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ZAMERANIE NA... 

NOVÚ MULTIMODÁLNU SLUŽBU SKUPINY GEFCO Z EURÓPY DO ČÍNY CEZ 

VSTUPNÚ BRÁNU V RIGE  

 

SKUPINA GEFCO ZAVÁDZA NOVÚ MULTIMODÁLNU SLUŽBU Z EURÓPY DO ČÍNY 

CEZ VSTUPNÚ BRÁNU V RIGE – Prepravná a logistická spoločnosť GEFCO zavádza 

v úzkej spolupráci so spoločnosťou Transcontainer JSC a ďalšími partnermi z odvetvia 

novú trasu pre multimodálne dodávky, ktorou spojí Nemecko a Čínu cez prístav v Rige 

v rámci baltskej vstupnej brány. Prvý vlak s 52 x 40 kontajnermi sa vydal na cestu z Rigy 

do Číny 10. mája. „Riešenia využívajúce Hodvábnu cestu sú z hľadiska logistiky medzi 

Čínou a Európou čoraz dôležitejšie. Zákazníci hľadajú možnosti, ktoré skracujú čas 

prepravy a prinášajú tak služby vysokej kvality. Vstupná brána v Rige je alternatívnou 

cestou do Číny pomocou železnice a veríme, že spustením tejto prevádzky a preukázaním 

výhod a konkurencieschopnosti tohto nového riešenia dokážeme fungovať na každodennej 

báze nielen pokiaľ ide o dodávky do Číny, ale aj z hľadiska cesty z Európy do Číny,“ 

zdôrazňuje Martynas Kersys, generálny riaditeľ spoločnosti GEFCO Baltic. 



 

 
 

 

 

 

OBCHODNÝ ÚSPECH SKUPINY GEFCO  

 

 

 

RUSKO – Spoločnosť GEFCO Russia prepravila prvý kontajnerový vlak v regióne 

Ďalekého východu v Rusku. Tento 800 metrov dlhý vlak sa vydal z mesta Komsomoľsk 

na Amure do prístavu vo Vladivostoku (1 163 km) rýchlosťou, ktorá bola o 35 % vyššia 

než priemerná rýchlosť. Išlo vôbec o prvý vlak, ktorý zabezpečovala výlučne skupina 

GEFCO pre svojho zákazníka. Dmitrij Verbov, vedúci železničného oddelenia spoločnosti 

GEFCO Russia, povedal: „Každý krok od naloženia nákladu v továrni (v meste Amursk) 

na prenajatú loď (Vladivostok) až po manipuláciu s materiálom realizovala skupina 

GEFCO v spolupráci s rôznymi divíziami spoločnosti RZD Holding pre potreby klienta. 

Pridaná hodnota služby je pre nášho klienta dôležitejšia vďaka zavedenému procesu.“ 



  

 

 
 

 

BALTIK – Spoločnosť GEFCO Baltics nedávno začala spolupracovať so spoločnosťou 

Tenaris, ktorá poskytuje služby riadenia dodávateľského reťazca a produktové technológie 

popredným spoločnostiam spracúvajúcim ropu a zemný plyn. Spoločnosť je súčasťou 

skupiny Techint a so spoločnosťou GEFCO Baltics spolupracuje na 3 multimodálnych 

dodávkach v Rige, ktoré budú ďalej zabezpečovať prepravu do Ruska, Kazachstanu 

a Azerbajdžanu. 

 

 

 

NOVINKY O EXPANZII SKUPINY GEFCO  

 

 

 

ČÍNA – Skupina GEFCO otvorila dňa 6. januára novú pobočku v Chongqingu. Táto 

nová pobočka ako dôležitý prvok expanzie skupiny GEFCO na globálnom trhu je prejavom 

zamerania skupiny na čínsky trh logistiky vozidiel. Generálny manažér spoločnosti 

GEFCO China Laurent Sik povedal: „Snahou skupiny GEFCO je plniť potreby trhu, 

poskytovať na mieru šité služby vysokej kvality, vyššiu efektívnosť a lepšie využitie 

nákladov. Vytvorili sme plány novej Hodvábnej cesty a poskytujeme služby v oblasti 

cestnej prepravy od dverí k dverám od západného vnútrozemia po Chongqing. Našim 

klientom pomáhame optimalizovať dodávateľský reťazec s cieľom zvýšiť ich 

konkurencieschopnosť.“ 



  

 

 
 

 

 

RUSKO – Spoločnosť GEFCO Russia má 

novú regionálnu pobočku v Čeľabinsku 

(Ural). Ide o 9. pobočku skupiny GEFCO v 

Rusku. „Rozširovanie našej prítomnosti v 

rôznych regiónoch je strategickou prioritou 

pre rast skupiny GEFCO na ruskom trhu. 

