
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELPHI Technologies przedłuża współpracę z GEODIS 
o kolejne 6 lat 
 
DELPHI Technologies (marka BorgWarner) i GEODIS w Polsce zadecydowali o przedłużeniu 
współpracy do 2027 roku. Nowa umowa obejmuje  zwiększenie powierzchni magazynowej we 
Wrocławiu, która pozwoli na wzrost wolumenów o 50%. 
 

Delphi Technologies dostarcza produkty dla zaawansowanych systemów w pojazdach oraz posiada 
wiodące rozwiązania serwisowe dla rynku wtórnego (Aftermarket). Dzięki nowym rynkom, oprócz już 
istniejących obsługiwanych w Europie Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i Afryce Północnej, Delphi 
Technologies potrzebuje partnera, który wesprze ich rozwój. Umowa z GEODIS przewiduje zwiększenie 
powierzchni magazynowej we Wrocławiu o 5 000 mkw. do 2027 r., co daje łącznie 20 000 mkw. 

GEODIS w Polsce nadal będzie również zapewniał dla DELPHI Technologies Aftermarket dodatkowe 
wsparcie obejmujące optymalizację logistyki, usługi celne, logistykę zwrotów, zakup materiałów 
eksploatacyjnych, aktualizacje danych podstawowych (skanowanie wymiarów części), a także 
etykietowanie czy też pakowanie w celu spełnienia określonych wymagań prawnych lub klientów. 

„Polska jest jednym z naszych kluczowych rynków w regionie Europy Północnej, Wschodniej 
i Środkowej”, mówi Thomas KRAUS, Prezes i Dyrektor Generalny Regionu Europy Północnej, 
Wschodniej i Środkowej, GEODIS. „Bycie partnerem wzrostu dla naszych klientów jest częścią naszej 
misji, wizji i wartości w GEODIS. Powiększenie powierzchni magazynowej odzwierciedla to i pokazuje, 
co wnosimy do partnerstwa z naszymi klientami.” 

Pięcioletnia współpraca między firmą GEODIS a działem Aftermarket DELPHI Technologies rozpoczęła 
się wraz z uruchomieniem w 2017 r. regionalnego centrum dystrybucyjnego we Wrocławiu. Produktywna 
relacja w tym okresie połączona z jakością usług i doskonałą lokalizacją obiektu, przyczyniły się do 
decyzji DELPHI o przedłużeniu umowy. 

Mark COOK, Dyrektor ds. łańcucha dostaw w regionie EMEA, DELPHI Technologies: „GEODIS wykazał 
wysoki poziom elastyczności dzięki wewnętrznemu systemowi zarządzania magazynem, który został 
z powodzeniem dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb i obsługiwanych rynków. To 
rozszerzenie partnerstwa z GEODIS we Wrocławiu stanowi duży krok naprzód dla naszej działalności 
i stanowi kluczową część naszej strategii dystrybucji na rynku wtórnym. Sukces osiągnięty w ciągu 
ostatnich kilku lat pozwala nam śmiało iść naprzód i rozwijać się z zyskiem”. 

Michał SZYMAŃSKI, Dyrektor Operacyjny Logistyki Kontraktowej, GEODIS Poland: „Jesteśmy dumni 
z tego, że jesteśmy rozpoznawani jako zaufany partner. Od 5 lat GEODIS wykazuje swoją niezawodność 
i elastyczność. Trudny okres pandemii COVID-19 stanowił duże wyzwanie, w odpowiedzi na które 
GEODIS w Polsce utrzymywał niezawodny poziom usług pomimo znacznie zmieniającego się popytu 

4 SIERPNIA 
2021 
 
LEVALLOIS-PERRET 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
i niezbędnych ograniczeń, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpiecznej działalności. 
Jesteśmy teraz w pełni zaangażowani we wspieranie rozwoju technologii Delphi na nowych rynkach”. 
 
GEODIS – www.geodis.com   
GEODIS to najwyżej oceniany, globalny operator łańcucha dostaw, uznany za zaangażowanie w pomaganie 
klientom w pokonywaniu ograniczeń logistycznych. Oferta GEODIS ukierunkowana na rozwój (Supply Chain 
Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express, and Road Transport) w połączeniu 
z prawdziwie globalnym zasięgiem firmy dzięki bezpośredniej obecności w 67 krajach i globalnej sieci obejmującej 
120 krajów przekłada się w czołowych rankingach biznesowych, #1 we Francji, #6 w Europie i #7 na świecie. 
W 2020 roku GEODIS zatrudniał ponad 41 000 pracowników na całym świecie i wygenerował sprzedaż w wysokości 
8,4 miliarda euro. 
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