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ZALANDON JA INGRAM MICRON POHJOISMAIDEN
ENSIMMÄISEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN VIRALLISET
AVAJAISET
Tukholmassa 24. tammikuuta 2019 // Euroopan johtava muodin ja lifestyle-tuotteiden
verkkokauppa Zalando ja sen yhteistyökumppani Ingram Micro ovat virallisesti
vihkineet käyttöön Tukholman lähellä Brunnassa sijaitsevan uuden
logistiikkakeskuksen. Uudessa Pohjoismaiden logistiikkakeskuksessa hyödynnetään
uudempaa automaatiotekniikkaa kuin Zalandon muissa toimipisteissä. Strategisen
sijaintinsa ansiosta uusi logistiikkakeskus mahdollistaa tuotteiden toimitusaikojen
puolittumisen pohjoismaisille asiakkaille.
Zalando pyrkii uusien automaatioratkaisujen avulla lisäämään tehokkuutta kasvutavoitteiden
saavuttamiseksi sekä täydentämään ja tukemaan työntekijöiden manuaalista työtä.
Pohjoismaiden logistiikkakeskuksen automaatiossa on keskitytty lähtevien tuotteiden
prosessointiin, mistä ennen kaikkea asiakkaat hyötyvät. Automaatiojärjestelmä mukautuu
saumattomasti muuttuvaan varastotilanteeseen sekä kysynnän sesonkeihin ja huippuihin
lisäämällä tehokkuutta ja parantamalla työergonomiaa.
”Zalando uskoo uusimpien automaatioratkaisujen ja innostuneiden työntekijöiden
yhdistelmään. Käytämme automaatiotekniikkaa helpottamaan työntekijöiden työkuormaa,
sillä se hoitaa yksitoikkoiset ja epäergonomiset tehtävät. Samalla tehokkuus lisääntyy.
Paremmin ja nopeammin toimivat varastoprosessit mahdollistavat tilausten entistä
nopeamman käsittelyn ja lyhyemmät toimitusajat”, sanoo Jan Bartels, Zalandon
asiakastoimituksista ja logistiikasta vastaava varatoimitusjohtaja.
Noin viidensadan työntekijän manuaalista työtä täydentävät noin 50 GreyOrangevarastorobottia, joissa on hyödynnetty tavaroiden poimintaan suunniteltua robotiikkaa.
Tukholman lähellä sijaitsevan Pohjoismaiden uuden varaston koko on noin 30 000
neliömetriä, mikä vastaa lähes kolmea jalkapallokenttää.
”Maailman johtava logistiikka-, tukku- ja elinkaaripalveluita tarjoava yritys Ingram Micro on
ylpeä saadessaan olla Euroopan suurimman verkkokaupan Zalandon yhteistyökumppani.
Meille merkitsee paljon, että saamme olla osa yhtä Pohjoismaiden suurimmista
logistiikkakeskuksista. Vahvan kulttuurin omaavan suuren yrityksen, jossa on lähes
viisisataa eri kansallisuuksia edustavaa työntekijää, rakentaminen on kasvattavaa ja
mielekästä työtä”, toteaa Joakim Samuelsson, Ingram Micron Pohjoismaiden kaupankäyntija elinkaaripalveluiden johtaja.
Varaston sijaintipaikka Tukholman lähellä valittiin pääasiassa alueen hyvän infrastruktuurin
ja strategisen sijainnin takia, mikä on ihanteellinen Pohjoismaiden asiakkaiden kannalta.
Lisäksi sijainti mahdollistaa yhden päivän toimitusajat Pohjoismaiden pääkaupunkeihin sekä
tilauspäivänä tapahtuvat toimituksen Tukholman alueella.
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”Pohjoismaat ovat olleet yksi Zalandon nopeimmin kasvavista markkinoista, ja haluamme
lisätä kasvua entisestään sekä liikevaihdon että aktiivisten asiakkaiden osalta. Voimme
tehdä niin vain tulemalla lähelle pohjoismaisia asiakkaita. Toimitusaikojen lyhentäminen
Ruotsin uuden varaston avulla sekä vahvan pohjoismaisen tuotevalikoiman tarjoaminen ovat
tärkeitä elementtejä tavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Zalandon Pohjois-Euroopan
johtaja Kenneth Melchior.
Zalando ja Ingram Micro ovat tyytyväisiä Brunnan uuden logistiikkakeskuksen
avautumisesta, erityisesti alueen ja Upplands Bron kunnan kanssa tehdyn sujuvan
yhteistyön ansiosta.
Lisätietoja Zalandon logistiikkatoiminnoista on saatavilla tästä.
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Tietoa Zalandosta
Zalando (https://corporate.zalando.com) on Euroopan johtava muodin verkkokauppa. Tarjoamme asiakkaillemme laajan
valikoiman naisten, miesten ja lasten vaatteita, kenkiä ja asusteita. Tuotteiden toimitus ja palautus ovat Zalandon asiakkaille
ilmaisia. Lähes 2000 valmistajan merkkivalikoimamme kattaa niin kansainvälisesti tunnetut suosikkivalmistajat,
harvinaisemmat designerkokoelmat kuin paikallisten brändien mallistotkin. Lisäksi valikoimaa täydentävät omat merkkimme,
jotka ovat saatavilla ainoastaan Zalandon verkkokaupoista. Pyrimme mukauttamaan valikoimamme ja palvelumme paikallisia
mieltymyksiä vastaaviksi yhteensä 17 Zalando-maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa,
Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Irlannissa,
Tšekissä ja Puolassa. Toimiva logistiikkaketju sekä viisi suurta keskusvarastoa mahdollistavat tilausten tehokkaan toimituksen
asiakkaille eri puolille Eurooppaa. Lisäksi Pohjois-Italiassa, Ranskassa ja Ruotsissa sijaitsevat varastomme keskittyvät
paikallisten asiakkaiden tarpeisiin. Uskomme, että yhdistämällä muodin asiantuntijuuden, liiketoimintojen operatiivisen
tehokkuuden ja uusimman online-teknologian pystymme tarjoamaan asiakkaillemme houkuttelevia palveluita ja luomaan arvoa
yhteistyökumppaneillemme.

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services
Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services tarjoaa toimitusketjun palveluita, jotka yhdistävät kysynnän ja tarjonnan toisiinsa.
Maiden välisistä toimituksista suoratoimituksiin ja palautusten hallintaan, IT-tuotteiden jakeluun, uudelleenmarkkinointiin,
jälleenmyyntiin ja moniin muihin toimintoihin sopivat ratkaisumme lisäävät kaupan-, tekniikan ja liikkuvuuspalveluiden kasvua.
Lue lisää osoitteesta www.ingrammicroservices.com

Ingram Micro AB
Ingram Micro helps businesses Realize the Promise of Technology™. Ingram Micro AB tarjoaa useita globaaleja teknologia- ja
toimitusketjupalveluita yrityksille Pohjoismaissa. Teknologiaratkaisuja, liikkuvuutta, pilvipalveluita ja toimitusketjuratkaisuja
koskeva syvällinen asiantuntemuksemme mahdollistaa kumppaneidemme tehokkaan toiminnan ja menestyksen omilla
markkinoillaan. Lue lisää osoitteesta www.ingrammicro.se
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