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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
logistické nemovitosti jsou základem moderních
procesů dodavatelského řetězce. Pro nás jako
poskytovatele logistických služeb, který působí na
trhu více než čtyřicet let, je rozvoj nemovitostí
součástí našich odborných znalostí. Již v sedmdesátých letech 20. století jsme nad rámec našich
potřeb plánovali a stavěli nemovitosti pro zákaznické a outsourcingové projekty.
Od té doby neustále investujeme do logistických
objektů šitých na míru. Díky tomu dnes, stejně jako
dříve, vytváříme základ pro optimální logistická
řešení. O tom, jak si vedeme a kde máme v současné době pozemky pro vznik moderních logistických
objektů, se dozvíte v titulním článku na straně 4.

POSÍLENÍ GEIS AIR + SEA
KONTAKTY
STRANA
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V oblasti leteckých a námořních přeprav jsme
sloučili naše společnosti TAS Transport And Service s Geis Air + Sea GmbH. TAS je součástí skupiny
Geis od začátku minulého roku. Stejně jako společ-

nost Müller + Partner GmbH, kterou jsme získali
koncem roku 2018, působí i TAS pod obchodním
názvem Geis Air + Sea GmbH. Dosáhli jsme tak
jasného zviditelnění značky Geis na trhu. Zároveň
posilujeme Geis Air + Sea GmbH, která má více než
150 zaměstnanců na osmi pobočkách po celém
Německu.

NYNÍ I NA INSTAGRAMU A LINKEDINU
Do budoucna chceme být s Vámi, našimi zákazníky,
zaměstnanci a partnery, více v kontaktu. Proto nás
najdete na Facebooku a nyní nově také i na Instagramu a LinkedInu. Na všech třech kanálech Vám
umožňujeme nahlédnout do světa Geis.
V magazínu Transfer najdete samozřejmě vždy vše,
co stojí za to vědět o skupině Geis. Přejeme Vám
příjemné chvíle u čtení aktuálního čísla!
Srdečně,
Vaše rodina Geis

Redakce / nakladatelství
Geis CZ/SK
Eva Děkanová
E-Mail: eva.dekanova@geis.cz
STROOMER PR | Concept GmbH
Christian Stephan

NAVŠTIVTE NÁS NA
INSTAGRAMU A LINKEDINU
EDITORIAL
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ROZVOJ
NEMOVITOSTÍ
NA MÍRU
„ZAČALI JSME VČAS ZAJIŠŤOVAT
VHODNÉ POZEMKY, STAVĚT NA NICH
ČI SI JE REZERVOVAT DO BUDOUCNA.“
Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis majitelé
a jednatelé holdingu Geis

Nemovitost na míru je
perfektním předpokladem
pro poskytování těch
nejlepších komplexních
logistických služeb. Naše
společnost vyvíjí už
mnoho let moderní
logistická centra.
A vytvořila si i rezervy
do budoucna.
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Již více než čtyřicet let rozvíjíme nemovitosti na míru nad rámec našich potřeb.

P

optávka po logistických
nemovitostech je obrovská.
Německý trh zaznamenává
boom. Podle poslední zprávy
o trhu, kterou zveřejnil poskytovatel realitních služeb BNP
Paribas Real Estate, vzrostla
poptávka v prvním pololetí roku
2019 oproti silnému předchozímu
roku opětovně o čtyři procenta.
„Atraktivních ploch je
nedostatek,“ říkají Hans-Georg
Geis a Wolfgang Geis majitelé
a jednatelé holdingu Geis. „Proto
jsme začali včas zajišťovat
vhodné pozemky, stavět na nich
či si je rezervovat do budoucna.“

REZERVA PŘES 200 000 METRŮ
ČTVEREČNÍCH
Nejen v Gochsheimu, ale také
v dalších top lokalitách máme
pozemky pro budoucí projekty,
kde můžeme vytvořit více než
200 000 metrů čtverečních
logistických ploch [viz. mapa na
straně 6]. Kromě toho neustále
sledujeme trh a kupujeme další
pozemky.
Naše skupina se však nezaměřuje jen na navrhování a realizaci
samotných staveb, ale jedná
velmi flexibilně: abychom dosáhli

optimálního logistického řešení
podle specifických požadavků
konkrétního projektu, pronajímáme si krátkodobě prostory nebo
kupujeme stávající nemovitosti.
Vybudování logistické nemovitosti ve vlastní režii má však
rozhodující výhodu: velikost
a vybavení lze dokonale sladit
s logistickými parametry a požadavky zákazníků. Podle tohoto
principu zrealizovala naše skupina
za posledních osm let celkem
deset realitních projektů [viz.
informační rámeček na straně 7].

