
 
 

 

FIREMNÉ – Dňa 12. júna získala spoločnosť GEFCO ocenenie „Inovačný líder“ za inovačné 

riešenie prepravy áut s názvom My Car Is There na konferencii Automotive Logistics Europe 

2018 v nemeckom Bonne. 

Stačí zopár kliknutí a technológia MCIT vlastníkovi vozidla umožní zariadiť vyzdvihnutie a 

dodanie vozidla na akékoľvek miesto určenia s pohodlným sledovaním prepravy v reálnom čase. 

Porota Automotive Logistics Europe technológiu MCIT opísala ako "skutočný prelom v oblasti 

prepravy".  

Toto ocenenie iba dokazuje, že Skupina plní záväzok inovovať. Spoločnosť GEFCO totiž 

nedávno otvorila Innovation Factory, aby propagovala nové myšlienky a kreativitu prostredníctvom 

svojich tímov po celom svete. 

Spoločnosť GEFCO v máji uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou Talan, kľúčovým európskym 

hráčom v agilnej transformácii obchodu, aby vytvorili výzvu pre TechCrunch Hackathon v rámci 

podujatia VivaTech. Obe spoločnosti vyzvali účastníkov sekcie hackathon, aby vytvorili službu 

automatickej údržby — budúcnosti pre automobily.  



Skupina takisto nedávno ohlásila uzatvorenie partnerstva so spoločnosťou Techstars, svetovým 

akcelerátorom start-upov, ktorá už pomohla uzrieť svetlo sveta viac ako 1000 medzinárodným 

start-upom. Táto spolupráca poukazuje na stratégiu Skupiny podporiť zdieľanie inovácie s novými 

ekosystémami. 

 
ŠPANIELSKO - Spoločnosť GEFCO otvorila novú kanceláriu špecializovanú na nadrozmerný 

náklad v Bilbau. Nové zariadenie je v prevádzke od marca 2018 a je určené najmä pre 

priemyselné nákladné sektory v Baskicku. 

„Otvorenie tohto centra pre nadrozmerný náklad zodpovedá nášmu cieľu a schopnosti poskytnúť 

našim zákazníkom tie najlepšie a najdostupnejšie služby,“povedal Julián Navarro, generálny 

riaditeľ spoločnosti GEFCO Španielsko. 

 
FRANCÚZSKO – Spoločnosť GEFCO Francúzsko sa stala dodávateľom 4PL pre spoločnosť 

Mecachrome, svetového lídra vo výrobe vysoko presnej mechaniky. Prostredníctvom tejto zmluvy 

sa spoločnosť GEFCO Francúzsko stála výlučným partnerom spoločnosti Mecachrome pre 

organizáciu všetkých vnútroštátnych logistických tokov, ako aj tokov medzi jej francúzskymi, 

portugalskými a marockými závodmi. 

Od októbra 2017 spoločnosť GEFCO Francúzsko spravovala a organizovala všetky toky z 

francúzskych závodov Mecachrome, ako aj medzi-závodné toky do jej portugalských a 

marockých dcérskych spoločností. GEFCO Francúzsko koordinuje 21 prepravcov tokov medzi 

deviatimi závodmi a subdodávateľmi výrobcu. 

Spoločnosť GEFCO Francúzsko navrhla a zaviedla inovačný a bezprecedentný model 4PL, aby 

splnila globálne výzvy a prevádzkové potreby spoločnosti Mecachrome. Táto zmluva na 4PL 

spoločnosti GEFCO France ponúka aj významnú perspektívu vývoja, keďže spoločnosť 

Mecachrome v súvislosti s aktuálnym rastom trhu oblasti vzdušného priestoru zaznamenáva silný 

nárast svojich priemyselných aktivít, najmä pre zámorské závody. 

 

VEĽKÁ BRITÁNIA -  Spoločnosť GEFCO Veľká Británia predĺžila zmluvu so spoločnosťou 

Decathlon, lídrom vo výrobe športových pomôcok a oblečenia, aby podporila program na 

rozšírenie na obdobie 2018 - 2019. 

