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TRANSAKCJA ZAKOŃCZONA
ÔÔŹródło: P3, Fot. P3

Singapurski państwowy fundusz majątkowy(GIC), sfinalizował zakup P3, jednego
z wiodących ogólnoeuropejskich, właścicieli, deweloperów i zarządców obiektów
logistycznych, od TPG Real Estate i Ivanhoé Cambridge. Umowa, która opiewa na
2,4 mld EUR, była już ogłoszona w listopadzie 2016 roku, ale zanim mogła być sfinalizowana musiała zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne Unii Europejskiej. To
jedna z największych transakcji na europejskim rynku nieruchomości w 2016 roku.
Dzięki wsparciu nowego akcjonariusza,
a także wraz z korzyściami płynącymi z pozyskanego w październiku 2016 długoterminowego refinansowania o wartość 1,4 mld
EUR, P3 jest gotowe na wdrożenie nowych
planów ekspansji, które obejmują przyśpieszenie zabudowy istniejącego banku ziemi
pozwalającego na budowę nawet 1,4 miliona m2, a także pozyskiwanie nowych miejsc
na inwestycje w dziewięciu europejskich
krajach, w których deweloper jest już obecny, jak również wejście na nowe rynki.
Ian Worboys, CEO w P3 powiedział:
„W ciągu ostatnich lat znacznie poszerzyliśmy działalność na naszych głównych rynkach i staliśmy się jednym z największych
europejskich, w pełni zintegrowanych inwestorów – deweloperów. Jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani współpracą
z jednym z największych państwowych

Ian Worboys, CEO P3

funduszy majątkowych na świecie i czekamy z niecierpliwością na przejście do następnego etapu naszej strategii rozwoju.

INNOWACYJNA
FIRMA 2016 ROKU
ÔÔŹródło: EFL

EFL otrzymał wyróżnienie „Innowacyjna Firma
2016” za produkt Leasing Swobodny. Tytuł
został przyznany przez magazyn Home &
Market za wyjście przez leasingodawcę z ofertą spełniającą oczekiwania nowoczesnych
przedsiębiorstw.
– Nie bez kozery mianujemy się prekursorem polskiego leasingu. Od ponad ćwierćwiecza edukujemy przedsiębiorców, czym jest leasing, i wyznaczamy kierunki rozwoju branży.
Od początku też finansujemy inwestycje firm
oferując im różnego rodzaju produkty i usługi,
które konsekwentnie udoskonalamy i dostosowujemy do aktualnych potrzeb i oczekiwań
rynku. Tak było z produktem „Leasing Swobodny”. W związku z tym, że przedsiębiorcy,
w ślad za konsumentami, coraz bardziej stawiają na elastyczność i oczekują jej od swoich
partnerów biznesowych, zaprojektowaliśmy
ofertę, która pozwala samodzielnie zarządzać
umową leasingową, nawet w czasie jej trwania.
Propozycja okazała się trafiona, bo spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem firm –
mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

WIĘCEJ NA str. 2

W czołówce najlepszych firm w Europie

Pojemniki na każdą spożywczą dostawę

CHEP, światowy lider w zakresie
zarządzania paletami, został zaliczony do 1% najlepszych firm ocenianych w kategorii zrównoważonego rozwoju przez niezależną

Rośnie popularność zakupów produktów spożywczych przez internet. W odpowiedzi na statystyki
zmienia się podejście dużych sieci
handlowych, które jeszcze do niedawna traktowały internet jako
skromny dodatek do sprzedaży
stacjonarnej. Obok opracowania
skutecznej strategii promocyjno-cenowej i portfolio produktów,
jednym z najważniejszych wyzwań
tego rynku jest efektywny kosztowo
i operacyjnie system dostarczania
zamówień do klienta końcowego.
Warto zauważyć, że rynek e-handlu jest aktualnie najszybciej

ÔÔŹródło: CHEP, Grafika: CHEP

agencję ratingową EcoVadis. CHEP
uzyskał poziom EcoVadis Gold już
drugi rok z rzędu.
EcoVadis Gold to najwyższy,
dostępny poziom tej prestiżowej
nagrody, przyznawany za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących uczciwych
praktyk biznesowych, środowiska,
praktyk zatrudnienia oraz łańcucha dostaw. CHEP w ramach oceny praktyk biznesowych uzyskało
bardzo wysokie noty w kategorii
zatrudnienia i fair play w biznesie.
WIĘCEJ NA str. 2

ÔÔŹródło: Georg Utz, Fot. Georg Utz

rozwijającym się działem naszej
gospodarki i jednym z najszybciej
rozwijających się rynków w Europie. Szacuje się, że w 2016 r. jego
wartość wzrosła o 15 % i na koniec
roku wyniesie nawet 40 mld zł.

