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Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
jsme nadmíru šokováni ruskou válkou na Ukrajině, 
útokem na svobodu, zničením celých měst a utrpe-
ním milionů lidí. Jako společnost, vlastníci a vedení 
odsuzujeme tuto válku co nejdůrazněji. Veškerá 
naše solidarita patří ukrajinskému lidu.

VELMI BLÍZKO UKRAJINĚ

S našimi společnostmi v Polsku, na Slovensku  
a v Maďarsku působíme ve třech zemích, které 
přímo sousedí s Ukrajinou. Mnoho našich zaměst-
nanců má blízké vztahy s Ukrajinou, mají tam 
příbuzné a přátele. A mnoho z nich pomáhá lidem, 
stejně jako naše týmy na našich pobočkách: podpo-
rují organizace poskytující pomoc prostřednictvím 
peněžních darů a materiálních darů, organizují 
humanitární přepravu, poskytují nákladní automo-
bily a skladovací prostory a přijímají uprchlíky. 

Jako skupina společností také poskytujeme  
finanční prostředky organizacím, které pomáhají 
přímo a bez byrokratické zátěže. Všichni doufáme 
v rychlý konec války.

PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

I v těchto náročných časech vidíme povinnost vždy 
pracovat pro naše zákazníky – s tou nejlepší 
kvalitou a výkonem. Výstavbou moderních spedič-
ních a logistických terminálů vytváříme základ pro 
vysoce kvalitní řešení – například v Gochsheimu, 
kde jsme nyní otevřeli logistický terminál,  
který je kompletně přizpůsoben potřebám  
našich zákazníků.

Realizujeme také řešení šité na míru jako generální 
dodavatel pro skupinu Kunert a každý den dopraví-
me do místa určení více než 240 dílčích a celovo-
zových zásilek.

Více informací o těchto a dalších aktuálních  
tématech naší společnosti najdete na následujících 
stránkách. Doufáme, že si čtení užijete!

Se srdečnými pozdravy, 
Vaše rodina Geis

Hans-Georg Geis, Hans-Wolfgang Geis, Jochen Geis
a Wolfgang Geis (zleva)
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Abychom mohli našim zákazníkům 
nabídnout ten nejlepší logistický 
balíček, investujeme do technologií, 
logistických center a do rozšiřová-
ní sítě. Díky moderním silničním  
a logistickým terminálům vytváří-
me dokonalý základ pro maximální 
výkon a optimální služby. Přečtěte 
si o našich nedávných velkých 
stavebních projektech.

„S NOVÝM LOGISTICKÝM 
A TECHNOLOGICKÝM 

CENTREM POSILUJEME 
NAŠI POZICI 

POSKYTOVATELE 
KOMPLETNÍCH 

LOGISTICKÝCH SLUŽEB VE 
STŘEDNÍCH FRANKÁCH.“

Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis,  
majitelé a jednatelé

DOKONČENÍ NORIMBERSKÉHO 
LOGISTICKÉHO CENTRA

VÍCE PROSTORU 
PRO ZAJÍMAVÉ 
PROJEKTY

Do nové budovy se přestěhovala jedna  
z nejtradičnějších průmyslových společ-
ností na světě Faber-Castell. Největší 
světový výrobce dřevěných tužek využívá 
objekt o rozloze 15 000 m2 jako své distri-
buční centrum. Poskytujeme nemovitosti 
spolu s potřebným vybavením  
a technologiemi. Dříve společnost  
Faber-Castell využívala naše prostory  
v logistickém a technologickém centru 
Erlangen-Frauenaurach. 

Budova má vnitřní výšku 12 metrů  
a 15 nakládacích a vjezdových vrat. Nad 
branami se nachází kancelářské patro  
o rozloze 1 280 m2. 

Sesterská budova, která byla uvedena do 
provozu v loňském roce, má rovněž 
rozlohu přibližně 15 000 m2 a výšku  
12 metrů. Pracujeme zde také pro velmi 
známé a mezinárodně aktivní zákazníky, 
jako jsou Beko Grundig, uvex nebo yfood.

ULTRA-MODERNÍ A EKOLOGICKÉ BUDOVY

Vybavení obou budov je maximálně moder-
ní, a to i z ekologického hlediska. Jsou 
předpřipraveny pro fotovoltaické systémy  
a plně vybaveny energeticky úsporným 
LED osvětlením a střešními a fasádními 
světelnými pásy pro optimální využití 
denního světla. Kromě toho jsou zde dobíje-
cí stanice pro elektromobily a dešťová voda 

Naše nové logistické a technologické 
centrum v norimberském přístavu 
 je dokončeno. Skládá se ze dvou 

samostatných budov. První jsme otevřeli  
v dubnu 2021 a druhá byla uvedena do 
provozu v únoru 2022. Do logistického  
a technologického centra jsme investovali 
celkem přibližně 25 milionů eur.

je odváděna přes centrální, téměř přírodní 
sběrnou nádrž norimberského přístavu.  
Tím se uleví veřejné síti.

Další výhodou je poloha nemovitostí. 
Logistické a technologické centrum se 
nachází v oblasti norimberského přístavu 
přímo vedle našeho stávajícího manipulač-
ního terminálu. To nám umožňuje optimál-
ně kombinovat logistické a spediční služby. 

SILNÁ POZICE SE DÁLE UPEVŇUJE

„Poté, co jsme již v roce 2020 rozšířili náš 
norimberský manipulační terminál na jeden 
z největších v regionu, posilujeme nyní 
novým logistickým a technologickým 
centrem naši pozici poskytovatele komplet-
ních logistických služeb ve Středních 
Frankách,“ říkají jednatelé Hans-Wolfgang 
Geis a Jochen Geis. 

                               >>>

Před rokem jsme otevřeli první 
budovu našeho norimberského 
logistického a technologického 
centra (na snímku) a v únoru 
jsme uvedli do provozu druhou 
budovu.

Beko Grundig je jedním  
z největších zákazníků 
našeho nového logi-
stického a technologického 
centra v Norimberku.
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PŘEHLED NAŠICH  
NEJNOVĚJŠÍCH STAVEBNÍCH  
PROJEKTŮ

 „ZELENÝ“ TERMINÁL  
 PRO OBLAST COBURG
 
V polovině roku začneme stavět nový silniční 
terminál v Ebersdorfu u Coburgu. Novou budovou 
nahrazujeme naši pobočku v Lichtenfelsu, kterou 
jsme převzali a zvyšujeme její kapacitu. Na 
pozemku o rozloze 46 000 m2 u dálnice A73 
vzniká budova s manipulační plochou 6 000 m2, 
70 branami a deseti rampami pro dodávky.