Zmluvu odsúhlasili po úspešnom vývoji projektu na prepravu tovaru do šiestich celonárodných 

obchodov Decathlon z logistického centra v Northamptone, ktorý spustili v júli 2017. 



V zmysle predĺženej zmluvy spoločnosť GEFCO získala dodatočné dráhy a bude optimalizovať a 

rozširovať trasy dodávok do nových predajní Decathlon. Spoločnosť GEFCO taktiež predstavila 

nový riadiaci nástroj KPI na zaistenie výraznej viditeľnosti dodávok počas projektu. 

 

MAĎARSKO –  Spoločnosť GEFCO Maďarsko oznámila uzatvorenie partnerstva so 

spoločnosťou Volvo Trucks. Spolupráca začala 1. novembra 2017 a týka sa všetkých prepráv od 

maďarských a rumunských dodávateľov do závodov spoločnosti Volvo Truck vo Francúzsku. 

Vďaka tejto spolupráci spoločnosť GEFCO Maďarsko bude môcť vylepšiť svoju sieť s centrami 

spoločnosti GEFCO Francúzsko. Navyše je to dobrá príležitosť na optimalizáciu dodávok nákladu 

LTL do tejto krajiny, najmä do oblastí Lyonu a Blainvilleu. 

 

 
 

 

UKRAJINA – Dňa 17. mája spoločnosť GEFCO oslávila 10 rokov na ukrajinskom trhu vďaka 

silnej polohe a stabilnému rastu. 

Počas týchto 10 rokov sa spoločnosť GEFCO Ukrajina stala jednou z 3 vedúcich poskytovateľov 

PL logistických služieb na trhu automobilovej logistiky, zvýšila svoje portfólio zákazníkov a 

rozšírila ponuku služieb a riešení pre dodávateľské reťazce vedúcich medzinárodných a 

ukrajinských zákazníkov. 

„Počas týchto 10 rokov sme potvrdili naše postavenie na ukrajinskom trhu vďaka odbornosti a 

schopnosti poskytnúť koncové riešenia našim zákazníkom. Dnes je naším cieľom neustále 

vylepšovať našu pozíciu na ukrajinskom trhu. Naša stratégia sa zameriava na inováciu, ktorá pre 

spoločnosť GEFCO stanovuje ďalšiu konkurenčnú výhodu, z ktorej budú profitovať ukrajinskí 

zákazníci,“povedal Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO. 

 



 

 

RUSKO –  V dňoch 24-26. mája sa spoločnosť GEFCO zúčastnila na fóre SPIEF (Medzinárodné 

ekonomické fórum v Petrohrade). Luc Nadal hovoril o rovnováhe medzinárodných medzi-

sektorov a o dopravných koridoroch, a taktiež sa podieľal na „rusko-francúzskom obchodnom 

dialógu“.  

Počas fóra SPIEF spoločnosť GEFCO taktiež podpísala memorandum spolu so spoločnosťami 

Ferronordic Machines, Wilo a VTB Bank. Spolupráca so spoločnosťou VTB vyvinie vzájomne 

prospešnú spoluprácu zameranú na financovanie investičného programu spoločnosti GEFCO v 

Rusku, ako aj podporu obchodu a rozvoja v Európe. Päťročná zmluva so spoločnosťou 

Ferronordic Machines bola predĺžená a teraz spoločnosti vytvoria čo najlepšie postupy v oblasti 

medzinárodnej multimodálnej dopravy, systému centrálnej kontroly na zaistenie dostupnosti 

súčiastok a spotrebného tovaru popredajných služieb, ako aj elektronické obežníkové 

dokumenty. V neposlednom rade zmluva so spoločnosťou Wilo otvára pre spoločnosť GEFCO 

novú kapitolu v tvorbe inovačných riešení – jednej z kľúčových priorít aktivít Skupiny GEFCO.  

 
PORTUGALSKO -  Dňa 22. mája spoločnosť GEFCO Portugalsko usporiadala v Lisabone tretí 

ročník konferencie pre klientov a partnerov. S hlavným mottom „transformácia, technologické a 

logistické služby“ sa na tejto udalosti zišlo mnoho odborníkov zo sektora logistiky a dopravy, aby 

diskutovali o vplyve technológie na budúcnosť sektora a o jej vývoji. 

