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PASJĄ
Jesteśmy częścią grupy MARTEX Sp. z o.o.
(martextruck.pl), jednego z największych
w kraju dystrybutorów części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów. Świadczymy pełen zakres usług logistycznych dla dystrybutorów i podmiotów gospodarczych z różnych branż, nie tylko branży automotive.

Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym pełen zakres usług logistycznych, począwszy od magazynowania poprzez dodatkowe usługi magazynowe takie jak: kontrola jakościowa, tworzenie pakietów promocyjnych,
etykietowanie, kompletacja wysyłek, aż po organizację kompletnych systemów logistycznych opartych na zasadzie outsourcingu oraz zarządzanie
zintegrowanym łańcuchem dostaw i dystrybucji.
Każdy projekt logistyczny traktujemy indywidualnie pod kątem
potrzeb i oczekiwań każdego z naszych Partnerów Biznesowych.
Zakres naszych usług obejmuje całą Polskę Południową.
Bazą rozwiązań logistycznych, oprócz centrów magazynowych własnych
i wynajmowanych, są nowoczesne rozwiązania informatyczne takie jak:
• system klasy WMS (Warehouse Management System) ułatwiający szybszą
lokalizację umiejscowionych w różnych częściach magazynu elementów
• EDI (Electronic Data Interchange) – będący elementem usprawniającym
przepływ informacji i proces zarządzania poprzez elektroniczny obieg
dokumentów.

Posiadamy również duże doświadczenie w obsłudze logistycznej sprzedaży
internetowej. Od 2004 r aktywnie wspomagamy rozwój branży e-commerce
w Polsce. „Logistyka e-handlu” to platforma operacyjna dedykowana do obsługi sektora handlu internetowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferujemy
kompleksowe rozwiązania dla efektywnego rozwoju e-sprzedaży w zakresie
logistyki.
www.logistykaehandlu.pl

OFERTA
NASI KLIENCI
Nasi Partnerzy Biznesowi to firmy działające w wielu branżach, takich jak: branża
automotive, elektroniczna, kosmetyczna, odzieżowa czy zabawkarska. Branża
automotive jest jedną z najbardziej wymagających branż, oczekująca od operatora logistycznego doskonałej organizacji, dokładności planowania poszczególnych etapów i ich synchronizację, nienagannej komunikacji, elastyczności
i możliwie najkrótszego czasu realizacji usługi („Just in time”)
Zaufali nam m.in.:
MARTEX Sp. z o.o. (martextruck.pl) - jeden z największych w kraju dystrybutorów
części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów. Obsługa głównego
magazynu dystrybucyjnego, realizacja bieżących zamówień klientów oraz zatowarowań 20 oddziałów firmy. Powierzchnia magazynu 15 000 m2.
BREMBO POLSKA (www.brembo.com/pl) - Globalny lider w projektowaniu,
rozwijaniu i produkcji systemów hamulcowych, posiada zakłady produkcyjne na
trzech kontynentach w 11 krajach świata. Obsługa w zakresie prowadzenia magazynu przyprodukcyjnego oraz realizacja bieżącej wysyłki towaru do klientów.
Powierzchnia magazynu 10 000 m2.
FICOMIRRORS POLSKA (ficomirrors.pl) - wchodząca w skład grupy Ficosa
International, jest wiodącym producentem lusterek samochodowych, zbiorników do systemów spryskiwaczy szyb w Europie Środkowo-Wschodniej. Obsługa w zakresie magazynu przyprodukcyjnego oraz realizacja bieżącej wysyłki
towaru do klientów. Powierzchnia magazynu 3 000 m2.
VITALLABS.PL - sklep internetowy Autoryzowanego Dystrybutora liposomalnych suplementów diety Altrient™ LivOn Labs w Polsce. Obsługa magazynu
oraz realizacja zamówień klientów detalicznych.
MOKEE.EU - sklep internetowy właściciela marki MOKEE. Obsługa magazynu
oraz realizacja zamówień klientów detalicznych z całego świata.
AGITO – e-handel, kompleksowa obsługa logistyczna jednego z największych
polskich sklepów internetowych od jego powstania do momentu sprzedaży do
Grupy Allegro (wysyłka nawet do 5000 paczek dziennie).

