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V HĽADÁČIKU... 

GEFCO spolupracuje so spoločnosťou Case New Holland (CNH) pri dodávke 

prvýkrát kompletne zostavených traktorov do Austrálie  

RAKÚSKO – GEFCO spolupracuje so 

spoločnosťou Case New Holland (CNH) pri 

dodávke prvýkrát kompletne zostavených traktorov 

do Austrálie. Svoju sedem týždňov trvajúcu púť 

začína tento rok až 280 traktorov. GEFCO je jediný 

poskytovateľ logistických služieb, ktorý dokáže 

uskladniť takto vysoký počet traktorov a pripraviť ich na umiestnenie do kontajnerov v 

Rakúsku. „Medzi zaslaním prvej ponuky spoločnosti CNH a odštartovaním tohto 

unikátneho projektu uplynulo len niekoľko týždňov. Táto skutočnosť odzrkadľuje expertízu 

firmy GEFCO a poukazuje na úspešný priebeh spolupráce medzi nami a spoločnosťou 

CNH. Náš tím sa dokázal rýchlo prispôsobiť novým požiadavkám a na splnenie úlohy mu 

stačilo absolvovať jednu projektovú schôdzu na pracovisku spoločnosti CNH v Taliansku 

a vykonať jeden test v St. Valentine,“ objasňuje Peter Vanek, výkonný riaditeľ firmy 



 

GEFCO Rakúsko. Ide o výsledok dlhoročného partnerstva medzi spoločnosťami GEFCO 

a CNH, keďže GEFCO s prevádzkou CNH St. Valentin spolupracuje už od roku 2012. 

 

 

 

OBCHODNÉ ÚSPECHY  

 

 

 

RUSKO – firma GEFCO prepravila vlak od spoločnosti TALGO z Bilbaa do 

Petrohradu. GEFCO Rusko od roku 2014 spolupracuje so spoločnosťou TALGO a 

zabezpečuje prepravu vlakov TALGO zo Španielska do Ruska. Tím firmy GEFCO v 

Španielsku zorganizoval prepravu vlaku do prímorského prístavu v meste Bilbao (na 

severe Španielska) s nákladom na prívesoch s nízkou položenou korbou. Firma 

GEFCO pri námornej preprave použila špeciálne kompy Ro-Ro. Vlak bol následne 

naložený pomocou párových žeriavov na mafi-prívesy. Tím firmy GEFCO v Petrohrade 

zabezpečil transfer vlaku k mafi-prívesom, prepravu vagónov a lokomotív z mafi-

prívesov k železnici a pripojenie vagónov k lokomotívam vlaku TALGO v oblasti 

terminálu. Námorná preprava do Petrohradu trvala dva týždne. Implementácia prepravy 

k železnici a spojenia 11 vagónov a 2 lokomotív prebiehala od 13. do 15. apríla. Firma 

GEFCO v rámci tejto partnerskej spolupráce zabezpečila prepravu 8 vlakov TALGO z 

Bilbaa do Moskvy a Petrohradu. 

 

 



 

NEMECKO – GEFCO Nemecko sa chystá otvoriť nové pracovisko vo 

Wiesbadene. Skupina si od otvorenia novej pobočky sľubuje posilnenie svojho postavenia 

v regióne s potenciálom ďalšej expanzie. Nové pracovisko zahŕňa sklad s podlahovou 

plochou 4 500 m² a 300 m² kancelárskych priestorov. Zariadenie začne implementáciou 

logistických riešení pre automobilový priemysel, ako sú náhradné diely a správa vracaných 

tovarov. V budúcnosti sa rozsah aktivít bude rozširovať vďaka flexibilite, ktorú toto 

pracovisko ponúka. 

