NOTATKA PRASOWA

ZALANDO I INGRAM MICRO OTWIERAJĄ CENTRUM
LOGISTYCZNE W SZWECJI
Sztokholm, 24 stycznia 2019 r. // Zalando, wiodąca europejska platforma modowo lifestyle’owa online, oraz firma Ingram Micro, oficjalnie zainaugurowały działalność
nowego centrum logistycznego w Brunna pod Sztokholmem, w Szwecji. Obiekt
wyposażony jest w najbardziej zaawansowaną technologię automatyzacji w całym
portfolio firmy Zalando. Dzięki swojej strategicznej lokalizacji centrum logistyczne
będzie w stanie skrócić o połowę czas realizacji dostaw do nordyckich klientów.
Wdrażając nowe rozwiązania technologii automatyzacyjnej, Zalando dąży do zwiększenia
wydajności i realizacji ustanowionych celów rozwojowych oraz wsparcia i uzupełnienia
ręcznych prac wykonywanych przez pracowników. Automatyzacja nordyckiego centrum jest
skoncentrowana na procesach zewnętrznych, które zapewniają szybsze dostarczanie
przesyłek do klientów. System płynnie dostosowuje się do zmieniających się stanów
zaopatrzenia oraz aktualnego popytu, również w okresach szczytowych, poprawiając
jednocześnie skuteczność i ergonomię dla pracowników.
“W Zalando wierzymy w połączenie najnowszych rozwiązań automatyzacji z
zaangażowaniem pracowników. Stosujemy technologie automatyzacyjne w celu
ograniczenia przeciążenia naszych pracowników wykonujących monotonne i
nieergonomiczne zadania. Zapewniamy tym samym poprawę wydajności naszych działań.
Ulepszenie i przyspieszenie procesów operacyjnych przeprowadzanych w magazynie
umożliwia nam jeszcze szybszą realizację zamówień, na czym korzystają nasi klienci” mówi Dr. Jan Bartels, Wiceprezes ds. Satysfakcji Klienta i Logistyki w Zalando.
Około 50 zaawansowanych, mobilnych robotów autonomicznych GreyOrange, w których
zastosowana jest technologia dostarczająca produkty do rąk pracowników, uzupełnia
manualne prace około 500 zatrudnionych w zakładzie.
„Kraje nordyckie są jednym z najszybciej rozwijających się regionów, w jakich działa
Zalando. Pragniemy zwiększyć dynamikę wzrostu na tym obszarze, zarówno pod względem
przychodów, jak i liczby aktywnych klientów. W tym celu musimy być bliżej naszych klientów.
Skrócenie czasu realizacji zamówień poprzez otwarcie satelitarnego magazynu w Szwecji i
zapewnienie dostosowanego do specyfiki krajów nordyckich asortymentu to przyszłe
kluczowe elementy naszej strategii- mówi Dyrektor Zalando na Europę Północną, Kenneth
Melchior.
Powierzchnia nordyckiego magazynu, zlokalizowanego w pobliżu Sztokholmu wynosi około
30 000 metrów kwadratowych, co odpowiada wielkości mniej więcej trzech stadionów
piłkarskich. Lokalizacja ta została wybrana głównie ze względu na zaawansowaną
infrastrukturę i strategiczne położenie, które czynią ją idealną dla zapewnienia dostaw do
klientów w krajach nordyckich. Dodatkowo usytuowanie magazynu w tym miejscu ma
potencjał dla dostarczania towarów następnego dnia do nordyckich stolic oraz jeszcze tego
samego dnia w obrębie Sztokholmu.
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“W Ingram Micro, będącym światowym liderem w dziedzinie logistyki oraz usług związanych
z handlem i cyklem życia urządzeń, jesteśmy dumni z partnerstwa z Zalando, wiodącego
gracza na rynku handlu elektronicznego w Europie. Z radością uczestniczymy w
przedsięwzięciu, które jest prawdopodobnie jednym z największych projektów logistycznych
w obrębie krajów nordyckich. Tworzenie tak dużej organizacji, angażującej około 500
pracowników pochodzących z różnych krajów, jest niezwykle rozwijające i
satysfakcjonujące” - mówi Dyrektor ds. Usług Handlowych i Produktów firmy Ingram Micro,
Joakim Samuelsson.
Więcej informacji o logistyce firmy Zalando można znaleźć tutaj.

UWAGI DLA EDYTORÓW
Informacje o firmie Zalando
Zalando (https://corporate.zalando.com) jest wiodącą w Europie platformą modową i lifestyle’ową dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
Firma z siedzibą w Berlinie oferuje swoim klientom szeroki wybór takich artykułów lifestyle’owych jak buty, odzież, akcesoria i
produkty kosmetyczne z darmową dostawą i zwrotem. W asortymencie znajduje się blisko 2000 marek zar ówno znanych na
całym świecie, produkty lokalnych projektantów, a także marki własne. Zalando dostosowuje swoją ofertę indywidualnie do
specyfiki każdego z 17 obsługiwanych krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii,
Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Polski i Wielkiej Brytanii. Sieć logistyczna obejmująca
osiem centrów logistycznych i mniejsze magazyny w Północnych Włoszech, Francji i Szwecji, pozwala na efektywną obsługę
naszych klientów w całej Europie. Jesteśmy przekonani, że dzięki umiejętnemu połączeniu trzech komponentów, jakimi są
moda, technologia i logistyka, jesteśmy w stanie zaoferować zarówno klientom, jak i partnerom, produkt najwyższej jakości.

Informacje o usługach handlowych i obsługi produktów firmy Ingram Micro
Usługi handlowe i obsługi produktów firmy Ingram Micro zapewniają rozwiązania łańcucha dostaw, które łączą dostawy z
zapotrzebowaniem. Od dostaw zagranicznych po usługi transportowe i zarządzanie zwrotami, dysponowanie zasobami IT,
remarketing, dystrybucję itd. — nasze rozwiązania napędzają rozwój w obrębie rynków handlowych, technologicznych i
mobilnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ingrammicroservices.com

Informacje o firmie Ingram Micro AB
Firma Ingram Micro pomaga przedsiębiorstwom w realizacji obietnic technologicznych (Realize the Promise of Technology™).
Zapewnia ona pełną gamę światowych technologii i usług łańcucha dostaw do firm w całej Skandynawii. Szeroka wiedza w
dziedzinie rozwiązań technologicznych, mobilnych, wykorzystujących usługi w chmurze oraz łańcucha dostaw zapewnia
partnerom biznesowym wydajną i skuteczną obsługę działań na danych rynkach. Dowiedz się więcej na stronie
www.ingrammicro.se

