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KOŘENY A HNACÍ MOTOR 
ÚSPĚCHU

Milé čtenářky, milí čtenáři!

LOXXESS získává cenu European Logistics Award!  
Evropskou cenu za logistiku uděluje European Logistics  
Association a v roce 2020 putuje toto ocenění ke spo-
lečnosti LOXXESS za řešení „SMILE“ (Smart a inova-
tivní: logistika pro elektronický obchod). Po našem 
umístění mezi finalisty s řešením „SMILE“ na udílení 
Německé ceny za logistiku 2019 je to báječný úspěch s 
velkým charizmatem, na nějž mohou být pyšní všichni 
zaměstnanci!
V tomto magazínu se však soustředíme nejen na  
aktuální milníky ve společnosti LOXXESS a neobvyklé 
poslední měsíce, ale také se vrátíme v čase, v podstatě 
až k začátkům naší rodinné firmy. 75 let již uplynulo  
od doby, kdy Peter Amberger (sen.), můj dědeček,  
založil spediční firmu Amberger v Ingolstadtu. Umož-
níme vám v našem časopise malé nahlédnutí do vývoje, 
který rozhodujícím způsobem ovlivnil můj otec, Peter 
Amberger, současný předseda dozorčí rady společnosti 
LOXXESS AG.
Firma LOXXESS se v průběhu doby rozrostla na spe-
cializovaného poskytovatele logistických služeb s 
26 pobočkami. Jsme si vědomi, že za to z velké části  
vděčíme dlouholetým a důvěryhodným vztahům s  
našimi zákazníky. Kruh se tak uzavírá: ochrana tradice 
a hodnot představuje kořeny a odvaha a radost z ino-
vací a obnovy jsou hnacím motorem úspěchu.
Na této bázi a s důvěrou v další úspěšnou spolupráci s 
našimi zákazníky a partnery kráčíme – posíleni o vysoké  
ocenění European Logistics Award – s velkou důvěrou 
vstříc roku 2021.
A teď vám přeji zábavné a zajímavé čtení a klidný  
konec roku.

Srdečně zdraví vaše

Dear Readers!

LOXXESS wins the European Logistics Award! The Eu-

ropean Logistics Association awarded the LOXXESS 

solution "SMILE" (Smart and Innovative: Logistics for 

E-Commerce) in 2020. Following our finalist position 

with "SMILE" for the German Logistics Award 2019, this 

is an inspiring success with great significance, of which 

the entire workforce can be very proud!

This magazine, however, is not only about the current 

milestones at LOXXESS and the extraordinary last few 

months. We are taking a look back in time, you could 

say: to the humble beginnings of our family business. It 

is now 75 years since Peter Amberger (senior), my grand-

father, founded the dispatch company “Spedition Am-

berger” in Ingolstadt, Germany. In this magazine, we 

give you a brief insight into the role that my father, Pe-

ter Amberger, the current Chairman of the Supervisory 

Board of LOXXESS AG, played in shaping the company.

LOXXESS has now grown into a highly specialized lo-

gistics service provider with 26 locations. We are well 

aware that we owe this in large part to the long-stand-

ing and trusting relationships with our clients. And this 

is where the circle closes: The preservation of tradition 

and values is the root, while the courage to and the joy 

of innovation and renewal are the drivers of success.

On this basis, and with the hope of continued successful 

cooperation with our clients and partners, we are head-

ing into 2021 with great confidence – strengthened by 

the prestigious European Logistics Award.

And now, I wish you an enjoyable and entertaining read 

and a peaceful end of the year.

Sincerely yours Christina Thurner

ROOTS AND DRIVERS 
OF SUCCESS
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Eike-Niklas Jung, dm; Dr. Michael Sternbeck, dm; Anja Kircher, dm; Christina 
Thurner, členka představenstva svazu BVL; Matthias Wissmann, předseda 
poroty; Christian Bodi, dm; Katrin Stiemer, dm; Prof. Thomas Wimmer, 
předseda představenstva svazu BVL - Snímek: BVL/Bublitz 2020

1

Pro projekt „Integračně. Inteli-
gentně. Automatizovaně“ 
vyznamenal svaz Bundesverei-
nigung Logistik (BVL, Spolkový 
svaz logistiky) v tomto roce 
zákazníka společnosti LOXXESS, 
firmu dm-drogerie markt,  
Německou cenou za logistiku 
2020.
Christina Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS a členka 

představenstva svazu BVL, gra-
tulovala jako moderátorka digi-
tálního Německého logistického 
kongresu jako jedna z prvních:
„Vynikající koncept se sice 
netýká on-line obchodu, v němž 
společnost dm podporujeme. 
Nicméně máme samozřejmě 
velkou radost, že porota vyzna-
menala touto prestižní cenou 
našeho zákazníka.“

The German Logistics Association (BVL) awarded the German Logis-

tics Prize 2020 to LOXXESS’ customer and partner dm-drogerie markt 

GmbH for its project "Integrativ. Intelligent. Automated." 

Christina Thurner, member of the management board at LOXXESS, 

gave her congratulation as moderator of the digital BVL congress and 

expressed her joy that the jury chose one of LOXXESS’ customers to 

win the first prize.

DRUGSTORE DM-DROGERIE 
MARKT WINS GERMAN LOGISTICS 
AWARD 2020!

DM-DROGERIE MARKT 
PŘEBÍRÁ NĚMECKOU 
CENU ZA LOGISTIKU 2020!

1
Společnost LOXXESS podporuje svým 
letošním vánočním darem ve výši 10 000 EUR 
nadaci pro děti se vzácnými nemocemi 
Kindness for Kids se sídlem ve Starnbergu. 
Dar byl předán 21.října 2020.
Nadace Kindness for Kids se snaží pomáhat 
dětem se vzácnými nemocemi a jejich 
rodinám ze sociálního i vědeckého hlediska. 
Nadace založená v roce 2003 přitom organi-
zuje prázdninové tábory s lékařskou péčí pro 
postižené děti a jejich sourozence a tera-
peutické prázdninové pobyty pro celou jejich 
rodinu. K nabídce patří také denní aktivity. 
Těžiště práce nadace přitom tkví v zážitkové 
pedagogice. Kindness for Kids navíc financuje 
různé nezbytně nutné výzkumné projekty
základního výzkumu a zdravotního výzku-
mu v oblasti vzácných nemocí a podporuje 
dále budování národního a mezinárodního 
sdružení pro vzácné nemoci.
„Kindness for Kids vykonává skvělou a 
důležitou práci pro péči o děti se vzácnými 
nemocemi a pro jejich rodiny. Proto chceme 
nadaci podpořit naším letošním vánočním 
darem a doufáme, že tak pomůžeme upoutat 
pozornost široké veřejnosti na důležité téma 
vzácných onemocnění,“ říká Dr. Claus-Peter 
Amberger, předseda představenstva společ-
nosti LOXXESS AG. Darem na dobročinné 

LOXXESS 
VĚNUJE NA 
DOBROČINNÉ 
ÚČELY VÁNOČNÍ 
DAR NADACI 
„KINDNESS FOR 
KIDS“ 
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Ve společnosti LOXXESS máme 
všichni důvod k radosti. Nedávno  
prodloužil náš dlouholetý  
zákazníka a partner Planet Sports 
společnou smlouvu. Společnost 
LOXXESS je již od roku 2011 
logistickým partnerem tohoto 
specializovaného e-shopu pro 
akční sporty, streetwear a 
dobrodružství a spravuje v  
Multi-User-Campus Bor, 
nedaleko německo-české 

hranice komplexní logistiku a 
expedici do celé Evropy. 
S množstvím zboží cca 200 000 
položek a asi 150 značek nabízí 
Planet Sports široký sortiment, 
který navíc neustále roste. Díky 
vysokému stupni specializace 
týmu LOXXESS lze přitom dobře 
vykompenzovat sezonní špičky 
zakázek. Díky multikanálovému 
řešení je přitom možné optimálně 
zásobovat trhy B2B i B2C.

