
RABEN GĄDKI: 
ZABEZPIECZAMY
TWÓJ BIZNES



Więcej informacji: logistyka.gadki@raben-group.com

LOKALIZACJA

62-023 Gądki k. Poznania
ul.Poznańska 71

>800 PRACOWNIKÓW 

z 3700 w całej spółce

140.000 m2 POWIERZCHNI

(z 500.000 m2 w całej spółce) 
w 11 kompleksach magazynowych 
i cross-dockowych

4000 m2 

pod produkcję usług dodanych

PORTFOLIO PONAD 30 KLIENTÓW

TOP międzynarodowe i krajowe marki

USŁUGI LOGISTYCZNE 

kompleksowe rozwiązania

ODDZIAŁ W GĄDKACH:

NAJWIĘKSZE CENTRUM LOGISTYCZNE GRUPY RABEN



NASI KLIENCI:

z podglądem on-line 
do wszystkich operacji. 
Platforma awizacyjna 
pomaga im zarządzać 
dostawami do magazynu

 żywność w tym oleje, napoje,
 kosmetyki,
 areozole,
 surowce,
 ciecze palne,
 utleniacze,
 meble,
 świece,
 części samochodowe,
 farby i kleje technologiczne

SKŁADUJĄ RÓŻNE TYPY TOWARÓW NP.:

MAJĄ DOSTĘP DO PLATFORMY MYRABEN

SKŁADUJĄ OD KILKUSET

DO KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY PALET KORZYSTAJĄ Z DEDYKOWANYCH 

ZESPOŁÓW DO OBSŁUGI KLIENTA

KORZYSTAJĄ Z ELASTYCZNOŚCI

I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH 

ZAWSZE DOSTAJĄ ROZWIĄZANIA

 DOPASOWANE DO POTRZEB
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NASZA OFERTA:

 doświadczony, rzetelny, profesjonalny i innowacyjny operator logistyczny, który ciągle się rozwija
 elastyczne rozwiązania, szybka gotowość do startu i rozwoju operacji oraz otwartość na sezonowość
 wieloletnie doświadczenie w obsłudze największych firm z branż: FMCG, motoryzacyjnej przemysłowej,

sieci handlowych, chemicznej (materiały niebezpieczne)
 najwyższej klasy powierzchnie magazynowe o zróżnicowanych warunkach składowania
 kompleksowa obsługa logistyczna
 najwyższej klasy systemy operacyjne dedykowane do zarządzania magazynem, produkcją usług dodanych

oraz transportem
 narzędzia do integracji systemów planowania w magazynie i transporcie
 rozwiązania e-Commerce
 zakres oferowanych usług pozwalający naszym Partnerom na optymalizację procesów w łańcuchu

dostaw i tym samym optymalizację kosztów operacji logistycznych.

WSPARCIE I BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO BIZNESU
NAWET W TRUDNYCH CZASACH



MAGAZYNOWANIE I ZARZĄDZANIE ZAPASEM NA RÓŻNYCH NOŚNIKACH 
I O ZRÓŻNICOWANYCH DANYCH LOGISTYCZNYCH: 

paleta EURO, CHEP, MAX, mauzery, bigbag, towary sztukowe

BOGATY ZAKRES ELASTYCZNYCH USŁUG DODANYCH: 

etykietowanie, foliowanie, przepakowywanie, 
przygotowywanie zestawów świątecznych

DYSTRYBUCJA KRAJOWA DROBNICOWA I CAŁOPOJAZDOWA 
W OPARCIU O KILKADZIESIĄT PLATFORM

BARDZO DUŻE DOŚWIADCZENIE 
W DOSTAWACH DO SIECI HANDLOWYCH

PEŁEN SERWIS DYSTRYBUCJI MIĘDZYNARODOWEJ

w tym regularne połączenia do wszystkich krajów w Europie 

ROZWIĄZANIA SEA AND AIR

NASZE USŁUGI
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 z  każdego miejsca w kraju do każdego miejsca w Europie
 własna sieć drobnicowa i dystrybucyjna w 13 krajach
 nowoczesna flota
 codzienne połączenia
 oddział w Gądkach jest jedną ze znaczących platform międzynarodowych w sieci Grupy Raben
 wiodący operator połączeń Polska - Niemcy - 100 codziennych połączeń z Polski.

EUROPA W TWOIM ZASIĘGU

POLSKA - NIEMCY

100   LINII DROBNICOWYCH DZIENNIE
40   HUBÓW LOGISTYCZNYCH W SAMYCH NIEMCZECH
>32.000    PRZESYŁEK MIESIĘCZNIE
ok. 1500   PRZESYŁEK DZIENNIE



NASZA INNOWACYJNOŚĆ

 nowoczesna infrastruktura – najwyższa ognioodporność, zaawansowane systemy p.poż.
 automatyka procesów - zaawansowana automatyka w różnych procesach
 usługi dodane - specjalistyczna powierzchnia z rozbudowanym parkiem maszynowym
 wąskie alejki i wózki systemowe - półautomatyczne wózki systemowe z nawigacją
 baterie litowo-jonowe - jedna z najnowszych technologii wśród aktualnie dostępnych źródeł energii
 zaawansowane systemy i narzędzia analizy operacji
 Contract Packaging (Usługa Pakowania Kontraktowego) - zlecanie pakowania własnych produktów na

zewnątrz. Contract Packaging zapewnia niezliczoną ilość usług związanych z pakowaniem, od prostych
do złożonych projektów. Produkuje i pakuje produkty na sprzedaż i dystrybucję:
 co-manufacturing - konfekcjonowanie surowca w produkt gotowy
 co-packing - kompleksowe pakowanie wyrobów gotowych, przygotowywaniu zestawów 

promocyjnych pakietów i standów oraz etykietowanie

 konfekcjonowanie towaru – porcjowanie lub pakowanie produktów w zestawy do wysyłki bądź sprzedaży
detaliczne

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasz innowacyjny magazyn kliknij 
na ikonkę, a pokażemy Ci  fragment naszego logistycznego świata

https://www.youtube.com/watch?v=MgrQySrYsfE&t=20s
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, jesteśmy gotowi do logistycznego zabezpieczenia Twojego 
biznesu! Wszyscy współpracujący z nami kierowcy, magazynierzy, dyspozytorzy, Dział Obsługi Klienta i cały 
nasz zespół dokłada największych starań, aby logistyka działała nadal płynnie i bez zakłóceń. 

Wspieramy naszych partnerów w ich potrzebach biznesowych, 
zachowując przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa. 
Dbając o nasz zespół, dbamy o Twoje potrzeby!

 ozonowanie naczep, szatni, toalet
 kwarantanna dokumentów trafiających z magazynu
 zabudowa okienna/okna podawcze w miejscach przekazywania dokumentów przez Kierowców
 pomiar temperatury ciała na wejściu/wjeździe do obiektu Grupy Raben
 szeroko dostępne środki dezynfekcyjne, dezynfekcja i dekontaminacja powierzchni wspólnych
 rękawice ochronne w punktach przyjęcia dokumentów oraz styczności z korespondencją

zewnętrzną
 restrykcyjne procedury i zasady dotyczące poruszania się kierowców na terenie naszych obiektów
 przerwy pomiędzy zmianami w magazynach i maksymalne rozdzielenie pracowników
 codzienne poranne podsumowanie wśród całego kierownictwa sytuacji/frekwencji na magazynie

Logistyki, magazynie XDok, w DOK.