Logistyka kontraktowa
Na zlecenie Klienta kompleksowo zarządzamy magazynem jego towarów na naszej infrastrukturze. Zakres operacji obejmuje cały łańcuch od wejścia do wyjścia
towaru: przyjmowanie dostaw, składowanie, kompletacje zamówień, pakowanie,
VASy, załadunki. Operacje wspierane są systemem informatycznym WMS.
Nasze doświadczenie: sklepy internetowe, dystrybutorzy i producenci różnorodnego asortymentu, m.in. branż: motoryzacyjnej, kosmetycznej, odzieżowej,
RTV-IT-AGD, napojowej, księgarskiej, wyposażenia wnętrz.
Magazynowanie
Oferujemy krótko i długoterminowe składowanie towarów w naszym centrum
magazynowym. Dysponujemy zróżnicowanymi systemami składowania: pallet
flow, carton flow, regały systemowe, tradycyjne, półki regałowe i wolnostojące.
Usługa obejmuje pełne ubezpieczenie towaru, a także operacje rozładunku
i załadunku.
Nasze doświadczenie: branża odzieżowa, spożywcza, motoryzacyjna, RTV-IT-AGD, księgarska, wyposażenia wnętrz.
Cross-docking
Realizujemy operacje szybkiej dystrybucji – przeładunki typu cross-dock. Usługa ta opiera się na przeładunku kompletacyjnym, bez składowania towaru
w regałach. Istotą jest dzielenie jednej dużej dostawy na kilka mniejszych wysyłek do różnych odbiorców. Realizujemy operacje cross-dockingu na poziomie
pełnych palet, kartonów zbiorczych lub sztuk towaru.
Nasze doświadczenie: branża spożywcza, odzieżowa, księgarska, motoryzacyjna, RTV-IT-AGD, kluby zakupowe.
Copacking
Podążając za wymaganiami rynkowymi na zlecenie klientów wykonujemy czynności o wartości dodanej (VAS): tworzenie zestawów promocyjnych, etykietowanie, przepakowanie, konfekcjonowanie zestawów, foliowanie, dołączanie
próbek, metkowanie. Na życzenie Klientów projektujemy opakowania i zapewniamy materiały opakowaniowe.
Nasze doświadczenie: branża spożywcza, kosmetyczna, odzieżowa, zabawkarska, księgarska, motoryzacyjna, RTV-IT-AGD, kluby zakupowe, sklepy internetowe.
Konsulting i doradztwo
Dla każdego obszaru usług oferujemy fachowe i szerokie doradztwo logistyczne.
Usługi doradcze obejmują nie tylko bieżące analizy działalności i potrzeb Klientów, ale przede wszystkim szczegółowe projekty rozwiązań logistycznych, produkcyjnych i serwisowych. Doradztwo i konsulting obejmują wszystkie aspekty
rozwiązań: organizacyjne, techniczne i technologiczne, finansowe, prawne.
Nasze doświadczenie: branża odzieżowa, motoryzacyjna, RTV-IT-AGD, księgarska, spożywcza.

NASZE CENTRA LOGISTYCZNE

NASZE ATUTY:

znajdują się w Dąbrowie Górniczej w niewielkiej odległości od skrzyżowania drogi
ekspresowej S1 i autostrady A4 oraz w Będzinie:

• Bogate doświadczenie zawodowe i sprawdzone grono wymagających klientów,
gwarantujące bezpieczeństwo biznesowe naszych Partnerów Biznesowych

• Odległość z Dąbrowy Górniczej do najważniejszych aglomeracji regionu
(Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, Praga, Ostrawa, Brno,
Bratysława, Budapeszt), a co za tym idzie miejsc gdzie są skierowane największe kanały dystrybucyjne, nie przekracza 350 km

• Indywidualne podejście do każdego projektu - dostosowanie powierzchni
magazynowych i usług logistycznych do indywidualnych wymagań naszych
Partnerów Biznesowych i ich skali działalności.

• Trzy lotniska międzynarodowe w promieniu 60 km (Katowice - Pyrzowice,
Kraków - Balice, Ostrawa)
• Odległość bezpośrednia do najważniejszych ciągów komunikacyjnych z Centrum Logistycznego, wynosi odpowiednio:
• trasa Warszawa – Katowice – Cieszyn / Gdańsk-Łódź-Katowice (S1) - 3 km
• autostrada A4 (Kraków – Katowice – Wrocław) - 10 km
• węzeł autostrad A4 i A1 (Gdańsk – Cieszyn) -35 km
• Euroterminal Sławków (możliwość transportu kontenerów z Dalekiego
Wschodu koleją) – 5 km

Nowoczesna infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo towaru i ludzi
oraz efektywną realizację operacji:
• magazyny wysokiego składowania klasy A z posadzką bezpyłową
• wysokość magazynów 10 m
• obecna powierzchnia magazynowa 28.000 m2
• regulowane doki załadowcze,
• nowoczesne systemy przeciwpożarowe
• detektory dymu, jak również zbiornik wodny i hydranty
• monitoring kamer wewnętrznych i zewnętrznych
• systemy regałowe i środki transportu wewnętrznego czołowych globalnych
producentów
• wysokiej klasy system WMS, terminale RF, system automatycznych przenośników
rolkowych

• Działanie na zasadzie „Just in time” – gwarancja szybkiego i perfekcyjnego działania
• Pełna obsługa logistyczna - od momentu zamówienia towaru, aż do dostarczenia
go do odbiorcy, współpraca z najlepszymi firmami kurierskimi,
• … i co najważniejsze jesteśmy zespołem pasjonatów.
LOGISTYKA JEST NASZĄ PASJĄ !!!

KONTAKT:
+48 601 45 77 85
artur.mrozik@mtxl.pl
+48 732 70 80 30
zbigniew.kryk@mtxl.pl
www.mtxl.pl

