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Šéf celosvětové sítě GEFCO Luc Nadal na
oficiální návštěvě České republiky
Praha, 23. dubna 2015 Na dvoudenní oficiální návštěvě České republiky
byl ve dnech 16. a 17. dubna 2015 Luc Nadal, předseda představenstva
skupiny GEFCO. Během své pracovní cesty se setkal se zaměstnanci
společnosti a navštívil její jednotlivé pobočky, setkal se také se zástupci
významných lokálních partnerů.
"Jsme velmi rádi, že jsme Luca Nadala v České republice mohli uvítat a
prezentovat mu výsledky, kterých jsme za dvanáct let působení na místním
trhu dosáhli," říká Aleksander Raczynski, generální ředitel společnosti GEFCO
Česká republika.
Po úvodním setkání Nadala se zaměstnanci společnosti GEFCO v pražské
centrále navštívil její pobočku v Kolíně či Jažlovicích u Prahy. Překvapilo jej
především to, jak rozvinuté a komplexní jsou logistické služby, které
společnost na českém trhu nabízí. Kromě pozemní dopravy totiž pro své
klienty z mnoha oborů zajišťuje také leteckou a námořní přepravu, a to včetně
speciální přepravy. "Luc Nadal se živě zajímal o to, jakým výzvám v současné
době na místním trhu čelíme a jaké jsou zde příležitosti. Se zaměstnanci i
zástupci našich klientů diskutoval současný logistický trh a jeho vývoj v
dalších letech," doplňuje Raczynski.
Podle něj byl Nadal mile překvapen tím, jak si česká pobočka společnosti
vede v rozšiřování portfolia svých služeb. "Vysoce oceňoval přidanou hodnotu,
kterou klientům nabízíme, a to nejen v klasické logistice, ale také v
doplňkových službách, které si získávají stále větší pozornost klientů," hodnotil
návštěvu Raczynski.
"Česká republika nám dělá radost, dosahuje velmi dobrých ekonomických
výsledků, dokázala si poradit i s nelehkým obdobím v době ukrajinské krize,"
komentoval výsledky GEFCO Česká republika Nadal.
Během diskuse se Luc Nadal s Alexandrem Raczynskim shodli, že v České
republice by v dalších obdobích mohl vzniknout železniční hub, který by svým
významem a dosahem pokrýval celou Evropu a Rusko. "Je potřeba dosáhnout
jednotných pravidel pro železniční dopravu v Evropě, podobně jako to mají
jiné segmenty, a vrátí se výrazněji na železnici, která je stále nejzelenější
formou přepravy," řek Luc Nadal. GEFCO v České republice opakovaně
upozorňuje právě na klesající podíl železniční přepravy, ačkoli infrastruktura je
stále na velmi dobré úrovni.
V rámci návštěvy Nadala společnost GEFCO také představila své ekonomické
výsledky pro Českou republiku za rok 2014. „Rok 2014 byl pro společnost
GEFCO v České republice důležitým a plným positivních změn. Zaznamenali
jsme ekonomické oživení, které se kladně projevilo také v obchodních
příležitostech. I proto jsme dosáhli rekordního obratu, který dosahuje téměř
2,5 miliardy korun,“ informoval Aleksander Raczynski, generální ředitel
společnosti GEFCO Česká republika.

Skupina GEFCO
GEFCO udává standard v oblasti průmyslové logistiky. Díky tomu, že poskytuje komplexní
služby v šesti klíčových oblastech (logistika, Gefbox systém, námořní doprava, pozemní
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doprava, distribuce vozidel a celní a daňové zastoupení), je společnost GEFCO schopna
dodávat inovativní řešení v oblasti dovozní i vývozní logistiky po celém světě.
V současné době je GEFCO zastoupeno ve150 zemích a v roce 2013 dosáhlo obratu 3,9
miliardy eur. Skupina má ve světě 400 obchodních působišť a díky integraci se společností
Gruppo Mercurio nyní zaměstnává 11 500 lidí. Své aktivity rozvíjí především ve střední a
východní Evropě, střední a východní Asii, na Blízkém východě, v Jižní Americe a také v Africe.
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