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3ÚVODNÍK

PŘEDVÍDÁNÍ 
ZMĚN

Dear readers!

D oes it also seem to you as if our lives - whether pri-

vate or business - are accelerating more and more? 

In my opinion, the reason for this is the digitalization 

that carries information around the world in a matter of 

seconds. At least in the business sector, the acceleration 

of communication and the global availability of informa-

tion offers enormous opportunities.

You can therefore expect speed and flexibility from 

LOXXESS and digital transparency of the processes 

outsourced to us. Especially in e-commerce, one of our 

focus markets, the permanent exchange of information 

and fast delivery to the end customer is crucial for market 

success. We are prepared for this. But that alone is not 

enough.

At the same time, we make sure that we understand our 

customers' requirements in depth and anticipate chan-

ges as far as possible. The customers reward this by tru-

sting us for many years. We have recently been able to 

extend our cooperation with customers such as HD PLUS, 

LUDWIG BECK, Philip Morris, Vodafone and Wacker  

Chemie, some of whom have been using our services for 

more than ten or even twenty years. We are grateful and 

a bit proud of this!

And now I hope you enjoy reading this issue of LOXXESS 

magazine!

EN

Milé čtenářky, milí čtenáři! Anticipating change

T aké vám připadá, že se náš soukromý i pracovní 
život neustále zrychluje? Podle mého názoru je 
příčinou digitalizace, která bleskurychle přináší  

informace z celého světa. Přinejmenším v obchodní ob-
lasti přináší zrychlení komunikace a globální využitelnost 
informací mimořádné příležitosti.
Rychlost a flexibilitu vašeho poskytovatele logistických 
služeb a digitální transparentnost procesů, které na nás 
delegujete, tedy očekáváte také od společnosti LOXXESS. 
Zejména v oblasti elektronického obchodování, které je 
jedním z našich stěžejních trhů, je permanentní výměna 
informací a okamžité dodání konečným zákazníkům 
rozhodující pro úspěch na trhu. Na to jsme připraveni. To 
však samo o sobě nestačí.
Současně dbáme na to, abychom rozuměli požadavkům 
našich zákazníků a pokud možno předvídali změny. 
Vznikají tak dlouhodobé vazby. Odměnou nám je, že 
nám zákazníci dlouhodobě důvěřují. Nedávno jsme 
prodloužili spolupráci se zákazníky, jako jsou firmy  
HD PLUS, LUDWIG BECK, Philip Morris, Vodafone nebo  
Wacker Chemie, které částečně využívají naše služby již 
déle než deset a dokonce i dvacet let. Za to jsme vděční 
a jsme na to také trochu hrdí!

Teď vám přeji opět hodně zábavy při čtení! 

Srdečně zdraví vaše
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VELKÁ CENA STŘEDNÍCH PODNIKŮ    IMTRON
NOVINKY

The LOXXESS Haiming branch 

reached jury level at the 

"Grand Prize for Medium-

Sized Businesses" awarded by  

Raiffeisenlandesbank Ober- 

österreich and the Oskar Patzelt 

Foundation. The prize is awar-

ded every year nationwide for 

outstanding achievements by 

medium-sized companies.

Závod LOXXESS v Haimingu v  
Horním Bavorsku dosáhl 2. 
stupně ocenění „Großer Preis 
des Mittelstandes“ banky  
Raiffeisenbank Oberösterreich 
a Nadace Oskara Patzelta a v 
červnu 2018 získal certifikát.
Ocenění je každoročně v celo-

státním měřítku udělováno 
za vynikající výkony středních 
podniků.
Na ocenění „Großer Preis des Mit-
telstandes“ /Velká cena středních  
podniků/ bylo nominováno 
celkem 4 917 společností. 742 
firem dosáhlo v hospodářské 

soutěži v dubnu 2018 2. stupně 
a bylo oceněno certifikátem. 
Dr. Claus-Peter Amberger, před- 
seda představenstva společnosti  
LOXXESS AG, byl vyzna-
menáním velmi potěšen: “U 
této soutěže platí hodnoty 
nad rámec ekonomických 
ukazatelů, které samozřejmě 
také musí odpovídat. Tyto 
hodnoty jsou pro společnost 
LOXXESS vždy důležité. Tím 
více mě těší, že jsme s naším 
závodem v Haimingu byli v 
tomto roce v soutěži úspěšní.“

Business 
achievers

EN

MANIPULACE S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI 
PRO IMTRON

DRŽITEL OCENĚNÍ ZA PŘÍNOS PRO HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2018 vyhrála společnost 
LOXXESS výběrové řízení na  
logistické služby pro společnost 
IMTRON GmbH, dceřinou firmu  
MediaMarktSaturn Retail Group,  
a uzavřela smlouvu na dobu 
neurčitou. Společnost IMTRON 
je odpovědná za centrální záso-
bování vlastních značek ok.,  
KOENIC, PEAQ a ISY pro  
MediaMarkt a Saturn. LOXXESS 
přebírá skladovou logistiku v 
pobočce v Brémách od převzetí 
zakázky, proclení a uskladnění 
přístrojů až po zpracování vra-
tek. Ročně se přitom jedná o 
12 000 zakázek, 50 000 palet  
a cca 200 000 přístrojů, 

k nimž patří pračky a myčky 
na nádobí, sušičky, ledničky 
nebo indukční varné desky a 
sporáky. V pobočce v Brémách 
se společnost LOXXESS specia-
lizuje například na spotřební 
elektroniku a pracuje již léta 
pro renomované zákazníky. 
Díky odborným znalostem a  
zkušenostem v oblasti manipula- 
ce s domácími spotřebiči a zá-
bavní elektronikou, s takzvanou  
bílou a hnědou technikou, 
dokázala firma LOXXESS novou  
zakázku rychle implemen-
tovat a poskytuje společnosti 
IMTRON odpovídající přidanou 
hodnotu.

In 2018, LOXXESS won the ten-

der for the logistics activities of 

IMTRON GmbH, a subsidiary 

of the MediaMarktSaturn Re-

tail Group, and concluded an 

open-ended contract. IMTRON  

is responsible for the central pro- 

curement of the own brands 

ok., KOENIC, PEAQ and ISY 

for MediaMarkt and Saturn. 

From order acceptance, customs  

clearance and storage of the 

equipment through to returns 

processing, LOXXESS is respon-

sible for warehouse logistics at 

its Bremen location.

Handling of house- 
hold appliances 
for IMTRON

1

Zleva doprava: Christian Kainz, Raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich AG, Dieter Thoma, legendární skokan na lyžích, Florian 
Schwarz-Gewallig, LOXXESS AG a Dr. Gert Bruckner, tajemník 
Bavorského státního ministerstva pro hospodářství, energie a 
technologie

1

EN
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PHILIP MORRIS

NOVINKY

EN

Pobočka v Berlíně na Teile-
straße má certifikát s.a.f.e., 
mimo jiné se zde vyřizuje 
logistika pro firmu Philip 
Morris

1

Marlboro man na střeše 
závodu Philip Morris v 
Berlíně
Snímek: 360b / Shutterstock.com

2

1

Společnost LOXXESS je již více 
než 30 let logistickým partne- 
rem výrobce tabákových pro-
duktů, firmy Philip Morris. 
V rámci výběrového řízení 
v letošním roce prodloužila 
nyní společnost Philip Morris  
Manufacturing GmbH (PMMG) 
smlouvu a svěřila svému po-
skytovateli služeb další oblasti. 
Jedná se přitom především o 
služby v oblasti meziskladů a 
logistiky v oblasti zásobování 
výroby surovým tabákem pro 
závod Philip Morris v Berlíně.
Od svého založení v roce 1970 
firma Philip Morris se svými 
značkami Marlboro a L&M 
po mnoho let rostla. Firma 
LOXXESS se nejprve v 80. le-
tech starala o logistiku v oblasti 
zásobování výroby pro závod 
Philip Morris v Berlíně. V roce 
1999 převzal tento specialis-
ta na fulfillment i skladovou  
logistiku berlínské pobočky. V 
průběhu spolupráce se přidaly 
zásobování výroby filtry a jejich 
likvidace a správa skladu ho-
tových výrobků.