POLOHA A KVALITA
Jako zkušený poskytovatel logistických služeb víme, co je
u nemovitostí nejdůležitější:
perfektní poloha a nejvyšší kvalita.
Dobrá poloha dnes není jen
o ideální dopravní infrastruktuře.
„Na významu nabývá dostupnost
pracovních sil v regionu,“ říká
Dr. Johannes Söllner, jednatel
holdingu Geis. „Navíc se výrazně
zvyšují prostorové nároky jednotlivých projektů. Důvodem je
rostoucí e-commerce.“

HLAVNÍ TÉMA
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HOTOVÉ NEMOVITOSTI
Polsko

Na brownfieldu, jako v areálu bývalé
uhelné elektrárny v Erlangen-Fraue-

22 500 m²
Stryków

Německo
40 000 m²
Ohrdruf

12 500 m²

Bad Neustadt

27 500 m²
Naila

10 000 m²
Bravantice

8 500 m²
Kerzell

45 000 m²
Gochsheim

45 000 m²

Česká republika
15 500 m²
Ejpovice

Nürnberg Hafen

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DESTINACÍ
SKUPINY GEIS S POTENCIÁLEM
PRO NEJMODERNĚJŠÍ LOGISTICKÉ
NEMOVITOSTI VČETNĚ ROZLOHY.

EKOLOGICKY A EKONOMICKY
V posledních letech se do popředí dostávají stále více environmentální prvky, které integrujeme do nových budov:
• efektivní kogenerační jednotky
pro kombinovanou výrobu tepla,
• rekuperace tepla s ventilací,
• příprava střech pro
fotovoltaické panely,
• energeticky úsporné LED 		
osvětlení s inteligentním 		
ovládáním,
• dostatek fasádních a střešních
světlíků pro více denního 		
světla.

naurachu, nebo na zelené louce, jako

Vlastní nejmodernější nemovitosti využíváme k realizaci
náročných zákaznických projektů, buď jako multiuser centra,
nebo pro konkrétního klienta. Je
pravdou, že nestavíme nemovitosti jen pro své potřeby. „Své
odborné znalosti a zkušenosti
v oblasti navrhování a realizace
nemovitostí na míru nabízíme
našim novým i stávajícím zákazníkům,“ říká Dr. Söllner. „Pokud
uzavřeme s klientem odpovídající dlouhodobou smlouvu, realizujeme dokonce individuální
implementaci přímo v objektu
zákazníka.“

v Kürnachu, nebo i za hranicemi:
• Průmyslová zóna ErlangenFrauenaurach (Německo): dvě
logistická a technologická centra
(30 000 a 27 500 metrů čtverečních) a překladiště (6 500 metrů
čtverečních, pronajato)
• Kürnach u Würzburgu (Německo):
16 000 metrů čtverečních, 		
logistický multiuser sklad ve dvou
stavebních etapách
• Seubtendorf (Německo): 15 500
metrů čtverečních, logistické
centrum jako Supply & Distribution
Hub
• Kerzell u Fuldy (Německo): 6 500
metrů čtverečních, překladiště
• Gochsheim u Schweinfurtu
(Německo): 15 000 metrů 		
čtverečních, logistické
a technologické centrum
• Norimberk (Německo): aktuálně
rozšíření spedičního areálu
o 5 000 metrů čtverečních na
celkovou plochu 14 000 metrů
čtverečních
• Stryków u Lodže (Polsko):

Stejně jako u našich služeb
nabízíme zákazníkům vysoký
standard i co se týče nemovitostí.
Spoléháme se například na
nejlepší protipožární systém
podle standardu ESFR (Early
Suppression Fast Response),
zakládáme si na vysoké kvalitě
a rovině podlah pro bezpečný
provoz vysokozdvižných regálových zakladačů a budujeme
velkorysé odstavné a manipulační plochy.
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centrální překladiště o rozloze
10 000 metrů čtverečních
• Zvolen (Slovensko): centrální
překladiště o rozloze 7 700
metrů čtverečních
• Bravantice (Česká republika):
zcela nová pobočka o rozloze
7 250 metrů čtverečních
• Modletice (Česká republika):
rozšíření stávajícího centrálního
překladiště kusových a paletových
zásilek o zhruba 3 000 metrů
čtverečních (ve výstavbě)

HLAVNÍ TÉMA
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XXL PŘEPRAVY
CHARTEREM NA
ENERGETICKÝ OSTROV

ilomet r ů

Moskva
Zabaikalsk
Severní Německo

Brest

Tianjin
CHINA

KAMIONEM
PO
HEDVÁBNÉ
STEZCE
Převézt dvanáct těžkých
motorových dílů z východního pobřeží Číny do
Německa? Zákazník chtěl
vyzkoušet transport po
silnici. Tým z naší divize
Air + Sea Services mu to
umožnil a podařilo se mu
přitom dodržet všechny
naplánované termíny.