V plánu je také třípodlažní kancelářská budova, 
myčka aut a čerpací stanice. „Zelené“ prvky, jako 
je fotovoltaický systém, velkorysé okenní tabule, 
LED osvětlení, průmyslové vozíky na elektrický 
pohon a nabíjecí stanice pro automobily činí práci 
efektivní a příjemnou.

 PLÁNUJE SE LOGISTICKÝ  
 TERMINÁL V NAILA
 
Na pozemku o rozloze 56 000 m2 v průmyslové 
zóně Kalkofen ve městě Naila postavíme 
logistický terminál o rozměrech 100 x 100 metrů. 
Bude mít deset nakládacích bran a přízemní 
vjezdovou bránu.

Víceúčelový objekt je možné rozšířit o 10 000 m2. 
Již během zemních prací se staveniště  
připravuje pro obě fáze výstavby – rozšíření  
tak může být v případě potřeby realizováno  
v krátkém čase.

 30 000 m2  
 V NORIMBERKU
 
Naše nové logistické a technologické centrum  
v norimberském přístavu se skládá ze dvou 
samostatných budov. První jsme otevřeli  
v dubnu 2021, druhou v únoru 2022. Každá  
z nich má rozlohu 15 000 m2 a vnitřní výšku  
12 metrů. Výše investice: 25 milionů eur. Více 
informací na straně 4.
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 DVA ZE TŘÍ  
 V GOCHSHEIMU
 
V dubnu letošního roku byla uvedena do provozu 
druhá budova našeho logistického a technologic-
kého centra v Gochsheimu u Schweinfurtu. 
Logistický areál jsme postavili na pozemku  
o rozloze přibližně deseti hektarů, hned vedle 
našeho silničního terminálu a budovy pro 
skladovou logistiku. 

Budova má rozlohu 20 000 m2. Zařízení je 
maximálně moderní a zahrnuje také ekologické 
prvky, jako je příprava pro fotovoltaické systémy, 
energeticky úsporné LED osvětlení  
a odvod dešťové vody do téměř přírodních 
retenčních nádrží. 

Do hlavní části nové budovy jsme začlenili nové 
logistické centrum skupiny Kneipp (viz strana 14). 
Třetí část budovy o rozloze 25 000 m2 se již 
plánuje. Zde můžeme rozvíjet další logistické  
a výrobní oblasti podle požadavků zákazníků.

5 BRATISLAVA: TERMINÁL   
 PRO DVOJÍ UŽITÍ 
 
Naše pobočka pro bratislavský region se  
v prosinci přestěhovala do nových prostor  
v Triblavině. Nachází se na dálnici D1 v areálu 
VGP Park Bratislava jen několik minut od 
slovenského hlavního města.

Nový objekt se skládá ze dvou budov s celkovou 
rozlohou kolem 17 000 m2, prostorných kanceláří, 
44 bran a 132 metrů dlouhé nakládací rampy. Náš 
tým Geis SK používá část tohoto terminálu jako 
crossdockový překládkový terminál. Na druhé 
straně poskytujeme našim zákazníkům smluvní 
logistiku a služby s přidanou hodnotou, jako jsou 
výrobní dodávky, montážní činnosti  
a zámořské balení.

Celé zařízení má certifikát BREEAM, což je 
systém, který hodnotí udržitelnost budov. Střecha 
je připravena pro instalaci fotovoltaických 
systémů, jsou zde úschovny kol a nabíjecí stanice 
pro elektromobily.

Více o našich letošních stavebních projektech na 
Slovensku, v Polsku a v České republice naleznete 
na straně 9.
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 30 000 m2  
 V NORIMBERKU
 
Naše nové logistické a technologické centrum  
v norimberském přístavu se skládá ze dvou 
samostatných budov. První jsme otevřeli  
v dubnu 2021, druhou v únoru 2022. Každá  
z nich má rozlohu 15 000 m2 a vnitřní výšku  
12 metrů. Výše investice: 25 milionů eur. Více 
informací na straně 4.

1

2

3

4

 DVA ZE TŘÍ  
 V GOCHSHEIMU
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5 BRATISLAVA: TERMINÁL   
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JÖRG ROTTHOWE 
NOVĚ V TÝMU  
ROAD
Jörg Rotthowe již rok posiluje vedení 
naší divize Road Services. Dvaapade-
sátiletý manažer je zodpovědný za 
obchod a klíčové zákazníky divize 
Road Německo a za oblast Road 
International, Road Německo a Road 
International.

Nadchnout pro nás 
zákazníky tak, 

aby k nám přišli 
nebo  
s námi 
rozšířili 
stávající 

spolupráci –   
v tom vidí Jörg 

Rotthowe hlavní 
úkol obchodního týmu. 

Zároveň je pro něj důležité dále 
posilovat mezinárodní konkurence-
schopnost společnosti Geis a dále 
rozšiřovat portfolio služeb.

Při plnění svých nových úkolů bude 
Jörg Rotthowe využívat své dlouhole-
té zkušenosti v oblasti spedice  
a logistiky. Po vyučení speditérem 
vystudoval obchodní administrativu 
se zaměřením na dopravu a poté 
zastával různé manažerské pozice  
u poskytovatelů logistických služeb –  
naposledy deset let jako ředitel 
pobočky.

„Skupina Geis se již po desetiletí 
jasně zaměřuje na vše, co se týká 
spedice a logistiky, a zlepšuje je –  
s vysokou mírou dynamiky a ve 
prospěch našich zákazníků,“ 
vysvětluje Jörg Rotthowe. „To se mi 
líbí. Sám pocházím ze spediční 
rodiny s dlouhou tradicí a jsem rád, 
že se mohu stát součástí týmu Geis.“

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VE 
STŘEDNÍ EVROPĚ
Rostoucí objem zásilek, větší blízkost 
zákazníkům a optimalizované  
pracovní prostředí pro naše týmy.  
Z dobrých důvodů letos rozšiřujeme  
a modernizujeme naši pobočkovou  
síť také v Polsku, České republice  
a na Slovensku.

Chceme vyvinout praktické 
řešení, s jehož pomocí bude 
možné samořiditelné 

nákladní vozy monitorovat a řídit 
i na dálku. „Systém teleoperace“ 
je speciálně navržen pro 
výjimečné situace - například 
když vozidlo zastaví kvůli 
překážce a nemůže se ze situace 
samo dostat. Poté převezme 
řízení z řídicí místnosti operátor.

