P ROLOGI S BUDUJE 51.200 METROV ŠTVORCOVÝ CH P RE ANTALI S
V P OĽSKU
VA RŠA VA  11. februára 2009  ProLogis (NYSE: PLD), vedúci svetový poskytovateľ
distribučných centier, dnes oznámil, že buduje moderné skladovacie priestory s rozlohou 51.200
metrov štvorcových v poľskom meste Błonie pre spoločnosť Easytruck, súčasť skupiny Antalis.
Easytruck je obchodná jednotka, ktorá ponúka logistické služby spoločnosti Antalis Poland a MAP
Polska, ako aj iným spoločnostiam mimo skupinu. Združenie Antalis je najväčším európskym
distribútorom materiálov na podporu komunikácie, ktorej ročný obrat dosahuje 3,6 miliardy eur.
Nové zariadenie spoločnosti Easytruck je momentálne vo výstavbe v novom logistickom parku
Prologis Błonie II situovanom približne 25 kilometrov západne od centra Varšavy.
Toto
zariadenie bude slúžiť ako hlavný sklad spoločnosti Easytruck, na operácie pre spoločnosť Antalis
a MAP, ako aj na zabezpečovanie širokej škály logistických operácií pre tretie strany mimo
skupiny. Výstavba budovy, ktorá môže byť neskôr rozšírená o ďalších 20.000 metrov
štvorcových, má byť dokončená v priebehu prvého polroku 2009.
Okrem Prologis Parku Błonie II si spoločnosť Antalis prenajíma viac než 33.000 metrov
štvorcových priestorov v iných zariadeniach ProLogis v Holandsku a Poľsku.
„Nová dohoda o skladovacích priestoroch podpísaná so spoločnosťou ProLogis umožňuje
spoločnosti Easytruck zjednotiť všetky logistické operácie, ktoré v súčasnosti riadi z troch miest,
na jedno. Zaručí nám to oveľa vyššiu efektivitu operácií než predtým, a zároveň umožní
zabezpečiť pre našich zákazníkov najvyššiu kvalitu služieb. Pri súčasnej situácii na trhu je veľmi
dôležité optimalizovať náklady. Som presvedčený, že vďaka rozsahu tejto dohody bude možné
dosiahnuť vysokú efektivitu nákladov, čo sa prejaví do veľmi príťažlivých cien našich služieb na
trhu. Sme šťastní, že sme sa spojili v tejto iniciatíve so spoločnosťou ProLogis, jednak kvôli ich
finančnej stabilite ako aj kvôli kvalite ich produktov,“ povedal Radosław Krupniew ski, riaditeľ
pre operácie spoločnosti Easytruck.
„Toto je naša druhá stavba na mieru v parku ProLogis Błonie II za posledných 7 mesiacov, čo
potvrdzuje strategickú pozíciu parku a ukazuje, že sme schopní vyhovieť požiadavkám našich
klientov. Sme šťastní, že si nás spoločnosť Antalis opäť zvolila za poskytovateľa priestorov,“
povedal M aciej M adejak, P roLogis M arket Officer P oľ sko.
Park ProLogis Błonie II je moderné distribučné centrum, ktoré sa nachádza neďaleko národnej
cesty č. 2, ktorá je súčasťou medzinárodnej cesty E30 spájajúcej západnú a východnú Európu.
Park v súčasnosti zahŕňa štyri budovy vo výstavbe s celkovou rozlohou 112.450 metrov
štvorcových, z ktorých sú dve celé prenajaté spoločnostiam Antalis a Raben Polska.
Portfólio spoločnosti ProLogis k 31. decembru 2008 v Poľsku dokopy tvorí viac než 2,1 milióna
metrov štvorcových skladovacích priestorov v 25 logistických parkoch ktoré spoločnosť vlatní,
prevádzkuje alebo buduje. Operácie spoločnosti ProLogis sa zameriavajú na šesť regiónov v
Poľsku: Severné Poľsko (Gdańsk, Štetín), západné Poľsko (Poznań), oblasť Varšavy, stredné
Poľsko (Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka), horné a dolné Sliezsko.

A ntalis
Spoločnosť Antalis je najväčší európsky distribútor materiálu na podporu B2B komunikácie. Spoločnosť,
dosahujúca ročný obrat okolo 3,6 miliardy eur, sa radí na štvrté miesto na svete medzi distribútormi.
Spoločnosť, ktorá má zastúpenie v 55 krajinách, je jednoznačný líder na trhu s distribúciou papiera
v Poľsku, na Slovensku, v Turecku, Belgicku, Luxembursku, Francúzsku, Švajčiarsku, Rumunsku a
Juhoafrickej republike. Vedúce postavenie má rovnako v Anglicku, Taliansku, Španielsku a Írsku. V Poľsku
zamestnáva spoločnosť Antalis 230 ľudí, zásobuje 8000 zákazníkov, vrátane tlačiarenských spoločností,
papiernictiev, reklamných agentúr, vydavateľstiev, výrobcov výstavných systémov, architektov. Viac
informácií nájdete na adrese www.antalis.pl

P roLogis
Spoločnosť ProLogis je vedúci svetový poskytovateľ distribučných centier s rozlohou 44 miliónov m2
v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Medzi 4 000 klientov spoločnosti patria výrobcovia, maloobchodníci,
dopravcovia a ostatné spoločnosti využívajúce logistické služby vo veľkej miere. Viac informácií
o spoločnosti nájdete na www.prologis.com
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