 m²  
powierzchni logistycznej  

i serwisowej
• 22 oddziały  
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Grupa Geis konsekwentnie i w ścis- 
łej współpracy z klientami poszerza 
swą sieć logistyczną. Obecnie klu-
czową inwestycją jest nowe centrum 
przeładunkowe w sercu Polski. Działa 
ono od końca lutego, przynosząc na-
szym klientom znaczne korzyści.

KAMIEŃ MILOWY:
NOWY CENTRALNY HUB 
W POLSCE

Otwarcie nowego hubu jest wzorcowym 
przykładem podnoszenia przez Grupę Geis 
wydajności i efektywności posiadanej sieci 

logistycznej. „Wcześniej korzystaliśmy z osobnych 
centrów przeładunkowych w Warszawie i Woli 
Rakowej” – wyjaśnia Daniel Knaisl, członek zarządu. 
„Teraz przeładunek wszystkich towarów – paczko-
wych i paletowych – prowadzimy w jednym 
centralnym zakładzie, większym niż oba dotychcza-
sowe łącznie”. W parku przemysłowym w Strykowie 
koło Łodzi zbiegają się obecnie wszystkie nitki 
polskiego systemu transportowego Grupy Geis. 

KLIENCI OSZCZĘDZAJĄ CZAS I POWIERZCHNIĘ

Maksymalna synergia i efektywność hubu wynika 
z jego trojakiej funkcji. W osobnych sektorach 
znajdują się: terminal przeładunkowy drobnicy, 
centralny zakład przeładunku paczek oraz magazyn 
dla regionu łódzkiego. „Dzięki takiemu hybrydo-
wemu rozwiązaniu zyskujemy efekt synergii  
w transporcie przesyłek między hubem a naszymi 

oddziałami. Również klienci korzystają z synergii, 
gdy odbieramy od nich przesyłki” – wyjaśnia Daniel 
Knaisl. „Jedną naczepą możemy odebrać zarówno 
przesyłki paczkowe, jak i paletowe. W ten sposób 
klienci oszczędzają czas i redukują zapotrzebowanie 
na własną powierzchnię magazynową i logistyczną”.

SZYBKI PRZEŁADUNEK – KRÓTKIE  
TERMINY DOSTAW

Dodatkową zaletę dla klientów Grupy Geis stanowi 
nowoczesna technologia mieszcząca się wewnątrz 
centrum. W hali obsługi paczek dwa automatyczne 
sortery kierują na właściwe tory do 16 000 paczek 
na godzinę, co umożliwia późne odbiory przesyłek 
i skrócenie terminów dostaw. Powierzchnia hubu 
wynosi łącznie około 10 000 metrów kwadrato-
wych. Centrum jest wyposażone w 120 bram rozła-
dunkowych i załadunkowych, a pracownicy mają 
do dyspozycji przestronne, nowoczesne biura.

„W Polsce w ostatnich dwóch latach obserwujemy 
stały wzrost wolumenu przesyłek paczkowych 
i drobnicowych” – mówią Wspólnicy Zarządza-
jący Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis. „Otwarcie 
nowego centralnego hubu jest kamieniem milowym 
w działalności Grupy Geis w Polsce. Skorzystają 
na nim przede wszystkim nasi klienci, którym 
możemy zaoferować jeszcze lepszą jakość usług”.

Nowoczesny hub do efektywnego przeładunku 
paczek i towarów drobnicowych 

08 ROAD SERVICES
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Warszawa

OPTYMALNA 
LOKALIZACJA

Hub znajduje się w idealnym 
położeniu geograficznym. 
Został wzniesiony na działce 
o powierzchni 120 000 metrów 
kwadratowych w środku Polski. 
Zaledwie około kilometra 
od centrum krzyżują się ze 
sobą dwie największe polskie 
autostrady A1 i A2. Oznacza 
to doskonałe połączenia 
z wszystkimi 46 polskimi 
oddziałami Grupy Geis.
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NOWY ODDZIAŁ W REGIONIE ÚSTÍ

Nowoczesny obiekt ma strategiczne położenie 
dzięki sąsiedztwu nowo otwartego odcinka 
autostrady D8 z optymalnym dostępem 

zarówno do samego regionu, jak również do sieci 
autostrad i bezpośrednich połączeń do Niemiec.