Předpokladem je síť 5G, která 
umožňuje přenos obrazu  
s vysokým rozlišením  

s minimálním zpožděním. Vzniká 
v rámci projektu „5G-InnoPlatt- 
NES“ v průmyslových areálech 
Bad Neustadtu. 

Systém vyvíjíme společně  
s firmou Götting KG, která je 
lídrem na evropském trhu  
v oblasti teleoperace. Cílem je, 
abychom s autonomním pilotním 
vozidlem vozili zásilky z termi-
nálu v Bad Neustadtu k místním 
zákazníkům. To by se mělo stát 
skutečností do tří let.

PLÁNY V POLSKU
 
V naší polské společnosti Geis PL jsou letos na 
programu tři nové pobočky a dvě expanze.  
V březnu zahájila provoz naše pobočka ve  
vratislavském Panattoni Parku. S novým 
větším terminálem výrazně zvyšujeme naše 
kapacity v dynamicky se rozvíjejícím  
jihozápadním Polsku. To nám umožňuje  
dosáhnout dalšího růstu v oblasti vnitrostátní  
a mezinárodní přepravy paletových zásilek. 
Vratislav je důležitou branou zejména pro 
přeshraniční dopravu. Pobočka také nabízí 
velmi vysoké ekologické standardy a lepší 
zázemí pro zaměstnance.

Novinkou je také pobočka na jihový-
chodě země. Od dubna jsme nahra-
dili stávající pobočku v Rzeszówě. 
Kromě toho plánujeme na podzim 
otevřít pobočku v Lublinu a 
rozšířit pobočky v Krakově  
a Olštýně.

Nákladní vozidla, která jsou na silnici bez řidiče:  
Od začátku roku realizujeme v Bad Neustadtu  
projekt, jehož cílem je další rozvoj autonomního  
řízení nákladních vozidel s využitím standardu  
mobilní komunikace 5G.
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PROJEKT   
AUTONOMNÍ  
MÍSTNÍ DOPRAVY

NOVINKA V ČESKÉ  
REPUBLICE A NA  
SLOVENSKU 
 
V Prešově, třetím největším městě Slovenska, 
brzy otevřeme nový terminál. S novou bu-
dovou v CTParku Prešov Jih rozšiřujeme své 
postavení na východě země. Objekt je vyba-
ven udržitelnými prvky, jako jsou energeticky 
účinné systémy vytápění a osvětlení. 

To platí i pro naši novou budovu v Hradci 
Králové ve východních Čechách. Modernější 
terminál začneme provozovat v průběhu léta. 

Daniel Knaisl, jednatel pro Polsko, Českou 
republiku a Slovensko: „Zejména 

v této době je pro nás důležité 
být zákazníkům nablízku  
a co nejlépe je podpořit  
v oblasti dopravy  
a logistiky.“ 
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Efektivní dispozice, využití synergie a udržení 
osvědčených partnerů: Nový logistický koncept 
skupiny Kunert se osvědčil. Jako generální  
dodavatel zpracováváme každý den více než 
240 dílčích a celovozových zásilek.

KONCEPT  
ZAMĚŘENÝ NA  
BUDOUCNOST 

Papírové trubky, vlnitá lepenka a karton –  
skupina Kunert vyrábí více než 600 000 tun 
materiálu ročně. Společnost byla založena  

v roce 1893, je rodinná, vždy otevřená změnám  
a se svými 2 000 zaměstnanci v 17 závodech  
mimořádně úspěšná - stejně jako se svým novým, 
na budoucnost orientovaným logistickým 
konceptem.

Vyvinuli jsme ho společně s Kunertem v roce  
2020 a od roku 2021 ho realizujeme. Je založen  
na třech základních kamenech:
•  Místo toho, aby Kunert zadával dopravu   
 partnerům individuálně, spoléhá na nás jako  
 na generálního dodavatele.
•  Cesty byly optimalizovány ve spolupráci se  
 stávajícími dopravními partnery.
• Tam, kde je to možné, využíváme synergii  
 díky kombinaci s vlastním nákladem.

Plánujeme a zodpovídáme za kompletní přepravu 
(kromě letecké a námořní přepravy a speciálních 
přeprav) všech připojených závodů Kunert  

v příchozím i odchozím směru. Patří k nim  
papírny ve Wildfleckenu, Peitingu, Soestu  
a Wedderstedtu, závod na výrobu vlnité lepenky  
v Bad Neustadtu a papírny v Brunnenthalu  
a francouzském Illzachu. Celkem denně odbavíme 
až 240 LTL a FTL zásilek.

VLÁKNA SE SPOJUJÍ V EICHENZELLU
 
Provozním řídicím centrem je naše pobočka  
v Eichenzellu. Náš tým přijímá objednávky na 
přepravu ze závodů přímo ze systému ERP skupiny 
Kunert, přebírá plánování přepravy v kombinaci  
s naším objemem nákladu a zajišťuje, aby bylo 
zboží naloženo podle plánu v závodě a včas doru-
čeno zákazníkům Kunert doma i v zahraničí.

Abychom toho dosáhli, rozšířili jsme vlastní 
vozové kapacity pro projekt o více než 40  
tahačů. Kromě toho velmi úzce spolupracujeme  
se stávajícími přepravními společnostmi  
Kunert a zajišťujeme tak dostatečnou nakládkovou 
kapacitu. 

POSÍLENÍ   
LTL A FTL
Tobias Karch je od listopadu 2021 manažerem divize  
LTL / FTL v divizi Road Německo.

Tento čtyřicetiletý muž je v oboru spedice a logistiky doma 
od roku 1999 a v letech 2007 až 2019 byl již vedoucím 
spedice v naší pobočce v Gochsheimu. Po přestávce ve 
funkci vedoucího divize dopravy se vrátil zpět. Ve své nové 
funkci bude dále rozvíjet divizi LTL/FTL z Bad Neustadtu  
a podporovat propojení jednotlivých poboček.

VYSOKÁ KVALITA NAVZDORY MNOHA VÝZVÁM
 
„V průběhu projektu jsme již museli projít několika 
zkouškami, jako byla pandemie Covid 19, ruská 
invaze na Ukrajinu nebo extrémní nedostatek 
nákladového prostoru a s tím spojená exploze 
nákladů,“ říká Klaus Stäblein, jednatel Road  
Německo. „Ve velmi úzké spolupráci se společností 
Kunert jsme však vyvinuli a implementovali řešení 
orientované na budoucnost, takže jsme i přes nepříz-
nivé okolnosti dokázali dobře zvládnout vysoké 
požadavky na kvalitu.“

V současné době pracujeme na dalším vývoji projek-
tu. Například ve třetím čtvrtletí roku 2022 bude 
spuštěn i závod na výrobu vlnité lepenky v Biebes-
-heimu nad Rýnem.  Kromě toho chceme v příštím či 
přespříštím roce rozšířit kapacitu vlastních vozidel  
o 30 až 40 procent, a to i díky stále častějšímu 
využívání dlouhých nákladních vozů. Dále jsme 
začali smluvně integrovat externí dodavatele společ-
nosti Kunert. To nám umožňuje plánovat více okruž-
ních jízd a omezit počet prázdných jízd.