 

 

VB – Spoločnosť GEFCO venuje štyri motocyklové stojany, aby umožnila rozšíriť 

počet exponátov v Dopravnom múzeu motocyklov v Coventry. V priebehu uplynulej 

dekády sa firma GEFCO prepracovala na špicu motocyklového trhu vďaka spolupráci s 

poprednými svetovými výrobcami týchto dvojkolesových strojov. Jej jedinečný dvojsmerný 

stojanový systém sa dá používať opakovane a je určený špeciálne pre motocykle, aby ich 

bolo možné bezpečne prepravovať a skladovať bez rizika akéhokoľvek poškodenia. Firma 

GEFCO VB venovala štyri motocyklové stojany Dopravnému múzeu v Coventry, aby do 

svojej rozsiahlej zbierky s viac ako 550 kusmi automobilov, motocyklov a bicyklov mohli 

zaradiť ďalšie exponáty. 

 

 

 

AKTIVITY  

 

 

 

RUMUNSKO – GEFCO Rumunsko sa zaviazalo poskytovať kvalitné vybavenie pre 



 

poskytovateľov logistických služieb. Jednou z najväčších výziev, ktorým v 

súčasnosti čelia poskytovatelia logistických služieb, je rastúci nedostatok odborného 

personálu. Preto je mimoriadne dôležitý správny výber prevádzkového 

vybavenia. Spoločnosť GEFCO Rumunsko z uvedených príčin prednedávnom v dvoch 

svojich skladoch v blízkosti Bukurešti a Aradu testovala dva modely vysokozdvižných 

vozíkov STILL: dosahový vozík FM-X 17 so sedadlom pre obsluhu a elektrický 

vysokozdvižný vozík RX 20-20. „Postrehli sme hneď niekoľko výhod v oblasti ochrany 

zdravia a bezpečnosti na pracovisku, ako aj nárast produktivity tímov. Keďže sa pri 

pracovníkoch obsluhujúcich vysokozdvižné vozíky často objavujú zdravotné problémy v 

oblasti krčnej chrbtice, ich komfort je mimoriadne dôležitý. A keď už spomíname 

komfort, ďalšou vlastnosťou, ktorú si obsluhujúci personál spoločnosti GEFCO veľmi 

pochvaľoval, bolo vyhrievané sedadlo,“ poznamenal Cornel Diaconeasa, manažér 

spoločnosti GEFCO Rumunsko a oddelenia WHS Operations. Zvýšená rýchlosť 

zdvíhania týchto zariadení zároveň pomohla ušetriť drahocenný čas a optimalizovať 

skladovú prevádzku za súčasného zvýšenia miery produktivity. 

 

 

 

 

 

VB – Spoločnosť GEFCO VB vystavala 

herné priestory v tvare pirátskej lode 

pre študentov školského zariadenia 

Exhall Grange School. Tím 

dobrovoľníkov zo spoločnosti GEFCO VB 

vybudoval priestory pirátskej lode pre 

školské zariadenie Exhall Grange School. 

Projekt trval dva dni a prispievali k nemu 

kreatívnymi nápadmi aj študenti školy, 

ktorí svojimi podnetmi inšpirovali tím 

spoločnosti GEFCO. Projekt sa realizoval 

v spolupráci s organizáciami Creative Play 

UK a Whiting Landscape.  

 

 

 

 
 



 

 

UDALOSTI  

 

 

 

RUSKO – Firma GEFCO sa zúčastnila na Fóre SPIEF a ohlásila tri nové partnerstvá. 

Skupina GEFCO počas XXI. Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (St. 

Petersburg International Economic Forum, SPIEF) ohlásila podpísanie memoranda o 

spolupráci so spoločnosťami GTLK (Štátny podnik dopravného lízingu), SUEK a Sberbank.  

„Spoločnosť GEFCO v posledných rokoch expanduje na ruskom trhu. Partnerstvo so 

spoločnosťou GTLK vnímame ako výbornú príležitosť na to, aby sme prispeli k rozvoju 

ruskej dopravnej infraštruktúry s podporou spoločnosti GTLK – jedného z lídrov na 

lízingovom trhu. Zároveň sme veľmi radi, že máme možnosť pokračovať v partnerstve so 

spoločnosťou SUEK a podieľať sa na rozvoji železničnej prepravy. Taktiež je pre nás veľmi 

významné, že máme možnosť zdieľať odborné poznatky s podnikmi z rôznych 

hospodárskych sfér. V súčasnosti spolupracujeme so spoločnosťou Sberbank, ktorá 

zohráva dôležitú úlohu v rámci finančného systému. Tieto dohody sú dôkazom vysokej 

miery dôvery v spoločnosť GEFCO,“ uviedol Luc Nadal, predseda predstavenstva 

spoločnosti GEFCO. 

