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ŚWIĘTA W BRANŻY LOGISTYCZNEJ – komentarz eksperta QSL Polska  

 

Jak wyglądają przygotowania do świat w branży logistyki żywności? 

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska: Okres przedświąteczny to 

tradycyjnie już w Polsce okres wzmożonych zakupów. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększony 

ruch w restauracjach QSR, a zatem większą sprzedaż do naszych klientów. Przygotowujemy się zatem 

zarówno pod kątem odpowiedniego zarządzania zapasem, jak i dostosowania floty do zwiększonej 

liczby dostaw do restauracji.  

Jak zmienia się zapotrzebowanie restauracji przed, w trakcie i po świętach Bożego Narodzenia? 

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska: Niewątpliwie najbardziej 

wzmożony ruch to okres przedświąteczny, jednak w ostatnich latach obserwujemy zmianę zachowań 

konsumentów. Odwiedzają bowiem dość chętnie restauracje również po Świętach. 

Jak długi okres świąteczny (wigilia przypada na wtorek, następnie święta na środę i czwartek,  

a Sylwester i Nowy Rok na wtorek i środę) wpływa na sytuację sieci restauracji i ich dostawców? Czy 

QSL przygotowuje się na zwiększone zapotrzebowanie na dostawy do np. centrów handlowych? 

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska: Część dostawców planuje przerwy 

pomiędzy Świętami a Nowym Rokiem musimy więc odpowiednio wcześniej zadbać o zatowarowanie 

magazynów. W Wigilię staramy się ograniczać dostawy zarówno ze względu na swoich pracowników, 

jak i fakt, że tego dnia restauracje zamykane są wcześniej niż zazwyczaj. Podczas kolejnych dwóch dni 

Świąt zmieniamy grafik tak, aby dopasować go do potrzeb naszych klientów przy jednoczesnym 

uwzględnieniu czasu wolnego dla pracowników.   

 

*** 

QUICK SERVICE LOGISTICS POLSKA – polski oddział międzynarodowej grupy logistycznej Meyer Quick 

Service Logistics. Dostarcza kompleksową obsługę logistyczną, koordynując pełny łańcuch dostaw, od 

nabywania produktów, poprzez jego magazynowanie, po dystrybucję do punktów sprzedaży. 

Specjalizuje się w magazynowaniu i transporcie świeżej żywności (dostawy multi-temperature). QSL 

Polska obsługuje wiodące na rynku sieci kawiarń i restauracji fast food. Udostępnia również 

powierzchnię magazynową.  

Grupa Meyer Quick Service Logistics, do której należy QSL Polska, została założona w 1949 przez 

Ludwiga Meyera, obecnie zarządza nią trzecie pokolenie rodziny założycieli. Na rynku niemieckim jest 

liderem w sektorze logistyki dla branży spożywczej. Grupa Meyer QSL działa na terenie 12 krajów w 

Europie, w Polsce jest obecna od 2014 roku. W pięciu centrach logistycznych w Polsce (dwa magazyny 

oraz trzy centra cross-dock) pracuje 150 pracowników. Najwyższa jakość i terminowość usług zostały 



 

potwierdzone międzynarodowym certyfikatem IFS® – International highest Food Stanard® z wynikiem 

high level. Firmy z grupy Meyer Quick Service Logistics w trosce o środowisko wprowadzają 

nowoczesne technologie zapewniające efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (oświetlenie 

LED, pojazdy z silnikami hybrydowymi, ergonomiczne chłodnie, redukcja hałasu). Ponadto wspierają 

projekty społeczne i organizacje non-profit. 
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Anna Dostatnia 
Biuro prasowe, Odyseja PR 
(+48) 533 341 073 
annadostatnia@odysejapr.pl 
 
Eliza Kucharska 
Biuro prasowe, Odyseja PR 
(+48) 885 223 022 
elizakucharska@odysejapr.pl 
 
 

mailto:annadostatnia@odysejapr.pl