„Díky úzké spolupráci se skupinou Geis jsme mohli 
zajistit včasné dodávky našim zákazníkům doma  
i v zahraničí a zůstat spolehlivým partnerem  
i v nejtěžších tržních podmínkách posledních týdnů 
a měsíců,“ vysvětluje Herbert Nowak, člen vedení 
společnosti Kunert. „To zůstává naším společným 
cílem i do budoucna. Kromě toho optimalizace 
zatížení v oddělení expedice zboží a centrální 
koordinace v oddělení příjmu zboží umožnily 
dosáhnout úspory emisí CO2 - zcela v souladu s filo-
zofií inovací a udržitelnosti skupiny Kunert.“

„V PRŮBĚHU PROJEKTU  
JSME JIŽ MUSELI PROJÍT 

NĚKOLIKA ZKOUŠKAMI.“
Klaus Stäblein,

jednatel Road Německo

2 000 zaměstnanců skupiny Kunert vyrábí tvrdé papírové 
trubice, ochranný materiál na přepravu a obaly z vlnité 
lepenky.
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2 000 zaměstnanců skupiny Kunert vyrábí tvrdé papírové 
trubice, ochranný materiál na přepravu a obaly z vlnité 
lepenky.
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ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNUTÁ  
VELKÁ ZAKÁZKA  
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY  

N ejtěžší část bylo třeba 
zvládnout hned na 
začátku. Přepravu 

kompresoru o rozměrech 12 x  
7 x 3 metry a hmotnosti 280 tun  
z výrobního závodu ve Wintert-
huru po silnici do rýnského 
přístavu v Basileji. 100 kilomet-
rová cesta trvala dvě noci.

Pokračovala lodí po Rýnu  
do Antverp. Zde již náš tým 
shromáždil ostatní součásti 
závodu ze Švýcarska, Německa, 
Rakouska a Itálie. Na nákladní 

loď, která koncem února odplula 
do Číny, naložili více než 100 
kusů o celkové hmotnosti  
682 tun.

„Na začátku května jsme mohli  
v Yantai včas předat kompletní 
zásilku,“ říká spokojený Mike 
Montigel, vedoucí divize 
průmyslových projektů. „Vše 
proběhlo perfektně – také díky 
podpoře úřadů a našich 
partnerů.“

 
TĚŽKÝ NÁKLAD 
ŠVÝCARSKO – ČÍNA
Naše švýcarská 
společnost General 
Transport nedávno 
přepravila kompletní 
kompresorovou 
jednotku o hmotnosti  
1 100 tun do čínského 
města Yantai. Navzdory 
některým problémům 
šlo vše podle plánu.

Odesílatelem zboží byla skupina SORG. 
Společnost z Lohru nad Mohanem je 
jedním z předních světových odbor-

níků v oblasti systémů pro tavení a úpravu 
skla. Společnost SORG vyrobila 
žáruvzdorný materiál a speciální nástroje 
pro sklářskou tavicí pec v Dubaji. 

Naším úkolem bylo koordinovat přepravce, 
kteří se starali o pomocné jízdy, naplánovat 
optimální velikosti přepravních zařízení a 
přepravit kontejnery z Antverp do Jebel Ali. 
Určité zboží jsme také jménem společnosti 

Nikolaus SORG GmbH sami vyzvedli 
nákladním autem z továrny a naložili je  
do kontejnerů nebo flat racks v naší balicí 
stanici v Antverpách.

„Plánování bylo skutečně náročné 
vzhledem k opakovaným výrazným 
zpožděním nákladních lodí. Přesto se nám 
podařilo dopravit zboží na místo určení 
bezpečně a včas,“ říkají spokojeně vedoucí 
pobočky Felix Lund a manažer pro klíčové 
zákazníky Bernd Schwall.

Náš tým námořní přepravy  
v Hamburku po dobu osmi 
měsíců organizoval přepravu 
materiálu potřebného v Dubaji 
pro modernizaci a rozšíření 
závodu na tavení skla. Celkem 
jsme expedovali 138 standard-
ních kontejnerů, 27 high cube 
kontejnerů a flat racks.

RENTGENOVÝ 
SYSTÉM 
URYCHLUJE 
LETECKOU 
NÁKLADNÍ 
DOPRAVU 
Zásilky od „neznámých odesílatelů“ nyní náš 
tým letecké přepravy v Berlíně vyřizuje ještě 
rychleji. Od listopadu loňského roku se  
v našem skladu v Berlíně používá nový 
rentgenový systém. 

Před naložením do letadla musí každý kus 
nákladu, který nepochází od „známého 
odesílatele“, projít bezpečnostní kontrolou. 
Díky novému rentgenovému zařízení to nyní 
děláme sami. „Ušetříme spoustu času, 
protože nyní si zásilky kontrolujeme sami  
a prakticky každou doručíme na letiště jako 
„zabezpečený náklad“,“ vysvětluje vedoucí 
pobočky Petra Grötzschová. „Díky tomu 
můžeme našim zákazníkům zajistit krátkou 
dobu do odletu.“

Nový systém je vhodný pro zásilky 
o maximální velikosti 180 x 145 cm.  
Měsíčně jím projde až 200 tun nákladu.

„NA ZAČÁTKU 
KVĚTNA JSME MOHLI  
V YANTAI VČAS 
PŘEDAT KOMPLETNÍ 
ZÁSILKU.“
Mike Montigel,  
vedoucí divize průmyslových projektů

©
 is

to
ck

 / 
 b

fk
92

12 13AIR + SEA SERVICESAIR + SEA SERVICES



ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNUTÁ  
VELKÁ ZAKÁZKA  
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY  

N ejtěžší část bylo třeba 
zvládnout hned na 
začátku. Přepravu 

kompresoru o rozměrech 12 x  
7 x 3 metry a hmotnosti 280 tun  
z výrobního závodu ve Wintert-
huru po silnici do rýnského 
přístavu v Basileji. 100 kilomet-
rová cesta trvala dvě noci.