tenci společnosti LOXXESS stavět  
i v nových oblastech.“
Dr. Claus-Peter Amberger, člen 
představenstva LOXXESS AG, 
řekl: „V průběhu několik dese- 
tiletí trvající spolupráce převza-
la společnost LOXXESS další 
oblasti působnosti v Berlíně. 
Díky prodloužení smlouvy rozší- 
říme i tuto spolupráci a můžeme 
tak společnost Philip Morris 
podporovat komplexněji.“

Od roku 2016 je společnost 
LOXXESS odpovědná i za skla-
dování nízkoobrátkového zboží 
a náhradních dílů v závodě 
PMMG. Patří sem například 
strojní součásti do výrobních 
zařízení. Mezi úkoly svěřené 
společnosti LOXXESS dále patří 
vyřizování dovozů a vývozů 
včetně průvodních expedičních 
dokladů a celního odbavení. 
V závodě v Berlíně pracuje pro 
společnost Philip Morris 80 
zaměstnanců firmy LOXXESS, 
v rámci rozšíření vzroste tento 
počet o dalších jedenáct pra-
covních míst.
Michael Claus, Supervisor LSP 
Management společnosti Philip  
Morris Manufacturing GmbH, 
zdůvodnil udělení zakázky takto:  
„LOXXESS je jako poskytova-
tel fulfillmentu již dlouhá léta 
kompetentním a spolehlivým 
partnerem společnosti Philip 
Morris. Poté, co nás tento po-
skytovatel služeb dokázal ve 
fázi výběrového řízení opětovně 
přesvědčit, budeme v budoucnu 
na službách, flexibilitě a kompe- 

further areas. This refers to 

services in the area of interim  

storage and production-sup-

plying logistics with raw to-

bacco for the Philip Morris 

plant in Berlin. 

Since its foundation in 1970, 

Philip Morris has grown over 

many years with the Marlboro 

and L&M brands. In the 1980s, 

LOXXESS initially took care of 

the production logistics for the 

Philip Morris plant in Berlin. 

Since then the partnership has 

developed. Today 80 LOXXESS 

employees are working for 

Philip Morris and eleven addi-

tional jobs will be created as 

part of the expansion.

LOXXESS has been the logistics 

partner for tobacco manufac-

turer Philip Morris for more 

than 30 years. Following a 

tender this year, Philip Morris  

Manufacturing GmbH (PMMG) 

has extended the contract 

and entrusted LOXXESS with 

30 years of part-
nership extended

PARTNERSTVÍ PRODLOUŽENÉ 
NA VÍCE NEŽ 30 LET

2
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KONGRESY
NOVINKY

In September 2018, around 

500 experts from the logistics 

sector gathered in Dortmund 

under the motto "Everything 

in Motion" on occasion of the 

Fraunhofer IML Logistics Future  

Congress. Christina Thurner, 

member of the management 

board of LOXXESS and mem-

ber of the advisory board of 

trans-o-flex Express GmbH, 

gave a presentation entitled 

"Think digital – act Logi[sti]cal",  

presenting the opportunities of  

digitization using the example 

of LOXXESS and trans-o-flex.

Na Kongres budoucnosti logis-
tiky Fraunhofského institutu 
IML v Dortmundu se v září 
2018 sjelo cca 500 odborníků 
logistické branže pod heslem 
„Vše v pohybu“.

tosti digitalizace na příkladu 
společností LOXXESS a trans-
o-flex. Digitalizace umožňuje 
efektivnější a snazší organiza- 
ci logistických procesů, dokáže  
posílit vztah a vazby se zá-
kazníky a zlepšit procesy řešení 
problémů a s tím spojenou  
komunikaci. Toho dosahuje 
společnost LOXXESS například 
na základě digitalizace skladu,  
trans-o-flex poskytuje díky 
sledování zásilek vysokou bez-
pečnost a transparentnost.
Interně zprostředkovává tak-
zvaná „Wiki+“ ve firmách 
stávající know-how. Christina 
Thurner zdůraznila v rámci 
přednášky své přesvědčení: 
„Logistika budoucnosti je in-
teligentní a efektivní, digi-
tální a vysoce zaměřená na 
zákazníky.“

Christina Thurner, členka vedení  
společnosti LOXXESS a členka 
rady společnosti trans-o-flex 
Express GmbH, představila na  
přednášce pod názvem „Think  
digital – act Logi[sti]cal“ příleži-

Digital in motion
EN

DIGITÁLNĚ V POHYBU

1

PREZENTACE OPTIMALIZOVANÉHO 
PROCESU VYCHYSTÁVÁNÍ
Na začátku listopadu proběhla 
pod heslem „Logistics meets 
Start-Up meets Standard“ v GS1  
Germany Knowledge Center v 
Kolíně vzrušující výměna zku-
šeností mezi start-up firmami 
a poskytovateli logistiky.
Úspěšné digitální obchodní 
modely se opírají o dobře 
fungující průběh procesů. 
Logistika hraje přitom rozho-
dující roli. Příklad digitalizace 
procesů ve skladu představili 
Marcel Breusch, člen vedení 
společnosti LOXXESS, a Jens 

Harig, CEO společnosti Picavi, 
ve společném programu Key-
Note.
LOXXESS používá řešení  
Pick-by- Vision od firmy Picavi 
s brýlemi Google Glasses od 
roku 2015. Díky tomu jsme 
mohli optimalizovat proces 
vychystávání. V současnosti 
se u společnosti LOXXESS 
používá 20 datových brýlí, 
které neustále zvyšují pro- 
duktivitu a minimalizují 
chybovost ve vychystávacím 
procesu.

At the GS1 German Knowledge 

Center in Cologne an exciting 

exchange between start-ups 

and logisticians under the mot-

to "Logistics meets Start-Up 

meets Standard" took place at 

the beginning of November. 

Marcel Breusch, member of 

the LOXXESS management 

board, and Jens Harig, CEO of 

Picavi, presented an example 

of the digitization of ware- 

house processes in a joint 

keynote speech. 

LOXXESS has been using  

Picavi's Pick-by-Vision solution  

with Google Glasses since 

2015.

LOXXESS presents 
optimized picking 
process

EN

Christina Thurner během 
své přednášky v Dortmundu
Snímek: Fraunhofský institut IML

1



7
KONGRESY    CERTIFIKACE ABCERT

NOVINKY

SNAHA O ROVNOPRÁVNOST

BIO PEČEŤ PRO LOXXESS

Cílem realizátorů ze společnosti 
herCAREER je bojovat proti 
tomu, aby se naplnila prognóza 
Světového ekonomického fóra, 
že by bylo třeba ještě 217 let,  
než ženy dosáhnou rovnoprávné- 
ho postavení ve svém povolání. 
V říjnu 2018 se již počtvrté  
konal v Mnichově veletrh, 
kterého se zúčastnilo více než 
200 vystavovatelů a cca 5 000 
návštěvníků.
Christina Thurner, členka ve-
dení společnosti LOXXESS AG, 
představila při diskuzi na pó-
diu svoje názory na téma vlivu 
digitalizace na pracovní svět a 

převzala „patronát u stolu“ při 
síťové akci herCAREER@Night.
Tato večerní akce má absol-
ventkám, ale také kariéru bu-
dujícím ženám a podnikatelkám 
představit sítě a podpořit je při 
dalším a rychlejším profesním 
postupu.
Účastnice sítě se tak setkaly v 
rámci společné večeře s člen-
kami představenstva, členkami 
dozorčích rad, podnikatelkami,  
zakladatelkami firem, persona- 
listkami a odbornicemi v nej-
různějších branžích, ale také s 
muži, kteří se zasazují o rovnost 
příležitostí.

The aim of herCAREER is to 

counteract the World Econo-

mic Forum's forecast that it will 

take 217 years before women 

will be equal in their careers. 