At LOXXESS, we are happy that our customer and partner of nine 

years Planet Sports recently extended its contract. At the multi-user 

campus in Bor near the German-Czech border, LOXXESS handles the 

complex logistics and Europe-wide shipping. With a product range of 

around 200,000 items and about 150 brands, Planet Sports has a broad 

assortment that is constantly growing. Thanks to the high degree of 

specialization of the LOXXESS team, the usual seasonal peaks in orders 

can be easily absorbed. 

PLANET SPORTS CONTINUES TO 
RELY ON LOXXESS

PLANET SPORTS
I NADÁLE DŮVĚŘUJE 
SPOLEČNOSTI LOXXESS
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Dr. Anja Frankenberger, předsedkyně 
představenstva nadace Kindness for Kids, 
a Dr. Claus-Peter Amberger, předseda 
představenstva společnosti LOXXESS AG, 
při předání šeku

1

účely pokračuje společnost LOXXESS ve 
své regionální angažovanosti. V roce 2019 
věnovala tato rodinná firma dar domovu 
Irmengard-Hof nadace Björn-Schulz se sídlem 
v Gstadtu am Chiemsee.

ÁNOČNÍ 

 FOR 

1

With this year's Christmas donation of 

€10,000, LOXXESS is supporting the Kindness 

for Kids foundation for children with rare 

diseases, based in Starnberg. The donation 

was handed over on October 21st, 2020.  

Kindness for Kids aims to help children with 

rare diseases and their families on a social 

and scientific level. To this end, the founda-

tion, founded in 2003, organizes medically  

supervised vacation camps for affected  

children and siblings as well as therapy- 

accompanying vacations for their entire  

families. Daytime activities are also part of 

the program. One focus of the foundation's 

work is on experiential education. 

In addition, Kindness for Kids finances various 

urgently needed research projects in basic 

and health care research in the field of rare 

diseases and also supports the development 

of the national and international rare 

disease community. 

LOXXESS DONATES 
TO "KINDNESS FOR 
KIDS" FOR CHRISTMAS  
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Úspěšné dokončení: na konci 
července obdržela společnost 
LOXXESS urgentní logistickou 
poptávku firmy Sixtus GmbH, 
výrobce přírodních produktů pro 
péči, kterou dokázala rychle a 
nekomplikovaně vyřešit.
Společnost Sixtus objednala 173 
palet se dvěma produkty pro 
dezinfekci. Pro příslušný sklad 
zákazníka byly však vyžadovány 
individuální objemy dodávek. 
To znamená, že palety bylo nutné 
znovu roztřídit. Zda je to možné 
stihnout v krátké době, se 
zeptala paní Petra Reindl, 
ředitelka firmy Sixtus, pana 
Petera Ambergera, předsedy 
dozorčí rady společnosti 

ZooRoyal patří v Německu ke třem největším 
internetovým prodejcům krmiva a potřeb 
pro domácí mazlíčky. V říjnu 2020 uzavřela 
tato firma dlouhodobou návaznou smlouvu 
pro svoji logistiku se společností LOXXESS. 
LOXXESS se již od roku 2016 stará o to, aby 
objednávky zákazníků firmy ZooRoyal byly 
rychle a spolehlivě vychystány a odeslány. 
Skladování a vychystávání více než 10 000 
různých položek, od akvária přes krmivo až 
po škrabadlo, vyžadují vysokou logistickou 
kompetenci. Navíc je firma LOXXESS připra-
vena držet krok s rychlým růstem tohoto 
podniku založeného v roce 2008, který patří 
ke koncernu REWE Group. Prodloužení 
spolupráce využije LOXXESS k dalším 
investicím do nových technologií, například 
do balicích automatů.

LOXXESS. Poté byla dohodnuta 
spolupráce. Zaměstnanci firmy 
LOXXESS v pobočce Dieburg 
částečně rozbalili plné palety z 
výrobního závodu a znovu je 
vychystali.
Následně byly palety sestaveny 
dle potřeby na malé ploše o 
rozloze 150 metrů čtverečních.
Díky vysoké flexibilitě a činorodé-
mu nasazení celého týmu 
bylo možné zakázku úspěšně 
dokončit za pouhý jeden a 
půl týdne přípravy.

Successfully completed: At the end of July, LOXXESS received a request 

on short notice from Sixtus GmbH, a manufacturer of natural care 

products, which was resolved quickly and without complications.

Sixtus had ordered 173 pallets with two products for disinfection. 

However, individual delivery volumes were required for the customer's 

respective warehouses. This meant that the pallets had to be re-sorted. 

A cooperation between LOXXESS and Sixtus’ Managing Director Petra 

Reindl could quickly be agreed upon. The LOXXESS employees at the 

Dieburg site broke down the full pallets from the production site and 

re-commissioned them. Thanks to the high degree of flexibility and 

the commitment of the entire team, the order was successfully com-

pleted with only one and a half weeks' preparation time.

LOGISTICS FOR SIXTUS

LOGISTIKA PRO SIXTUS

ZOOROYAL    RODL
DLOUHODOBÉ

1
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Při vychystávání výrobků 
ZooRoyal se používají 
vychystávací vozíky vlastní 
výroby 

1

1
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AL    RODLOUŽENÍ 
OUHODOBÉ

„Hidden champions“ se nazývají  
podniky, které sice nejsou ve-
řejnosti příliš známy, ale ve své 
specializované branži jsou lídrem 
světového trhu. NKM Noell 
Special Cranes vyvíjí v bavorském 
Veitshöchheimu speciální jeřáby 
pro nukleární zařízení, hliníkárny 
a další průmyslové aplikace. Ve 
25 kilometrů vzdálené pobočce  
firmy LOXXESS Kitzingen se 
sbíhají logistické nitky tohoto 
výrobce jeřábů.
S cílem sdružit logistické procesy 
zrušila firma NKM Noell Special 
Cranes několik externích skladů 
a začátkem roku 2020 přenesla 

centrální odpovědnost na společ-
nost LOXXESS.
Vzhledem k maximálně 250 výstu-
pům za měsíc nespočívá výzva v 
množství vychystávání, ale v jejich 
složitosti a varianci. 
Od malého balíčku až po pětitu-
nový agregát zajišťují dva 
zaměstnanci skladování, vy-
chystávání a expedici na 1 500 
metrech čtverečních. Přitom musí 
dodržet četné mezinárodní celní 
předpisy, neboť díly jsou ode-
sílány do celého světa. Blízkost 
firemní centrály a optimálně 
přizpůsobený servis tvoří základ 
budoucí spolupráce.

"Hidden champions" are companies that are little known to the public 

but are world market leaders in their industry niche. NKM Noell Special 

Cranes develops special cranes for nuclear facilities, aluminium smelters 

and other industrial applications in Veitshöchheim, Bavaria. The crane 

manufacturer's logistics are handled at the LOXXESS site in Kitzingen, 

25 kilometers away. With the aim of bundling the logistics processes, 

NKM Noell Special Cranes dissolved several external warehouses and 

transferred central responsibility to LOXXESS at the beginning of 2020. 

With a maximum of 250 outgoing goods per month, the challenge 

is not the quantity of order picking, but its complexity and variance. 

From small parcels to five-ton units, two LOXXESS employees handle 

storage, order picking and dispatch on 1,500 square meters. 

NKM NOELL SPECIAL CRANES

NKM NOELL 
SPECIAL CRANES

Germany's third-largest Internet mail order 

company for pet food and accessories, 

ZooRoyal, signed a long-term follow-up con-

tract for its logistics with LOXXESS in October 

2020. Since 2016, LOXXESS has been ensuring 

that orders from ZooRoyal customers are 

picked and shipped quickly and reliably.  

The storage and order picking of the more 

than 10,000 different items – from aquariums 

and pet food to scratching posts – require a 

high level of logistics expertise. In addition,  

LOXXESS is equipped to keep up with the 

rapid growth of the company. LOXXESS 

will use the extension of the cooperation 

to further invest in new 

technologies, such as 

automated packag-

ing machines.