„Nowy obiekt pozwoli nam zaoferować klientom 
pełną gamę usług logistycznych na najwyż-
szym poziomie“ mówi Michal Svoboda, kierownik 
oddziału. „Długoterminową strategią grupy Geis 
jako jednej z wiodących firm w swojej branży, jest 
zapewnianie wysokiego standardu obsługi we 
wszystkich regionach“, dodaje Michal Svoboda.

Oddział zapewnia przede wszysykim usługi 
kurierskie oraz transport paletowy. Dzięki dwum 
połączonym ze sobą halom do dyspozycji jest 
nowoczesny obiekt z powierzchnią 2500 m2 dla 
przesyłkek paczkowych i 2500 m2 dla przesyłkek 
paletowych. Hala dla paczek posiada 80 załadun-
kowych i rozładunkowych drzwi dla pojazdów 
dystrybucyjnych. Halę dla przesyłek paletowych 

uzupełnia ponad 600 m2 ramp wewnętrznych,
które ułatwiają załadunek i rozładunek. Ponadto 
do dyspozycji są dalsze bramy z mostami hydrau-
licznymi do załadunki i rozładunku ciężarówek. 
Powierzchnie dopełnia blisko 500 m2 pomieszczeń 
biurowych, które zapewniają komfortowe  
warunki pracy dla wszystkich pracowników  
z oddziału. Dzięki dużej pojemności oddział jest 
teraz gotowy do kolejnego wzrostu wolumenu. 
Jest to najbardziej nowoczesne wyposażenie 
tego typu obiektu nie tylko w regionie Ústí.

Optymalne połączenie z infrastrukturą trans-
portową pozwoli na skrócenie czasu dostawy dla 
większości transportów regionalnych, również 
w połączeniu z innymi oddziałami w systemie.

Nowy obiekt został zbudowany w obszarze, który 
był już wcześniej wykorzystywany do magazy-
nowania i drobnej produkcji (brownfield), dzięki 
temu nie zajmuje się nowych gruntów, przyczy-
niając się tym samym do  ochrony środowiska.

Grupa Geis otworzyła nowy oddział regionalny w regionie Ústí, w gminie  
Řehlovice. Dzięki temu nastąpił stały wzrost wolumenu przesyłek trans-
portowanych i firma może zaspokoić potrzeby nowych klientów.
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Nivona Apparate GmbH z Norymbergi 
to firma, która od dwunastu lat odnosi 
sukcesy w produkcji urządzeń do za-
parzania kawy. Za transport i logistykę 
automatycznych ekspresów do kawy 
odpowiedzialna jest norymberska spółka 
Geis Transport und Logistik GmbH.

Nivona jest trzecią co do wielkości marką automa-
tycznych ekspresów do kawy w niemieckim 
handlu specjalistycznym. „Najpierw, rok 

temu, Nivona powierzyła nam dystrybucję swoich 
produktów, natomiast od niedawna jesteśmy 
odpowiedzialni za całość łańcucha dostaw” – 
mówi kierownik oddziału, Werner Schelter.

Kompleksowy pakiet usług świadczonych przez 
Geis na rzecz Nivony obejmuje między innymi 
przyjmowanie towaru do magazynu i jego kontrolę, 
komisjonowanie i rejestrację numerów seryjnych, 
krajową i międzynarodową dystrybucję, a także 
zaopatrzenie Nivony w części zamienne do napraw.

„Szczególnie w logistyce coraz większe znaczenie  
ma znalezienie partnera, dla którego jakość jest 
codzienną praktyką” – ocenia Peter Wildner,  
Wspólnik Zarządzający firmy Nivona. „Po pozytyw-
nych doświadczeniach współpracy z Geis  
w zakresie transportu towarów nie mieliśmy wątpli-
wości, że będzie to właściwy partner, któremu 
możemy powierzyć cały łańcuch logistyczny”.

KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA PRODUCENTA  
EKSPRESÓW DO KAWY

WNiemczech, Czechach i na Słowacji 
marka „Geis” od lat jest synonimem 
jakości, wydajności i orientacji na 

klienta. „Nasz kompleksowy pakiet usług 
logistycznych oferujemy teraz również  
w Polsce” – mówi Joachim Fink, członek 
zarządu odpowiedzialny za pion Road 
Services. „Aby to podkreślić, postanowiliśmy  
umieścić znak jakości, jakim jest marka  
‚Geis’, także w nazwach i w logo naszych  
polskich spółek”.