Pokračovala lodí po Rýnu  
do Antverp. Zde již náš tým 
shromáždil ostatní součásti 
závodu ze Švýcarska, Německa, 
Rakouska a Itálie. Na nákladní 

loď, která koncem února odplula 
do Číny, naložili více než 100 
kusů o celkové hmotnosti  
682 tun.

„Na začátku května jsme mohli  
v Yantai včas předat kompletní 
zásilku,“ říká spokojený Mike 
Montigel, vedoucí divize 
průmyslových projektů. „Vše 
proběhlo perfektně – také díky 
podpoře úřadů a našich 
partnerů.“

 
TĚŽKÝ NÁKLAD 
ŠVÝCARSKO – ČÍNA
Naše švýcarská 
společnost General 
Transport nedávno 
přepravila kompletní 
kompresorovou 
jednotku o hmotnosti  
1 100 tun do čínského 
města Yantai. Navzdory 
některým problémům 
šlo vše podle plánu.

Odesílatelem zboží byla skupina SORG. 
Společnost z Lohru nad Mohanem je 
jedním z předních světových odbor-

níků v oblasti systémů pro tavení a úpravu 
skla. Společnost SORG vyrobila 
žáruvzdorný materiál a speciální nástroje 
pro sklářskou tavicí pec v Dubaji. 

Naším úkolem bylo koordinovat přepravce, 
kteří se starali o pomocné jízdy, naplánovat 
optimální velikosti přepravních zařízení a 
přepravit kontejnery z Antverp do Jebel Ali. 
Určité zboží jsme také jménem společnosti 

Nikolaus SORG GmbH sami vyzvedli 
nákladním autem z továrny a naložili je  
do kontejnerů nebo flat racks v naší balicí 
stanici v Antverpách.

„Plánování bylo skutečně náročné 
vzhledem k opakovaným výrazným 
zpožděním nákladních lodí. Přesto se nám 
podařilo dopravit zboží na místo určení 
bezpečně a včas,“ říkají spokojeně vedoucí 
pobočky Felix Lund a manažer pro klíčové 
zákazníky Bernd Schwall.

Náš tým námořní přepravy  
v Hamburku po dobu osmi 
měsíců organizoval přepravu 
materiálu potřebného v Dubaji 
pro modernizaci a rozšíření 
závodu na tavení skla. Celkem 
jsme expedovali 138 standard-
ních kontejnerů, 27 high cube 
kontejnerů a flat racks.

RENTGENOVÝ 
SYSTÉM 
URYCHLUJE 
LETECKOU 
NÁKLADNÍ 
DOPRAVU 
Zásilky od „neznámých odesílatelů“ nyní náš 
tým letecké přepravy v Berlíně vyřizuje ještě 
rychleji. Od listopadu loňského roku se  
v našem skladu v Berlíně používá nový 
rentgenový systém. 

Před naložením do letadla musí každý kus 
nákladu, který nepochází od „známého 
odesílatele“, projít bezpečnostní kontrolou. 
Díky novému rentgenovému zařízení to nyní 
děláme sami. „Ušetříme spoustu času, 
protože nyní si zásilky kontrolujeme sami  
a prakticky každou doručíme na letiště jako 
„zabezpečený náklad“,“ vysvětluje vedoucí 
pobočky Petra Grötzschová. „Díky tomu 
můžeme našim zákazníkům zajistit krátkou 
dobu do odletu.“

Nový systém je vhodný pro zásilky 
o maximální velikosti 180 x 145 cm.  
Měsíčně jím projde až 200 tun nákladu.

„NA ZAČÁTKU 
KVĚTNA JSME MOHLI  
V YANTAI VČAS 
PŘEDAT KOMPLETNÍ 
ZÁSILKU.“
Mike Montigel,  
vedoucí divize průmyslových projektů

©
 is

to
ck

 / 
 b

fk
92

12 13AIR + SEA SERVICESAIR + SEA SERVICES



14 15

LOGISTIKA PRO SPOLEČNOST  
KNEIPP NOVĚ V GOCHSHEIMU 
Klient s dlouhou tradicí, inovativní logistikou ve zcela nových prostorech: Od dubna 
pracujeme pro skupinu Kneipp v našem logistickém a technologickém centru  
v Gochsheimu – s inovativní technologií a infrastrukturou vhodnou i pro skladování 
nebezpečných látek, léčiv a potravin.

Společnost Kneipp byla založena před 
více než 130 lety a dnes je celosvětově 
působícím výrobcem produktů péče  

o tělo, doplňků stravy a léčiv. Doposud 
společnost distribuovala svých přibližně  
1 200 položek sama. To se nyní změnilo. 
Důvod: Společnost Kneipp roste a chce svým 
zákazníkům nabídnout ještě více služeb - 
zejména pokud jde o dopravu. 

Zde přicházíme na řadu my: „Se společností 
Kneipp již dlouhodobě spolupracujeme,“ 
vysvětlují Dr. Johannes Söllner, jednatel 
společnosti Geis Holding, a Henry Portisch, 
ředitel pobočky ve Würzburgu. „Provozu-
jeme pro zákazníka velký externí sklad  
a působíme také jako speditér. Nyní se nám 
je podařilo přesvědčit naším konceptem 
outsourcingu orientovaným na budoucnost.“ 
Nejdůležitějšími součástmi jsou nemovitosti 
přizpůsobené společnosti Kneipp, moderní 
technologie a procesy a flexibilní koncepce 
zaměstnanců.

NOVÁ VÝSTAVBA V SOULADU S POPTÁVKOU

Tímto centrem je naše nové logistické  
a technologické centrum v Gochsheimu (viz 
také strana 6/7). Jedná se již o druhé logistické 
zařízení v areálu. V kombinaci s dalšími 
projekty našich zákazníků nám to umožňuje 

velmi pružně reagovat na sezónní výkyvy -  
personální, technologické i prostorové.  

Speciální potřeby společnosti Kneipp jsme 
zohlednili již při stavbě. Budova je schválena 
pro manipulaci a skladování léčivých příprav-
ků prostřednictvím vhodných stavebních  
a organizačních opatření. Zřídili jsme také 
dva sklady nebezpečných materiálů, které 
dohromady zabírají přibližně 5 000 m2. Jsou 
zde uloženy produkty, jako jsou koupelové 
oleje nebo masti z arniky.

ÚČINNÉ INOVACE 

Jako inovativní poskytovatel logistických 
služeb využíváme technické inovace i pro 
společnost Kneipp. Naši zaměstnanci napří-
klad používají při přebírání chytré telefony 
ve spojení s rukavicovými skenery. Plně 
automatický dopravní systém s deseti 
přebíracími stanicemi zajišťuje maximální 
efektivitu při vyskladňování a balení online 
objednávek.

