
Nasz Klient
 – Firma H&M Hennes & Mauritz AB została 

założona w Szwecji w 1947 roku i jest 

notowana na Nasdaq Stockholm. 

 – Oprócz H&M w skład grupy wchodzą 

marki COS, Monki, Weekday & Other 

Stories, H&M HOME, ARKET i Found. 

 – Grupa H&M sprzedaje w kanale 

e-commerce w 56 krajach, posiada 4702 

sklepy (wraz z franczyzowymi) na 76 

rynkach (informacja - wrzesień 2022). 

 – Oprócz partnerstwa w Polsce, 

H&M Group i Arvato Supply Chain 

współpracują również w Turcji.

Lepsze doświadczenie klienta dzięki 
sprawnej logistyce
Współpraca H&M Group i Arvato Supply Chain Solutions 
trwa już od 2018 roku. W celu zapewnienia obsługi rosnących 
wolumenów logistycznych oraz elastyczności procesów 
powiększono powierzchnię operacyjną magazynu z 40 do 75 tys 
m2. Dzięki rozbudowie centrum dystrybucyjnego realizowane 
wolumeny operacyjne wzrosną o ok. 30 procent. 

»Szybkość i eleastyczność obsługi łańcucha 
dostaw to jedna z obietnic, którą chcemy 
 spełniać dla naszych klienów. Dzięki 
współpracy z naszym partnerem strategi- 
cznym - Arvato Supply Chain Solutions 
możemy spełniać rosnące wymagania coraz 
większej ilości klientów w Europie Wschodniej.«

Michael Schulz

Regional Logistics Manager East Europe, H&M Group

Sytuacja wyjściowa

Arvato Supply Chain Solutions, jako strategiczny partner H&M Group, z centrum 

logistycznego w Strykowie k. Łodzi obsługuje kanał e-commerce szwedzkiej marki 

odzieżowej na terenie Europy Wschodniej. Wraz ze wzrostem wolumenów sprzedaży 

internetowej magazyn zbliżał się do granic swoich możliwości. Grupa H&M chciała 

zaoferować swoim klientom m.in. skrócenie czasu dostawy produktów do jednego 

dnia (a nawet dostawę w dniu zamówień) oraz wysyłkę do większej ilości krajów 

(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia).
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CASE STUDY



Informacje dotyczące
magazynu 
 – Lokalizacja - Stryków, Polska 

 – Dedykowane centrum logistyczne 

 – Obsługa kanału B2C oraz B2B  

 – Kompletacja, pakowanie i wysyłka 

 – Optymalizacja procesów pod kątem 

produktów fashion 

 – Bieżące kontrole jakościowe procesów 

logistycznych 

 – Dynamiczny bufor dla zwrotów 

 – Specjalne wymagania dotyczące 

opakowań produktów 

 – Wysyłka do Polski, Czech, Słowacji, Węgier, 

Bułgarii oraz Rumunii  

 – Zdolność operacyjna przez 24h / 7 dni  

w tygodniu 
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Rozwiązanie

W ramach rozbudowy powierzchnia magazynowa zwiększona została o dodat-

kowe 15 000 m², co razem daje 55 000 m², a z zastosowaną mezaniną 75 000 m². 

Magazyn wysokiego składowania w nowej przestrzeni pomieści 240 000 kartonów, 

co zwiększa całkowitą pojemność ich przechowywania do ok. 420 000. Do obsługi 

wysokiego składu (o wysokości 8,7 m) zastosowano specjalistyczne wózki samo-

jezdne o zmiennym wysięgu, które poruszają się wzdłuż korytarza indukcyjnego  

o długości 4 400 metrów.

Nowy moduł magazynu wyposażony został w 123-metrowy system linii przenośni-

kowych, który połączony jest z dotychczasową powierzchnią w celu sprawnego 

transportowania kartonów. W całym centrum dystrybucyjnym użyto aż 3,5 km 

przenośników taśmowych. Dodatkowo w magazynie wykorzystywane są sortery oraz 

system dynamicznego uzupełniania stanów magazynowych, a nad poprawnością 

operacji czuwa zaimplementowany system ERP SAP S4/HANA.

Wyniki

Nowy magazyn wysokiego składowania, dłuższe linie przenośnikowe i zwiększona 

pojemność magazynowania - to główne efekty rozbudowy centrum logistycznego.

Dzięki współpracy Grupy H&M z Arvato Supply Chain Solutions towar może docierać 

do większej liczby klientów w krajach Europy Wschodniej. Dodatkowo, skrócony zos-

taje czas realizacji zamówień poprzez zwiększenie przepustowości w magazynie.  

W centrum logistycznym zastosowano rozwiązania automatyzujące proces komple-

tacji i pakowania zleceń.

Centrum logistyczne w Strykowie ma łączną powierzchnię operacyjną 75 000 m2  

(w tym trzypoziomowa antresola o powierzchni 20 000 m2). Wraz z rozbudową 

przepustowość magazynu wzrośnie o około 30 proc. W wyniku tego Arvato Supply 

Chain Solutions stworzyło dodatkowe miejsca pracy.
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W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Arvato Supply Chain Solutions w Polsce   
E-Mail: zapytania@arvato-scs.com 
www.arvato-supply-chain.pl   blog.arvato.pl 

Arvato Supply Chain Solutions to wiodący ogólnoświatowy i innowacyjny dostawca usług z zakresu zarządzania
łańcuchem dostaw oraz e-commerce. Około 17 000 naszych pracowników troszczy się o to, aby dostarczać  
praktyczne i skuteczne rozwiązania oraz usługi klientom na całym świecie. Przy użyciu najnowocześniejszych  
technologii cyfrowych Arvato, jako partner strategiczny wspierający rozwój swoich klientów, opracowuje,  
wdraża i optymalizuje złożone globalne łańcuchy dostaw oraz platformy e-commerce. Od ponad 28 lat firma 
Arvato w Polsce dostarcza niezbędne rozwiązania klientom z branży Fashion, Beauty, Tech oraz Helthcare  
w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej. 

Arvato Supply Chain Solutions jest spółką należącą do koncernu Bertelsmann.
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