Spółki działające dotychczas pod firmami 
K-EX oraz ET Logistik zmieniły swe nazwy  
z początkiem marca tego roku. Wykorzystano 
wzorzec, który sprawdził się już w Czechach 
(Geis CZ) i na Słowacji (Geis SK): specjali-
zująca się w logistyce paczek spółka K-EX 
została przemianowana na Geis Parcel PL Sp.  
z o.o., a spółka ET Logistik – na Geis PL  
Sp. z o.o. 

ZNAK JAKOŚCI  
„GEIS” TERAZ  
TAKŻE W POLSCE



Firma REHAU, działający  
w Feuchtwangen producent zde-
rzaków samochodowych, właśnie 
dokonała reorganizacji procesów 
logistycznych związanych z pro-
dukcją złożonych systemów.

ZDERZAKI –  
JUST IN 
TIME!

Zderzak samochodowy już dawno przestał 
służyć wyłącznie do ochrony w razie kolizji. 
Awansował do rangi ważnego elementu 

wzorniczego oraz wyrafinowanej technicznie 
części systemu bezpieczeństwa. REHAU, czołowy 
przetwórca tworzyw sztucznych i rozwiązań 
polimerowych, w bawarskim mieście Feuchtwangen 
rozwija i produkuje kompleksowe systemy, które 
dostarcza klientom w stanie gotowym do montażu.

Ponieważ w dotychczasowym zakładzie zabrakło 
miejsca na dalszy rozwój, firma wybudowała, 
również w Feuchtwangen, zewnętrzne centrum 
logistyczne, a także przeorganizowała całość reali-
zowanych w nim procesów. „Skupiamy się na naszej 
działalności podstawowej, natomiast w kwestiach 
logistycznych zdajemy się na wysokojakościowe 
i niezawodne usługi Grupy Geis; dzięki naszemu 
partnerowi wszystkie procesy logistyczne reali-
zowane są szybko i bezbłędnie” – podsumowuje 
Ludwig Gilg, kierownik działu logistyki.

OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ WARIANTÓW

W centrum logistycznym o powierzchni 8500 metrów 
kwadratowych Geis odpowiedzialny jest za zaopa-
trywanie taśmy produkcyjnej w trybie just in time. 
Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie, ze względu 
na ogromną liczbę konfiguracji, w jakich występują 
poszczególne systemy zderzaków. „Każdy zderzak, 
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oprócz powłoki z tworzywa sztucznego pokrytej 
lakierem w kolorze samochodu, składa się z wielu 
innych komponentów, takich jak czujniki parkowania 
lub systemy kamer. Do jednego modelu pojazdu może 
być dostępnych nawet kilkadziesiąt tysięcy różnych 
wariantów zderzaków” – wyjaśnia Ludwig Gilg. 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE OPARTE NA 
ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

Wszystkie komponenty muszą zostać dostarczone  
w trybie just in time na linię konfekcjonowania na  
terenie zakładu. Właśnie za to odpowiedzialny jest 
Geis. Do zadań działających na miejscu pracowników 
Grupy należy pobieranie jednostek ładunkowych  
z magazynu, precyzyjne komisjonowanie jednostek 
opakowaniowych i sekwencyjne dostarczanie mate-
riału. Szczególnie bardzo złożony proces komisjono-
wania wymaga inteligentnych rozwiązań. Dlatego Geis 
stworzył instalację pick-by-light oraz skonstruował 
wózek magazynowy z wyświetlaczami put-to-light. 

Taka pomoc wizualna ułatwia pracownikom Geis 
załadunek pojemników KLT. „Technika ta zapewnia 
nam niezwykle wysoką produktywność i efekty-
wność procesów” – wyjaśnia Erik Lassen, członek 
zarządu spółki Geis Industrie-Service GmbH. Geis 
opracowuje już kolejne udoskonalenia techniczne.

KORZYŚCI KLIENTA

Realizacja tego projektu dla branży samochodowej 
rozpoczęła się pomyślnie. „Nasze innowacyjne 
rozwiązania, perspektywiczne podejście i nieza-
wodny serwis przynoszą klientowi wymierne kor-
zyści” – mówi Dr. Johannes Söllner, członek zarzą-
du Geis Holding. „Jesteśmy gotowi do realizacji 
kolejnych projektów z branży motoryzacyjnej”.