LONG-TERM 
AGREEMENT WITH 
ZOOROYAL
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Již více než pět let je LOXXESS logistickým partnerem 
udržitelného módního podniku ARMEDANGELS z 
německého Kolína. V červenci byla spuštěna akce, která 
znamenala velkou výzvu také pro LOXXESS.
Kvůli časově akutnímu nedostatku roušek pro každodenní 
nošení zařadila společnost ARMEDANGELS do sortimentu 
látkové roušky a propojila to s dobročinnou akcí: 2 eura 
za každou prodanou roušku putovala přímo organizaci 
Lékaři bez hranic.
Akce se u zákazníků a partnerů setkala s velkým zájmem 
a objednávky látkových roušek razantně vzrostly, takže v 
pobočce LOXXESS Aurach museli rychle a flexibilně 
zareagovat na masivní poptávku. To znamená, že během 
48 hodin od prvního plánovacího telefonátu musel být 
etablován logistický koncept. Za přísného dodržování 
hygienických a bezpečnostních opatření a s plným 
nasazením kolegyň a kolegů se firma LOXXESS dobře 
vypořádala s každodenním zdvojnásobením 
potřebného množství.
Dr. Claus-Peter Amberger, předseda představenstva 
společnosti LOXXESS, je rád, že jsme mohli pomoci: 
„Velmi nám záleželo na tom, abychom našeho zákazníka 
ARMEDANGELS v této skvělé kampani účinně podpořili. 
Kdokoli může přispět v krizi na pomoc těm nejvíce 
zasaženým regionům.“

LOGISTIKA ROUŠEK PRO 
ARMEDANGELS

LOXXESS has been the logistics partner of the sus-

tainable fashion company ARMEDANGELS from 

Cologne for over five years. In July, ARMEDAN-

GELS launched an initiative to collect donations, 

that presented LOXXESS with a considerable chal-

lenge. Due to the occasionally acute shortage of 

face masks, ARMEDANGELS added cotton masks 

to its assortment and linked this to a fundraising 

campaign: 2 euros per sold mask were donated to 

the organization Médecins sans Frontières. 

The campaign was met with great interest, and 

orders for the masks rose rapidly. The LOXXESS 

site in Aurach had to establish a logistics concept 

within 48 hours of the first planning call. With 

strict adherence to hygiene and safety measures 

and with the full commitment of its team, 

LOXXESS was able to cope well with the daily 

doubling of the quantities required.

MASK LOGISTICS 
FOR ARMEDANGELS

V pobočce firmy LOXXESS  
Aurach zajišťovali kolegové 
a kolegyně hladký průběh 
akce „ROUŠKY 
ARMEDANGELS“. 2 eura 
za každou prodanou 
roušku putovala přímo 
„Lékařům bez hranic“

1

1
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perspektivní optimalizace různých 
logistických procesů. Obě firmy navíc  
definovaly společnou strategii udr-
žitelnosti, která je již realizována v 
konkrétních opatřeních.
Firma LOXXESS tak v létě 2019 za-
vedla ekologický systém vratných 
obalů. Boxy jsou plastové a mají 
tak vysokou nosnost až 600 kg.  
Jejich výhoda ovšem spočívá v dlou-
hé životnosti: cca 4 000 boxů se po-
užívá až 60 přepravních cyklů, tedy 
po dobu 7–9 let.
Boxy jsou vhodné pro nejrůznější 
funkce, například pro interní do-
dávky, skladování, likvidaci, přepra-
vu vratek nebo přepravu produktů 
za účelem opravy. Potenciál boxů 
přitom ještě není vyčerpán.

Ke službám v multiuživatelské 
pobočce firmy LOXXESS patří  
vyřizování příjmu zboží a jeho  

skladování a distribuce
zákazníkům B2B a B2C, ale také 
vyřizování vratek, rework a refur-
bishment. Společnost LOXXESS 
dopravuje a vychystává nejrůznější 
přístroje jako modemy a receivery 
a elektronické příslušenství. K pří-
jemcům zásilek přitom patří nejen 
koncoví zákazníci, ale například 
také servisní technici společnosti 
Vodafone.
Z důvodu částečně citlivé technolo-
gie musí tým LOXXESS při manipula- 
ci s přístroji zachovávat zvláštní 
opatrnost, neboť je nutné dodržet 
požadavky na vysokou kvalitu. 

Jak pro Vodafone, tak i pro ko-
nečného příjemce zajišťují trans-
parentnost sériová čísla produktů 
a systém skladové správy, pokud 
se vyskytnou technické problémy 
nebo servisní dotazy.
V případě vratky zkontrolují za-
městnankyně a zaměstnanci firmy 
LOXXESS ve vlastních vybavených 
stanicích důkladně přístroje a při-
praví je v rámci refurbishmentu 
k dalšímu použití. K tomu patří  
čištění krytů, kabelů a příslušenství 
a zabalení produktu k expedici.

EKOLOGICKÉ A STABILNÍ 
VRATNÉ BOXY
V průběhu spolupráce společnosti 
LOXXESS a Vodafone již realizovaly 

DOBRÉ SPOJENÍ 
S VODAFONEM
Od roku 2011 pečuje společnost Loxxess o logistiku pro divizi kabelových sítí společnosti 

Vodafone Germany pro různé spolkové země. Po převzetí bývalého poskytovatele 

telekomunikačních služeb, firmy Unitymedia, se nyní přidávají další spolkové země jako 

Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko a Bádensko-Württembersko. K 1. květnu 2021 pak 

také odstartuje zprovoznění nových logistických ploch pro společnost Vodafone 

Deutschland GmbH.
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Již se objevují první úvahy o virtu-
ální vizualizaci a sledování boxů 
pomocí čipů na základě řešení IoT 
(Internet of Things).

PLOCHA A TÝM ROSTOU 
SPOLEČNĚ
Rozšíření zakázek jde ruku v ruce 
s rozšířením již existující skladova-
cí plochy z 6 300 m2 na 16 000 m2. 
Tak lze lépe zvládat zvýšení objemu  
zakázek ze 7 000 na 13 000 jednotek 
za den, které mimo jiné způsobilo 
přibližné zdvojnásobení sortimentu  
zboží ze 160 na 300 položek. V  
důsledku toho se navýšila také ve- 
likost týmu: nyní se o manipulaci se 
zbožím stará celkem 350 kolegyň a 
kolegů z firmy LOXXESS.
I přes velký rozsah doplňkových  
služeb však nepředstavuje rozšíření 
neočekávanou výzvu. V úzké koordi-

naci s Vodafonem dokázal LOXXESS 
optimalizovat procesy podle potřeb 
zákazníků a hladce je napojit na  
stávající logistickou infrastrukturu.
V květnu 2021 bude dokončen další 
stupeň růstu a logistika společnosti 
Vodafone bude dobře připravena 
na další expanze. Zda obchod kvůli  
koronavirové pandemii a s tím 
souvisejícímu posunutí digitalizace  
zažije další odklad, nelze ještě 
předvídat.
Ale společnost LOXXESS pozorně 
sleduje tyto vývoje a spoléhá se na 
flexibilitu, aby mohla rychle reago-
vat na nové požadavky.
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Die teilweise empfindliche Technologie 
erfordert ein besonders vorsichtiges 
Handling der Geräte. So auch im 
Retourenfall, wenn die LOXXESS-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter an 
eigens ausgerüsteten Stationen die Ge-
räte auf Herz und Nieren prüfen und 
sie anschließend im Refurbishment für 
die Weiterverwendung aufbereiten 

1

GigaTV Cable Box von Vodafone2

1

2
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S ince 2011, LOXXESS has been 

managing the logistics of the ca-

ble division of Vodafone Germany 

for various German federal states. 

Following the takeover of the for-

mer telecommunications provider 

Unitymedia, North Rhine-Westpha-

lia, Hesse and Baden-Württemberg 

have now been added. On May 1st, 

2021, the new logistics facilities for 

Vodafone Deutschland GmbH will 

also go into operation. 

The services provided at LOXXESS’ 

multi-user site include the processing 

of incoming goods, storage and dis-

GOOD 
CONNECTION TO 
VODAFONE 

tribution to B2B and B2C customers, 

as well as returns handling, rework 

and refurbishment. LOXXESS trans-

ports and commissions a wide variety 

of equipment such as modems and 

receivers as well as electronic acces-

sories. 

Regarding the fragile technology 

involved, the LOXXESS team takes 

particular care when handling the 

equipment, because it is essential 

to meet high quality standards.  

Returned devices are checked by 

LOXXESS employees for function-

ality at specially equipped stations 

and prepared for further use. This 

includes cleaning the casings, cables 

and accessories and packaging for 

dispatch. 