In October 2018, the fair took 

place in Munich for the fourth 

time with over 200 exhibitors 

and around 5,000 visitors. 

In a panel discussion, Christina 

Thurner, member of the man-

agement board of LOXXESS 

AG, presented her views and 

met job starters, achievers 

and founders at the network 

event herCAREER@Night. The  

evening event is intended to 

support them in their profes-

sional advancement.

Commitment to 
gender equality

EN

Společnost LOXXESS pracuje 
v souladu se směrnicemi pro 
výrobce bioproduktů a splňuje 
podmínky pro provozovny a 
procesy, příjem zboží, výchozí 
dokumentaci a označování a 
vyúčtování bioproduktů. 
V červnu 2017 již byla certifi-
kována jedna hala společnosti 
LOXXESS v závodě v Boru 
pro skladování biopotravin 

pocházejících z ekologického 
zemědělství. 
V září 2018 potvrdila společnost 
ABCERT jako kontrolní orgán 
standardy podle nařízení EU 
číslo 83412007 a 889/2008 s  
recertifikací. Zároveň vystavila  
certifikát pro druhou halu v 
Boru.

In June 2017, a LOXXESS hall at 

the Bor site was already certi-

fied for the storage of organic 

products. In September 2018, 

the inspection body ABCERT 

confirmed the standards in 

accordance with the EU Eco-

Regulation No. 83412007 and 

889/2008 with a recertification. 

At the same time ABCERT is-

sued the certificate for a se-

cond hall in Bor.  

Organic label for 
LOXXESS

EN

Zleva doprava: Franziska Pörschmann, 
majitelka nakladatelství Rabenmüt-
ter, Christina Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS, Tina Jäger, členka 
vedení společnosti Klassik Radio

1

Christina Thurner vyhodnotila 
akci pozitivně:
„Považuji tento formát a cíle 
akce za velkolepé. Jako podni-
katelka v branži, kde stále 
ještě převládají muži, bych si 
přála, aby něco takového exis-
tovalo již v dobách, kdy jsem 
začínala.“

www.her-career.com
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E-COMMERCE
BEST PRACTICE

O nline obchod zažívá boom. 
Podle informací Spolkového 
svazu balíkové a expresní 

logistiky byly v uplynulém roce v 
Německu zaslány více než tři miliar-
dy balíků. Tato čísla dále porostou, 
podle odhadu společnosti McKinsey 
& Company dokonce na pět miliard 
zásilek v roce 2025.
Růst elektronického obchodování 
navíc prodlužuje zásobovací řetězce. 
Pracovní skupina Fraunhofského 
institutu pro Supply Chain Services 
(SCS) proto v nové studii „Top 100  
logistiky" vychází z toho, že poptávka  
po službách v oblasti fulfillmentu 
a v segmentu expresních kurýrních 
služeb zejména ve spotřebních seg-
mentech obchodu poroste.

OUTSOURCING OD SAMÉHO 
ZAČÁTKU
Od začátku svěřila firma LUDWIG BECK 
logistiku pro e-shop kosmetických 
výrobků tradičního obchodního 
domu na Marienplatz v Mnichově 
do rukou společnosti LOXXESS. Od 
roku 2012 lze „Kaufhaus der Sinne“ 
s e-shopem kosmetických výrobků 
navštívit také online na adrese www.
ludwigbeck.de. E-shop přináší díky 
nabídce cca 10 000 produktů více 
než 100 značek luxusní a výběrové 
kosmetiky koncept oddělení kosme-

tiky „NA VLASTNÍ KŮŽI“ na internet. 
Společnost LOXXESS vybudovala pro 
online obchod LUDWIG BECK logis-
tický koncept a stará se v pobočce v 
Aurachu o všechny procesy od příjmu 
zboží, přes skladování, odeslání až po 
řízení vratek. Od začátku provázela 
firma LOXXESS rok od roku rostoucí 
online obchod také službami v oblasti 
fulfillmentu.
Cesta ke spotřebiteli totiž často 
začíná již před dodáním: v call cent-
ru. Zde poskytují speciálně školení 
kontaktní partneři týmu LOXXESS 
jménem zákazníka informace o pro-

LOXXESS PŘINÁŠÍ 
„KAUFHAUS DER SINNE“ 
AŽ DOMŮ
Outsourcing logistických služeb je pro obchod a výrobce cestou ke snížení nákladů, zvýšení 
efektivity a současně k posílení své hlavní činnosti. Zejména v podmínkách rostoucího 
elektronického obchodování je pro podniky dobrou volbou, pokud svěří logistiku do rukou 
specializovaných poskytovatelů služeb. Společnost LOXXESS nabízí tomuto segmentu 
spoustu odborných znalostí. LOXXESS tak poskytuje nejen podporu, od příjmu zboží až 
po správu vratek, ale také fulfillmentové 
služby v call centru.
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cesu objednávky a stavu dodání 
nebo se v případě potřeby starají 
o náhrady a reklamace. Tým zná 
dodavatelský řetězec a produkty 
společnosti LUDWIG BECK a poskytuje 
zákazníkům e-shopu v rámci všech 
požadavků pomoc a poradenství.
Dotazy k výrobkům a zvláštní přání se 
vyjasňují přímo s kontaktní osobou z 
týmu LUDWIG BECK, aby bylo možné 
zákazníkovi poskytnout rychlé a 
úplné informace. Je to možné díky 
maximální transparentnosti všech 
údajů o zákazníkovi a objednávce a 
propojení mezi systémem zbožního 
hospodářství firmy LUDWIG BECK a 
systému správy skladu firmy LOXXESS. 
Fulfillment Engine společnosti 
LOXXESS je informačně technická 
páteř, která tuto transparentnost 
zajišťuje.
Outsourcing logistických služeb má  
podíl na rostoucím úspěchu online  
obchodu. To potvrzuje Fabian Goehler,  

jednatel společnosti ludwigbeck.de 
GmbH: „Společně se skvělými partne- 
ry jako je v oblasti naší logistiky 
LOXXESS se nám podařilo vybudovat 
unikátní e-shop. Rozrostli jsme se a 
etablovali jsme se jako pevná veličina 
v oblasti kosmetiky na síti. Zejména 
z pečlivého balení a rychlého dodání 
na „úrovni Amazonu“ jsou naši 
zákazníci neustále nadšení.“
Ať už se jedná o speciální dárková 
balení od jednotlivých výrobců, 
řízené bonusy nebo zvláštní předpisy 
pro balení: školený tým firmy 
LOXXESS zná všechny požadavky 
a zvládá je každý den. Zvláštní 
význam má přitom zabezpečení 
křehkého zboží v balíkách, neboť 
je bezpodmínečně nutné ušetřit 
zákazníka zklamání z rozbitého 
flakonu nebo poškozeného zboží.  
V rámci akcí jako o Vánocích nebo 
při výročí obchodu 4. prosince obdrží 
zákazníci s každou dodávkou také 

dárek. Takové speciální akce jsou pro 
každého online prodejce, který se 
soustředí na spokojenost zákazníků, 
nezbytné. Stejně flexibilní musí být 
poskytovatel logistických služeb.
V průběhu doby si společnost LUDWIG 
BECK se svým e-shopem podmani-
la vedle Německa a Rakouska nové 
trhy jako Itálii, Belgii, Lucembursko, 
Nizozemsko a Švýcarsko, které jsou 
spravovány z Aurachu. Předpokládá 
se další růst.

ZOHLEDNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍCH 
POŽADAVKŮ
Díky rozsáhlým službám od přijetí 
zakázky až po zpracování platby 
může společnost LOXXESS zákazníky 
provázet po celé Customer Lifetime 
Journey a komplexně je podporovat v 
oblasti elektronického obchodování.
Služby jsou přitom například pro 
společnost LUDWIG BECK vyvíjeny 

1

2

Tradiční obchodní dům LUDWIG BECK na Marienplatz 
v Mnichově
Úvodní strana e-shopu s kosmetickými výrobky s 
výběrem cca 10 000 produktů více než 100 značek 
luxusní a výběrové kosmetiky

1

2
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Outsourcing of logistics services 

is a way for retailers and ma-

nufacturers to reduce costs, increase  

efficiency and at the same time 

strengthen their core business. Partic-

ularly in the growing e-commerce 

sector, companies are well advised 

to place logistics in the hands of spe-

cialized logistics service providers. 