Z

Tianjinu, který se nachází
poblíž Pekingu, do severního Německa přes Rusko,
Bělorusko a Polsko. Trasa
o celkové délce více než 11 300
kilometrů byla tou nejdelší
souvislou silniční přepravou,
jakou kdy naše společnost realizovala. Tři kamiony přepravily
v červnu motorové segmenty
o celkové hmotnosti 48 tun
v režimu door-to-door. V Číně
vyrobené díly byly určeny pro
výrobce větrných elektráren.
Samotné přepravě předcházela
důsledná příprava: v každé zemi,
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NOVÁ HEDVÁBNÁ
STEZKA
Čínský projekt Nové hedvábné
stezky, známý též jako Iniciativa
One Belt One Road, zahrnuje výstavbu přístavů, silnic a železnic
k propojení Asie, Evropy a Afriky.
Tuto iniciativu podporuje mnoho
zemí.

kterou přeprava probíhala, bylo
nutné domluvit tahače a řidiče.
Každé překročení hranice se
přesně koordinovalo – například na
hraničním přechodu mezi městy
Manzhouli v autonomní oblasti
Vnitřní Mongolsko (Čína) a Zabajkalsk v Zabajkalské oblasti (Rusko).
Tady existuje volná zóna, kam smí
vjet kamiony z obou zemí.
„Hranice mezi Čínou a Ruskem se
otevřely,“ říká Stefan Wendl,
jednatel Geis Air + Sea GmbH. „To
přináší nové možnosti v silniční
dopravě, zejména při požadavku
doručení v krátkém čase.“

Organizujeme také mezikontinentální železniční přepravy po Nové
hedvábné stezce. „V závislosti na
místě vyzvednutí a místě
doručení mohou být obě trasy
atraktivní a oproti námořní
přepravě přinášejí časovou
výhodu. V tomto konkrétním
případě byla přeprava po silnici
rychlejší, než jak by se jí podařilo
zrealizovat po železnici,“ uvádí
Stefan Wendl.

„Všechno jde, když se chce.“ Během
pouhých tří dnů zrealizovalo oddělení
leteckých přeprav společnosti General
Transport přepravu dvou nadrozměrných zásilek. Části strojů, které opravovali ve Švýcarsku, dorazily v nejkratší
možné době na ruský tichomořský ostrov Sachalin vzdálený více než 8 600
kilometrů.

P

říjemce si v červnu najal dvě z největších
dopravních letadel na světě, aby co nejrychleji
dopravil strojní komponenty z Curychu přímo
na ostrov „ropy a zemního plynu“ Sachalin. Náklad
o hmotnosti 21 a 26 tun, bezpečně naložený na
kontejnery, musel být „jen“ vyzvednut, dopraven na
letiště a naložen.
To konkrétně znamenalo zajistit povolení pro těžký
silniční náklad, získat bezpečnostní potvrzení od
leteckého nákladního úřadu, protože kovové kontejnery nelze detekčně kontrolovat, vyřídit celní
formality a připravit podvalníky a jeřáby. Každý
detail musel sedět: pro nakládku Iljušinu II-76 je
zapotřebí návěs, který přesně zapadá do mechaniky
rampy nákladního letadla. Pro B 747 bylo potřeba
zajistit vysokozdvižný nakladač, který zvládne
přenést kontejner přes výklopnou rampu na přídi
letadla.
„Od obdržení poptávky až do odletu to byly tři
napínavé dny plné akce,“ vzpomíná Andreas Greuter,
ředitel pobočky na letišti Curych. „Urgentní
přepravy řešíme často, ale u této zakázky jsme
pravděpodobně pokořili většinu rekordů.“
		

Iljušin Il-76 při nakládce.
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KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA
LOGISTIKA NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
Asi žádné jiné odvětví logistiky není tak složité a časově náročné jako
logistika náhradních dílů. Proto je právem považována za královskou
disciplínu. Velkou výzvou je i přes zvyšující se počet typů a variant
produktů zajistit jejich náhradní díly pružně a v co nejkratším čase.