In the course of their collabora-

tion, LOXXESS and Vodafone have 

already been able to implement 

promising optimizations of various 

logistics processes. In addition, a 

joint sustainability strategy has been 

agreed upon and already been im-

plemented in concrete measures. In 

the summer of 2019, for example, 

LOXXESS introduced an environ-

mentally friendly reusable transport 

container system. 

The expansion of cooperation is ac-

companied by an increase of the 

existing storage area from 6,300 

sqm to 16,000 sqm. This will make 

it easier to cope with the increase in 

order volume from 7,000 to 13,000 

units per day, which is partly due to 

the near doubling of the product 

range from 160 to 300 items. As a 

result, the size of the team has also 

been raised: A total of 350 LOXXESS 

colleagues are now responsible for  

handling the goods. 

Despite the large volume of addi-

tional services, however, the expan-

sion does not pose an unexpected 

challenge. In close coordination with 

Vodafone, LOXXESS was able to 

adapt the processes according to the 

customer's requirements and to link 

them seamlessly to the existing logis-

tics infrastructure. In May 2021, the 

next growth stage will be completed 

and Vodafone's logistics will be well 

positioned for further expansion. 
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Po umístění mezi finalisty Německé ceny za logistiku v roce 2019 získala letos společnost 

LOXXESS cenu European Logistics Award od Evropské logistické asociace (ELA), a slaví tak 

další mezinárodní úspěch. Oceněn byl koncept logistiky SMILE, s nímž firma LOXXESS 

vyvinula progresivní řešení složitého a rostoucího řízení logistiky exponenciálně narůstajících 

projektů elektronického obchodování. Ústředním bodem tohoto perspektivního řešení je 

integrační spolupráce člověka, umělé inteligence a (částečné) automatizace.

Solečnost LOXXESS tak znovu může se svým logis- 
tickým konceptem „SMILE – smart a inovativní: 
logistika pro elektronický obchod“ slavit důleži-

tý úspěch. Poté, co se společnost LOXXESS umístila ve-
dle koncernů BMW a Airbus mezi finalisty na udílení  
Německé ceny za logistiku 2019, získal tento poskytova- 
tel logistických služeb nyní od organizace European  
Logistics Association (ELA) prestižní cenu European 
Logistics Award 2020 (ELA-Award). Na slavnostním 
předávání cen 10. listopadu 2020 dokázala společnost 
LOXXESS přesvědčit porotu v rámci prezentace digi-
tálního konceptu a zvítězit nad pěti dalšími evropský-
mi finalisty.

INTEGRACE ČLOVĚKA, AI A AUTOMATIZACE 
Vítězný koncept „SMILE“ vznikl na základě zakázky 
renomované německé drogistické firmy na vybudová-
ní on-line distribučního kanálu v Multi-User-Campusu  
Bor nedaleko německo-české hranice. Společnost 
LOXXESS nabízí již od roku 2006 komplexní služby 
pro fulfillment v elektronickém obchodu a byla v roce 
2017 pověřena poskytováním logistických služeb pro 
on-line zásilkový obchod této drogistické firmy.
Kvůli obzvláště dynamickému růstu množství v kom-
binaci s heterogenní strukturou a šířkou sortimentu 
bylo však vyžadováno inovativní řešení, aby mohly 
být splněny komplexní požadavky na růst a kvalitu. S 
konceptem „SMILE“ vsadili odpovědní pracovníci na 
integrační souhru faktorů člověk, umělá inteligence 
(AI) a (částečná) automatizace. Rozhodující přitom byl 
především digitální způsob řešení. Kvůli složitosti a 

nedostatečné předvídatelnosti objemu zakázek bylo 
jasné, že procesy s běžným řízením zakázek by to již 
nezvládaly.
Z tohoto důvodu se společnost LOXXESS spolehla na 
software pro optimalizaci skladu LOS od Heureka  
Business Solutions. Jako první krok byla se softwarem 
provedena rozsáhlá analýza na bázi dat v reálném 
čase, na jejímž základě mohly být dosaženy optima-
lizace vychystávacích tras, topologie skladu a centrál-
ních procesů zakázek. Zřízením „digitálního dvojčete“  
se příchozí objednávky sestavují pomocí simulací pro 
vytvoření optimální trasy při vychystávání. Přitom 
bylo v oblastech topologie skladu a plánování skladu  
pomocí prediktivních postupů zboží umístěno tak, 
aby byla optimalizována hustota vychystávání a zo- 
hledněny ergonomické aspekty pro účely minimalizace  
zatížení pracovníků.

SAHÁNÍ PO HVĚZDÁCH
V dalším průběhu projektu přenechala firma LOXXESS 
umělé inteligenci při vychystávání stále více řídicích 
funkcí. Rozhodující přitom byla schopnost AI zajis-
tit přehlednost a zohlednit téměř nepochopitelná  
množství dat. Názorné objasnění umožňuje následující 
porovnání. Zatímco pozorovatelný vesmír obsahuje 
2x10108 hvězd, dosahovaly teoretické množnosti vy-
chystávání při uvolnění zakázky 2x1022000 kombinací.
Vedle použití samoučících se algoritmů tkvělo jád-
ro interakce mezi LOS a systémem skladové správy v 
monitorování v reálném čase a aplikaci „Exception  
Management“. Aplikace speciálně vyvinutá pro 
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Screenshots letošního digitálního 
udílení cen ELA ze živého přenosu 
10. listopadu 2020

1
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zujeme tak plynule na úspěšné umístění při udílení  
Německé ceny za logistiku 2019 a znovu tak dokazuje- 
me, že máme průkopnického ducha a radost z inova-
cí,“ říká Dr. Claus-Peter Amberger, předseda předsta-
venstva společnosti LOXXESS AG.
„On-line obchod zaznamenává během posledních 
let neustálý růst a vyžaduje tak nové a progresivní 
koncepty, s nimiž se podaří zvládat logistické výzvy. 
Koncept SMILE zároveň také ukazuje jasnou cestu 
do budoucnosti všeobecné smluvní logistiky, kde se  
poskytovatelé logistických služeb stále více stávají 
manažery pro big data a analytiky dat.“
Koncept SMILE v sobě navzdory již dosaženým úspě-
chům skrývá ještě potenciál pro další možnosti op-
timalizace. projektový tým v současnosti konkrétně 
pracuje na ještě užším vzájemném propojení systému 
skladové správy a optimalizačního softwaru. Pomocí 
Deep Learningu a prediktivního managementu ob- 
jednávek lze lépe rozpoznat budoucí problémo-
vá místa v procesních krocích a ještě dříve provádět  
automaticky korigující opatření.
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toto řešení umožňuje vyrovnávat odchylky. Vedoucí 
týmů přitom mají na chytrých telefonech a tabletech  
permanentní přehled o aktuálním stavu zakázek 
a možných odchylkách. Funkce „Alert“ tak poprvé 
umožňují transformaci běženého řízení „ex-post“ 
na řízení v reálném čase, čímž se významně zlepšuje  
služba, kvalita i efektivita.
Koncept SMILE tak díky optimalizaci důležitých procesů  
zakázek celkově přispěl nejen k úspěšnému vyřízení 
zakázky a zajistil tak rovněž spokojenost zákazníků. 
Koncept přináší výhody také celému týmu, protože 
klesl počet potřebných vychystávacích cest a doby  
přípravy a trasy byly pro ulehčení práce zaměstnan-
kyním a zaměstnancům výrazně redukovány: pokud 
bychom sečetli ušetřené metry chůze celého projek- 
tového týmu, dospěli bychom k úspoře 12 000 kilometrů  
za rok, což skoro odpovídá průměru naší planety.

PROGRESIVNÍ KONCEPT
„Z udělení letošní ceny ELA od organizace European 
Logistics Association se obzvláště radujeme. Nava-

2
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tions. In a first step, the software was used to carry out 

an extensive analysis based on real data, which enabled 

optimization of picking routes and warehouse topology 

as well as central order processes. By building a "digital 

twin", incoming orders are combined by simulations to 

an optimal route formation in the picking process. In 

addition, in the areas of warehouse topology and ware-

house planning, articles were arranged by predictive 

methods to optimize picking. Also, ergonomic aspects 

were taken into account in order to minimize the work-

load of employees. 