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

OD 7 LAT ON THE ROAD
Współpraca firm REHAU i Geis 
stała się już tradycją. Spółka 
Geis Eurocargo z Satteldorfu 
od siedmiu lat świadczy usługi 
na rzecz firmy REHAU, które 
początkowo obejmowały 
szeroko rozumiany segment 
Road Services: „Od 2010 
roku prowadzimy w ramach 
serwisu całodobowego całość 
dystrybucji na teren Niemiec  
z zakładów REHAU 2 i REHAU 
15 w Feuchtwangen” – wyjaśnia 
Steffen Jaugstetter, kierownik 
oddziału w Satteldorfie. 
Ze względu na udaną 
współpracę z biegiem czasu 
powierzono nam także relacje 
międzynarodowe, część logistyki 
zaopatrzenia i inne usługi, 
np. składowanie przejściowe 
towarów promocyjnych.

„NASZE 
INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA, 
PERSPEKTYWICZNE 
PODEJŚCIE I 
NIEZAWODNY 
SERWIS PRZYNOSZĄ 
KLIENTOWI WYMIERNE 
KORZYŚCI”. 
Dr. Johannes Söllner, 
członek zarządu Geis Holdingis
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Z potencjału Grupy Geis w Europie Środkowej korzysta teraz również firma  
AG Foods, producent artykułów spożywczych. Klient otrzymuje pełen pakiet  
efektywnych rozwiązań logistycznych i transportowych od jednego dostawcy.

Firma AG Foods zajmuje 
się opracowywaniem, 
produkcją i dystry-

bucją mieszanek do napojów 
instant oraz urządzeń do 
ich sporządzania. Do grona 
odbiorców należą hotele, 
restauracje i przedszkola, 
a także szpitale i zakłady 
karne. Siedziba główna 
firmy AG Foods znajduje się 
w czeskim Brnie, a spółki 
zależne działają także na 
Słowacji, Węgrzech i w Polsce.

Węzeł przepływu towarów 
znajduje się w centrum 
logistycznym w Pohořeli-
cach, położonych na południe 
od Brna. Geis transportem 
wahadłowym przywozi  
z zakładu produkcyjnego 
artykuły spożywcze, które 
następnie składuje na 3500 
miejscach paletowych. „Towar 
składowany jest w optymal-
nych warunkach higienicznych 
i klimatycznych” – wyjaśnia 
kierowniczka centrum 
logistycznego, Vladimíra 
Tučková. „Zapewniamy precy-
zyjną regulację temperatury  
i wilgotności powietrza.  
Ponadto posiadamy 
międzynarodowe certy-

fikaty HACCP i IFS”.
Codziennie centrum 
logistyczne opuszcza około 
2000 pozycji. Również 
ich dystrybucję firma AG 
Foods powierzyła Grupie 
Geis, która szybko i nieza-
wodnie dostarcza przesyłki 
– zarówno paczkowe, jaki i 
drobnicowe – odbiorcom na 
terenie Europy Środkowej.

„Wybór Grupy Geis jako 
naszego partnera logistycz-
nego przyczynił się do 
poprawy dotychczasowych 
procesów oraz umożliwił nam 
wprowadzenie nowych usług” 
– mówi Jan Jelínek, kierownik 
działu logistyki firmy AG 
Foods. „Jestem optymistą, jeśli 
chodzi o poszerzanie naszej 
współpracy w przyszłości”. 

SILNA POZYCJA   
W EUROPIE ŚRODKOWEJ 

DOSKONAŁOŚĆ PROCE-
SÓW DZIĘKI INTELIGENT-
NYM SYSTEMOM IT
Doskonałość procesów dzięki 
inteligentnym systemom IT
Już na etapie przyjęcia towaru 
Geis rejestruje numery partii  
i serii oraz terminy przydatności 
artykułów do spożycia. Dzięki 
temu towary mogą być później 
wydawane ściśle według 
zasady FEFO. Dla szybkiego 
i efektywnego rozładowania 
szczytów zamówień Geis stosuje 
komisjonowanie metodą multi 
order picking. Grupa korzysta  
z własnego systemu zarządzania 
magazynem, prowadząc 
magazyn klienta pod najnowszą, 
8. wersją systemu LFS400 
firmy Erhard und Partner.
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OTWARCIE TERMINALU 
LOGISTYCZNEGO W KÜRNACH
Grupa Geis oficjalnie 
otworzyła swój nowy 
zakład logistyczny  
w miejscowości Kür-
nach koło Würzburga. 
W obiekcie jest jeszcze 
dostępna powierzchnia 
dla klientów zaintere-
sowanych usługami 
efektywnej logisty-
ki kontraktowej.