F

akta: když rentgen nerentgenuje nebo
telefonní ústředna stávkuje, musí být
náhradní díly k dispozici co nejrychleji. Koneckonců výrobní ztráty nebo
odstávky z důvodu poruchy zařízení
mohou být drahé.
„Ztratit čas při výpadku znamená ztrátu
zákazníka,“ vysvětluje Erik Lassen,
jednatel Geis Industrie-Service GmbH.
„Dostupnost a rychlost jsou v after-sales
logistice zásadní. To vyžaduje promyšlenou koncepci specifických řešení pro
skladování a distribuci. Tady se může
spolupráce se spolehlivým a rychlým
poskytovatelem logistických služeb stát
rozhodující konkurenční výhodou.“

Taková kvalita služeb by nebyla možná
bez sofistikovaných IT systémů. Příklad
WDC: jakmile servisní technik nebo
zákazník objedná náhradní díl u společnosti Siemens Healthineers, přenese se
objednávka v reálném čase přes různá
rozhraní přímo do systému řízení skladu
v Neu-Isenburgu a spustí se proces
vychystávání a balení.

Chytrá skladová technologie v akci:
v páternosterovém skladu jsou
uskladněny náhradní díly s různými
přístupovými frekvencemi.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Cílem logistiky náhradních dílů je optimalizace
nákladů, služeb a zásob při zachování maximální
dostupnosti a spolehlivosti. To vyžaduje sofistikovaná a na míru šitá řešení. Čtyři příklady:
Siemens Healthineers
Více než 12 let spravujeme Světové distribuční
centrum společnosti Siemens Healthineers
v Neu-Isenburgu. Náhradní díly, především ke
zdravotnické a laboratorní technice, odsud směřují
do 170 zemí. Náhradní díly skladujeme na
40 000 paletových a na více než 100 000 regálo-

dílů pro Čechy, Slovensko a Polsko.

Speciálně v logistice náhradních dílů
doplňují komplexní řešení služby s přidanou hodnotou: výroba speciálních obalů,
kontrola identity a jakosti, celní odbavení
a mnoho dalšího. V neposlední řadě
zahrnuje logistika náhradních dílů
poprodejní servis i kompletní logistiku
vratek. Vrácené díly se musí dostat do
příslušeného opravárenského servisu
a díly, které jsou originálně zabalené, se
musí okamžitě opět zaskladnit.

Unify

VYUŽITÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

vých místech. Ideální je poloha v blízkosti leteckého dopravního uzlu Frankfurt.
Husqvarna Group / Gardena
Outdoorové technologie pro zahrady, park a les,
od automatických sekaček po profesionální motorové pily i kompletní sortiment značky Gardena.
V centrálním skladu pro východní Evropu v Ostravě zajišťují naši zaměstnanci veškerou skladovou
a distribuční logistiku včetně logistiky náhradních

VYSOKORYCHLOSTNÍ SLUŽBY
V důsledku toho má logistika náhradních
dílů pouze minimální dodací lhůty pro
vychystání a balení. Doručení následující
den je dnes standardem. A jde to ještě
rychleji: ve Světovém distribučním centru
(WDC) pro náhradní díly Siemens Healthineers v Neu-Isenburgu naši zaměstnanci vyexportují obzvlášť naléhavé
zakázky během pouhých 15 až 20 minut.
Náhradní díly pak odcházejí kurýrní
službou na letiště ve Frankfurtu a odtud
letecky do 170 zemí po celém světě.

V logistickém a technologickém centru Erlangen-Frauenaurach působíme jako poskytovatel
komplexních logistických služeb pro Unify,
světového lídra v oblasti komunikačních řešení.
To zahrnuje logistiku veškerých nových, vratných
a náhradních dílů.
Encory
Od volantu k alternátoru: Encory GmbH dává
použitým autodílům druhý život. Ve společnosti
ReLife Point South v Regensburgu realizujeme
kompletní logistiku včetně kontroly a třídění dílů

LOGISTICS SERVICES
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podle způsobu jejich dalšího zpracování, tedy
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Topologie a technologie skladu jsou
dokonale naplánované: regály v blízkosti
výdeje zboží usnadňují přístup k často
poptávaným rychloobrátkovým položkám, zatímco zřídka potřebné součástky
jsou uložené v prostorově úsporných
regálech v odlehlejších částech skladu.
Malé součástky s různými přístupovými
frekvencemi našly místo v páternosterovém skladovém systému poblíž expedice.
Nastavení zásob není statické, ale pravidelně se reviduje a v případě potřeby se
dynamicky upravuje např. z hlediska
velikosti, vybavení, inteligentního řízení
IT či inovace.

prodeje jako náhradního dílu nebo recyklace.

„Zejména u výrobců spotřebního nebo
investičního zboží dlouhodobé spotřeby
dnes logistika náhradních dílů šitá na
míru přispívá k loajalitě zákazníků
v tvrdých konkurenčních podmínkách,“
říká Erik Lassen. „S naším mnohaletým
know-how pomáháme rádi společnostem
při optimalizaci jejich dodavatelského
řetězce náhradních dílů – od dílčích
opatření jako je identifikace a snížení
zastaralých zásob až po plánování
a implementaci komplexního řešení šitého
na míru.“
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V budoucnu spolu: seznamovací akce „TeamGEISt“ pro oba naše norimberské týmy z Geis
Eurocargo a Geis Transport und Logistik proběhla
v dobré náladě a ukázala soudržnost obou týmů.