In the further course of the project, LOXXESS left more 

and more control functions to artificial intelligence in 

order picking. The ability of the AI to keep a clear over-

view and to take into account an almost unbelievable 

amount of data was decisive in this respect. While the 

observable universe holds a number of 2x10108 stars, 

the theoretical picking options at order release were 

2x1022,000 combinations.   

Overall, by optimizing key order processes, SMILE not 

only contributed to successful order processing, but also 

ensured customer satisfaction. The concept also bene- 

fitted the entire team by reducing the number of pick-

ing trips required and significantly cutting makeready 

times and walking distances to relieve staff.  

"We are particularly pleased that the European Logistics 

Association has awarded us this year's ELA Award. It is 

a seamless continuation of our successful positioning at 

the German Logistics Award 2019 and is further proof 

of our pioneering spirit and innovative drive," says Dr. 

Claus-Peter Amberger, member of the Executive Board 

of LOXXESS AG. "Online retailing has been booming 

for years and thus requires novel and forward-looking 

concepts that can successfully meet the challenges of 

its logistical management. At the same time, the SMILE 

concept also shows a clear path to the future of contract 

logistics in general, where logistics service providers are 

increasingly turning to big data management.”

Once again, LOXXESS is able to celebrate an im-

portant success with its logistics concept "SMILE 

- Smart and Innovative: Logistics for E-Commerce". Af-

ter already ranking among the finalists for the German 

Logistics Award 2019, LOXXESS has now won the Euro-

pean Logistics Award 2020 (ELA Award) presented by 

the European Logistics Association (ELA). At the award 

ceremony on November 10th, 2020, LOXXESS prevailed 

over five other European finalists in a digital concept 

presentation and convinced the jury. 

The winning concept "SMILE" was developed for a well-

known German drugstore company to expand its on-

line sales channel at the multi-user Campus Bor near the 

German-Czech border. 

Due to a particularly dynamic volume growth in combi-

nation with a heterogeneous product range structure, 

an innovative approach was needed to meet the com-

plex growth and quality requirements. With "SMILE", 

the developers focused on the integrative interaction 

between humans, artificial intelligence (AI) and (partial) 

automation. The digital solution was the decisive factor. 

After all, due to the complexity and lack of predictabil-

ity of the order volume, it became clear that the pro-

cesses would no longer be manageable with a manual 

order control. 

For this reason, LOXXESS opted for the warehouse op-

timization software LOS from Heureka Business Solu-

LOXXESS WINS THE 
EUROPEAN LOGISTICS 
AWARD 2020

3

Dr. Claus-Peter Amberger, Vorstand 
der LOXXESS AG, und Patrick Mense, 
Mitglied der Geschäftsleitung LOXXESS, 
während der Online-Preisverleihung

Event-Poster3

2
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LOXXESS ZAJIŠŤUJE 
PRO FIRMU HARTMANN  
ZÁSOBOVÁNÍ 
DEZINFEKČNÍMI 
PROSTŘEDKY
Na datum 27. ledna 2020 a následující týdny budou Achim Sinn, Senior Vice President 

Supply Chain firmy HARTMANN, a Volker Wiechern, člen vedení společnosti a ředitel 

pobočky LOXXESS v Henstedt-Ulzburgu, severně od Hamburku, ještě dlouho vzpomínat. 

To pondělí byl zjištěn první případ koronavirové nákazy v Německu u zaměstnance firmy 

Webasto v Mnichově. Společně s firmou HARTMANN byl tým společnosti LOXXESS 

vyzván, aby se vypořádal s enormním nárůstem potřeby dezinfekčních prostředků 

a zajistil tak zásobování.
6 500 míst pro skladování palet je k 
dispozici v pobočce Henstedt-Ulzburg 
pro společnost HARTMANN.
V taktované dopravě nákladních 
vozidel z výroby přichází zboží do logi-
stického centra, kde je vyřizována další 
distribuce ke konečným odběratelům.

Sterillium® je klasickou alkoholovou 
dezinfekcí na ruce od společnosti 
HARTMANN a splňuje mimo jiné 
potřebné spektrum účinnosti na 
SARS-CoV-2.

1

2

O d toho dne šlo v pobočce firmy LOXXESS Henstedt-Ulzburg všechno 
velmi rychle. Zatímco situace ohledně zakázek byla dopoledne ještě 
velmi přehledná, v průběhu dne objednávky doslova explodovaly. 

Neboť nemocnice, soukromé osoby, veřejná zařízení a maloobchod potře-
bovaly rychle jednu věc: dezinfekční prostředky.
Od roku 1999 je společnost LOXXESS logistickým partnerem firmy HART-
MANN; tehdy ještě v pobočce v Hamburku. Rozhodnutí spolehnout se na 
poskytovatele logistických služeb vyplynulo z orientace zpátky na základní 
kompetenci, tedy výrobu dezinfekčních prostředků a produktů pro péči o 
kůži. Zároveň bylo možné se spolehnout na to, že je firma LOXXESS logis-
tickým partnerem se spoustou zkušeností v oblasti skladování a distribuce 
nebezpečných látek nebo nebezpečného zboží.
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TĚSNÉ NAPOJENÍ NA VÝROBU
Sp olečnost HARTMANN vede v sortimentu více než 400 položek zboží pro 
dezinfekci rukou a plošnou dezinfekci stejně jako pro péči o kůži, mimo 
jiné výrobek Sterillium® pro dezinfekci rukou. Výrobní závod se nachází v 
Hamburku. Na začátku spolupráce poskytla firma LOXXESS 2 500 míst pro 
skladování palet pro odebírání produktů z výroby a distribuční logistiku ve 
své multiuživatelské pobočce v Hamburku. V roce 2006 byla otevřena nová 
pobočka v Henstedt-Ulzburgu. Od té doby je zboží přepravováno taktova-
nou dopravou nákladních vozidel z výroby do logistického centra exkluzivně 
koncipovaného pro společnost HARTMANN, kde je vyřizována další distribuce 
konečným odběratelům.
Díky přestěhování se kapacity skladu navýšily na 6 500 skladových míst. 
Další zvýšení účinnosti realizovala firma na základě procesů nepřetržitého  
zlepšování, digitalizace administrativních procesů, použití efektivních skla- 
dištních vozíků a vícenásobného využití ploch.
Odtud distribuuje společnost LOXXESS odesílání různých obalů příjemcům v 
Německu, Nizozemsku a Rakousku a připravuje exportní zásilky k vyzvednutí. 
Ale co se děje, když na tento sofistikovaný logistický systém dopadne rána v 
podobě koronavirové krize?

1
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ENORMNÍ MNOŽSTVÍ ZAKÁZEK ZVLÁDNUTA 
VE VELMI KRÁTKÉ DOBĚ
„Nejprve šlo o dvě věci: Zaprvé, splnit co nejlépe přícho-
zí zakázky, aby mohl být dodržen slib o spolehlivosti  
dodávek vůči našim zákazníkům. Zadruhé jsme museli  
samozřejmě zajistit, aby výroba a distribuce byly společně 
s firmou LOXXESS připraveny na konstantně rychle rostou- 
cí množství zakázek,“ vysvětluje manažer společnosti 
HARTMANN. Výsledek: Výstupní výkon byl již v prvním 
měsíci pandemie zvýšen o 40 %, přičemž počet zakázek 
se ve stejném období dokonce zdvojnásobil.
Achim Sinn stál před enormním úkolem. Reagoval rych-
le a svolal „Coronavirus Task Force“ pro definování bez-
prostředně nutných kroků, k němuž patřil také Volker  
Wiechern ze společnosti LOXXESS. „Od začátku bylo 
jasné, že tuto náročnou výzvu bychom zvládli jen s po-
mocí všech úseků a v intenzivní spolupráci. Reagovali 
jsme rychle a pragmaticky bez jakýchkoli kompromisů 
ohledně kvality našich výrobků,“ potvrzuje manažer 
logistiky.