Na uroczystość otwarcia 
23 marca przybyło 
około 180 osób, w tym 

goście honorowi: poseł do 
landtagu Manfred Ländler, 
starosta Eberhard Nuss  
i prof. dr Christian  
Kille, opiekun kierunku  
nauk ekonomicznych  
w Szkole Wyższej w Würz- 
burgu-Schweinfurcie.

PODWÓJNA WYDAJNOŚĆ 

Nowy terminal jest dopełnie-
niem istniejącego centrum 
logistycznego w Kürnach. 
Został dobudowany do urucho-

mionego w 2011 roku zakładu 
logistycznego, podwajając 
jego wydajność w zakresie 
logistyki kontraktowej.

„Obie hale są do siebie 
bliźniaczo podobne i uzupeł-
niają się wzajemnie” – 
wyjaśnia kierownik oddziału, 
Henry Portisch. „Łącznik 

między budynkami jest 
całkowicie otwarty,  
a zatem cały obiekt, którego 
długość wynosi teraz 
około 175 metrów, jest 
przedzielony tylko murem 
przeciwpożarowym”.
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NOWY OBIEKT
OTWORZYLIŚMY PO

TO, ŻEBY ZAOFEROWAĆ 
DODATKOWE
MOŻLIWOŚCI

NASZYM OBECNYM
I PRZYSZŁYM
KLIENTOM”.

Henry Portisch,  
kierownik oddziału Kürnach

NOWE MOŻLIWOŚCI

Łączna powierzchnia  
zakładu logistycznego wynosi 
ponad 16 000  
metrów kwadratowych,  
a wysokość: 10,50 metrów. 
Centrum jest wyposażone  
w 17 bram załadunkowych  
i rozładunkowych oraz dwie 
zadaszone rampy wjazdowe. 
Wewnątrz znajduje się część 
regałowa, magazyn blokowy 
oraz strefy komisjonowania 
i obsługi towarów o zmien-
nych powierzchniach. Są 
to optymalne warunki do 
świadczenia kompleksowych 
usług logistyki kontraktowej.

Idealne jest również 
położenie: centrum 
logistyczne mieści się nieda-
leko Würzburga, tuż przy 
Biebelrieder Kreuz – węźle 
autostrad A7 i A3. „Nowy 
obiekt otworzyliśmy po to, 
żeby zaoferować naszym 
obecnym i przyszłym 
klientom dodatkowe możli-
wości” – podkreśla Henry 
Portisch. „Mamy jeszcze 
wolną powierzchnię”.



Najpiękniejsza Czeszka 
2016 roku korzystała  

z usług transportu lotni-
czego firmy Geis. Dzięki 

rekomendacji linii lot-
niczej Emirates, z którą 

Geis długoterminowo 
współpracuje, firma 

Čedok a.s. zwróciła się 
z prośbą o zapewnienie 

transportu bagaży Česká 
Miss (konkurs piękno-

ści w Czechach) Andrei 
Bezděkové z konkursu 

Miss Universe 2017, któ-
ry odbył się w egzotycz-
nej Manili na Filipinach.

PRZESYŁKA DLA CZESKIEJ 
MISS 
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Czeskiej Miss 2016
 Andrea Bezděková       
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PRAKTYKA 
LETNIA   
W GEIS
Studenci z wydziału ekonomicznego 
Uniwersytetu w południowych Czechach 
już trzy lata wykorzystują możliwość 
zdobywania swojego doświadczenia 
zawodowego w oddziale Geis w Czeskich 
Budziejowicach. Według słów Tomaša 
Šmardy, kierownika oddziału, współpraca 
z Uniwersytetem jest bardzo dobra. 
„Najważniejsze jest to, że uczniowie są 
zainteresowani tą dziedziną“ mówi Tomaš 
Šmarda. Na stanowisku dyspozytora 
studenci uczą się organizować pracę 
samochodów do dystrybucji, przygo-
towywać niezbędne dokumenty oraz 
prowadzić korespondencję poprzez e-mail 
z klientami. W dziale sprzedaży uczą 
się pracować z potencjalnymi klientami, 
przygotowywać dokumenty do fakturow-
ania lub przygotować dokumenty dla 
klientów, ale mogą również, na przykład, 
uczestniczyć w spotkaniach bizne-
sowych. „Oboje moich dzieci studiuje  
na Uniwersytecie, więc wiem, jak ważne 
jest zdobycie doświadczenia z firmą  
o podobnej specjalizacji, jak dziedzina 
studiów, zwłaszcza tam, gdzie opiekują 
się studentami, wyjaśniają im pracę, po 
prostu uważają ich za „swoich“. Jest  
to w pewnym sensie wprowadzenie  
w dorosłe życie, nie tylko teoretyczne 
podejście“ dodaje Tomaš Šmarda. 