WIĘCEJ NA str. 2
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WĘGRY I SŁOWENIA W JEDNOLITEJ SIECI USŁUG
ÔÔŹródło: DHL Parcel, Fot. DHL Parcel

Dzięki współpracy DHL Parcel Europe ze słoweńskim Pošta Slovenije oraz węgierskim Magyar Posta, rozszerza się sieć międzynarodowego handlu e-commerce. Takie działanie idealnie wpasowuje się w strategię DHL, zakładającą przyspieszenie rozwoju
europejskiego rynku e-commerce oraz zaoferowanie klientom najnowocześniejszej infrastruktury doręczania przesyłek. Sprzedawcy internetowi mają obecnie do dyspozycji sieci DHL Parcel Europe o jednolitej infrastrukturze i zestandaryzowanych usługach
w osiemnastu krajów europejskich.
– Po trwającym rok i zakończonym sukcesem wprowadzaniem naszych usług na
austriacki rynek przesyłek, rozszerzenie
sieci na zbliżone pod względem ekonomicznym Węgry i Słowenię było kolejnym krokiem. Współpracując z lokalnymi
partnerami, chcemy wesprzeć działalność
sprzedawców internetowych funkcjonujących na tych obszarach. Jednocześnie

dajemy pozostałym europejskim klientom okazję do zaoferowania swoich produktów na kolejnych rynkach – wyjaśnia
Achim Dünnwald, Dyrektor Zarządzający
DHL Parcel Europe.
Poprzez integrację ze słoweńskimi i węgierskimi usługami pocztowymi DHL Parcel Europe chce wspierać wzrost rynku
elektronicznego w tych dwóch krajach

i wykorzystać pojawiający się potencjał
w dziedzinie handlu transgranicznego.
Według najświeższych informacji podanych przez Komisję Europejską, wzrost na
rynku handlu e-commerce na Węgrzech
szacuje się na 36%, natomiast w Słowenii
na około 53%.

Transakcja zakończona – ciąg dalszy
ze strony 1
„Długoterminowa strategia inwestycyjna GIC
jest bardzo zbliżona do naszego podejścia,
i potwierdza wsparcie dla nas jako specjalisty
na rynku nieruchomości logistycznych mocno
skoncentrowanego na klientach, długoterminowego właściciela nieruchomości (który nigdy
nie sprzedał żadnej nieruchomości) i dewelopera najwyższej jakości, ekologicznie zrównoważonych obiektów”.

W czołówce najlepszych firm w Europie
– ciąg dalszy ze strony 1
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EcoVadis jest niezależną agencją ratingową,
która koncentruje się na monitoringu firm
i instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyników. Stosowana metodologia badania
opiera się na międzynarodowych standardach
społecznej odpowiedzialności w korporacjach
obejmujących inicjatywę Global Reporting,
ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000
w odniesieniu do 150 kategorii wydatków i 140
krajów. EcoVadis ocenił 20 000 dostawców z 99
krajów w 150 sektorach rynkowych.

Publikacja specjalistyczna

Pojemniki na każdą spożywczą dostawę
– ciąg dalszy ze strony 1
Rośnie także popularność zakupów produktów spożywczych przez internet. Z badania
Gemius („e-Commerce Polska 2015) wynika,
że artykuły spożywcze w e-sklepach kupuje
aktualnie 21% użytkowników sieci. Inwestycje
w kanał internetowy prowadzi coraz więcej
sieci detalicznych, m.in. Carrefour, Netto, Piotr
i Paweł czy Tesco. Prognozuje się, że rynek dostaw spożywczych, na razie skupiony głównie
w Warszawie i kilku większych aglomeracjach,
będzie się rozwijał na cały kraj.
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SEIFERT POLSKA W GRONIE
GAZEL BIZNESU 2016!

KOLEJNY
NAJEMCA

W MLP PRUSZKÓW II
Firma Seifert Polska oferująca wysokiej jakości usługi z branży TSL znalazła się ÔÔŹródło: MLP, Fot. MLP
w rankingu Gazele Biznesu 2016. To wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom Firma logistyczna Schnug Polska podcharakteryzującym się dynamicznym rozwojem.
pisała umowę najmu blisko 1,5 tys. m2
powierzchni magazynowej w parku
Ranking Gazele Biznesu organizowany jest fesjonalizm w dążeniu do zaspokajania MLP Pruszków II należącym do MLP
od 2000 roku. Tytuł otrzymują najprężniej potrzeb klientów – mówi Jan Brachmann, Group. Z obiektu zacznie korzystać
rozwijające się małe i średnie firmy, które Prezes Seifert Polska.
jeszcze w styczniu br. W transakcji
wyróżniają się na rynku swoim potencjaRanking Gazele Biznesu przygotowywapośredniczyła agencja nieruchomości
łem. Przy każdej edycji pod uwagę brane ny jest przez dziennik ekonomiczny Puls
są wyniki finansowe za trzy poprzednie Biznesu i czołową wywiadownię gospo- Axi Immo.
ÔÔŹródło: Seifert Polska