Ročně chceme pro společnost Kneipp  
zpracovat více než 120 000 objednávek –  
a trend je stoupající. Mezi naše úkoly patří 
kyvadlová přeprava ze závodu Kneipp  
v Ochsenfurtu-Hohestadtu, zpracování 
příchozího zboží, skladování a přebírání, 
příprava přepravních dokumentů, zpracová-
ní expedice a částečně i spediční služby. 
Součástí naší nabídky jsou také služby  
s přidanou hodnotou, jako je celní správa, 
vyřizování vratek a výstavba expozic.

„KONECKONCŮ CHCEME  
I NADÁLE RŮST – SPOLEČNĚ  

S GEISEM V GOCHSHEIMU.“
 

Christian Kempf,  
vedoucí oddìlení Material Management & Logistics 

International společnosti Kneipp

V našem novém logistickém a technologickém centru  
v Gochsheimu pro společnost Kneipp skladujeme  
a expedujeme přibližně 1200 položek.

„Možnosti rozšíření na místě jsou nedílnou 
součástí naší společné koncepce outsourcin-
gu,“ říká Christian Kempf, vedoucí oddělení 
Material Management & Logistics Internatio-
nal společnosti Kneipp. „Koneckonců chce-
me i nadále růst - společně s Geisem  
v Gochsheimu.“
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DLOUHÁ TRADICE

Již více než 130 let je společnost Kneipp 
zastáncem účinných, inovativních  
a přírodních produktů pro pohodu a zdraví 
založených na holistickém učení Sebastia-
na Kneippa. Společnost Kneipp se sídlem 
ve Würzburgu působí po celém světě a má 
téměř 700 zaměstnanců, z toho přibližně 
500 v Německu. Je dceřinou společností 
ve stoprocentním vlastnictví společnosti 
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.
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DLOUHÁ TRADICE

Již více než 130 let je společnost Kneipp 
zastáncem účinných, inovativních  
a přírodních produktů pro pohodu a zdraví 
založených na holistickém učení Sebastia-
na Kneippa. Společnost Kneipp se sídlem 
ve Würzburgu působí po celém světě a má 
téměř 700 zaměstnanců, z toho přibližně 
500 v Německu. Je dceřinou společností 
ve stoprocentním vlastnictví společnosti 
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.
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LOGISTIKA PRO  
SPOLEČNOST 
BUDERUS

DALŠÍ 
SLUŽBY PRO 
SPOLEČNOST 
BOSCH
Od roku 2013 pracujeme pro 
společnost Bosch v jejím globálním 
distribučním centru v Karlsruhe. Nyní 
byla smlouva prodloužena. Kromě 
toho se náš tým od července ujme 
nových úkolů.

V globálním distribučním centru  
v Karlsruhe jsme doposud zodpoví-
dali za odchozí zboží pro divizi 
Bosch Automotive Aftermarket. 
Zajišťujeme přepravu a nakládku 
všech náhradních dílů z celého 
sortimentu Bosch pro automobilový 
průmysl – od hnacích řemenů až po 
zapalovací svíčky.

Denně připravujeme přepravní 
dokumenty pro tisíce zásilek  
a nakládáme je k přepravě po celém 
světě. Kromě toho naši zaměstnanci 
v Karlsruhe konsolidují velké zásilky 
a starají se o správu dvora a rampy.

Od července nám přibude další 
důležitá oblast odpovědnosti: 
„Budeme pokračovat ve velmi 
vstřícné a důvěryhodné spolupráci se 
společností Bosch Automotive 
Aftermarket a budeme také zodpoví-
dat za celé oddělení příjmu zboží,“ 
říká vedoucí pracoviště 
Wolfgang Bartl. „Za 
tímto účelem opět 
výrazně rozšiřu-
jeme náš tým. 
Pak bude 
třikrát 
silnější než 
na začátku 
naší 
spolupráce.“

Odtud budeme zásobovat topenářské firmy, staveniště  
a manipulační zařízení Buderus v severním Německu 
topnou technikou. Náš tým se stará o celý proces od 

příjmu zboží, skladování, řízení zásob, přebírání a balení až 
po nakládku zboží.

Na začátku roku 2023 zahájíme v Hodenhagenu instalaci 
skladové technologie a v březnu zahájíme provozní 

práce. Toto místo bude sloužit společnosti Buderus 
jako jedno ze šesti regionálních distribučních center 
v Německu.

Po dokončení bude mít nemovitost přibližně  
26 000 m2 logistických ploch. V současné době je 

 v multi-user logistickém centru, které se nachází  
v blízkosti dálnice A7, stále volná kapacita pro další 

zákaznické projekty.

Pro distribuci značky Bosch Thermotechnik  
Buderus převezmeme od roku 2023 správu  
regionálního distribučního centra. V současné 
době se v Hodenhagenu nedaleko Hannoveru 
staví multi-user sklad.

NAŠE CSR AKTIVITY  
KONTINUÁLNĚ ROZŠIŘUJEME
Již řadu let nejsme jen na předních 
příčkách přepravního trhu, ale aktivně 
vyvíjíme i činnosti směřující k trvale 
udržitelnému rozvoji. Ve všech třech 
pilířích (ekologickém, sociálním  
a ekonomickém) směřujeme mnohem 
výš, než jsou zákony a etická pravidla. 
Podívejte se na některé z nich.

V současné době se v Hodenhagenu u Hannoveru staví víceúčelový logistický objekt 
včetně mezaninu (vizualizace).
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 GEIS SEZNAMUJE  
 STUDENTY S LOGISTIKOU
Naši slovenští kolegové již několik let intenzivně 
spolupracují se studenty a různými studentskými 
organizacemi. Cílem je seznámit studenty s oblastí 
logistiky, představit jim praxi a trendy, ale také snaha si 
vychovávat budoucí zaměstnance. Prostřednictvím této 
spolupráce se snažíme pozitivně ovlivňovat i kvalitu 
vzdělávání v oblasti přepravní a skladové logistiky.

A

 UHLÍKOVOU STOPU MÁME  
 POD KONTROLOU  
V loňském roce jsme v českých pobočkách zavedli 
maximálně digitalizovaný systém, díky kterému řídíme 
klíčové klimatické parametry našeho fungování. 
Prostřednictvím online platformy Enmon sledujeme  
a optimalizujeme spotřebu energií, monitorujeme její 
výkyvy a počítáme naši uhlíkovou stopu v čase. Cílem je 
samozřejmě přijmout taková opatření, která povedou ke 
snižování energetické náročnosti. V rámci její kompen-
zace každoročně vysazujeme tisíce sazenic stromů  
v okolí Ejpovic u Plzně, kde máme jednu z našich 
poboček. 

