www.gefco.cz > TISKOVÁ ZPRÁVA

Sběrná služba získává na důležitosti, trend ukazuje
její další rozvoj
Praha, 16. prosince 2014 – V uplynulých měsících realizovala výzkumná
agentura B-inside exklusivně pro společnost GEFCO výzkum mezi
českými společnostmi, které dopravních služeb využívají. V rámci něho
se zaměřila také na sběrnou službu.
"Potvrdilo se nám, že kusovou sběrnou pozemní přepravu využívají více než
dvě třetiny dotázaných podniků s obratem nad 100 milionů korun," poodlahuje
výsledky výzkumu Petr Zaoral, obchodní ředitel společnosti GEFCO. Více než
93 % z nich jde přitom do firem, necelých 7 % potom do domácností.
Nejčastějším klientem, využívajícím služeb kusové sběrné přepravy jsou
výrobní společnosti, které jejím prostřednictvím řeší dodávku náhradních dílů,
stejně jako například distribuci vlastních výrobků v menším počtu. "Sběrná
služba umožňuje výrobním společnostem efektivní cestou distribuovat své
výrobky i v menším množství, a činnost takových společností díky tomu dostává
prostor pro nová odbytiště,“ říká Zaoral.
Kromě sběrné kusové přepravy na území České republiky míří nejvíce zásilek
do a z Německa. Jedná se o celých 32 % takto přepravovaného zboží. Na
druhém místě je Slovensko se 17 %, následované Itálií s 15 % a Rakouskem
se 13 %. “Nadále ve sběrné kusové přepravě vedou tradiční destinace. Narůstá
ale i počet lokací méně obvyklých, a to jak pro dovoz do České republiky, tak
také pro vývoz. Díky naší globální síti GEFCO jsme připraveni poskytovat
služby i pro tyto výjimečné zásilky, a to jednorázově, i pravidelně,” popisuje
Zaoral.
Kusová sběrná služba dlouhodobě získává na významu a tento trend bude v
následujících letech pokračovat. Společnost GEFCO se proto dlouhodobě
zaměřuje na další rozšiřování služeb s ní spojenou. Zájem společností v České
republice i v zahraničí dokládá, že individuální nabídka, se kterou GEFCO k
zájemcům přichází, je právě tím, co české společnosti hledají a potřebují.
“Mnoho českých společností je ve svém vývoji stále zpomaleno obavou z
distribuce. Především menší trhy často opomíjejí v obavě, že nebudou schopni
zajistit jejich pravidelné zásobování, a naopak v případě dodávek se obávají
možných problémů s dovozem. Je to škoda, protože řešení, jako je například
kusové sběrná služba, spolu s dalšími přidanými hodnotami společnosti
GEFCO, je odpovědí na jejich obavy,” doplňuje Petr Zaoral.
Společnost GEFCO nabídkou svých logistických služeb pokrývá všechny
potřeby zákazníků nejen na území České republiky, ale díky svým sesterským
společnostem po celém světě také v mezinárodním měřítku. Mezi základní
nabídku patří přitom sběrná přeprava, která je primárně určena pro všechny
výrobce, kteří v rámci své činnosti potřebují přepravovat zboží či materiály v
mezinárodním měřítku, přitom ale nevyužijí při přepravě objemu celého
kamionu.
"Naši zákazníci dlouhodobě oceňují především integrovanou pozemní síť
společnosti GEFCO s více než 150 pobočkami propojenými bezmála 600
mezinárodními linkami," představuje zásadní konkurenční výhodu společnosti
GEFCO v této oblasti Petr Zaoral, obchodní ředitel GEFCO Česká republika.
Jak dodává, GEFCO vlastní jednu z největších logistických sítí v Evropě. "Právě
z toho těží naši zákazníci - naše služby mají ve své blízkosti a zaručujeme jim
nejen spolehlivost doručení, ale také rychlost. I díky optimalizaci nakládaného
zboží a využívání sofistikovaných řešení, dosahuje společnost GEFCO v oblasti
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sběrné služby mimořádné efektivity," doplňuje Zaoral. Klienti tak mohou nejen
významně na dopravních řešeních šetřit finanční prostředky společnosti, ale
zároveň také životní prostředí - konsolidovaná přeprava totiž znamená menší
počet jízd, a tedy méně zplodin, ale také například méně hluku pro okolí.

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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