V paneli rečníkov bol aj profesor José Crespo de Carvalho zo školy obchodu a ekonómie Nova, 

ktorý hovoril o transformácii dodávateľského reťazca a Sérgio Moreira,riaditeľ pre obchodné trhy 

spoločnosti BEEVERYCREATIVE vysvetľoval vplyv 3D tlače na dodávateľské reťazce. Luís 

Ferreira a Ricardo Santos zo spoločnosti GEFCO Portugalsko predstavili odpoveď spoločnosti 

GEFCO na neočakávané a časovo kritické situácie. 

 

 
 

TALIANSKO -  Spoločnosť GEFCO Taliansko darovala 150 počítačov, ktoré už zamestnanci 

rôznych závodov GEFCO Taliansko prestali používať, charitatívnemu združeniu„Progetto Nuova 

Vita,“ so sídlom v Olgiate Olona (VA). 

Združenie zbiera staré počítače a iné zariadenia, ktoré obnovuje a daruje školám a iným 

inštitúciám na sociálne účely. 

Vďaka tejto iniciatíve, ktorú propagovali oddelenia IT, kvality a životného prostredia, ako aj riaditeľ 

Pregnana Milanese, centra spoločnosti GEFCO, sa zníži ďalší odpad vďaka podpore sociálnych 



iniciatív pre počítačovú gramotnosť. 

 

MAĎARSKO -  Spoločnosť GEFCO Maďarsko 

privítala skupinu študentov z Univerzity v Sorbonne, 

ktorá je jednou z najprestížnejších francúzskych 

univerzít. Spoločnosť GEFCO investuje do mladšej 

generácie a úlohy študentov v budúcnosti priemyslu. 

Hlavným cieľom návštevy bolo oboznámiť študentov 

s aktivitami logistickej spoločnosti, najmä so 

zbernými službami a skladovaním. Študenti mali 

príležitosť navštíviť sklad a vypočuť si prezentáciu v 

kancelárii hovorcu o veľkorozmernom náklade a 

balení. Študenti ocenili túto skúsenosť a boli veľmi 

nadšení. Oblasť logistiky a dopravy ich veľmi 

zaujímala.  

 

  

 

 

BELGICKO -  Spoločnosť GEFCO Belgicko vyzvala 400 študentov riadenia logistiky, dopravy a 

dodávateľského reťazca, aby sa zúčastnili obchodnej hry TL Hub. 

TL Hub je organizácia ľudských zdrojov ktorá sa zameriava konkrétne na pracovné príležitosti v 

oblasti dopravy, logistiky a dodávateľských reťazcov. Každý rok poskytne iná spoločnosť 

študentom prípad, s ktorým sa v podnikaní môžu stretnúť. Tento rok to bola spoločnosť GEFCO 

Benelux, ktorá študentom zadala prípad. 

 

 
FRANCÚZSKO - Počas obchodného stretnutia európskych dodávateľov spoločnosti JTEKT 

Europe 2018 v Lyone spoločnosť GEFCO Francúzsko získala ocenenie „Inovácia služby“ od 

spoločnosti JTEKT Europe, ktorá ocenila kvalitu výkonu spoločnosti GEFCO Francúzsko pri 

inovácii počas spolupráce so spoločnosťou JTEKT v roku 2017. Tím spoločnosti GEFCO 

Francúzsko s hrdosťou prijal toto ocenenie svojej tvrdej práce. 

 
RAKÚSKO -  Peter Vanek, výkonný riaditeľ spoločnosti GEFCO Rakúsko bol vymenovaný na 



generálneho riaditeľa spoločnosti GEFCO Švajčiarsko v druhom štvrťroku 2018. Odteraz bude 

výkonným riaditeľom oboch krajín – Rakúska a Švajčiarska. Tento krok bol realizovaný v rámci 

stratégie spoločnosti GEFCO na podporu súčinnosti a vývoja obchodu a zákazníckych služieb 

prostredníctvom dobrých partnerstiev. 
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