SPOJENÍ SIL
V NORIMBERKU
Na přelomu roku sloučíme spediční provozy
našich norimberských společností do jedné
pobočky a pod společný název. Více prozradí
Werner Dettenthaler a Werner Schelter.

Werner Dettenthaler, ředitel mezinárodních přeprav
a ředitel pobočky Geis Eurocargo GmbH v Norimberku
(vlevo) a Werner Schelter, ředitel pobočky Geis
Transport und Logistik GmbH v Norimberku.

12 ROAD SERVICES

PŘEVZETÍ
SPECIALISTŮ
NA CELNÍ
ODBAVENÍ

Co vedlo k přeskupení?
Werner Dettenthaler: V posledních letech jsme díky akvizici
měli v Norimberku dvě společnosti ve dvou provozech. Optimálním způsobem nyní spojíme
dovednosti, silné stránky
a možnosti obou společností
a vytvoříme z nich ještě silnější
jednotku pod jednou střechou
na pobočce v Norimberku..

Celní deklarace a přepravy pod jednou
střechou. To přináší zákazníkům
přidanou hodnotu, co se poradenství,
celního odbavení a efektivity týče.
Koupí německé celní agentury Kaltenbach + Weiss posílila švýcarská
společnost skupiny Geis General
Transport své celní kompetence.

Co konkrétně plánujete?
Werner Schelter: Sloučíme
norimberský spediční provoz
Geis Transport und Logistik
GmbH s Geis Eurocargo GmbH.
Společnou pobočkou bude náš
areál v Nürnberger Hafenu. Sem
se na konci roku přestěhuje tým
z Ipsheimer Straße. Geis Eurocargo v Hafenu tak bude
aktivní ve dvou divizích: zajistí
jak standardní úlohy vnitrostátní
a mezinárodní sběrné služby
a celovozové přepravy, tak i specializované úkoly z oblasti
automotive, skladové logistiky
a speciálních zakázek. Provoz
v Ambergu bude fungovat pod
názvem Geis Eurocargo.

vozidel. Kromě toho rozšiřujeme
i administrativní budovu na 2 000
metrů čtverečních. Modernizujeme také náš sousední terminál,
kde je k dispozici dalších 9 000
metrů čtverečních pro naše
logistické a specializované projekty. Stavební práce pokračují dobře
a podle časového harmonogramu.

Co bylo třeba připravit
a probíhá vše dle plánu?
Werner Dettenthaler: Na našem
pozemku v Nürnberger Hafenu
právě rozšiřujeme spediční terminál o dalších 5 000 na celkových
14 000 metrů čtverečních. Počet
odbavovacích ramp vzroste na
133. Terminál tak bude patřit k těm
největším v regionu. Současně stavíme i nový centrální spediční
dvůr o rozloze více než 30 000
metrů čtverečních a nový velín
pro disponování vjíždějících

Co se změní pro zákazníky
a zaměstnance?
Werner Schelter: Sjednocením
nabízíme každému zaměstnanci
nové příležitosti a dlouhodobé
vyhlídky v atraktivním a moderním prostředí. To, že si týmy
vzájemně sedly, bylo patrné již na
seznamovací akci „TeamGEISt“.
Pobočku budou řídit Christian
Philip (automotive a specializované projekty/spediční logistika)
a Uwe Schleh (spedice / sběrná
služba / celovozové přepravy).

Zavedené jméno Kaltenbach + Weiss
zůstane do budoucna zachováno. „Jsme
rádi, že dobře vyškolený tým bude
nadále k dispozici,“ vysvětluje Bernhard
Zaugg, CEO General Transport AG.
Kanceláře společnosti Kaltenbach +
Weiss se nacházejí přímo na hraničním
celním úřadě Weil am Rhein, v trojmezí

Zákazníkům budou nadále
k dispozici jejich stávající kontaktní osoby. V budoucnu budou
těžit z naší nové, silnější jednotky
na pobočce Norimberk, z níž jim
budeme nadále nabízet optimální
řešení komplexních logistických
služeb.

u Basileje. Pro Švýcarsko je celní úřad
jednou z nejdůležitějších bran do EU.

A jaké jsou Vaše osobní plány do
budoucna?
Werner Dettenthaler: Předám své
kompetence ředitele pobočky
a v budoucnu se budu – jak je již
ostatně dlouho v plánu – věnovat
na 100 procent vedení mezinárodních přeprav a obchodu v divizi
Road Deutschland.
Werner Schelter: Já se těším na
důchod, do kterého odcházím na
konci roku.
Děkujeme za rozhovor!

