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ZAMERANIE SA NA... 

OTVORENIE GEFCO HALEWOOD DŇA 5. OKTÓBRA  

   

 

UK – spoločnosť GEFCO UK uvádza do prevádzky nový zásobovací reťazec v 

Liverpoole. Do nového objektu s modernými technológiami spoločnosť investovala 

10 miliónov libier. Spoločnosť GEFCO Veľká Británia otvorila v severozápadnom Anglicku 

nové účelové centrum logistických riešení. Zariadenie so sídlom v južnom Liverpoole 

poskytuje činnosti skladovania a zoraďovania pre dodávateľov prvého stupňa a výrobcov 

pôvodných dielov v regióne. Nové stredisko je ideálne umiestnené v tesnej blízkosti 

výrobných závodov automobilov v susednom Halewoode a vytvorí príležitosti pre výrazný 

rast podnikov spoločnosti GEFCO. 

 

Nové zariadenie je neoddeliteľnou súčasťou integrovanej logistickej ponuky spoločnosti 

GEFCO, ktorá zahŕňa riadenie tokov, multimodálne riešenia, logistické inžinierstvo a 

riadenie fiškálnych a colných postupov. Tento závod je ďalším krokom pri príprave plánu 

pre program zaistenia výnimočnosti dodávateľského reťazca spoločnosti GEFCO, ktorý sa 



 

bude zavádzať na ďalších strategických miestach na celom svete, najmä na Slovensku, vo 

Francúzsku a v Portugalsku. 

 

 

 

 

PODNIKATEĽSKÝ ÚSPECH  

 

 

 

 

FRANCÚZSKO – spoločnosť GEFCO France rozširuje svoje partnerstvo so 

spoločnosťou JTEKT Europe. Spoločnosti GEFCO France a JTEKT Europe posilňujú 

spoluprácu, ktorá sa začala na začiatku nového milénia. Od novembra 2017 bude 

spoločnosť GEFCO France riadiť dodávku riadiacich systémov z výrobnej prevádzky 

JTEKT vo francúzskom meste Cote d'Or do výrobnej linky továrne PSA v meste Vigo v 

Španielsku. Kancelária spoločnosti GEFCO, ktorá sa nachádza v Dijone vo Francúzsku, 

bude prepravovať diely v kompletných dávkach zo závodu JTEKT až do obchodu 

pokročilého dodávania spoločnosti GEFCO, ktorý sa nachádza v blízkosti montážnej 

prevádzky PSA. Tímy spoločnosti GEFCO v meste Vigo budú potom zodpovedné za 

načasovanie a dodanie objednávok dielov na montážnu linku. Cieľom je plniť požiadavky 

na dostupnosť v synchronizácii s potrebami automobilovej montážnej linky. 

 

 
 

 



 

 

TALIANSKO – spoločnosť GEFCO Taliansko organizuje pre spoločnosť Tenaris 

potrubnú prepravu z Talianska do Kazachstanu. Spoločnosť GEFCO zriadila 

špecializovanú multimodálnu službu pre spoločnosť Tenaris, ktorá je popredným výrobcom 

a dodávateľom v rámci výroby oceľových rúr pre globálny energetický priemysel, z 

talianskej výrobnej lokality Dalmine do Kazachstanu. Objem 1100 ton potrubí prepravilo 48 

nákladných áut z Talianska do Poľska, a potom vlak až do konečného miesta určenia. 

Jedinečné požiadavky projektu znamenali, že celý proces (od plánovania až po dodanie) sa 

uskutočnil vo veľmi krátkom čase: za tri týždne. 

 

Potrubia dlhé 13 metrov sa zhromažďovali a prepravovali dva týždne pomocou štyroch 

nákladných automobilov denne z výrobného miesta Tenaris v Dalmine (Bergamo) do 

železničného terminálu Elblag v Poľsku. Potrubia boli potom prevezené na 16 železničných 

vagónoch do mesta Aktau v Kazachstane. 

 

 
 

RUMUNSKO– spoločnosti GEFCO Rumunsko a Dacia rozširujú svoje partnerstvo na 

nových trhoch. Okrem služieb železničnej a cestnej dopravy do Francúzska, Španielska, 

Portugalska a Talianska, ktoré realizovali už deväť rokov, poskytuje spoločnosť GEFCO 

Romania spoločnosti Dacia služby cestnej dopravy, ktoré umožňujú distribúciu hotových 

vozidiel partnerom spoločnosti Dacia v krajinách Beneluxu, vo Veľkej Británii, v severských 



 

krajinách a v Južnej Amerike. 

