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Informacja prasowa 

 

MAGAZYN PEŁEN PRZEKĄSEK 

FM Polska Sp. z o. o. – oddział FM Logistic, czołowego międzynarodowego operatora na rynku 
magazynowania, transportu i pakowania – podpisała umowę na obsługę w zakresie składowania i 
dystrybucji towarów do odbiorców w Polsce i za granicą z firmą Chipita Poland Sp. z o. o. Umowa 
będzie realizowana poprzez platformę logistyczną FM Logistic w Tomaszowie Mazowieckim. 

Podpisana umowa przewiduje wykonywanie operacji: recepcji, załadunków w przepływach pełno 
paletowych i składowania kilku tysięcy palet. By ułatwić ich realizację, ze względu na bliskość platformy 
logistycznej FM Logistic do fabryki Chipita Poland, magazyn FM Logistic dostosował swoje godziny 
otwarcia do rytmu fabryki Chipita, która pracuje w trybie 7/7 dni i 24/24 godziny. 

Platforma logistyczna w Tomaszowie Mazowieckim, od chwili powstania była magazynem 
monoklienckim, pracującym na rzecz jednej z dużych sieci handlowych. Obecnie FM Logistic 
zdecydował się zaoferować usługi na tej platformie również innym klientom, tak by po kilku miesiącach 
przekształcić ją w obiekt multikliencki.  

Chipita Poland Sp. z o. o. to producent i dystrybutor wielu marek rogalików, słonych przekąsek, ciastek 
i wyrobów cukierniczych, w tym najbardziej znanych 7DAYS czy Bake Rolls. Chipita powstała w Grecji 
w 1973 roku jako firma produkująca i sprzedająca słone przekąski. Od 1995 roku jest obecna również 
na rynkach 60 państw. Swoje produkty wytwarza w 16 zakładach zlokalizowanych w 10 krajach: 
Bułgarii, Portugalii, Egipcie, Polsce, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Indiach, Turcji i Malezji. Biura 
handlowe firmy działają w 6 państwach: w Czechach, Niemczech, Węgrzech, Serbii, Słowacji i na 
Ukrainie. 
 

Informacje dodatkowe: 

O FM Logistic w Polsce 

FM Logistic Polska to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych. Swoją 

działalność w Polsce firma rozpoczęła w 1995 roku. FM Logistic Polska posiada obecnie 12 platform 

logistycznych, 17 magazynów przeładunkowych i zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników. Dysponuje 

łącznie ponad 680 tys. m2 powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tysięca pojazdów. Roczny obrót 

firmy w 2017 roku wyniósł ponad 227 mln Euro. 

O FM Logistic na świecie 

W ciągu 50 lat, firma FM Logistic stała się jednym z międzynarodowych liderów w 

dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania. Jako niezależna i rodzinna 

grupa, jest uznawana za eksperta w obsłudze logistycznej klientów z sektora dóbr 

konsumpcyjnych, środków czystości i kosmetyków, artykułów przemysłowych oraz 

produktów ochrony zdrowia.  



 
FM Logistic jest obecne w 13 krajach na 3 kontynentach, i w 5 strefach biznesowych (Europa Zachodnia, 

Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Azja i Ameryka Łacińska). Obecnie operator zatrudnia ponad 23 

000 pracowników i osiąga przekraczające miliard euro przychody (z czego 63% jest realizowane w skali 

międzynarodowej). Dysponuje 3 491 600 metrów kwadratowych powierzchni magazynowych. Grupa 

jest pionierem w zakresie przyszłościowych, skutecznych rozwiązań optymalizujących łańcuchy 

dostaw, autorem koncepcji, takich jak pooling (wspólne zarządzanie zasobami transportowymi i 

logistycznymi) i Collaborative Routing Centre (łączenie przepływu towarów wielu klientów i 

dostawców). We współpracy z producentami firma opracowała również innowacyjne rozwiązania 

wykorzystywane w magazynach jutra, takie jak: AGV, drony, roboty, wykorzystanie Big Data etc. FM 

Logistic także aktywnie wspiera także start-upy, powstałe w duchu tzw. gospodarki współdzielenia, 

które mogą mieć wkład w rozwój  dziedzin takich jak magazynowanie i transport. Mając na względzie 

nowe wzorce konsumpcyjne, firma FM Logistic stworzyła i wdrożyła projekt  CityLogin, przyjazne dla 

środowiska rozwiązanie  dla tzw. ostatniej mili dla dostaw w Rzymie, Madrycie i Paryżu, Moskwie i 

Warszawie.  
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