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GEFCO rozširuje ponuku multimodálnej prepravy 

Courbevoie, 16. november 2010 – GEFCO rozširuje ponuku multimodálnej prepravy, ktorá 

uspokojuje  narastajúci  dopyt  po  logistických  službách,  ktoré  spĺňajú  požiadavky  na 

výkonnosť,  hospodárnosť  a rešpektujú  životné  prostredie.  Vďaka  vysokej  odbornosti 

a knowhow je GEFCO prirodzeným lídrom na trhu a pôsobí ako vzor „ zelenej logistiky“ . 

GEFCO, poskytovateľ logistických služieb, navrhuje a realizuje nové veľkorysé logistické riešenia, 

s cieľom čo najlepšie vyhovieť požiadavkám svojich klientov. 
„Vplyvom  environmentálnych  obmedzení  narastá  dopyt  po  multimodálnej  preprave.  Čoraz  viac 
podnikov prezentuje svoju snahu riadiť sa politikou trvalo udržateľného rozvoja. Zo strednodobého 
hľadiska  je  nepredstaviteľné  prepravovať  tovar  na  vzdialenosť  viac  ako  tisíc  kilometrov  iba  po 
cestách,"  uviedol  RalfCharley  Schultze,  riaditeľ  pre  GEFCO  multimodálnu  prepravu  v  Európe, 
Rusku a Strednej Ázii. 

GEFCO je vedúcim hráčom v oblasti kombinovanej prepravy. Má  v tejto oblasti bohaté skúsenosti, 

vie  navrhovať  tie  najvýhodnejšie  riešenia,  ktoré  sú  šité  na  mieru  a uspokojujú  potreby  daného 

priemyselného odvetvia,  pričom  sú presne prispôsobené existujúcej  infraštruktúre. Multimodálna 

preprava  je  konkurencieschopná  v porovnaní  s cestnou  prepravou  a jej  pridanou  hodnotou  sú 

vysoko kvalitné  služby. Príkladom GEFCO  kombinovanej prepravy  typu  cestamorecesta  je  tok 

VigoSaintNazaire,  ako  aj  kombinované  riešenie  typu  cestamoreriekacesta,  ktoré  slúži  na 

prepravu  tovaru  do  mesta  Wuhan  v Číne,  alebo  riešenie  typu  cestaželeznicacesta  pre 

zásobovanie výrobných závodov medzi Parížom a Madridom. 

Silná stránka GEFCO spočíva v jeho schopnosti zabezpečiť vysokú spoľahlivosť tokov, bez ohľadu 

na  ťažkosti  alebo  problémy,  ktoré  sa  môžu  vyskytnúť  počas  prepravy.  RalfCharley  Schultze 

uvádza:  „Našou  pridanou  hodnotou  železničnej  prepravy  je  napríklad,  zjednotenie  prepravných 
jednotiek  a ich  následné  zoskupenie.  Ďalšou  pridanou  hodnotou,  ktorú  ponúkame  vďaka  našej 
medzinárodnej sieti, je spoľahlivosť tokov. V prípade štrajku alebo poruchy na železničnej sieti sme 
schopní okamžite zabezpečiť náhradnú cestnú prepravu." 
GEFCO, ako logistický integrátor, vyniká v riadení početných účastníkov reťazca. Preprava tovaru 

na dlhú  vzdialenosť  si  vyžaduje  spoluprácu  rôznych operátorov:  špeditérov  pre  cestnú dopravu,
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operátorov  pre  nákladné  železničné  vozne  a konsolidáciu  kontajnerov,  železničné  spoločnosti 

a pozemných  prepravcov.  RalfCharley  Schultze  uvádza:  „GEFCO  pôsobí  v  logistickom  reťazci 
ako integrátor“. 
S príchodom „zelenej logistiky“ je železničná preprava viac preferovaná ako cestná. Európa týmto 

smeruje  k harmonizácii  najvýznamnejších  dopravných  trás,  pričom  sa  snaží  stanoviť  desať 

paneurópskych železničných koridorov, ktoré križujú kontinent z východu na západ a zo severu na 

juh. Používanie železnice má veľký význam najmä vo Východnej Európe a v Rusku. 

Po  úspešnom  spustení  železničného  toku  VesoulKaluga  pokračuje  GEFCO 

v ďalšom rozvoji svojej ponuky služieb v oblasti multimodálnej prepravy. GEFCO od 5. marca 2010 

zabezpečuje  zásobovanie  výrobného  závodu  v ruskom  meste  Kaluga  (PCMAR)  železnicou 

z mesta Vesoul, vo Francúzsku v objeme minimálne piatich spiatočných ciest týždenne. 

GEFCO  zavádza multimodálnu  prepravu  špeciálne  navrhnutú  pre  svojich  klientov.  Príkladom  je 

spojenie medzi Madridom  a Parížom,  vytvorené pre  spoločnosť Unilever.  Ikea má  zasa  záujem 

o zavedenie  intermodálneho  toku medzi  svojím distribučným strediskom v prístave Fos,  ktorý  sa 

nachádza neďaleko Marseille, a parížskym regiónom. 

Ďalšie projekty sú v štádiu príprav, napríklad spojenie medzi slovinským mestom Koper a Ruskom 

cez Dobrú na Slovensku alebo spojenie, ktorého trasa prechádza cez pobaltské prístavy a smeruje 

do Strednej Ázie, či trasa, ktorá by mala spájať Nemecko a Turecko. 

Odbornosť  a  knowhow GEFCO  v oblasti  kombinovanej  prepravy  z neho  robia  kľúčového hráča 

v tomto sektore budúcnosti. 

Skupina GEFCO 

GEFCO udáva trend v logistike pre priemyselné podniky. Prostredníctvom svojich piatich kľúčových oblastí – 

Logistika, GefBoxSystem, Overseas, Overland a distribúcia vozidiel, GEFCO oslovuje svojich zákazníkov a 

ako  poskytovateľ  logistických  služieb  s celosvetovou  pôsobnosťou  ponúka  kompletné  portfólio  služieb 

založené  na  inovácii.  S  cieľom  uspokojiť  požiadavky  priemyselných  zákazníkov,  GEFCO  zabezpečuje 

komplexné riešenia  logistiky v rámci dodávateľského a odberateľského   reťazca. GEFCO,   prítomné v 150 

krajinách  sveta,  sa  radí  medzi  10  najväčších  európskych  zasielateľských  a logistických  spoločností  s 

obratom 2.9 miliardy  € za rok 2009. Skupina má 400 obchodných pobočiek a 9,400 zamestnancov po celom 

svete. Svoje aktivity však sústreďuje najmä na Európu, Áziu a Južnú Ameriku.
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