 

 

 

UKRAJINA – Spoločnosť GEFCO Ukrajina oslávila svoje deviate výročie a predstavila 

novú ponuku služieb. Aktivity spoločnosti GEFCO Ukrajina sa v roku 2008 zameriavali 

primárne na prepravu vozidiel a náhradných dielov. Už viac ako dekádu sa im darí nielen 

udržiavať vedúce trhové postavenie, ale aj expandovať a diverzifikovať poskytované služby 

poskytovaním podpory pre klientov, oslovovaním nových zákazníkov, vstupovaním na nové 

trhy a rozširovaním geografickej pôsobnosti v oblasti prepravných služieb. Oksana 

Yakovleva, generálna riaditeľka spoločnosti GEFCO Ukrajina, a Andrey Myagkov, CCO, 

informovali o prevádzkových výsledkoch počas týchto deviatich rokov a poukázali na 

skutočnosť, že firma od roku 2013 dosahuje neustály rast. Zároveň informovali o budúcich 

obchodných výhľadoch. Pri tejto príležitosti bola predstavená aj nová ponuka 

dodávateľského reťazca, ktorá zahŕňa 6 úrovní logistickej integrácie.  

 

 

 

 

 



 

 

OCENENIA  

 

 

 

PORTUGALSKO – Kvalitu a odbornosť spoločnosti GEFCO posudzovala Portugalská 

asociácia prepravcov tovaru a rozhodla sa jej udeliť ocenenie Pečať za špičkovú 

prevádzku. Toto vyznamenanie od orgánu APAT je vyjadrením uznania kvalite služieb a 

excelentným výsledkom spoločnosti GEFCO Portugalsko, ako aj spôsobu, akým pôsobí na 

trhu. Získať ocenenie už druhý rok v rade si zaslúži výnimočné uznanie, pretože ešte viac 

vyzdvihuje odbornú expertízu tímu zamestnancov GEFCO Portugalsko. 

 

 

PSA udeľuje spoločnosti GEFCO Ocenenie za úsporu nákladov. Podniková skupina 

PSA tento rok oceňovala excelentné výsledky svojich dodávateľov v 7 kategóriách a 

spoločnosti GEFCO udelila Ocenenie za úsporu nákladov za výnimočnú prácu odvedenú v 

ekonomických oblastiach (obchodní zástupcovia, procesy, logistika a pod.), ako aj za jej 

návrh na rok 2017, ktorý úzko koreluje s cieľom PSA znižovať náklady. Toto ocenenie je 

ďalším dôkazom toho, že spoločnosť GEFCO dokáže zákazníkom poskytnúť komplexnú 

podporu a porozumieť ich potrebám. Spoločnosť GEFCO na konci roka 2016 podpísala 5-

ročný kontrakt v hodnote 8 miliárd EUR s podnikovou skupinou PSA na optimalizáciu ich 

globálneho dodávateľského reťazca. 

 

 

UKRAJINA – Spoločnosť GEFCO Ukrajina bola zaradená do úzkeho výberu 

najzodpovednejších zamestnávateľov na Ukrajine v odvetví OBCHODU. Udeľovanie 

OCENENÍ organizované spoločnosťou Business.ua, Kyjevskou poštou a podnikovou 

skupinou SIC sa konalo 25. marca. GEFCO a osem ďalších spoločností bolo spomedzi 68 

účastníkov ocenených za to, že sa zaviazali podporovať zavádzanie inovácií, vyhodnocovať 

vylepšenia a reagovať na nové trendy. Výber prebiehal na základe prípadov z oblasti 

ľudských zdrojov zaslaných uchádzačmi. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Kontaktujte nás:  

 

 

Philippe Kasse – GEFCO  

+ 33 1 49 05 25 99 

philippe.KASSE-ext@gefco.net  

 

Claudia Roux – Weber Shandwick  

+ 33 1 47 59 56 27  

CRoux@webershandwick.com  
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