ROAD SERVICES
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GEIS PL –
„PŘEDNÍ FIRMA V
OBLASTI INVESTIC DO LIDSKÉHO
KAPITÁLU“

SPOJUJE NÁS
RODINNÁ
ATMOSFÉRA

„MÁME PODOBNOU FILOSOFII
V PODNIKÁNÍ – DOBRÉ SLUŽBY
ZÁKAZNÍKŮM, A PŘES VELKÝ
ROZSAH PŮSOBNOSTI VSTŘÍCNOU
A RODINNOU ATMOSFÉRU VE
FIRMĚ.“
Daniel Knaisl, jednatel skupiny Geis
PEPCO je evropská diskontní síť,

Když potřebujete nakoupit
oblečení nebo třeba školní
potřeby v dobré kvalitě a za
příznivou cenu, navštivte
prodejnu PEPCO. Zboží do
části prodejen PEPCO
v České republice, Polsku
a na Slovensku se dostalo
také díky přepravním
službám skupiny Geis.
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která nabízí produkty pro celou

Spolupráce s PEPCO a e-llis
(jeho 4PL partnerem pro distribuci) byla zahájena
v roce 2018, kdy jsme pro síť
PEPCO začali naší celovozovou
přepravou dovážet zboží
z polského centrálního skladu do
České republiky. Prostřednictvím naší přepravní sítě jsme
pak doručovali první palety se
zbožím do vybraných obchodů,“
říká Daniel Knaisl, jednatel
skupiny Geis. Společnost PEPCO
je velmi náročným zákazníkem,
který si velmi zakládá na kvalitě
doručení. Skupina Geis ale byla
schopna nárokům klienta dostát
a již v červenci letošního roku
došlo ke značnému rozšíření
spolupráce. Geis nyní realizuje
distribuci i v rámci polského
trhu, doručuje zboží PEPCO na
Slovensku a také distribuce
v České republice se významně
rozšířila o další prodejny. Velmi

rodinu a domácnost. Vznikla v roce
1999 jako firma o několika zaměstnancích a od té doby se dynamicky
rozvíjí. Dnes má více než 16 000
zaměstnanců a více než 1 750 prodejen v 11 zemích Evropy. Stala se
jedním z nejoblíbenějších prodejců
dětských oděvů a významným

zásadní je fakt, že kvalita
doručení ve všech zemích je na
vysoké úrovni. Přitom nároky na
doručení jsou velmi vysoké
a například dodržení vykládky
nejen v daný den, ale i v konkrétním časovém okně je
naprostou samozřejmostí.

dodavatelem dekorativního zboží
do domácnosti. Za jejím úspěchem
stojí mimo jiné i to, že se soustředí
na tři hlavní směry rozvoje: lidi,
procesy a výhodnou produktovou
nabídku. Ambicí společnosti
PEPCO je stát se tou největší, nejlepší, nejvýhodnější a nejznámější
diskontní značkou v oblasti
prodeje oděvů a doplňků pro
domácnost v celé Evropě.

První část přepravního řetězce
zajišťuje převážně celovozová
přeprava. „Zboží pro polský trh
vyzvedneme v centrálním skladu
PEPCO v Rawě Mazowiecke,
která leží velmi blízko našeho
centrálního překladiště. Distribuce pro český a slovenský trh
se realizuje z letos otevřeného
skladu PEPCO ve slezském
městě Sosnowiec. Vozy směřují
do řady našich hubů/poboček
v jednotlivých státech, kde se
zásilky konsolidují a našim
systémem paletové přepravy pak

putují přímo do prodejen,“
vysvětluje Daniel Knaisl.
Síť prodejen PEPCO se velmi
rychle rozšiřuje a modernizuje.
Nově vznikající prodejny
zásobuje Geis napřímo z centrálních skladů. Při modernizaci
stávajících prodejen zajišťuje
Geis i krátkodobé skladování
zboží a zařízení, které je podle
potřeby buď naskladňováno,
nebo doručováno do znovuotevíraných prodejen.

Teprve před dvěma lety jsme otevřeli
centrální překladiště v polském
Strykówě, kde je také hlavní sídlo polské
části skupiny Geis. O to více jsme
poctěni, že jsme nyní získali od místní

„Věříme, že se naše spolupráce
bude rozšiřovat. Spojuje nás
totiž podobná filosofie v podnikání – dobré služby zákazníkům,
a navzdory velkému rozsahu
působnosti vstřícná a rodinná
atmosféra ve firmě,“ říká Daniel
Knaisl.

samosprávy ocenění „Přední firma
v oblasti investic do lidského kapitálu“.
„Je to již druhé ocenění, které jsme
obdrželi jako uznání naší činnosti na
místním trhu práce. V loňském roce
jsme se totiž stali laureátem ceny
„Zaměstnavatel roku“. Velmi si těchto
uznání naší práce vážíme,“ říká Dorota
Wójcik, HR manažerka Geis PL.