B

 OPĚT JSME PODPOŘILI  
 VZNIK ČESKÉ KOMEDIE
Rádi jsme napomohli vzniku volného pokračování 
divácky neúspěšnějšího českého snímku roku 2018  
s názvem „Po čem muži touží 2“. Klienti i zaměstnanci 
se na dubnové předpremiéře velmi dobře bavili,  
akce měla velký úspěch. 

C

 GEIS PRO  
 NEMOCNÉ DĚTI
Od roku 2016 věnujeme 1 % našich daní na podporu Klubu 
přátel Detské nemonice v Banské Bystrici. Díky prostřed-
kům od dárců, tedy i firmě Geis SK, se rekonstruují 
ambulance a další prostory, nakupují se balíčky pro děti  
a specializované lékařské vybavení, vybavují se dětské 
herny, na zdi se malují dětské motivy a tak dále. Cílem 
všech aktivit je, aby čas strávený v nemocnici byl pro děti 
příjemnější a rychleji a veseleji jim utíkal. O to se snaží  
i organizace Clowndoctors, aneb zdravotní klauni. Ti 
navštěvují nemocné děti, seniory i ukrajinské uprchlíky. 
Také jejich činnost podporujeme.

D

  
 NAŠE SVĚTLUŠKA
Zaměstnanecká sbírka Geis přispívá na nákup a první 
rok života štěněte, které bude po výcviku pomáhat 
konkrétnímu člověku se zrakovým postižením. Letos 
jsme přispěli na pořízení a výchovu štěněte královského 
pudla jménem Kiss. 

E
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LOGISTICKÁ POMOC  
HUMANITÁRNÍ  
ORGANIZACI ADRA

V letošním roce bylo dlouhodobé 
partnerství Geis CZ s humanitární 
organizací ADRA tvrdě prověřeno při 

pomoci lidem, kteří byli zasaženi konfliktem 
na Ukrajině. A to jak těm, kteří utekli ze 
svých domovů do jiné země, tak těm, kteří ve 
své vlasti zůstali. Nastalá situace si vyžádala 
rychlou a dobře koordinovanou pomoc. Geis 
ve spolupráci s organizací ADRA skladuje, 
převáží a pomáhá zabezpečovat humanitár-
ních pomoc. Radíme i s celními službami – 
pro nás jde o denní agendu, ale dobročinné 
organizace do této chvíle nic podobného 
neřešili, tak se jedná o velikou pomoc.  
I samotná konzultace z naší strany jim 
pomáhá.

ADRA odeslala svým kolegům na Ukrajině 
několik milionů korun pro okamžitý nákup 
potřebných věcí jako je voda, jídlo, hygie-
nické potřeby. Finance pomohly i s evakuací 
obyvatel. Díky tomu, že je součástí sítě 
ADRA International, může se aktivně 
zapojovat do pomoci lidem v okolních 
zemích – v Polsku, na Slovensku,  
v Maďarsku, v Rumunsku i v Moldavsku. 
Tam, kde to jen trošku jde, jsme i my oporou 
a organizaci ADRA pomáháme. Renata 
Chlebková, CSR specialista z organizace 
ADRA, spolupráci komentuje: „Velice si 
vážíme pomoci společnosti Geis, která je pro 
nás významným partnerem v oblasti vnitro-
státní přepravy materiální pomoci lidem 
zasaženým konfliktem na Ukrajině. Oceňu-
jeme, že právě profesní zaměření jste 
darovali na pomoc těm, kteří naši pomoc 
velice potřebují. Vážíme si také flexibility, 
ochoty, nasazení a darování služeb v podobě 
transportu pomoci.“ 

Naše společnost na počátku tohoto 
roku navázala na loňskou úspěš-
nou spolupráci a podporu české 
pobočky dobročinné organizace 
ADRA. Vojenský konflikt na Ukra-
jině si vyžádal rychlé reakce a jen 
uspíšil navázání partnerství  
i v Polsku a na Slovensku. Vedle 
finančních příspěvků pomáháme 
organizaci ADRA hlavně s tím, co 
umíme nejlépe – s dopravou, skla-
dováním a dalšími souvisejícími 
službami.

Vedení i jednotliví zaměstnanci Geis CZ 
ochotně přispěli do sbírky na pomoc 
Ukrajině a také se zapojili do virtuálního 
charitativního běhu, který ADRA vyhlásila. 
Náš tým se umístil na druhém místě mezi 
téměř 800 ostatními týmy a přispěl tak 
navíc částkou 71.000 Kč díky startovnému, 
které účastníkům ze svých řad firma Geis 
uhradila. Někteří kolegové také ubytovali 
ukrajinské uprchlíky ve svých domovech 
nebo jim pomáhají dalšími způsoby.

Polská pobočka Geis se také významně 
zapojila do pomoci Ukrajině. ADRA se na nás 
obrací, když potřebuje převážet humanitární 
pomoc směrem k uprchlíkům jak na polském 
území, tak v případě, že distribuuje pomoc 
napříč různými evropskými zeměmi. 
Přestože s námi ADRA v Polsku začala 
komunikovat až po začátku válečného 
konfliktu, daří se nám v podstatě z hodiny na 
hodinu vyřešit různé požadavky a naše 
pomoc je rychlá a efektivní.  Naposledy jsme 
pomáhali například s přepravou dobročinné 
sbírky matrací ve Vídni, které jsme dopravili 
uprchlíkům do Polska. Náš kamion s materi-
álem okamžité pomoci směřoval třeba také 
až za ukrajinské hranice. 

Podstatnou měrou jsme k pomoci organizaci 
ADRA přispěli i na Slovensku. Geis SK inten-
zivně převáží ze skladů a dalších míst 
humanitární pomoc tam, kde ji dobrovolníci 
třídí a distribuují uprchlíkům. Daří se nám 
také koordinovat pomoc některých našich 
zahraničních partnerů, kteří nás oslovili. 
Italský partner ve spolupráci s námi dodává 
potraviny do balíčků první pomoci, které 
jsou distribuovány na Ukrajinu. Holand-
skému partnerovi jsme pomáhali s koordi-
nací, komunikací a realizací jejich podpory 
organizace ADRA. Jsme rádi, že se na nás 
klienti dle jejich slov obracejí právě pro naši 
spolehlivost a flexibilní podporu, na které 
jsou dlouhodobě zvyklí. 