Hlavnou úlohou novej pobočky v 

Čeľabinsku bude spolupráca s najväčšími 

ruskými priemyselnými skupinami 

(hutníctvo, lesníctvo, chemický priemysel, 

spracovanie ropy a zemného plynu 

a baníctvo),“ povedal Daniil Tišanin, 

manažér rozvoja obchodov spoločnosti 

GEFCO Russia v Čeľabinsku.  

 

SLOVENSKO – Skupina GEFCO otvorila 

nový sklad v Trnave. Tento skladovací 

priestor je vybavený železničnou vlečkou, 

rôznymi technológiami na údržbu a 

skladovanie osobných a úžitkových 

vozidiel, ako aj mechanickou dielňou 

a lakovňou.   

 

 

 

BENELUX – Tri nové sklady v roku 2017 v Holandsku: prvý bol nedávno otvorený 

v Zaandame, ďalšie v Hoogeveene a Waalwijku. Skladovanie je úplne novou činnosťou 

skupiny GEFCO v Holandsku.  

 

 



 

 

GEFCO CSR  

 

 

 
 

 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ – Spoločnosť 

GEFCO Italy uzatvorila partnerstvo so 

Svetovým fondom na ochranu prírody 

(WWF) v záujme podpory projektu 

v prírodnej oblasti Vanzago v blízkosti 

najväčšieho logistického centra 

spoločnosti v Taliansku. Skupina GEFCO 

poskytla fondu WWF podporu pri výsadbe 

stromov, aby sa zabezpečila potrava pre 

miestne chránené druhy.  
 

 

 

 

ODBORNÍCI SKUPINY GEFCO  

 

 

 

 

SLOVENSKO – V záujme posilnenia jedinečnosti skupiny GEFCO a prilákania novej 

pracovnej sily pripravila spoločnosť GEFCO Slovakia netradičnú náborovú 

kampaň „Pridaj sa k nám“. Kampaň pozostáva zo zábavných online videí, ktoré 

zdôrazňujú vedúcu pozíciu spoločnosti na svojom trhu. V prvých dvoch videách vystupuje 

vodič vysokozdvižného vozíka a jockey (vodič nových vozidiel). Nasledovať budú ďalšie 

videá zamerané na jednotlivé pracovné pozície. Tieto videá sú súčasťou globálnej 

komunikačnej stratégie, do ktorej sú zapojené vzťahy s médiami a sociálne médiá. 

 

 

 
 

 

RUSKO – Traja zástupcovia spoločnosti GEFCO Russia propagovali odbornosť 

skupiny na medzinárodných podujatiach v sektore. Alexey Kravčenko, vedúci rozvoja 

ruských strategických obchodov, predstavil logistické riešenia optimalizácie prepravných 

tokov priemyselných holdingov a zdôraznil význam nových IT riešení pre prepravcov 

a majiteľov nákladov na konferencii ShippingRu o námornej preprave, ktorá sa konala 

v Moskve. Nikita Puškarev, obchodný riaditeľ spoločnosti GEFCO Russia, sa zúčastnil 



 

konferencie AutoInvest, ktorá sa konala v Petrohrade, kde sa venoval rozvoju 

exportného potenciálu výrobcov automobilov z logistického pohľadu. No a Daniil Tišanin, 

manažér rozvoja obchodov pre región Uralu a západnej Sibíri, predstavil hlavné 

integrované riešenia skupiny GEFCO pre priemyselné spoločnosti uralského regiónu na 

konferencii s názvom Rozvoj prepravných a logistických služieb v Čeľabinsku. 

    

 

 
 

 
  

 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Kontaktujte nás:   

 

 

 

Pascale Van-der-Vliet - GEFCO  

+ 33 1 49 05 25 99  

pascale.van-der-vliet@gefco.net 

 

Claudia Roux - Weber Shandwick  

+ 33 1 47 59 56 27  

croux@webershandwick.com 
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