LOXXESS has built up  deep expertise 

in this field and offers not only logis-

tics from goods receipt to returns  

management, but also fulfillment 

services in the call center. 

LUDWIG BECK entrusted LOXXESS 

with the logistics for the beauty 

online shop of the traditional de-

partment store at Marienplatz in 

Munich right from the start. Since  

2012, LUDWIG BECK has also been 

available online with a beauty  

shop at www.ludwigbeck.de. With  

a selection of around 10,000 pro-

ducts from over 100 luxury and  

niche cosmetics brands, LUDWIG 

BECK continues the approach of its 

cosmetics department on the inter-

net.

LOXXESS helped set up the logistics 

for LUDWIG BECK's online business 

and takes care of all processes at 

the Aurach location, from goods re-

ceipt, storage and dispatch to returns 

management. Right from the start, 

LOXXESS also provided fulfillment 

services in the call center for the onli-

ne business, which is growing from 

year to year. 

LOXXESS can flexibly adapt the order  

volume to the fast-moving online  

business, be it in the Christmas busi- 

ness or in the course of opening up 

new markets. In addition to Ger-

many and Austria, LUDWIG BECK has  

opened up new markets such as 

Italy, Belgium, Luxembourg, the  

Netherlands and Switzerland with 

the online shop. Further growth is 

foreseeable.

EN

LOXXESS brings 
LUDWIG BECK 
into your home

3
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V pobočce v Aurachu  
se společnost 
LOXXESS stará o 
všechny procesy 
e-shopu společnosti 
LUDWIG BECK s 
kosmetickými 
výrobky od příjmu 
zboží, přes skla-
dování, odeslání až 
po řízení vratek

3

individuálně dle potřeb zákazníka. 
Také objem zakázek může společnost 
LOXXESS flexibilně přizpůsobit dyna-
mickému vývoji online obchodu, 
například v době vánočních nákupů 
nebo při vstupu na nové trhy. Kva-
lifikace týmů v Multi-User pobočkách 
společnosti LOXXESS přesahuje rámec 
projektu. Mohou převzít úkoly pro 
různé zákazníky a rychle reagovat, 
když je nutné zvládnout vysoké počty 
objednávek. Know-how, personální 
zdroje a kapacity skladových míst, IT 
systémy a nakonec i služby call centra  
společnosti LOXXESS poskytují zákaz-
níkům podmínky pro společný růst 
elektronického obchodování.
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A ktuálně využívají téměř tři  
miliony domácností v Ně-
mecku HD PLUS. 95 procent 

kupujících potvrzuje, že je spokojeno  
nebo dokonce velmi spokojeno a 
devět z deseti kupujících by HD PLUS 
doporučilo dále. Předpokladem pro 
vysokou spokojenost zákazníků je 
mimo jiné rychlá a bezchybná logis-
tika. 
Společnost LOXXESS má specifické 
odborné znalosti v oboru mediální 
logistiky a poskytuje služby v ob- 
lasti fulfillmentu. Činnosti přesahují 
skladování, kompletaci a odesílání 
technických zařízení, reklamních 
prostředků a sériových kuponů a  
sahají od vlastního firemního call  
centra až po správu pohledávek.
Pracovníci call centra firmy LOXXESS 
v Berlíně poskytují specializovaným 
prodejcům HD PLUS pomoc a pora-
denství a zodpovídají dotazy týkající 
se výrobků, dodávek a plateb.  
Jako kompetentní partner informuje 
LOXXESS proaktivně o stávajících 
speciálních akcích a změnách, takže 
prodejci mají vždy k dispozici veškeré 

SOFISTIKOVANÝ 

KONCEPT 
PRO HD PLUS 

HD PLUS, dceřiná společnost předního světového 
provozovatele satelitního vysílání, skupiny SES, 

pracuje od roku 2009 na vizi „HDizace“ stále 

více domácností v Německu. S HD PLUS mohou 
domácnosti přijímat nabídku 23 privátních a více 
než 40 volných vysílačů přes satelit v HD kvalitě a 
tři exkluzivní nabídky v UHD kvalitě. V oblasti  
logistiky se HD PLUS spoléhá komplexně 
na dlouholeté outsourcingové partnerství se 

společností LOXXESS
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Kompaktní design haly přitom za-
ručuje krátké dráhy a rychlé vyřízení. 
Počet rezervovaných balicích stolů 
dokáže firma LOXXESS flexibilně 
přizpůsobit aktuální situaci v oblasti  
zakázek HD PLUS. Kvalifikace za-
městnanců se neomezuje na jeden 
projekt. Takzvaná příčná certifikace  
a flexibilní nasazení pracovníků 
umožňují firmě LOXXESS zvládnout 
vytížení ve špičkách. Tímto způsobem 
profituje HD PLUS i LOXXESS z výhod 
Multi-User-Warehouse.
Na vlastních expedičních stolech jsou 
procesy řízeny čárovým kódem. Stačí 
naskenovat čárový kód a vytiskne se 
osobní dopis pro zákazníka. Sériová 
čísla všech výrobků se automaticky 
přiřadí odpovídající jednotce zásilky. 
Balíky jsou ještě tentýž den předány 
přepravci a již další den expedovány. 
Dr. Claus-Peter Amberger, člen před-

MEDIÁLNÍ LOGISTIKA
BEST PRACTICE

relevantní informace. Kromě toho 
přebírá LOXXESS nákup a indivi-
duální přípravu prodloužení licence  
HD PLUS. K zakázce patří správa 
odpovídajících kódů pro prodloužení 
licence a sériových čísel přijímačů, 
modulů CI a čipových karet. Fulfill-
mentové služby firmy LOXXESS do-
plňuje správa pohledávek s komplet-
ními službami a výkonným systémem 
pro elektronické zpracování dat.

STATUS QUO OPTIMALIZACE 
PROCESŮ 
V závodě LOXXESS v českém Boru 
vybírají pracovníci položky každé 
objednávky podle vychystávacího 
seznamu s optimalizovanou dráhou. 
Seznam se zobrazuje na mobilních 
koncových zařízeních. Ručním skene-
rem se s každým „výběrem“ porovná 
čárový kód na seznamu s kódem na 

výrobku a na regálovém místě.
 Digitálním porovnáním dat zajišťuje 
společnost LOXXESS, že vychystávání 
proběhne bezchybně.
Systém přitom spustí automatické 
následné procesy a zadá například 
dodatečnou objednávku, pokud záso-
ba klesne pod definované množství. 
Pro každý výrobek je individuálně  
stanoveno množství zásoby a 
vypočtena dodací lhůta pro doplnění 
od subdodavatele. Hans-Georg Fuchs,  
vedoucí CRM systému společnosti 
HD PLUS GmbH, vysvětluje: „Pomocí 
tohoto individuálního přesného 
plánování výrobků je společnost 
LOXXESS trvale schopna dodávat 
všechny výrobky HD PLUS. Odborné 
znalosti firmy LOXXESS a specifické 
vybavení pro tuto branži, kterým 
závod v Boru disponuje, nám po-
skytují rozhodující výhody.“

Společnost LOXXESS 
zajišťuje kompletní logistiku 
technických zařízení, 
reklamních prostředků a 
sériových kuponů HD PLUS. 
LOXXESS přitom high tech 
obchod podporuje spe-
cifickými službami v oblasti 
fulfillmentu.