ROAD SERVICES
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GEIS VYLEPŠUJE
PŘEPRAVNÍ
SYSTÉM
Bravantice

Administrativní budova nové pobočky
v Bravanticích s moderními kancelářskými prostory.

„NÁŠ NOVÝ VLASTNÍ
AREÁL NA SEVERNÍ
MORAVĚ JE
SPLNĚNÝM SNEM.“
René Paciorek,
ředitel pobočky Geis CZ v Ostravě
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21. října otevřela skupina
Geis v Bravanticích novou
systémovou pobočku pro
severní Moravu.

N

a zelené louce a podle
našich představ jsme vybudovali novou pobočku pro
severní Moravu v Bravanticích,
vzdálených cca 10 km od Ostravy.
První část, jejíž výstavba začala
v dubnu letošního roku, byla
otevřena 21. října,“ říká René
Paciorek, ředitel pobočky Geis
CZ v Ostravě.

Hala o rozměru 3 885 m² bude
sloužit jako překladiště paletových zásilek. Je osazena 30 vraty
pro nakládku a vykládku kamionů
a pro nakládku a vykládku cargových vozidel. Halu doplňuje
dvoupodlažní administrativní
budova o půdorysu 547 m². Hala
stojí přímo u dálnice, na kterou
má velmi dobré napojení. Rozloha
pozemku předurčuje areál k další
výstavbě např. haly pro skladovou
logistiku.
„Náš nový vlastní areál na severní
Moravě je splněným snem. Máme
perfektní napojení na dálniční
infrastrukturu, moderní vybavení
provozních prostor a nadstandardní zázemí pro zaměstnance,“
doplňuje René Paciorek.

GEIS PL NOVĚ
V DC GRODZISK
MAZOWIECKI
G

eis na polském trhu značně posiluje svoje aktivity
v oblasti přepravní
a kontraktní logistiky. „Abychom
mohli vyhovět stále vyššímu
počtu zákazníků a zároveň
kontinuálně zlepšovat kvalitu
služeb, přesouváme své pobočky
do moderních a z hlediska rozvoje naší přepravní sítě příhodných
lokalit. Nedávno jsme přestěhovali distribuční terminály
v Bydgošti a Štětíně
a 1. října zahájil provoz náš
cross-dockový terminál
v distribučním parku Grodzisk
Mazowiecki poblíž Varšavy,“ říká
Adam Kwiatkowski, jednatel
skupiny Geis v Polsku.

podmínky pro naši další expanzi
a umožní nám výrazně zvýšit
počet objednávek zpracovaných
ve varšavském regionu,“ uvádí
Adam Kwiatkowski.

Distribuční park Grodzisk Mazowiecki splňuje požadavky
skupiny jak z hlediska vysokých
nároků na kvalitu provozních
prostor, tak kancelářskou část.
„Využíváme 4 053 m² skladů
a 912 m² administrativního
zázemí. K dispozici máme až 41
nákladových bran a optimální
cross-dockový sklad. Vhodné
umístění centra (Grodzisk Mazowiecki se nachází v blízkosti
dálnice A2 spojující Varšavu
s Berlínem) zaručuje vynikající

„Jsme rádi, že můžeme mezi
nájemníky přivítat nový subjekt,
který se v odvětví logistiky tak
rozvíjí. Geis si kromě skladu
pronajímá také významnou část
kancelářských prostor. Umístění
skladu a jeho dostupnost veřejnými dopravními prostředky
přináší dobrou šanci na získání
nových zaměstnanců,“ uvedla
Katarzyna Żbikowska, manažerka leasingu firmy Hines Polska,
vlastníka a správce areálu.

Distribuční park Grodzisk
Mazoviecky s naším cross-dockovým terminálem
uprostřed.

ROAD SERVICES
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GEIS – LÍHEŇ
MLADÝCH
LOGISTIKŮ
ODBORNÁ
KONFERENCE
V LODŽI
17. září proběhla v polské Lodži prestiž-

V Polsku, České republice i na Slovensku spolupracujeme dlouhodobě se středními i vysokými školami. Počet studentů, kteří letos ve
skupině Geis absolvovali stáž, byl rekordní.
Studenti v našich společnostech získávají
své první profesní zkušenosti v provozních
i správních oblastech.