 

 

 

 

RUSKO – spoločnosť GEFCO Rusko podpísala niekoľko dohôd s poprednými 

leteckými spoločnosťami. V druhom štvrťroku roku 2017 spoločnosť GEFCO začala 

spolupracovať s viacerými spoločnosťami leteckej dopravy a teraz spolupracuje s väčšinou 

popredných leteckých spoločností zastúpených hlavnými sprostredkovateľmi a kanceláriami 

na moskovských letiskách. Hlavnými cieľmi tejto spolupráce sú Južná Amerika a Ázia. 

„Vzhľadom na našu aktívnu spoluprácu s našimi partnermi máme príležitosť ponúknuť 

klientom progresívnejšie sadzby a výrazne rozšíriť smerovanie vývozu,“ hovorí Ilja 

Kuznecov, vedúci leteckej prepravy spoločnosti GEFCO Rusko. Hlavné výzvy, ktorým 

spoločnosť GEFCO čelí, zahŕňajú operatívne poskytovanie informácií na základe 

požiadaviek klientov, schvaľovanie objednávok, výrazné skrátenie času na vývoz tovaru a 

vývoj nových smerov. 

 

 

 

 

OTVORENIE  

 

 

 



 

POĽSKO – spoločnosť GEFCO Pol‘sko otvára nový sklad pri Poznani. Nové 

zariadenie pre viacerých klientov spoločnosti GEFCO v Poľsku bolo otvorené 1. októbra a 

ponúka strategickú polohu, ktorá podporuje optimalizáciu distribučných nákladov, ako aj 

synergiu zdrojov pre zákazníkov. Nové zariadenie s plochou 8 000 m2 skladových 

a 600 m2 kancelárskych priestorov bude podporovať zákazníkov v rôznych priemyselných 

odvetviach, vrátane chemického, nábytkového, automobilového priemyslu atď. Ďalšou 

výhodou zariadenia je neobmedzená požiarna odolnosť. 

 

 
 

 

RUSKO – Nová kancelária spoločnosti GEFCO na Ďalekom východe. Nová kancelária 

vo Vladivostoku posilňuje prítomnosť spoločnosti GEFCO na ruskom trhu a implementuje 

miestnu operačnú podporu pre kľúčových klientov s pokrytím celého regiónu Ďalekého 

východu. Spoločnosť GEFCO má s rozsiahlou sieťou v juhovýchodnej Ázii, Európe, 

Amerike a na Blízkom východe možnosť implementovať logistické riešenia pre všeobecné 

náklady a veľké dodávky zariadení. Na Ďalekom východe spoločnosť GEFCO poskytuje 

služby colného vybavenia, nákladnú, železničnú a námornú prepravu, ktoré kombinuje s 

najefektívnejšou organizáciou logistického procesu. 

 

 

 

 

MENOVANIA  

 

 

 

 

MEXIKO – za generálneho riaditeľa spoločnosti GEFCO Mexiko bol vymenovaný 

Alejandro Marines. Alejandro Marines má viac ako 25-ročné skúsenosti vo vedení 

riadiacich tímov a bude viesť prevádzku dcérskej spoločnosti. Alejandro riadil množstvo 

komplexných projektov v rôznych sektoroch a v rôznych nadnárodných spoločnostiach. 

„Som odhodlaný viesť spoločnosť GEFCO Mexiko k dosiahnutiu cielených výsledkov. 

Mojím cieľom je posilniť rast a čo najlepším spôsobom plniť očakávania klientov“, povedal 

Alejandro Marines, generálny riaditeľ spoločnosti GEFCO Mexiko.  

 

 
 

RUSKO– spoločnosť GEFCO Rusko vymenovala novú generálnu riaditeľku. Valéria 

Seledková je absolventkou Moskovskej štátnej univerzity pre ekonomiku, štatistiku a 

informatiku a má skúsenosti v sektoroch bankovníctva, energetiky a ropy a zemného plynu. 



 

Od roku 2015 zastávala pozíciu finančnej riaditeľky v spoločnosti GEFCO Russia (Rusko, 

SNŠ a pobaltské krajiny) a 1. septembra 2017 bola menovaná za generálnu riaditeľku 

spoločnosti GEFCO Russia. „Som hrdá na to, že som sa stala vedúcou tejto spoločnosti a 

zároveň je to pre mňa nová profesionálna výzva. Našim prioritným cieľom pre najbližšiu 

budúcnosť je realizácia stratégie spoločnosti na ruskom trhu, posilnenie operačnej 

efektívnosti a kvality riadenia, technické prepracovanie operačných procesov, zlepšovanie 

firemnej kultúry a rozvoj vedenia. Samozrejme nikdy nezabúdame na to, že prispievame ku 

globálnym skúsenostiam skupiny GEFCO, takže sa snažíme rásť,“ povedala Valéria 

Seledková. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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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