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>  GEFCO  sa  stáva  logistickým  partnerom 
Alpargatas 

Courbevoie, 13. marca 2012 – Spoločnosť GEFCO vyvinula riešenie šité 
na  mieru  pre  Alpargatas,  brazílskeho  výrobcu  sandálov  a  vytvorila 
slávnu značku Havaianas. 

Spoločnosť  Alpargatas  uzavrela 
spoluprácu  so  GEFCO  na  riadenie 
námornej  a  leteckej  prepravy  zásielok 
do Európy a na Blízky Východ. V rámci 
tejto  zmluvy  bude  GEFCO 
zabezpečovať všetky colné operácie. 

Riešenie šité na mieru podporuje medzinárodnú expanziu Alpargatasu 

Alpargatas  a  GEFCO  sú  partnermi  od  apríla  2011,  ktorí  po  rozhodnutí 
presťahovať  svoj  sklad  do  regióna  v  okolí  mesta  Marseille  (  Francúzsko) 
spoločne navrhli najvhodnejšie colné riešenie. 

Slávne  sandále  (v  portugalčine  nazývané  chinelos)  sú  vyrábané  v Campina 
Grande,  medzi  mestami  Natal  a  Recife,  a  následne  sú  prepravované 
prostredníctvom GEFCO Brazília. Od augusta 2011 GEFCO Brazília vybavuje 
všetky  námorné  zásielky  slávnych  Havaianas  z  Brazílie  predovšetkým  do 
prístavu  v  Marseille,  ale  aj  do  ďalších  prístavov  v  Európe  a  na  Blízkom 
Východe. Pobočky GEFCO vybavujú všetky colné formality potrebné na vstup 
do európskych prístavov. 

Jedinečná  odbornosť,  ktorá  robí  obchod  ešte  viac 
konkurencieschopným 

Od počiatočnej fázy návrhu, GEFCO v úzkej spolupráci s Alpargatas vytvorilo 
colné  riešenie  šité  na  mieru.  Ekaterini  Kranioti,  Market  Line  Manager  pre 
priemysel  uviedol:  “  Tímy  GEFCO  z  Brazílie  a  z  Francúzska  pracovali  na 
návrhu ako partneri  ešte  pred  zaslaním  prvých zásielok  v  auguste  s  cieľom 
zaručiť komplexnú službu pre svojho zákazníka.” 

“V  oblasti  riadenia  námorných  zásielok,  kde  je  GEFCO  uznávané  ako 
odborník, budú pridaná hodnota a špecifické znalosti GEFCO nezastupiteľné 
pri  úkonoch  v  oblasti  riadenia  colných  formalít  a  daňového  zastúpenia. 
GEFCO  zastreší  všetky  formality,  čo  umožňuje  spoločnosti  Alpargatas 
sústrediť  sa  na  svoje  hlavné  podnikateľské  aktivity.  Takýmto  spôsobom 
GEFCO vytvára pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov, ” dodáva Ekaterini.
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Uznávaná odbornosť 

GEFCO  ako  odborník  na  riadenie  medzinárodných  tokov  napomáha  rastu 
podnikania v medzinárodnom merítku vybavovaním administratívnych formalít 
a  často  zložitých  legislatívnych  požiadaviek,  ktoré  sa  neustále  menia  a 
zároveň sa odlišujú v rôznych krajinách. 

Osvedčený colný deklarant od  roku 1970, GEFCO berie do úvahy špecifické 
požiadavky  svojich  zákazníkov  zaručujúc  zhodu  s  colnými  procedúrami,  s 
činnosťou súvisiacou s DPH a s výkazmi  INTRASTAT ( obchod s  tovarom v 
rámci  EU).  Ponúka  taktiež  službu  aktualizácie  predpisov  ušitú  na  mieru 
zákazníkovi. 

Spoločnosť GEFCO, ktorá je držiteľom štatútu Schválený hospodársky subjekt 
(AEO)  neustále  dokazuje  svoju  schopnosť  poskytovať  spoľahlivé  colné  a 
daňové  služby  vysokej  kvality  pre  všetkých  svojich  medzinárodných 
zákazníkov. 

Skupina GEFCO 

GEFCO  udáva  trend  v logistike  pre  priemyselné  podniky.  Prostredníctvom  svojich  šiestich 

kľúčových oblastí – Logistika, Gefboxsystem, Overseas, Overland,  distribúcia vozidiel, a colné 

a daňové zastúpenie  GEFCO dodáva globálne a inovatívne riešenia či už v domácej alebo v 

medzinárodnej  logistike  a v  inbound  či outbound  preprave  pre  celú  škálu  priemyselných 

požiadaviek. 

GEFCO,  zastúpené  v 150  krajinách  sveta,  sa  radí  medzi    10  najväčších  európskych 

zasielateľských a logistických spoločností s obratom 3,7 miliardy  € za  rok 2011. Po pripojení 

Gruppo Mercurio má skupina 10,300 zamestnancov. So 400 obchodnými pobočkami po celom 

svete  GEFCO  rozvíja  svoje  aktivity  v  strednej  Ázii,  strednej  a  východnej  Európe,  Ázii,  na 

Blízkom Východe,  ako aj vo východnej Ázii a v Južnej Amerike. 

Internetová stránka: www.gefco.net 

Tlačové kontakty: 

GEFCO SLOVAKIA 

Milan Majtán 

Sales & Marketing Manager 

Tel: + 421 2 32 13 29 10 

Email :  milan.majtan@gefco.net 

MEDIA IN – public relations agentúra 

Zuzana Lacová 

Managing partner 

Tel: +421 2 32 15 12 28 

Email : zuzana.lacova@cohnwolfe.sk

http://www.gefco.net/

