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GEFCO nemyslí jen na přepravu, ale také na své
okolí
Praha, 5. května 2015 Společnost GEFCO je na českém trhu většinou
zmiňována v souvislosti s jejími obchodními projekty, jako jeden z pěti
nejvýznamnějších poskytovatelů přepravních a dalších logistických
služeb. Kromě toho ale celá společnost podporuje také vybrané projekty
v rámci své vnitřní politiky společenské odpovědnosti.
„Jsme velmi rádi, že můžeme na českém trhu působit, a velmi silně vnímáme
naši potřebu být v České republice aktivní také mimo standardní obchodní
aktivity,“ vysvětluje generální ředitel společnosti GEFCO, Aleksander
Raczynski, proč GEFCO dlouhodobě podporuje sportovní, společenské,
environmentální či charitativní projekty.
„Protože jsme odborníky v oblasti přepravy sektoru automotive, je vcelku
pochopitelné, že podporujeme výborného českého jezdce rally, Jana Černého,
kterého mohou fanoušci vídat v barvách týmu Škoda Auto. Kromě toho ale
v oblasti sportu podporujeme také hokejisty v Mladé Boleslavi či
Poděbradech,“ představuje Raczynski aktivity společnosti GEFCO. Jak
dodává, podpora vychází nejen z vedení společnosti, ale také od samotných
zaměstnanců, kteří přichází s vlastními projekty či myšlenkami.
Společnost GEFCO v České republice také pravidelně podporuje
dobrovolnickou činnost svých zaměstnanců a organizuje dobrovolnické dny –
v roce 2014 například v dětském domově v Milovicích, v centru Chovanek
Brně, či ParaZOO ve Vlašimi. V letošním roce GEFCO zavádí nový program
na podporu vzdělávání a rozvoje počítačové gramotnosti na základních a
středních školách. V roce 2015 darovalo celkem 50 počítačů na vybrané
Základní školy ve středočeském kraji.
V minulosti se společnost GEFCO podílela také na podpoře rozvoje
environmentálního prostředí například na Kolínsku.
Snižujeme zelenou stopu, šetříme naší planetu
Kromě výše uvedených aktivit se ale společnost GEFCO dlouhodobě
soustředí také na snižování ekologické stopy své, i svých klientů. „Díky
optimalizaci logistických toků a úzké spolupráci s klienty již od počáteční
plánovací fáze přepravy velmi efektivně snižujeme ekologickou zátěž, kterou
obecně přeprava zboží představuje. Z našich interních statistik vyplývá, že
díky strategickému plánování, vhodné formě balení a nakládání zboží a
efektivnímu nastavení samotné přepravy jsme schopni klientům nejen
významně spořit finanční prostředky, ale díky menšímu množství jednotlivých
jízd také významně šetříme životní prostředí,“ vysvětluje Raczynski. A jak
uvádí, GEFCO patří například také mezi propagátory přepravy zboží po
železnici, což je stále nejekologičtější způsob přepravy.

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
doprava, distribuce vozidel a celní a daňové zastoupení), je společnost GEFCO schopna
dodávat inovativní řešení v oblasti dovozní i vývozní logistiky po celém světě.
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V současné době je GEFCO zastoupeno ve 150 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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