1
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stavenstva LOXXESS AG, zdůrazňuje: 
„Při veškeré složitosti by měl být  
dobrý logistický koncept vždy jedno-
duchý. V tom spočívá výzva. V závodě 
v Boru jsme naše služby a procesy 
zaměřili mimo jiné na mediální logis-
tiku a neustále pracujeme na optima-
lizaci našeho konceptu.“

TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI
Společnost LOXXESS testovala v zá-
vodě v Boru nové technologie skene-
ru a již je zčásti používá v běžném 
provozu. Například se používají 
rukavice se skenerem k balení a 
zpracování vratek. Pan Amberger 
je přesvědčen, že lze logistiku i přes 
veškerou její složitost díky novým 
technologiím do budoucna ještě více 
zjednodušit. Pan Fuchs to potvrzuje: 
„Společnost LOXXESS splňuje naše 
speciální požadavky na logistiku od 
roku 2009 a neustále přizpůsobuje 
svoje rozsáhlé služby technolo-
gickému pokroku. To je důležité pro 
náš úspěch.“
Také Claus-Peter Amberger považuje 
neustálé inovace za rozhodující fak-
tor úspěchu a přesvědčivě doplňuje: 
„Plníme očekávání společnosti 
HD PLUS, protože se dynamicky  
a flexibilně přizpůsobujeme potře-
bám zákazníků a růstu. Vedle 
bezpodmínečné odborné kompeten-
ce spočívá další velká výhoda firmy 
LOXXESS v tom, že prospívá obchodu 
HD PLUS.“

HD PLUS, the subsidiary of the 

world's leading satellite oper-

ator, the SES Group, has been wor-

king since 2009 on its vision to 

bring HD quality to more and more 

TV households in Germany. For the 

complex logistics, HD PLUS relies on 

its long-standing outsourcing part-

nership with LOXXESS. 

Currently, almost three million 

households in Germany use HD 

PLUS. 95 percent of buyers confirm 

that they are satisfied or even very 

satisfied and nine out of ten buyers 

would recommend HD PLUS to 

others. One of the prerequisites for 

high customer satisfaction is fast 

and faultless logistics. 

LOXXESS has industry-specific ex-

pertise in media logistics and of-

fers fulfilment services. Its activi-

ties extend beyond the storage, 

commissioning and dispatch of 

technical equipment, advertising  

materials and serialized vouchers 

and range from an own call center 

to accounts receivable manage-

ment.  

The employees of the LOXXESS 

call center in Berlin are on hand to 

provide HD PLUS distributors with 

advice and assistance and answer 

questions about products, deliv-

eries and payments. In addition, 

LOXXESS takes care of the procure-

ment and extensions of HD PLUS. 

The service includes the administra-

tion of corresponding extension 

codes and serial numbers of re- 

ceivers, CI modules and smart cards. 

LOXXESS's fulfillment services are 

supplemented by accounts re- 

ceivable management. 

At the Bor site, LOXXESS geared 

its services and processes to media  

logistics and is constantly wor-

king on optimizing the concept. 

For example, LOXXESS tested new 

scanning technologies at its Bor site 

and is already using some of them 

in regular operations. 

Dr. Claus-Peter Amberger, CEO of 

LOXXESS AG, states: "We meet the 

expectations of HD PLUS, because 

we adapt dynamically and flexibly 

to customer needs and growth.” 

The constant further development 

is a decisive success factor. 

EN

A clever concept 
for HD PLUS 

MEDIÁLNÍ LOGISTIKA
BEST PRACTICE
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Tento moudrý citát Voltaira, francouzského filozofa, uznává také společnost LOXXESS. Proto se 
průběžně testují nebo se stabilně implementují inovativní řešení a optimalizace procesů, které 
zlepšují procesy ve skladu spojené s určitými úkoly a zjednodušují manipulaci. Pracovníci na 
pozici Junior Logistik Manager Linda Lachmeyer (25) a Sascha Ruzek (30) představují některé 
z těchto novinek na pobočce v Boru.

„LEPŠÍ JE NEPŘÍTELEM 
DOBRÉHO“

OPTIMALIZACE PROCESŮ
KOMPETENCE

Stolní skenery zrychlují 
procesy
„Namísto dosavadní evidence zboží 
pomocí ručního skeneru používají nyní 
zaměstnanci při finální kontrole zboží 
pro zákazníka z oblasti obchodu s  
drogerií stolní skenery. Přístroje jsou 
zabudované do pracovního stolu 
podobně, jako to známe z pokladen 
v supermarketu. Výhoda: Baliči mají 
obě ruce volné a mohou tak pracovat  
rychleji a jsou produktivnější,“ popi-
suje Sascha Ruzek technickou inovaci.

Objemově optimalizované 
vychystávací přepravky a 
vozíky
Linda Lachmeyer vysvětluje: „Z analýzy ob- 
jemu jednotlivých zakázek pro dva zákaz-
níky z oblasti elektronického obchodování  
vyplynula optimální velikost vychystávacích 
přepravek a vozíků. Zakázky jsme seskupi-
li do jakýchsi clusterů a vyvinuli vhodné 
nádoby, které umožňují zvládnout během 
jedné vychystávací trasy vyšší počet 
zakázek, což značně zvýšilo produktivitu.“

1

2

Optimalizace tras
Sascha Ruzek říká: „Software partnera 
Heureka vytvoří ze stávajících zakázek 
zákazníka se zohledněním plánovaných 
přerušení pro každou zakázku optimální 
vychystávací trasy tak, aby se redukovaly 
cesty pracovníků. Přitom se zohledňují 
různé objemově optimalizované vychys-
távací přepravky a vozíky a pro pra-
covníka se vytvoří na vyžádání vhodné 
vychystávací trasy.“

3

Sascha Ruzek, vzděláním obchodní asi-
stent, pracuje od roku 2009 u společnosti 

LOXXESS. Od dubna 2017 se stará o 
optimalizaci v závodě v Boru.
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KOMPETENCE

This is the wisdom of Voltaire, the French 

philosopher of the Enlightenment, and it 

is also the maxim of LOXXESS. Innovative 

solutions and process optimizations are 

constantly being tested or put into con-

tinuous operation to improve warehouse 

processes and simplify handling. 

The two junior logistics managers Linda 

Lachmeyer (25) and Sascha Ruzek (30) 

present some of the innovations at the 

Bor site.

1  
Instead of collecting items with a 

hand-held scanner, employees use 

table scanners to control the articles.

2  
An analysis of the volume of indivi-

dual orders for two customers in the 

e-commerce sector resulted in the 

optimum size for picking crates and 

carts.
 

3  
Software from the partner Heureka 

Business Solutions uses existing or-

ders to create optimal picking routes 

for each order to reduce walking 

distances.  

4  
 LOXXESS created various item cate-

gories using an ABC analysis. Each 

item category has been assigned to 

corresponding storage locations. 

5  
Tablets provide more freedom of 

movement and improved display of 

product images, colors or walking 

routes. 

6  
The tests of Google data glasses have 

generated positive results. About 20 

data glasses are to be used.

7  
LOXXESS has also developed a par-

tially automated packaging concept.  

EN

"Better is the 
enemy of good"

Částečná automatizace 
balení
Sascha Ruzek říká: „Pro logistiku stejného 
řetězce drogistického zboží jsme vyvinuli 
také částečně automatizovaný koncept 
balení. Centrální automaty tak nyní 
provádějí operace postavení a uzavření 
kartonu včetně stlačení, individuální 
umístění nálepek pro nebezpečný náklad 
a tisk a umístění přepravních štítků. 
Možný je dokonce tisk dodacích listů a 
jejich přiložení k balíku. Všechny stanice 
jsou propojené flexibilní dopravní tech-
nikou. Teleskopický dopravník následně 
podává balíky do kontejneru.“

Samostatný úsek skladu pro 
nízkoobrátkové zboží
„Pro zákazníky v oblasti elektronického 
obchodování jsme vytvořili různé katego-
rie zboží pomocí analýzy ABC. Každé ka-
tegorii zboží byla přidělena odpovídající 
skladová místa. Nízkoobrátkové zboží 
nyní skladujeme v samostatné sekci zásob 
paletového regálu a odebíráme je pomocí  
vysokozdvižného vozíku přímo z této 
sekce. Toto nízkoobrátkové zboží tak 
nezabírá skladová místa na zemi. Místa na 
zemi tedy můžeme optimálně využít pro 
rychloobrátkové zboží,“ popisuje Linda 
Lachmeyer výhody projektu.