PRZESYŁKA DLA CZESKIEJ 
MISS 
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Do przygotowania nie zostało wiele czasu, 
ponieważ informację z dokładnym planem  
drogi czeskiej Miss otrzymaliśmy 25 stycznia 

2017 w późnych godzinach popołudniowych  
i odlot z Manili już został zarezerwowany na 31 
stycznia 2017“ powiedział Petr Vostárek, Air Freight 
Supervisor Geis CZ Air+Sea. „Następnego dnia  
rano skontaktowaliśmy się z naszym partnerem 
TNL Express Worldwide w Manili, żeby Andrea 
otrzymała instrukcje dotyczące sposobu postępo-
wania w odniesieniu do sprawnej odprawy  
i dostawy na określony adres w Czechach“ wyjaśnia 
Petr Vostárek. Ze względu na jej napięty program 
połączenie telefoniczne nie było możliwe, więc 
nasz partner musiał iść do hotelu, w którym 
przebywała. Udało się na czas przygotować 
dokumenty do odprawy celnej i odprawić bagaż 
tym samym lotem, którym leciała także Andrea.

Dzięki przesunięciu czasu samolot spółki Emirates 
wylądował na lotnisku im. Vaclava Havla w tym 
samym dniu. „Tam już byliśmy gotowi do fizycznej 
odprawy,“ mówi Petr Vostárek. Sprawa się skompli-
kowała, kiedy nasza Administracja celna poinfor-
mowała o wykroczeniu spowodowanym w czasie 
wylotu do Manili. Przesyłka z biżuterią i odzieżą  
o wysokiej wartości, niestety nie przeszła podczas 
odprawy przez kontrolę celną. Dlatego nie można 
było przy locie powrotnym udowodnić, że chodzi  
o te same rzeczy.  Istniała szansa, że konieczne 
będzie opłacenie cła. Na szczęście dzięki 
specjalistom z firmy Geis CZ Air + Sea udało 
się udowodnić pochodzenie przesyłki, która 
następnie została właściwie sprawdzona i potrak-
towana zgodnie z przepisami UE. „Przesyłka 
została doręczona czeskiej Miss następ-
nego dnia, co ciekawe wcześniej, niż zostało 
odnaleziony jej utracony bagaż osobisty, który 
odprawiała sama“ dodaje Petr Vostárek.

„TAM JUŻ BYLIŚMY GOTOWI DO 
FIZYCZNEJ ODPRAWY.“ 
Petr Vostárek, 
Air Freight Supervisor Geis CZ Air+Sea
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GEIS DOSTARCZA 
NAJDROŻSZĄ    
KSIĄŻKĘ NA 
SŁOWACJI 
Grupa Geis podjęła się 
transportu najdroższych 
książek na Słowacji. 
Te wyjątkowo rzadkie, 
kosztujące 12 500 EURO 
książki musiały być do-
starczone w specjalnym 
trybie. Nowi właścicie-
le  otrzymali je w ściśle 
określonym czasie, bez-
pośrednio do domu.   

NOWEJ STRONIE TOWARZY-
SZY KAMPANIA REKLAMOWA

W Polsce, Republice Czeskiej i Słowac-
kiej w marcu i kwietniu zostały urucho-
mione nowe strony internetowe Grupy 
Geis. Goście witani są nie tylko przez 
nową szatę graficzną strony, ale również 
przyjazny dla użytkownika interface. 
Nowe strony można znaleźć pod „stary-
mi“ adresami: www.geis-group.cz,  
www.geis-group.sk i www.geis.pl.

