GEFCO sa etabluje v Južnej Afrike
Spoločnosť GEFCO má svoje zastúpenie už aj v Johannesburgu. Tento región sa vyznačuje
vysokým objemom importu a exportu, najmä v oblasti automobilovej logistiky.
GEFCO v súčasnosti rokuje o zmluve týkajúcej sa importu náhradných dielov značky Peugeot
a ich distribúcie v Južnej Afrike a susedných štátoch, napríklad v Svahilsku, Namíbii
a Botswane. Na základe tejto dohody by sa mala zabezpečiť každodenná letecká preprava
750 kg až 1 tony náhradných dielov a 4 až 6 lodných kontajnerov za mesiac. GEFCO
momentálne vedie rokovania s ďalšími partnermi z tohto regiónu a postupne chce v tejto
oblasti ponúknuť celé portfólio svojho knowhow.

GEFCO Taliansko sa stalo oficiálny m poskytovateľ om služieb pre značku Yamaha v rámc i
Talianska
V roku 2009 GEFCO Taliansko zabezpečí distribúciu 70 000 motocyklov v rámci celej krajiny.
GEFCO Taliansko je partnerom tejto japonskej značky už od roku 2006, pričom v roku 2008 pre ňu
zabezpečilo distribúciu 14 000 motocyklov v Toskánsku a na Sicílii. Táto spolupráca sa
v súčasnosti rozširuje na celý polostrov, t.j. na 20 krajov. Tento vývoj svedčí o uznaní odbornosti
spoločnosti GEFCO v oblasti logistiky motocyklov.
Spoločnosť GEFCO Benelux obnovila partnerstvo so spoločnosť ou Grimaldim v oblasti
zabezpečenia distribúcie vozidiel v r ámci Beneluxu
Partnerstvo medzi GEFCO Benelux a lodiarskou spoločnosťou Grimaldim bolo nedávno predĺžené
na ďalšie tri roky. Náplňou tejto spolupráce je distribúcia 60 000 vozidiel značky Fiat, Alfa Romeo
a Lancia v rámci Belgicka a Holandska. Tieto vozidlá sú doručované námornou prepravou
z Talianska, Poľska a Turecka do prístavu v Antverpách. Distribučné centrá v Ghislenghiene
(Belgicko) a Ooserhoute (Holandsko) budú zabezpečovať zásobovanie 250 koncesionárov
pôsobiacich v oboch krajinách.
GEFCO Turecko rozširuje svoje aktivity v oblasti automobilovej logistiky
GEFCO Turecko zabezpečuje distribúciu vozidiel Peugeot Partner a Citroën Berlingo zo závodu
v Burse. Cieľom je distribuovať 30 000 vozidiel v závislosti od dopytu na nových trhoch východnej
Európy, Stredného východu a severnej Afriky. V súčasnosti GEFCO Turecko zabezpečuje logistiku
130 000 vozidiel ročne.
GEFCO Rumunsko a Electrolux r ozširujú svoje partnerstvo
Spolupráca spoločností Electrolux a GEFCO, podpísaná koncom roka 2008, sa rozširuje. Už
niekoľko mesiacov GEFCO zabezpečuje prepravu rúr na pečenie vyrobených v Rumunsku
v závode v Satu Mare (na severozápade krajiny) do Moskvy (Rusko). Začiatkom tohto roka sa
spoločnosť Electrolux rozhodla poveriť GEFCO Rumunsko zabezpečením prepravy do ďalších
destinácií vo východnej Európe: Srbsko, Chorvátsko, Bosna, Macedónsko a Čierna Hora.
GEFCO Poľ sko rozširuje svoje know how o výrobu a montáž deliacich mriežok pre tri
automobilové značky
V apríli spoločnosť GEFCO Poľsko začala vo svojich prevádzkach v Legionowe a Gdyni výrobu
a montáž deliacich mriežok v objeme 400 kusov mesačne pre vozidlá značky Peugeot, Citroën
a indického výrobcu automobilov Tata Motors. Na realizáciu týchto aktivít spoločnosť GEFCO
získala povolenie od poľského Ministerstva Financií, ako aj súhlas Priemyselného automobilového
inštitútu (PIMOT) a Inštitútu pre transport vozidiel (ITS). Toto nové knowhow rozširuje sortiment
služieb ponúkaných spoločnosťou GEFCO Poľsko v oblasti vnútorného vybavenia vozidiel, ako sú
napríklad montáž priehradok, kovových políc, či koberčekov.

Nominácie:
» François Rey bol menovaný generálnym riaditeľom filiálky GEFCO Tunisko.
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