4

7

Tablety ve vychystávacím 
procesu
„Více volnosti pohybu a zdokonalené zob-
razení obrázků výrobků, barev nebo cest 
poskytují tablety, které se používají pro tři 
zákazníky z oblasti elektronického obcho-
du. Tyto tablety jsou pevně instalované na 
vychystávacím vozíku a pracovník je nemusí 
nosit jako běžný přístroj MDE,“ vysvětluje 
Linda Lachmeyer.

Linda Lachmeyer studovala mezikulturní 
podnikový a technologický management 
ve Weidenu / Horní Falcko. Na logistiku 
narazila při praxi během studia, od 
července 2018 pracuje u firmy LOXXESS 
v Boru.

5

Použití a testování Google 
Glasses
Sascha Ruzek vysvětluje test s Google 
Glasses: „Pro prodejce drogistického 
zboží se má používat cca 20 datových 
brýlí Google. Testy brýlí vedly ke 
kladným výsledkům. Pracovníkovi se 
tak mohou relevantní informace zob-
razovat přímo v zorném úhlu a může 
provádět vychystávání „hands free“. 
Brýle navíc poskytují volný prostor např. 
pro zobrazování obrázků výrobků,  
barev, cest atd.“

6
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SPOLUPRÁCE
STRATEGIE

P oté, co IT odborníci pod ve-
dením Marcela Breusche, člena 
vedení společnosti, odpovědné- 

ho za IT, v malém týmu již jeden a půl 
roku testovali aplikaci Confluence, 
jsou přesvědčeni o tom, že je software  
užitečný. Nabízí možnost budování 
interní databáze vědomostí firmy 
LOXXESS a do budoucna bude možné 
dokumentovat stávající vědomosti a 

dát je k dispozici všem.
Software, který bude od ledna 2019 
zaveden ve všech odpovědných 
úsecích a na všech pobočkách, po-
skytuje nejlepší předpoklady pro in-
teraktivní práci na společných nápa-

Společnost LOXXESS zavádí podnikovou Wiki. Software pomáhá různým oddělením ve 
společné práci na nápadech, projektech a dokumentech a umožňuje ukládání know-how 
a zkušeností z různých poboček. Dokumenty a informace se ukládají na jednom místě a 
vědomosti jsou interně sdíleny.

SDÍLENÍ  VĚDOMOSTÍ 

dech a projektech, shromažďování 
vědomostí, zvýšení transparentnosti 
a usnadnění organizace. 
Confluence umožní všem oprávněným 
uživatelům číst a editovat uložené in-
formace a soubory. To může probíhat 
dokonce i současně. Například 
mohou pracovníci z různých poboček 
společně pracovat na nějaké „strán-
ce“ a vyměňovat si k tomu informace.
Všechny změny budou kdykoliv 
dohledatelné a funkce komentáře 
přispěje navíc ke kolegiální spolu-
práci.
Díky této interní databázi informací  
ve spojení se spoluprací, takzvané 
„Wiki+“, může více než 500 
zaměstnanců ze všech odpovědných 
úseků a poboček zažít týmovou 
práci v novém. Marcel Breusch se již 
zaměřuje na konkrétní projekt pro 
přípravu v nástroji pro spolupráci: 
IT servisní technická podpora firmy 
LOXXESS může pomocí aplikace 
Confluence poskytnout odpovědi na 
nejčastější dotazy a problémy a upo-
zornit na příklady BestPractice.

LOXXESS launches "Confluence", 

a corporate wiki. The software 

supports the various departments in 

storing know-how and experience 

across locations and in working on 

joint ideas, projects and documents. 

The documents and information are 

stored in one place and the know-

ledge is shared internally. 

After the IT experts around Marcel 

Breusch, member of the manage-

ment board and responsible for IT, 

have already tested the software 

in a small team for about one and 

a half years, they are convinced of 

its benefits. The software will be 

rolled out in all departments and 

locations beginning in January 2019 

and offers the best conditions for 

working interactively on joint ideas 

and projects, collecting knowledge, 

increasing transparency and facili-

tating organization.  

EN

Sharing knowledge 

WIKI+
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VÝPOČETNÍ STŘEDISKO

STRATEGIE

S   novým výpočetním střediskem 
je společnost LOXXESS ideálně 
připravena na další objemový 

růst a na rostoucí požadavky na 
bezpečnost a využitelnost dat. Nové 
řešení, do něhož bylo investováno 
cca 800 000 eur, splňuje všechny 
příslušné standardy výpočetního 
střediska dle Tier4. Výhodami jsou 
například dva systémy Firewall, dvě 
redundantní databáze, třístupňový 
zálohovací systém, připojení k in-
ternetu prostřednictvím dvou samo- 
statných kabelů nebo přídavné 
elektrické napájení prostřednictvím 
dieselového záložního agregátu. 
Navíc umožňuje bezpečnou komu-
nikaci mezi všemi pobočkami a 
připojení k systémům u zákazníků.
Krok za krokem převáděl Marcel 
Breusch, člen vedení společnosti 
LOXXESS, společně se svým týmem 
dřívější decentralizované struktury 

a IT systémy do nového výpočetního 
střediska. K tomu vedle různých 
serverů patřily také veškeré aplika-
ce pro skladovou správu, zbožní 
hospodářství, časový management, 
bezpečnostní a správní systémy a pro 
e-mail, internet a telefon.
Novou IT strukturu lze v závislosti 
na růstu objemu dat rozšířit. Je tak 
zajištěno, že společnost LOXXESS 
dokáže kdykoliv reagovat na 
požadavky zákazníků a poskytovat 
optimální podporu v éře Big Data. 
Protože se veškerá data zpracovávají 
v Německu, mají zákazníci záruku, 
že jsou splněny všechny požadavky 
EU nařízení GDRP a že bude i s cit-
livými osobními údaji nakládáno v 
souladu s evropským právem.

S ince June 2018, the implemen-

tation phase for LOXXESS's 

own data center has been complet-

ed. Step by step, Marcel Breusch,  

member of the management of 

LOXXESS, and his team brought to-

gether the previously decentralized 

structures and IT systems in the new 

data center. The central IT infra-

structure creates added value, both 

for customers and for the LOXXESS 

team.

With the new data center, LOXXESS 

is ideally equipped for further 

growth in volumes and the require- 

ments in terms of data security and 

availability. The new solution, in 

which LOXXESS invested around 

800,000 euros, meets all relevant 

standards of a Tier4 data center and 

the new IT infrastructure is scal-

able to accommodate growing data  

volumes. 

EN

Migration and 
centralization 
completed

Od června 2018 je dokončena fáze implementace vlastního výpo-
četního střediska firmy LOXXESS. Centrální IT infrastruktura 
vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky i pro tým společnosti 
LOXXESS.

MIGRACE A 
CENTRALIZACE  
DOKONČENA
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„DIE WIRTSCHAFTSMACHER“
STRATEGIE

Kampaň se v první řadě zaměřuje na 
absolventy a nezaměstnané a chce 
zlepšit reputaci třetího největšího 
ekonomického odvětví u veřejnosti. 
Myšlenka: Na koncertní akci se 
podílí co nejvíce logistických svazů, 
sdružení, médií a podniků a společně 
vzbudí maximální pozornost. V nově  
založené iniciativě„Die 
Wirtschaftsmacher“, 
která funguje jako 
iniciátor kampaně pro  
zvýšení prestiže, soustře- 
dí zájmová uskupení, 
poskytovatelé logis- 
tických služeb a obchod  
a průmysl cíleně svoje  
síly a dosahují společně  
větší viditelnosti a vlivu  
než každý sám za sebe. 
Srdcem kampaně jsou  

V znikl nápad na kampaň v  
tematickém okruhu „Image  
logistiky“ Spolkového svazu  

logistiky (Bundesvereinigung Logistik  
e.V.), kde se angažuje také společnost 
LOXXESS. Osmičlenná pracovní sku-
pina nejprve definovala rámcové 
podmínky a sestavila první nápady. 
Následně byly agentury Get the Point, 
Mainblick a teamtosse pověřeny 
konkrétním vypracováním kampaně. 
Spolkový svaz logistiky poskytl star-
tovní kapitál.

