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Společnost GEFCO posiluje své kapacity
postprodukční úpravy vozidel
Praha, 16. prosince 2014 – Společnost GEFCO, přední globální logistická
společnost v České republice, posiluje kapacity svých služeb v oblasti
postprodukční úpravy vozidel. V rámci nich poskytuje svým zákazníkům
například možnost lakování specifických náhradních dílů, polepy vozů,
jejich dispoziční úpravu, či montáž doplňkového vybavení (například
vyhřívání sedadel, montáž navigace apod.).
"Vzhledem k zájmu, který o naše komplexní služby klienti projevují, jsme se
rozhodli k zásadnějším investicím také do postprodukční úpravy vozidel. Nově
jsme tak například sedminásobně navýšili kapacitu lakovny," říká Aleksander
Raczynski, generální ředitel společnosti GEFCO Česká republika. Podle něj
se zároveň jedná o logický krok, který následuje zveřejněné positivní odhady v
nárůstu produkce vozů společnostmi, se kterými GEFCO dlouhodobě
spolupracuje. Expanze v doplňkových službách zároveň reaguje na
očekávaný náběh nových modelů, které se budou vyrábět v Kolínské
automobilce. Právě v prostorách této průmyslové zóny GEFCO svou
postprodukci soustředí.
Dosud společnost GEFCO každý rok v rámci svých doplňkových služeb
upravila více než 30 000 vozů. Po navýšení kapacity může produkce
dosahovat až sedminásobné kapacity u vozů, jejichž díly jsou barevně
upravovány. Obrat v této části produkce společnosti GEFCO dosahuje až 160
milionů korun ročně a podílí se tak ze 7 % na celkovém obratu společnosti. V
dalších letech nicméně společnost předpokládá navýšení počtu zakázek, i
tržeb v této oblasti.
"Vnímáme potřeby, které na trhu jsou. Naši klienti oceňují komplexnost služeb,
které umíme nabídnout – vozy z produkce přepravíme do naší postprodukce,
zajistíme všechny potřebné úkony, a to v absolutní kvalitě a v pevně daném
časovém harmonogramu, a následně je distribuujeme dle potřeby. Našim
zákazníkům tak odpadá několikanásobné převážení či komplikace s logistikou
obecně. Navíc – díky sofistikovanému internímu systému společnosti GEFCO,
který úzce navazuje na potřeby klientů, dochází na jejich straně také k
značným úsporám v nákladech," doplňuje Raczynski.
V rámci postprodukční přípravy vozů společnost GEFCO zajišťuje montáže
nadstandardního vybavení, parkovacích asistentů, vyhřívání sedaček a
zrcátek, montáž hands free, parkovacích kamer, ale také lakování
interiérových a exteriérových doplňků, nebo personalizaci vozu například
polepy. Uvedené činnosti společnost GEFCO realizuje, mimo jiné, pro
společnosti Peugeot a Citröen.
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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.
V současné době je GEFCO zastoupeno ve150 zemích a v roce 2012 dosáhlo obratu 3,6
miliardy eur. Skupina má ve světě 400 obchodních působišť a díky integraci se společností
Gruppo Mercurio nyní zaměstnává 11 200 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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