NAVÝŠENÍ PROVOZU A OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU V CO 
NEJKRATŠÍM ČASE
Ve velmi těsné koordinaci se zákazníkem dokázala firma 
LOXXESS vyzbrojit logistiku pro enormní potřebu během 
jednoho týdne. To mimo jiné znamenalo přejít z jedné 
směny na dvě, personál rychle zdvojnásobit a rozšířit pro-
vozní doby také na soboty a svátky. Na pozadí tehdejší 
ekonomické situace to byl pozoruhodný výkon, neboť při 
vzkvétající konjunktuře a téměř nulové nezaměstnanosti 
se nábor nových pracovníků jevil jako velká výzva.
„Zde měla flexibilní organizace firmy LOXXESS cenu zla-

ta: dokázali jsme na tento aktuální problém rychle rea- 
govat. S posilou projektových manažerek a manažerů fir-
my LOXXESS z lean managementu a managementu kva-
lity z jiných poboček jsme definovali potřebná opatření.
Jako mimořádně velká pomoc se osvědčilo rychlé zapoje-
ní vychystávacího týmu z naší české pobočky v Boru, bez 
nichž bychom záplavu zakázek nedokázali zvládnout,“ 
vysvětluje Volker Wiechern.
Rychle bylo jasné, že kvůli vysokému provoznímu vytí-
žení a dále přibývajícím restrikcím a omezením kontak-
tů jsou potřebná také preventivní opatření pro zajištění  
bezpečnosti zaměstnanců. Pobočka firmy LOXXESS v  
Henstedt-Ulzburgu jako první zavedla mimo jiné po- 
vinnost zaměstnanců nosit roušky, což se brzy stalo vzo-
rem pro další pobočky. Protože v tomto okamžiku byly 
roušky již nedostatkovým zbožím, pomohla skupina 
HARTMANN a dodala roušky ze svého nouzového skladu. 
Navíc byly změněny funkce prostorů, aby byla dodržena 
ustanovení o rozestupu.

PŘIPRAVENI NA OPĚTOVNÁ ZVÝŠENÍ 
ZAKÁZEK
Ředitel pobočky, pan Wiechern, si je vědom vysokých  
požadavků, které tato opatření kladla především na 
personál: „Jsem všem našim pracovníkům velice vděčný 
za to, že tak pilně podporovali náhlé a rozsáhlé změny. 
Ihned pochopili, že tady jde nejen o náš vlastní podnik, 
ale že firma LOXXESS díky zachování a navýšení provozu 
plní systémovou zásobovací funkci.“
Také Achim Sinn je spokojený a vděčný: „Společnost 
LOXXESS optimálně realizovala rozmanité a rychlé změny,  
takže jsme se mohli dobře vypořádat se špičkami potřeb 
a jsme adekvátně připraveni na nová zvýšení.“
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Sterillium® existuje také jako praktický 
dezinfekční gel na ruce se zvlhčujícími 
pečujícími složkami

Nebezpečné látky, resp. nebezpečné 
zboží musí být skladovány v samostat-
ných skladových zónách, které jsou 
uzavřeny automatizovanými vraty

3
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found a logistics partner with a great deal of experience 

in the storage and distribution of hazardous substances 

or dangerous goods. 

The relocation to the LOXXESS site in 2006 has in-

creased the warehouse capacity to 6,500 pallet bays. 

The company realized further efficiency gains through 

continuous improvement processes, digitization of ad-

ministrative procedures, use of more efficient industri-

al trucks and multiple use of space. 

In close coordination with the customer, LOXXESS was 

able to prepare the logistics for the enormous demand 

within a week. This meant switching from one to two 

shifts, doubling the workforce at short notice and ex-

tending operating hours to include Saturdays and  

public holidays. Henstedt-Ulzburg was the first LOXXESS  

site to introduce compulsory masks for employees, 

which soon became a model for other sites. Since 

masks were already in short supply at that time, the  

HARTMANN Group provided support with masks from 

its emergency stockpile. 

Site manager Wiechern is well aware of the high de-

mands that these measures placed above all on the work-

force: "I am very grateful to the entire team for their ac-

tive support for the abrupt and comprehensive changes. 

They immediately understood that this is not just about 

our own operations, but that LOXXESS is fulfilling a sys-

tem-relevant supply function by maintaining and increas-

ing operations".

J anuary 27th, 2020 is a day that both Achim Sinn,  

Senior Vice President Supply Chain at HARTMANN, 

and Volker Wiechern, Member of the Management 

Board and Site Manager of LOXXESS in Henstedt-Ulz-

burg, north of Hamburg, will remember. That Monday, 

the first case of CoVid-19 in Germany was reported. To-

gether with HARTMANN, the LOXXESS team was called 

upon to deal with the enormous increase in the demand 

for disinfectants.

From that day on everything went very quickly: while the 

orders were still very manageable in the morning, the 

numbers exploded in the course of the day. Hospitals, 

individuals, public institutions and retail all needed one 

thing: disinfectants.

LOXXESS has been HARTMANN's logistics partner since 

1999, when it was still located in Hamburg. The decision 

to rely on a logistics service provider resulted from a re-

orientation to its core competence, i.e. the production of 

disinfectants and skin care products. At the same time, 

the company could be sure that with LOXXESS it had 

LOXXESS PROVIDES 
SUPPLY WITH 
DISINFECTANTS FOR 
HARTMANN

4
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V elmi významně historii firmy  
ovlivnil jeho syn, Peter  
Amberger jun., současný 

předseda dozorčí rady společnosti 
LOXXESS AG. Tento diplomovaný 
inženýr byl průkopníkem a realizá-
torem operativní logistiky a neustále 
se snažil optimalizovat servis pro zá-
kazníky. Dodnes je podnikatelem se 
správným smyslem pro podnikání.

ZAČÁTKY 
Když na začátku 50. let šla v Němec-
ku ekonomika mílovými kroky naho-
ru, profitoval z toho i podnik: Peter 
Amberger sen. dokázal vybudovat 
první obchodní vztahy s koncernem 
Auto Union. Tehdejší velký výrobce 
motorových vozidel založil po 2. 
světové válce novou firmu a vyráběl 
produkty pod značkou DKW. 
V roce 1952 obdržela firma Am-
berger zakázku pro dopravu ná-
hradních dílů k velkoobchodníkům 
značky DKW v Kasselu, Hannoveru, 

Hamburku a Brémách. Na konci 50. 
let měla přepravní firma Amberger 
již dva sedlové tahače, čtyři sedlové 
návěsy a jednu soupravu nákladní-
ho automobilu a přívěsu o celkové 
hmotnosti 38 tun. 
V areálu na adrese Haunwöhrer 
Straße v Ingolstadtu provozovala 
tato firma expediční sklad pro mycí 

prostředky od společnosti Henkel, 
krmiva od firmy Deuka a potraviny 
od firmy August Oetker. Tím se do-
stala mezi top 4 spedice v Ingolsta-
dtu.
„Můj otec v roce 1960 navíc převzal 
zastoupení firmy Teaco a prodával 
se dvěma cisternovými vozy naftu a 
topný olej v Ingolstadtu a okolí.
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MIMOŘÁDNÝ  
OKAMŽIK
Již 75 let se rodina Ambergerových angažuje ve spedici a logistice. V říjnu roku 1945, krátce 

po skončení 2. světové války, založil Peter Amberger sen. dopravní firmu v Ingolstadtu. 

Podnik, který měl jedno 3,5tunové nákladní vozidlo, byl začátkem mimořádně 

úspěšného příběhu.

1



2
1

M
IL

N
ÍK

Y

v roce 1971 spedici Amberger, začala 
dlouhodobá fáze expanze. Podnika-
tel zavedl operativní novinky jako 
například protisměrnou a liniovou 
dopravu, založil další pobočky a zís-
kal další velké zákazníky.
Například distribuci náhradních dílů 
pro značku Audi. U této velké zakáz-
ky provedl pan Amberger, ještě zce-
la bez pomůcek jako Map & Guide 
nebo Excel, křížové financování, kte-
ré mu umožnilo nabídnout konku-
renceschopné podmínky. Jeho plán 
fungoval, 22 dalších nákladních vozů 
vyžadovaly velkou zakázku. Připouš- 

tí: „Přiznávám, že tento úkol byl 
opravdovou výzvou, která nás 

téměř přetížila, ale byli jsme 
úspěšní!“
V 80. letech následovalo za-
ložení dalších filiálek, mezi 
nimi centra pro distribuci 
zboží v Ingolstadtu s cel- 

kovou plochou o rozloze 
80 000 metrů čtvereč-

Jako student jsem musel vypomá-
hat především o sobotách, nedělích 
a svátcích jako řidič cisternového 
vozidla. Přitom jsem několik sklepů 
zaplavil olejem,“ vzpomíná Peter 
Amberger jun. s úsměvem na svoje 
raná léta v podniku svých rodičů.