„HRDINOVÉ LOGISTIKY“ TAKÉ 
VE SPOLEČNOSTI LOXXESS
Výsledek: Kampaň pro zvýšení 
prestiže „Hrdinové logistiky“ má být 
v Německu spuštěna v polovině roku 
2019. Potřebný minimální rozpočet 
činí 800 000 eur.

„hrdinové logistiky“, kteří jako 
sympatičtí a důvěryhodní poslové 
celkově představují výkonnost a  
profesionalitu všech oblastí logistické 
činnosti. Jsou to lidé z logistické praxe 
v různých firmách, kteří vyprávějí 
napínavé příhody ze své každodenní 
práce. 

LOXXESS PODPORUJE 
„DIE WIRTSCHAFTS-
MACHER“
Reputace logistiky u veřejnosti by si podle názoru mnoha lidí z tohoto oboru zasloužila 
zlepšení. Propagace služeb a atraktivity tohoto oboru se zdá být žádoucí zejména kvůli 
rostoucí konkurenci ohledně poptávky po mladých a kvalifikovaných pracovnících. 
Nyní poprvé existuje iniciativa zaměřená na kampaň ke zvýšení prestiže logistiky „Die 
Wirtschaftsmacher“, která má odstartovat v roce 2019. Společnost LOXXESS patří k 
jednomu z prvních podporovatelů.

1



19
„DIE WIRTSCHAFTSMACHER“
STRATEGIE

Na plakátech, v reklamních inzerá-
tech, na internetu a na běžných 
kanálech sociálních sítí a videoportá-
lech prezentují hrdinové logistiky 
„tvrdá data“ jako například počet 
kilometrů, které ročně ujede profe-
sionální řidič, nebo počet dodaných 
balíků v rámci humanitární logistiky. 
Motivy jsou díky autentické řeči 
obrázků a pestrým barvám velmi 
dobře rozpoznatelné. 

Také společnost LOXXESS již navrhla 
„hrdinu logistiky“: Christoph Schmitt, 
který jako ředitel závodu úspěšně rea-
lizoval inovativní projekty zaměřené 
na dosažení větší efektivity a kvality 
v procesech.
Christina Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS, má radost, že 
poprvé existuje společná snaha o 
zlepšení vnímání logistiky: „Výslovně 
vítáme, že bude spuštěna všeobecná 
kampaň zaměřená na zvýšení prestiže 
logistiky! Je nejvyšší čas, abychom 
všichni společně upozornili veřejnost 
na logistiku s jejími rozmanitými, 
potřebnými funkcemi, atraktivními 
profesními oblastmi a nesčetnými  
‚hrdiny logistiky‘.“

According to many industry partici-

pants, there is room for improve-

ment in the public image of logistics. 

The increasing competition for junior 

staff and specialists makes it particu-

larly important to communicate the in-

dustry's achievements and attractive- 

ness to the outside world. Now, for  

the first time, "Die Wirtschaftsmacher"  

is a comprehensive initiative for a  

logistics image campaign that is due 

to start in 2019. LOXXESS is one of the 

early supporters.

At the heart of the campaign are  

"logistics heroes" who, as likeable and 

credible ambassadors, stand for the 

efficiency and professionalism of all 

logistics fields of activity as a whole. 

They are people from logistics practice 

in various companies who tell exciting 

stories from their everyday work. The 

logistics heroes present "strong facts" 

such as the annual mileage of a pro-

fessional driver or the number of par-

cels delivered as part of humanitarian 

work on posters, in advertisements, on  

the internet and on the usual social 

media channels. LOXXESS has also 

already proposed a "logistics hero": 

Christoph Schmitt, who has success- 

fully carried out innovation projects to 

achieve greater efficiency and quality 

in processes.

EN

LOXXESS 
supports "Die 
Wirtschaftsmacher" 

CHRISTOPH SCHMITT
Ředitel závodu, LOXXESS AG

„Hrdina logistiky“, protože … 
ve věku 34 let řídí tým 

700 pracovníků a úspěšně 
realizoval velké projekty 

zaměřené na zajištění kvality a 
zvýšení efektivity logistických 

procesů ve skladu.

Některé návrhy motivů kampaně. Díky 
autentické řeči obrázků a 2 pestrým 
barvám jsou snadno rozpoznatelné

1

2

2
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S NADŠENÍM PRO  
LOGISTIKU A 
JEJÍ TÝM
38letá Miroslava Schneck-Steinová, které říkají její kolegové „Mirka“, nese v největším 
závodě firmy LOXXESS v Boru odpovědnost za 365 kolegyň a kolegů. V roce 2009 zaháji-
la svoji kariéru ve společnosti LOXXESS jako skladnice, potom pracovala nejprve jako 
vedoucí týmu, pak jako vedoucí oddělení a nyní jako provozní manažerka. Její kariéra je 
příkladem podpory talentů a pracovníků, kterou společnost LOXXESS poskytuje.

PORTRÉT
TÝM LOXXESS

Jak jste našla zaměstnání u firmy 
LOXXESS? 
Do roku 2010 jsem podnikala v 
maloobchodě. V té době mě jedna 
přítelkyně upozornila na LOXXESS. 
Rozhodla jsem se, že se zde budu 
ucházet o místo. O několik týdnů 
později mě firma LOXXESS přijala do 
trvalého pracovního poměru.
Práce v logistice mě velmi bavila, 
takže jsem svoje podnikání ukončila 
a začala jsem se plně věnovat práci ve 
společnosti LOXXESS. Stala jsem se ve-
doucí týmu, vedoucí oddělení a před 
dvěma lety provozní manažerkou v 
závodě v Boru.
Pamatujete si prodejní ceny 17 000 
druhů zboží, které společně s vaším 
týmem expedujete. To zní opravdu 
nadšeně. Co je na logistice tak 
zajímavého?

Ano, mám dobrou paměť na čísla 
a jsem nadšená ze svých zákazníků 
(směje se). Mám ráda každodenní 
obchod a jak dobře všechno funguje,  
když pracujeme společně. Ve 
společnosti LOXXESS jsme bez ohle-
du na to, z jaké pobočky jste, velký 
tým. To je velkolepé. Kromě toho je 
logistika neustále v pohybu. To se ke 
mně hodí, protože oceňuji stále nové 
impulzy a ráda se pouštím do nových 
úkolů. Nesu odpovědnost za velký 
projekt, mám skvělý tým a baví mě 
všechno, co dělám. Splnil se mi tak 
sen, kvůli němuž jsem se ráda vzdala 
svého podnikání.
Jak dnes vypadají vaše úkoly?  
V mém týmu v závodě v Boru je 
365 zaměstnanců, pracujeme na 
dvě směny. Zajišťuji plánování per-
sonálu a koordinuji projekty. Ke mně 

může přijít opravdu každý. Nedávno 
nás bylo v týmu ještě 120, teď jsme 
dobře třikrát větší. Integrace nových 
zaměstnanců je výzva, ale nakonec 
také výhra pro náš tým. Roli přitom 
hrají jazykové bariéry a kulturní 
rozdíly. Mluvím třemi jazyky, česky, 
německy a španělsky, a znám velmi 
dobře různé kultury. Kulturní rozdíly 
všeho druhu se mohou podle mého 
názoru v týmu také skvěle doplňovat.
V manažerských funkcích v logistice 
pracuje stejně jako dříve méně žen 
než mužů. Vy jste žena na vedoucí 
pozici. Jaký je váš recept na úspěch? 
Prokázala jsem své schopnosti  
a společnost LOXXESS poskytuje 
prostředí, v němž je to oceňováno. 
Také se mi dostalo spousty podpory 
od týmu a moji nadřízení mi stále po-
skytovali příležitosti k dalšímu rozvoji. 
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T he 38-year-old Miroslava Schneck-

Steinova is called "Mirka" and, 

employees, a threefold increase. Due 

to cultural differences and barriers 

of language the integration of new 

employees is sometimes a challenge, 

but ultimately a benefit for the team, 

she says. Mirka Schneck-Steinova her-

self speaks three languages – Czech, 

German and Spanish – and knows 

different cultures very well. Thus, she 

is convinced that cultural differences 

can complement each other.  

