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Jak święty dostarcza prezenty? Logistyka św. Mikołaja 
 
Warszawa, 21 grudnia 2018 – O tej porze roku na prezenty od świętego Mikołaja czeka niemal każdy, 
niezależnie od wieku. Co roku w nocy z 24 na 25 grudnia dostarcza paczki wielu osobom na różnych 
krańcach świata. Mało kto zwraca uwagę na fakt, jakie to olbrzymie logistycznie wyzwanie. 
Dostarczenie prezentów do każdego domu w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe bez pomocy elfów. 
Logistykę tego szczególnego dnia przybliża międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w 
świątecznej infografice – Jak święty dostarcza prezenty. 

Niesamowity zespół zorganizowanych pomocników pozwala opanować tę przedświąteczną gorączkę. Elfy, 
dzięki dokładnym szkoleniom pod okiem samego św. Mikołaja, mają do perfekcji opanowane kwestie 
produkcyjne, magazynowe, transportowe oraz analityczne. Pomocnicy św. Mikołaja dbają o to, aby prezenty 
były zgodne z życzeniami opisanymi w liście do Świętego i żeby trafiły pod choinkę odpowiedniej osoby. 
Renifery zaś, z Rudolfem na czele, w pocie czoła przebierają kopytami, aby paczki z upominkami z Fabryki 
Elfów mogły przemieszczać się pomiędzy Laponią, a domami grzecznych dzieci. 

- Zarządzanie tak rozbudowanym łańcuchem dostaw powierzyłem elfom. Jestem pewny, że wszyscy moi 
pomocnicy, jak co roku, wykonają pracę wzorowo, a każde grzeczne dziecko dostanie swój wymarzony 
prezent. Staram się nadążać za nowinkami technicznymi i na bieżąco śledzę SantaTube i Elf News Channel, 
gdzie prezentowane są rozwiązania umożliwiające jeszcze efektywniejsze dostarczanie upominków. 
Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować tym, którzy co roku przyczyniają się do przeprowadzenia 
z sukcesem tej skomplikowanej logistycznie akcji – elfom, reniferom i wszystkim pomocnikom świętego 
Mikołaja na świecie – powiedział Święty Mikołaj. 

- Święta i poprzedzające je dni to szczególny okres. Mikołajowa branża produkcyjna i logistyczna jak co roku 
dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć prezenty na czas i zgodnie z życzeniami. W raporcie „Jak święty 
dostarcza prezenty” przybliżamy główne etapy tego procesu, życząc przy okazji wszystkim spokojnych i 
radosnych świąt! – mówi Ryszard Gwódź, Industrial Technical Manager w Dziale Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield. 

O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera 
najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na 
rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 
mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 
powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: 
@CushWakeCE  
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