We wszystkich trzech krajach startowi 
stron towarzyszy kampania reklamowa.
Pokój operacyjny, atmosfera napięcia,  
szczęk narzędzi i wzrok chirurga  
i pielęgniarki skoncentrowany na 
stole operacyjnym. Skalpel kieruje się 
w stronę ... paczki. Na ekranie pojawia 
się tekst: „przesyłkęȩ dostarczy Geis. 
Rytuał otwarcia zostawiamy Tobie“.
„Bardzo profesjonalna realizacja, 
intrygujące wprowadzenie i zaskakujące 
rozwiązanie historii przyniesie sukces 
naszej kampanii. We wszystkich krajach 
reklamę wyświtliło już kilka milionów 
ludzi“, powiedziała Manager marketingu 
Eva Děkanová.

Zupełnie inny spot jest dedykowany dla 
kompleksowych usług. Na horyzoncie 
pojawia się  zarys słynnych czeskich / 
słowackich / polskich symboli, a na środ-
ku ekranu widnieje znajoma kostka Geis. 
Wokół pojawiają się oferowane przez 
Geis, zaawansowane środki transportu  
i przeładunku, ukazując kompleksowość 
dostępnych w Geis usług. Przekonaj się 
sam, wszystkie reklamy są dostępne na 
naszym kanale YouTube.

To unikatowe dzięło  
to wysokiej jakości  
reprodukcje obrazów  

w pełni dokumentujących 
całą artystyczną dekorację 
Kaplicy Sykstyńskiej. Wydaw-
nictwo Scripta Publishing 
Maneant przygotowało je  
we współpracy z Muzeóm 
Watykańskim. Książka została 
wydana w 1999 ezgempla-
rzach, z czego sto przezna-
czonych na rynkek słowacki.

Dzieło dostarczane było przez 
specjalnie upoważnionych 
przedstawicieli Grupy Geis. Jak 
zdradził dyrektor zarządzający 
Geis SK Geis działki SK Dušan 
Vilhan, jest to usługa specjalna. 
„Dostawa towarów tego typu nie 
jest ujęta w żadnym standardzie. 
To pokazało naszą pewność 
siebie i dobre stosunki z długo-
letnim partnerem biznesowym“.

PREZESYŁKĘ DOSTARCZY GEIS 

RYTUAŁ OTWARCIA
ZOSTAWIAMY TOBIE

Geis_chirurg2_270x200_SK.indd   1 21.09.16   9:44
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PREZESYŁKĘ DOSTARCZY GEIS 

RYTUAŁ OTWARCIA
ZOSTAWIAMY TOBIE
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Pod koniec ubiegłego roku 
wyższa szkola zawodowa 
oraz średnia szkoła  

z kierunkiem transportowo- 
spedycyjnym w Pradze przy  
ulicy Masne świętowała 60. 
rocznicę powstania, a także   
20. rocznicę kształcenia  
w zakresie transportu lotniczego. 
„Z „ogólniakiem“ przy ul. Masne 
współpracujemy od kilku lat  
i wielu z naszych pracowników 
należy do ich absolwentów. 
Dlatego zdecydowaliśmy się 

GEIS WSPIERA KSZTAŁCENIE    
W ZAKRESIE TRANSPORTU 

wesprzeć tak ważny jubileusz“ 
mówi Eva Děkanová, menadżer 
działu marketingu Geis.

Wraz z obchodami odbyło się 
spotkanie absolwentów oraz 
impreza dla przedstawicieli firm 
partnerskich. „Dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o historii 
szkoły, ale przede wszystkim  
o planach na przyszłość. Bardzo 
interesujące było również 
zwiedzanie klas, głównie symula-
torów dla szkolenia praktycz-

nego, zwłaszcza symulator lotu 
i symulator kierowania ruchu 
lotniczego, który został zbudo-
wany przez uczniów i nauczycieli 
szkoły. W przyszłości ma być 
używany także komercyjnie“.

60. rocznica powstania szkoły, 
która  jest dla grupy Geis już od 
wielu lat dobrym partnerem, była 
wielkim sukcesem. Życzymy 
szkole wszystkiego najlep-
szego na przyszłość i cieszymy 
się na dalszą współpracę!



Road Services, Logistics Services, Air + Sea Services – zawsze znajdziemy dla  
Ciebie właściwą drogę. Dzięki know-how, jesteśmy niezawodni i elastyczni, pracuje-
my z pasją. Wybierz najlepszy kompleksowy pakiet usług: www.geis-group.com

ROAD SERVICES AIR + SEA SERVICES LOGISTICS SERVICES

ZASADA GEIS:

DOPROWADZAMY TWOJE

ZAMÓWIENIA I PROJEKTY

DO SUKCESU. 

Z PASJĄ I NIEZAWODNIE.