BUDOVÁNÍ
Když Peter Amberger a jeho manželka  
Martha, vyučená speditérka, převzali 

2

3

Peter Amberger sen. ve svém ob-
líbeném voze „Krupp“ v Ingolstadtu, 
1958

Kombi firmy Amberger, 1972.
Sprinter pro kusové zboží a malé zásilky 
– se šéfem za volantem

Vozy Jumbo firmy Amberger s 
výměnným nástavbovým systémem a 
zvedací střechou, 1978

1

3
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aby mohly plošně nabízet dopravu 
kusového zboží a nákladu a celou 
řadu logistických služeb. 
„5hvězdičkovým hotelem pro zboží“  
se sdružení Log Sped zaměřilo na 
zákazníky z oblasti spotřebního 
zboží, resp. značkového zboží.
Na částečně klimatizované skladova- 
cí ploše o rozloze 250 000 m2 na- 
bízelo sdružení zákazníkovi vedení 
skladu řízené elektronickým zpraco-
váním dat s každodenní aktualizací 
zásob. Z pověření zákazníka bylo 
zboží označeno, opatřeno etiketou 
a zabaleno, případně byly přijímány 
také dobírky.
Díky pokrokovému konceptu elek-
tronického zpracování dat, který 
umožnil vysoké transparentnosti 
zásob zboží a vytížení, bylo také 
možné nabízet administrativní a 

finanční řešení úkolů. Spedice byla 
také ideálně připravena na realiza- 
ci systémů „just-in-time“ pro auto-
mobilový průmysl. Po revoluci se 
firmě Amberger podařilo rychle a 
rozhodně využít příležitosti ve vý- 
chodním Německu. Společně se spe-
dicí Pfenning převzala zásobování 
500 filiálek REWE v nových spol- 
kových zemích a vybudovala pro 
tento účel novou síť poboček a ná-
kladních vozidel.
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Iznerát firmy Reebok jako reference 
5hvězdičkového hotelu pro 
zboží, 1990

Představenstvo společnosti Log Sped 
AG 1993 (zleva doprava) Karl-Martin 
Pfenning, Uwe Nitzinger, Gerhard 
Meckler, Peter Amberger, Jürgen 
Benz

5

6
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Pohled na centrum pro distribuci zboží 
Ingolstadt 1985

4

ních. Pro co nejefektivnější přepravu  
pneumatik pro BMW a Audi vsadil 
pan Amberger na používání vozidel 
Jumbo. Přitom vynalezl zvedací stře-
chu a nechal si ji patentovat ochra-
nou průmyslového vlastnictví. Díky 
hydraulicky zdvižné střeše vznikla 
světlá ložná výška 3,20 m. Nyní tak 
bylo možné stohovat gitterboxy 
na sebe 3krát a stojany pneumatik 
2krát. Následovali další zákazníci, 
např. Schlecker, WMF, Reebok, Sonax 
nebo Hipp, pro které pan Amberger 
vytvořil a obhospodařoval odpoví-
dající skladovací plochy a částečně je 
obhospodařuje dodnes.

SÍŤ: LOG SPED
V roce 1990 založila firma Amberger 
společně se šesti dalšími středně vel-
kými spedicemi sdružení Log Sped, 

5
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NOVÉ AKTIVITY
V roce 1995 prodal pan Amberger 
svoje podíly společnosti Log Sped 
AG a investoval společně se svým 
partnerem Schoellerem do rychlé 
dodací služby trans-o-flex. Podnik 
byl sanován a v roce 1998 prodán 
společnosti Deutsche Post.
V roce 1998 následovalo založení  
společnosti LOXXESS AG jako spe-
cializovaného poskytovatele logis- 
tických služeb. Základ tvořila  
společnost MDSG GmbH, Material 
Service Depot Gesellschaft. Původně 
se jednalo o dceřinou společnost mi-
nisterstva obrany, která se zabývala 
skladováním a správou vybavení pro 
spolkovou armádu.
Společnost LOXXESS se rychle stala  
úspěšnou firmou, která má dnes 
více než 2 000 zaměstnanců, 26  
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Nach der Gründung der LOXXESS AG 
wurde auch eine Imagekampagne in 
den Magazinen Der Spiegel und Focus
geschaltet

Blick auf den tof-Speditionshof 
in Köln, 1997, während der ersten 
Sanierungsphase des Unternehmens

7

Loxxess Pharma Gebäude Geretsried 
mit 15.000 qm gedeckter Lagerfläche. 
Wolfratshausen ist heute ebenfalls mit 
15.000 qm gedeckter Lagerfläche und 
11.000 Palettenstellplätzen gerüstet

9

8

poboček a skladovou plochu více 
než 600 000 metrů čtverečních.  
Společnost LOXXESS podporuje  
celou řadu zákazníků specializovaný- 
mi a efektivními logistickými služba-
mi.
Na konci roku 2000 následovalo za-
ložení firmy LOXXESS Pharma jako 
Joint Venture společnosti Aenova 
Holding GmbH, Alloga S.à.r.l., Haupt 
Pharma Wolfratshausen GmbH 
a společnosti LOXXESS AG. Dnes  
vyřizuje 180 zaměstnanců ve třech 
špičkově vybavených pobočkách 
(Mnichov, Regensburg, Wolfrats- 
hausen) více než 1,2 miliardy balení 
léků ročně.

3. GENERACE
Již v roce 2011 se Peter Amberger 
stáhl ve smyslu dobře strukturova-

8
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ného přechodu generací do dozorčí 
rady společnosti LOXXESS AG. Pře-
dal operativní řízení svému synovi, 
Dr. Clausovi-Peterovi Ambergerovi 
a své dceři, Christině Thurner. Od 
té doby vede již 3. generace rodiny 
Ambergerových rodinný podnik v 
logistické branži.
Peter Amberger zůstal i nadále ak-
tivní jako iniciativní podnikatel. A 
tak se stalo, že rodina se opětovně 
se spřátelenou skupinou Schoeller 
chopila v roce 2016 příležitosti a po-
druhé koupila tehdy vysoce deficitní 
skupinu trans-oflex: 
„Důsledným zaměřením na silné 
stránky společnosti trans-o-flex jako 
expresní služba ve farmaceutickém 
segmentu a pomocí nového týmu 
managementu se rychle podařilo 
vrátit podnik do černých čísel,“ ra-

duje se Peter Amberger. Při pohledu 
zpátky na začátky svých rodičů před 
75 lety zůstává navzdory mnoha 
podnikatelským úspěchům skrom-
ný: „Toto jubileum je zcela mimo-
řádný okamžik. Moji rodiče položili 
základní kámen. Měli jsme štěstí, že 
jsme mohli působit v opětovně ze-
silující zemi s ekonomickou sílou a 
svobodou. Museli jsme se potýkat s 
výzvami, ale ty dnes vzhledem k digi- 
tální revoluci také 
existují. Jsem  
si jistý, že Claus-
Peter a Christina 
budou naši loď 
dále úspěšně řídit. 
A pak přijde 
další generace.“
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tof Thermomed Sprinter

Peter Amberger se svými dětmi 
Clausem-Peterem a Christinou, které 
od roku 2010 převzaly operativní řízení 
skupiny LOXXESS

11
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Peter Amberger s obchodním partne-
rem Christophem Schoellerem, dnes 
oba opět společníci firmy trans-o-flex

10
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er, and it was a convenient time for 

Peter Amberger senior to found his 

company in Ingolstadt. By the end 

of the 1950s, the Amberger trans-

port company already had two trac-

tor units, four semi-trailers and an 

articulated truck. 

In 1990, Amberger, together with 

six other companies, founded the 

Log Sped-network in order to offer 

general cargo and freight services 

throughout the country and to pro-

vide a range of logistical services. 