Geis však pomáhá kontinuálně, nejen při 
nárazových situacích a pohromách. Podpora 
z naší strany bude trvat i nadále, a to ve 
všech zemích, kde byla navázána. Ani ADRA 

však nezůstává pozadu a nabízí nám, zatím 
tedy v Čechách, semináře či školení pro 
zvládání mimořádných událostí. CSR speci-
alistka ADRA Renáta Chlebková upřesňuje: 
„Mimořádné události mohou někdy zasáh-
nout i zaměstnance firem a správná agilní 
pomoc může být rozhodující pro to, jak daný 
člověk celou situaci zvládne. Může se jednat 
o přírodní katastrofy – povodně, tornádo, ale 
třeba i ničivý oheň. Spolupráce v pracovním 
týmu je v těžkých chvílích významným 
faktorem, který může řešení situace pomoci. 
Díky 20letým zkušenostem v oblasti 
mimořádných událostí v našich kurzech 
učíme správné krizové komunikaci, 
psychické odolnosti na zátěžové situace, 
nebo jak reagovat v symbióze druhu pomoci 
dle časového průběhu mimořádné životní 
události.“ 
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nické potřeby. Finance pomohly i s evakuací 
obyvatel. Díky tomu, že je součástí sítě 
ADRA International, může se aktivně 
zapojovat do pomoci lidem v okolních 
zemích – v Polsku, na Slovensku,  
v Maďarsku, v Rumunsku i v Moldavsku. 
Tam, kde to jen trošku jde, jsme i my oporou 
a organizaci ADRA pomáháme. Renata 
Chlebková, CSR specialista z organizace 
ADRA, spolupráci komentuje: „Velice si 
vážíme pomoci společnosti Geis, která je pro 
nás významným partnerem v oblasti vnitro-
státní přepravy materiální pomoci lidem 
zasaženým konfliktem na Ukrajině. Oceňu-
jeme, že právě profesní zaměření jste 
darovali na pomoc těm, kteří naši pomoc 
velice potřebují. Vážíme si také flexibility, 
ochoty, nasazení a darování služeb v podobě 
transportu pomoci.“ 

Naše společnost na počátku tohoto 
roku navázala na loňskou úspěš-
nou spolupráci a podporu české 
pobočky dobročinné organizace 
ADRA. Vojenský konflikt na Ukra-
jině si vyžádal rychlé reakce a jen 
uspíšil navázání partnerství  
i v Polsku a na Slovensku. Vedle 
finančních příspěvků pomáháme 
organizaci ADRA hlavně s tím, co 
umíme nejlépe – s dopravou, skla-
dováním a dalšími souvisejícími 
službami.

Vedení i jednotliví zaměstnanci Geis CZ 
ochotně přispěli do sbírky na pomoc 
Ukrajině a také se zapojili do virtuálního 
charitativního běhu, který ADRA vyhlásila. 
Náš tým se umístil na druhém místě mezi 
téměř 800 ostatními týmy a přispěl tak 
navíc částkou 71.000 Kč díky startovnému, 
které účastníkům ze svých řad firma Geis 
uhradila. Někteří kolegové také ubytovali 
ukrajinské uprchlíky ve svých domovech 
nebo jim pomáhají dalšími způsoby.

Polská pobočka Geis se také významně 
zapojila do pomoci Ukrajině. ADRA se na nás 
obrací, když potřebuje převážet humanitární 
pomoc směrem k uprchlíkům jak na polském 
území, tak v případě, že distribuuje pomoc 
napříč různými evropskými zeměmi. 
Přestože s námi ADRA v Polsku začala 
komunikovat až po začátku válečného 
konfliktu, daří se nám v podstatě z hodiny na 
hodinu vyřešit různé požadavky a naše 
pomoc je rychlá a efektivní.  Naposledy jsme 
pomáhali například s přepravou dobročinné 
sbírky matrací ve Vídni, které jsme dopravili 
uprchlíkům do Polska. Náš kamion s materi-
álem okamžité pomoci směřoval třeba také 
až za ukrajinské hranice. 

Podstatnou měrou jsme k pomoci organizaci 
ADRA přispěli i na Slovensku. Geis SK inten-
zivně převáží ze skladů a dalších míst 
humanitární pomoc tam, kde ji dobrovolníci 
třídí a distribuují uprchlíkům. Daří se nám 
také koordinovat pomoc některých našich 
zahraničních partnerů, kteří nás oslovili. 
Italský partner ve spolupráci s námi dodává 
potraviny do balíčků první pomoci, které 
jsou distribuovány na Ukrajinu. Holand-
skému partnerovi jsme pomáhali s koordi-
nací, komunikací a realizací jejich podpory 
organizace ADRA. Jsme rádi, že se na nás 
klienti dle jejich slov obracejí právě pro naši 
spolehlivost a flexibilní podporu, na které 
jsou dlouhodobě zvyklí. 

Geis však pomáhá kontinuálně, nejen při 
nárazových situacích a pohromách. Podpora 
z naší strany bude trvat i nadále, a to ve 
všech zemích, kde byla navázána. Ani ADRA 

však nezůstává pozadu a nabízí nám, zatím 
tedy v Čechách, semináře či školení pro 
zvládání mimořádných událostí. CSR speci-
alistka ADRA Renáta Chlebková upřesňuje: 
„Mimořádné události mohou někdy zasáh-
nout i zaměstnance firem a správná agilní 
pomoc může být rozhodující pro to, jak daný 
člověk celou situaci zvládne. Může se jednat 
o přírodní katastrofy – povodně, tornádo, ale 
třeba i ničivý oheň. Spolupráce v pracovním 
týmu je v těžkých chvílích významným 
faktorem, který může řešení situace pomoci. 
Díky 20letým zkušenostem v oblasti 
mimořádných událostí v našich kurzech 
učíme správné krizové komunikaci, 
psychické odolnosti na zátěžové situace, 
nebo jak reagovat v symbióze druhu pomoci 
dle časového průběhu mimořádné životní 
události.“ 
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PRINCIP GEIS:

NABÍZÍME VÍC NEŽ  

JEN PROSTOR PRO VAŠE

PLÁNY. MY JE TAKÉ

REALIZUJEME.

Od plánování přes jednotlivá řešení až po kompletní outsourcingové projekty.  
Vyvíjíme pro Vás inovativní řešení a profesionálně je realizujeme. S naším know-how, spolehlivostí, 
flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na nejlepší komplexní služby: www.geis-group.cz