Pravidelná prax a exkurzie študentov sú bežné aj na Slovensku. „Spolupracujeme napríklad so strednou priemyselnou
školou dopravnou a Strednou obchodnou školou vo Zvolene,
Strednou odbornou školou informačných technológií v Banskej Bystrici a ďalšími.

TRIATHLONOVÁ
LOGISTIKA
Nejlepší triatlonisté planety se letos opět

Záujem stredoškolákov o našu spoločnosť každoročne narastá,“ hovorí Monika Švecová, HR manažérka slovenskej skupiny
Geis. „Vysokoškoláci, či už z Technickej univerzity vo Zvolene
alebo Žilinskej univerzity z Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov pracujú pod dohľadom našich špecialistov na
svojich odborných, bakalárskych a diplomových prácach
zameraných na dopravu a logistiku.“

sešli v Karlových Varech, kde se na konci
srpna utkali o trofeje ITU World Cup -Světového poháru. Krásné počasí a nádherné kulisy
lázeňského města přilákaly do Karlových
Varů velké množství diváků, kteří mohli vidět
i další triathlonové závody. Konal se zde také
Český pohár i amatérský a paratriathlonový
závod. Skupina Geis je již tradičně výhradním

Našou snahou je, aby bol Geis bol vnímaný ako liaheň talentovaných a erudovaných profesionálov, ako miesto otvorené pre
mladých
a inovatívnych ľudí.

logistickým partnerem této velkolepé akce.

ní konference „Logistic and Warehouse
Trends“, jejímž partnerem byl i Geis PL.
„Náš stánek, ve kterém jsme prezentovali komplexní logistické služby, se těšil
velkému zájmu. Průběžně zde probíhala
obchodních jednání a zájem
o naše komplexní služby projevila řada
potenciálních klientů,“ řekla Małgorzata
Bejšovcová z marketingového oddělení,

V

Polsku spolupracujeme s Vysokou školou logistiky
v Poznani, Univerzitou v Lodži a Varšavskou Vysokou
školou (SGGW). „Vynikající spolupráci, která probíhá již
více než dva roky, máme s Univerzitou v Lodži. Jsme zde
pravidelnými hosty a aktivně podporujeme její iniciativy, což
má dopad na vzdělávání mladých logistických odborníků,“
uvádí Dorota Wójcik, HR manažerka v Polsku.

která naši účast na konferenci připravila
a zajistila. „Úspěšná byla i přednáška
našeho obchodního ředitele Mariusze
Kazimierczaka. Představil modelovou
spolupráci logistického operátora
a zákazníka tak, jak by měla vypadat – tedy
win-win řešení – a sklidil potlesk plného
sálu,“ doplnila Małgorzata Bejšovcová.

V České republice se dobře rozvíjí spolupráce se Střední školou
informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Střední školou
technickou a dopravní v Ostravě a Střední školou Jeřabinová
v Rokycanech. Dlouhodobé vztahy máme se Střední průmyslovou školou dopravní v pražské Masné ulici. „Studenti si v našich
provozech domlouvají praxi a řada absolventů pro nás již
úspěšně pracuje,“ řekla Jaroslava Šindelářová, HR manažerka
v České republice. „Podporujeme také Katedru logistiky Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. Její studenti například
pracují ve svých seminárních a diplomových pracích na aktuálních tématech z praxe, které zadávají naši specialisté.“

TRADICE ZAVAZUJE
V soboru 24. srpna zaplavili sportovní areál
Rolava rodiče a děti, účastníci závodu Geis
Baby Duathlon, tedy soutěže pro nejmladší
věkové kategorie borců. „Je to již několikátý

Zajímavá je v této oblasti spolupráce s agenturou AGAMOS s.r.o,
která zajišťuje stáže středoškolských studentů v zahraničí.
„V letošním roce absolvovalo stáž v naší ostravské pobočce 8
studentů ze slovenské Střední průmyslové školy dopravní ve
Zvolenu a na základě oboustranné spokojenosti jsme se rozhodli k další spolupráci i v budoucnu,“ konstatuje Petr Družkovský,
provozní ředitel Geis CZ.
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ročník této milé soutěže, který podporujeme.
Počet účastníků stále roste a atmosféra je
nádherná,“ řekla po závodu Eva Děkanová,
marketingová manažerka skupiny Geis. „Pro
všechny vítěze jsme přichystali pěkné ceny
a každý z účastníků závodu se také může
pyšnit perníkovou medailí v barvách Geis.“
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Od plánování přes jednotlivá řešení až po kompletní outsourcingové projekty:
Vyvíjíme pro Vás inovativní řešení a profesionálně je realizujeme. S naším know-how, spolehlivostí,
flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na nejlepší komplexní služby: www.geis-group.com
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