After the reunification of Germany, 

Amberger quickly succeeded in seiz-

ing business opportunities in east-

ern Germany. 

In 1995, Amberger sold its shares in 

Log Sped AG and, together with its 

partner Schoeller, invested in the 

trans-o-flex express delivery service. 

The company was restructured and 

sold to Deutsche Post in 1998. In 

2000, LOXXESS AG was founded as 

a specialized logistics service pro-

vider. LOXXESS quickly became a 

success story with today over 2,000 

employees, 26 locations and over 

600,000 square meters of storage 

space. LOXXESS Pharma was found-

ed at the end of 2000. Today, the 

180 employees move more than 1.2 

billion packs of pharmaceuticals a 

year.

2011 Peter Amberger retired to the 

Supervisory Board of LOXXESS in 

the interests of a well-structured 

generational transition. He handed 

over operational management to 

his son, Dr. Claus-Peter Amberger, 

and his daughter, Christina Thurn-

er. Peter Amberger remains active 

as an impulse-giving entrepreneur. 

Looking back on the beginnings of 

his parents 75 years ago, he remains 

modest, despite the many successful 

ventures: "This anniversary is a very 

special moment. My parents laid 

the foundation stone. We were for-

tunate to be able to operate with 

economic strength and freedom 

in a country that was regaining its 

strength. I am sure that Claus-Peter 

and Christina will continue to sail 

the ship successfully. And then en-

sues the next generation."

T he Amberger family has been 

involved in freight forwarding 

and logistics for 75 years. In October 

1945, shortly after the end of World 

War II, Peter Amberger sen. found-

ed a haulage company in Ingolstadt. 

Peter Amberger junior, the current 

Chairman of the Supervisory Board 

of LOXXESS AG, was a pioneer in 

operational logistics, constantly 

striving to optimize service for cus-

tomers. To this day, he remains an 

entrepreneur with the right instinct 

for business.

After the second World War, the 

German economy began to recov-

A SPECIAL 
MOMENT
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LOXXESS již dnes používá nejmo-
dernější technologie pro optimalizaci 
logistických procesů, jako např. on-line 
řízení a kontrolu všech interních 
skladových procesů prostřednictvím 
chytrých telefonů nebo nejnovějších 
wearables, které zjednodušují vychys-
távání.

13

14

Největší multiuživatelská pobočka v 
Boru se skladovou plochou o rozloze 
75 000 m2

15
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Mnichovská nadace Nicolaidis 
YoungWings poskytuje jako 
dobročinná organizace v němec-
ky mluvících zemích mladým i 

dospělým pozůstalým do věku 
49 let poradenství zaměřené na 
tuto cílovou skupinu a dlouho-
dobou podporu při truchlení. 
Kvůli omezením způsobeným 
koronavirovou pandemií se 
nemohl konat každoroční cha-
ritativní běh Mnichovem. Tým 
organizátorů se tím však nedal 
zastrašit a vyhlásil výzvu: Každý 
účastník a každá účastnice 
můžou předložit svoje soukromě 
uběhnuté kilometry a věnovat 
tak jedno euro za každý kilome-
tr nadaci.
Nadace přitom dne 24. 7. 2020 
společně s poradenskou firmou 
Logivest spustila akci „Logistika 
v pohybu“, která je zaměřena 

speciálně na logistické firmy.
A protože se logistika ubírá k cíli více než jen 
jednou cestou, bylo ke sbírání kilometrů dovole-
no více druhů sportu. Také společnost LOXXESS 
se zúčastnila této skvělé akce a odstartovala ji 
v polovině srpna ve všech svých pobočkách. Od 
té doby už zaměstnance a týmy nic nebrzdilo, 
a tak během velmi krátké doby dosáhli prvního 
cíle 2 500 km. Kolegyně a kolegové ze společnosti  
LOXXESS obdrželi za svoji skvělou angažovanost  
jako poděkování sáčky na svačinu z vlastní výro-
by, nápoje a náramky.
Mnoho snímků, které byly pořízeny při cestách, 
lze také obdivovat na profilech společnosti 
LOXXESS na sociálních sítích Instagram, LinkedIn 
a Facebook. Uvidíte zde velké spektrum druhů 
sportů: od joggingu a cyklistiky přes jízdu na 
koni a Stand Up Paddling. Finální stav je 
úctyhodných 7 500 km. 

The Munich non-profit organi- 

zation Nicolaidis YoungWings- 

foundation offers counseling for 

young and grown-up mourners 

up to the age of 49 years as well 

as long-term company in the 

mourning process. Due to the 

Corona-related restrictions the 

annual charity run through 

Munich could not take place. 

However, the organizers did not 

let this discourage them and 

called for a challenge: Everyone 

could submit the kilometers they 

have run privately and donate 

one euro per kilometer to the 

foundation. 

In addition, on July 24th, 2020, 

the foundation and the con-

sulting firm Logivest launched 

the "Logistics on the Move" 

campaign, which was aimed 

specifically at companies in the 

logistics sector. LOXXESS also took 

part in this important campaign. 

Since mid-august, employees 

have been unstoppable, so that 

the first goal of 2,500 km was 

reached within a very short time. 

With specially produced bags for 

snacks and drinks as well as wrist-

bands, the LOXXESS colleagues 

received a thank you for their 

great commitment.

The many pictures taken during 

the trips can also be admired 

on the social media profiles of 

LOXXESS on Instagram, LinkedIn 

and Facebook. A wide range of 

sports can be seen: From running 

and cycling to horseback-riding 

and stand-up paddling. Thus, the 

amazing result of 7,500 kilome-

ters was achieved.

LOXXESS REACHES 7,500 KM FOR FUNDRAISING 
CAMPAIGN #LOGISTIKINBEWEGUNG

LOXXESS DOSAHUJE 7 500 KM 
PRO DOBROČINNOU AKCI 
#LOGISTIKINBEWEGUNG
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Thomasz Kreft, LOXXESS Berlin

Gisela Draxler, LOXXESS Kitzingen

Stefan Küstner, LOXXESS Neuburg     
Norbert Moser, LOXXESS Neuburg           
Silvia Weiße, LOXXESS Neuburg

Daniel Bauer, LOXXESS Aurach                    
Paul Feige, LOXXESS Aurach                 
Ralf Kassel, LOXXESS Aurach  
Loretta Kutter, LOXXESS Aurach  
Christa Müller, LOXXESS Aurach  
Claudia Steiner, LOXXESS Aurach

Monika Růžková, LOXXESS Bor
Zdeňka Nováková, LOXXESS Bor
Petra Otavová, LOXXESS Bor        
Lucie Tóthová, LOXXESS Bor  
Vladimíra Kadlecová, LOXXESS Bor
Veronika Kalivodová, LOXXESS Bor

Beate Meier, LOXXESS Ebermannsdorf 

Leopold Gerhardinger, LOXXESS Haiming 

Olga Bauer, LOXXESS Kitzingen         
Svetlana Eberling, LOXXESS Kitzingen                     
Cornelia Grau, LOXXESS Kitzingen                    
Anita Koch, LOXXESS Kitzingen 
Natalia Reichert, LOXXESS Kitzingen 
Gabriele Schmitt, LOXXESS Kitzingen                                                                            
Liudmila Uliyanova, LOXXESS Kitzingen
Tatjana Zheglov, LOXXESS Kitzingen

30 LET

20 LET

10 LET

JUBILANTI VE FIRMĚ 
LOXXESS
S

R
D

E
Č

N
Ě

 G
R
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T

U
L

U
J

E
M

E
PRVNÍ POLOLETÍ

Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům za jejich  
věrnost a angažovanost
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CHRISTOPH SCHMITT
LOXXESS Bor s.r.o.

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do pátku 
30. dubna 2021 e-mailem na adresu:

Please send your answer until 
April, 30, 2021 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 
jména v příštím vydání.
Právní cesta je vyloučena.

Kolik ekologických plastových boxů se již používá 
pro Vodafone?

How many environmentally friendly boxes are in use 
for Vodafone?

Vyhrajte poukázku dm v hodnotě 
250 EUR, kterou můžete uplatnit 
v jakékoli drogerii dm. POUKÁZKA