Mirka Schneck-Steinova's career is an 

example of the talent and employee 

development that is cultivated at 

LOXXESS. She has proven her abili-

ties and LOXXESS has offered her an 

environment in which her commit-

ment is rewarded. For this she is very  

grateful.

as Head of Operations at the largest 

LOXXESS location in Bor, she is res-

ponsible for 365 colleagues. Her ca-

reer at LOXXESS began in 2009 as a 

warehouse employee, since then she 

has worked first as team manager, 

then department manager and now 

as operations manager. 

She really enjoys working in logistics, 

because she likes the daily business 

and teamwork. In addition, logistics 

is constantly on the move and she 

appreciates new impulses and likes 

to take on new tasks. As Operations  

Manager, she is responsible for a large  

project, is proud of her team and en-

thusiastic about what she does. 

Mirka Schneck-Steinova takes over 

the personnel planning and coor-

dinates the projects. Recently, her 

team has grown from 120 to 365 

EN

With enthusiasm 
for logistics and 
her team

1

Mirka Schneck-Steinová  

Logistická hala LOXXESS B5 v Boru

1

2

PORTRÉT
TÝM LOXXESS

2

Za to jsem velmi vděčná. Možná to 
není v jiných firmách v tomto oboru 
ještě tak samozřejmé. 
Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Společně se svým manželem jezdím 
na motorce. V Boru a okolí jsou 
krásné cesty, ale také často vyrážíme 
do Bavorského lesa nebo trávíme 
víkendy a dovolenou v Itálii nebo ve 
Švýcarsku. Doma se velmi ráda starám 
o svoji zahradu.



22 KOMUNITA
IT TÝM    VÁNOČNÍ DAR

1

The LOXXESS IT team not only 

proves its performance in soft-

ware development or process 

specification. In June 2018, six 

of them also took part in the 

company run "WUE2RUN" in 

Würzburg and demonstrated 

their team spirit. The colleagues 

from the IT department com-

peted spontaneously with a 

small team, their own running 

shirts and fun on a distance of 

7.4 kilometers. With the sup-

port of as many LOXXESS col-

leagues as possible, they would 

like to return to the starting 

line next year as one of the big 

teams. 

IT tým firmy LOXXESS prokazuje 
svoje výkony nejen ve vývoji 
softwaru nebo při specifikaci 
procesů. 
V červnu 2018 startovalo šest z 
nich také na běžeckém závodě 
firem „WUE2RUN“ ve Würz-
burgu a demonstrovalo svého 
týmového ducha.
Na start se ve Würzburgu po-
stavilo celkem více než 4 000 
účastníků a cca 170 firem, mezi 
nimi Edeka se 163 běžci nebo 
obchodní dům s nábytkem XXX 
Lutz Neubert s 250 účastníky. 
Kolegové z IT oddělení firmy 
LOXXESS odhodlaně a nadšeně 
vyrazili s malým týmem a ve 
vlastním běžeckém triku na trať 

dlouhou 7,4 km. S podporou co 
nejvíce kolegů z firmy LOXXESS 
by se rádi opět postavili na trať 
jako jeden z velkých týmů.

The IT team has 
big plans

EN

IT TÝM MÁ VELKÝ 
PLÁN

VÁNOČNÍ DAR PRO 
YOUNGWINGS 

Tento rok o Vánocích věnuje 
společnost LOXXESS 10 000 EUR  
nadaci Nicolaidis YoungWings. 
YoungWings poskytuje pomoc 
a podporu truchlícím dětem 
a mladistvým, kteří přišli o 
některého z rodičů nebo jiné 
blízké osoby. YoungWings pod- 
poruje děti a mladistvé po  
jejich tragické ztrátě prostřednic- 
tvím online poradny a různých 
nabídek.
Díky finanční podpoře firem a 
angažovanosti osobností, jako  
je fotbalová hvězda Thomas 
Müller, který je patronem na-
dace, vykonává nadace Young 
Wings již léta tuto záslužnou 
činnost a dále se rozvíjí.
Dr. Claus-Peter Amberger, člen 
představenstva společnosti 
LOXXESS, zdůrazňuje: „Aktivita  
nadace Nicolaidis YoungWings 

má velký význam pro mladé 
lidi, kteří truchlí. Toto úsilí je 
velmi cenné.“ 
www.youngwings.de

This Christmas, LOXXESS is 

donating 10,000 euros to the  

Nicolaidis YoungWings Founda-

tion. YoungWings offers help 

and support for children and 

young people who mourn the 

loss of a parent or other loved  

ones. YoungWings accompa-

nies them after their loss with 

an online counselling centre 

and various offers. 

Christmas donation 
for YoungWings 
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1

1

1

Vzadu zleva: Thomas Wetzel, 
Christian Völkel, Marco  
Niedermeyer, Marcel Breusch
Vpředu zleva: Michael  
Breunig, Simone Eidel

Dr. Claus-Peter Amberger a Martina Münch-Nicolaidis při předání 
šeku na začátku listopadu 2018 v Mnichově
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Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům 
za jejich věrnost a angažovanost.

Srdečně gratulujeme!

Hans-Martin Hirschmann, LOXXESS Aurach

Mirko Eckert-Kern, LOXXESS Berlin
Marec  Fastenau, LOXXESS Berlin

Thomas Kühn, LOXXESS Berlin
Jens Nauschütz, LOXXESS Berlin

Ljudmila Wenzel, LOXXESS Berlin

Jana Glovacká, LOXXESS Bor
Jitka Habartová, LOXXESS Bor

Romana Havlíková, LOXXESS Bor
Dana Hečková, LOXXESS Bor
Martin Kuřil, LOXXESS Bor

Pavlína Papajlová, LOXXESS Bor
Helena Rychecká, LOXXESS Bor
Hana Tovarová, LOXXESS Bor

Věra Vraniáková, LOXXESS Bor
Michael Zeidler, LOXXESS Bor

Torsten Kube, Dresden

Carolin Karl, LOXXESS Ebermannsdorf

Petra Bertl, LOXXESS Haiming
Seyit Erkus, LOXXESS Haiming

Nedzad Malkoc, LOXXESS Haiming
Özer Ucar, LOXXESS Haiming

Armin Zimpel, LOXXESS Haiming

Irina Eberling, LOXXESS Kitzingen
Ingrid Skoda, LOXXESS Kitzingen

Petra Werther, LOXXESS Kitzingen

Marcel Breusch, LOXXESS Mannheim

10 LET

Detlef Zeidler, LOXXESS Berlin Burkard Lang, LOXXESS Aurach

30 LET 20 LET



poukázka
Získejte poukázku na 
250 eur na nákup na 
ludwigbeck.de, e-shopu 
s kosmetickými výrobky 
tradičního obchodního 
domu na Marienplatz! 
v Mnichově

Výherce vydání 06

SABINE POLLNER
Vedoucí pobočky 
Unique Personalservice GmbH

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do neděle  
31. března 2019 e-mailem na adresu:

Please send your answer until 
March, 31, 2019 to: 

magazin@loxxess.com

V případě více zaslaných správných 
odpovědí bude výherce vybrán 
losováním a informován e-mailem.

Svou účastí prohlašujete, že v případě 
výhry budete souhlasit se zveřejněním 
svého jménem v příštím vydání.

Právní cesta je vyloučena.

V jakém roce vybudovala firma LUDWIG BECK s 
podporou společnosti LOXXESS svůj e-shop? 

In which year did LUDWIG BECK set up the online 
shop with the support of LOXXESS?  


