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Busta Václava Havla je již na cestě do amerického
Kongresu
Praha, 16. prosince 2014 – Přepravu netradiční zásilky zajišťovala dnes
společnost GEFCO. Zásilka malá co do rozměru i váhy měla o to
významnější rozměr symbolický. Nejprve prostřednictvím silniční
přepravy a následně letecky GEFCO přepravilo pozlacenou bustu prvního
českého presidenta Václava Havla do amerického Washingtonu D. C., kde
bude umístěna v prostorách amerického Kongresu.
„Je pro nás velkou ctí zajišťovat přepravu této zásilky. Mezi „běžné“ zásilky se
neřadí nejen díky své malé velikosti a hmotnosti, ale především díky svému
symbolickému rozměru,“ říká Petr Zaoral, obchodní ředitel společnosti GEFCO
Česká republika. Zásilka měla na výšku lehce pod metr a její váha byla lehce
nad 30 kilogramů.
Společnost GEFCO bustu vyzvedla u jejího českého výrobce ve slévárně
v Horní Kalné na Trutnovsku. Jejím autorem je sochař Lubomír Janečka.
Dopravila ji na Letiště Václava Havla, odkud leteckou přepravou putovala přímo
do hlavního města USA. Zde bude umístěna v prostorách Kongresu Spojených
států. Zařadí se tak mezi busty Abrahama Lincolna, M.L. Kinga či Winstona
Churchilla.
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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