lata działalności przedsiębiorstw.
– To dla nas ogromne wyróżnienie
potwierdzające, że Seifert Polska to dynamiczna firma, która doskonale radzi
sobie w konkurencyjnym środowisku. Jak
pokazuje ranking wypracowaliśmy sobie
silną i stabilną pozycję na rynku, od lat
stawiając na rozwój, doskonalenie i pro-

darczą Coface Poland.
Seifert Polska to dynamiczna, doświadczona i elastyczna w działaniu firma świadcząca wysokiej jakości usługi w branży
TSL. Oferuje innowacyjne, inteligentne
koncepcje usług w zakresie zaopatrzenia,
produkcji, dystrybucji, a także magazynowania i logistyki produkcyjnej.

Współpraca na kolejne lata
ÔÔŹródło: QSL

Firma QSL, należąca do międzynarodowej grupy logistycznej Meyer Quick Service Logistics,
20 grudnia 2016 roku przedłużyła współpracę
ze spółkami AmRest na terenie Polski oraz
Czech. Na podstawie nowej umowy QSL Polska
pozostanie partnerem logistycznym AmRest
Holdings SE przez kolejne 3 lata, natomiast QSL
Czech i AmRest Holdings SE będą współpracować przez następne 5 lat.
W nawiązaniu do umowy z 2014 roku, zawartej pomiędzy Quick Service Logistics Polska, a spółkami AmRest, podpisany został
aneks, na podstawie którego firmy przedłużyły współpracę do października 2023 roku.
Przedłużenie umowy spowodowało wzrost

szacunkowej wartości umowy z QSL Polska
o 1 miliard PLN, co przekracza 10% wartości
kapitałów własnych AmRest na dzień 30 września 2016 roku.
Jednocześnie, w nawiązaniu do umowy z 2012
roku pomiędzy QSL Czechy a spółkami AmRest,
został podpisany aneks przedłużający umowę
o współpracy między firmami do października
2022 roku. Przedłużenie umowy dla QSL Czechy
spowodowało wzrost szacunkowej wartości
umowy o 2,25 mld CZK, czyli około 370 mln PLN,
co przekracza 10% wartości kapitałów własnych
AmRest na dzień 30 września 2016 roku.

Schnug Polska Sp. z o.o. podpisała umowę z MLP Group dotyczącą najmu blisko
1,5 tys. m 2 nowoczesnej powierzchni
w parku logistycznym MLP Pruszków
II. Z tego ponad 1,3 tys. m 2 wykorzystywane będzie na cele magazynowe,
a pozostałe ponad 0,1 tys. m 2 na cele
biurowe. Obiekt posiada stanowiska
ekspedycyjne po obu stronach budynku. Wynajmowana powierzchnia znajduje się w istniejącej hali, dzięki czemu
nowy najemca będzie mógł rozpocząć
prowadzenie operacji logistycznych
jeszcze w styczniu br.
Schnug Polska świadczy usługi w zakresie logistyki kontraktowej, transportu i magazynowania. Działa na polskim
rynku od marca 2004. Nowa lokalizacja
doskonale uzupełni sieć dystrybucyjną
spółki Schnug oraz pozwoli na dalszy
rozwój operacji logistycznych i transportowych w regionie centralnej Polski. Idealne połączenie z magazynem
w Polsce zachodniej, pozwoli jeszcze
bardziej zoptymalizować oferowane
przez Schnug usługi w logistycznym
łańcuchu dostaw
Centrum logistyczne MLP Pruszków
II położone jest w okolicach Warszawy,
w gminie Brwinów, w odległości 5 km
od Pruszkowa. Park zajmuje łącznie 67
hektarów i docelowo ma obejmować
302 000 m 2 . MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy,
jak i z głównymi arteriami łączącymi
stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760
a odcinkiem autostrady A2, 3 km od
węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa.
W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym,
które umożliwiają doskonałe warunki
logistyczne zarówno dla dystrybucji
krajowej, jak i międzynarodowej.
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MAGAZYNY
SELF-STORAGE
W POLSCE
ÔÔŹródło: Sejfboksy, Fot. Sejfboksy

„Parkujące” w przedpokoju rowery, stosy
pudeł za drzwiami, kominy książek na
regałach czy wypchana do granic szafa
to problem wielu osób mieszkających
w bloku. W większości mieszkań trudno dziś wygospodarować dodatkową
przestrzeń, w której można składować
nadmiar bibelotów, sprzętu sportowego,
ubrań czy mebli. Efekt? Zagracamy się!
Nic więc dziwnego, że coraz popularniejsze stają się „hotele dla rzeczy”, czyli
magazyny samoobsługowe (self-storage). Jak działają te miejsca, znane m.in.
programu TV „Wojny magazynowe”?
To amerykański sposób na odgracenie
się. Polacy mają tendencję do chomikowania rzeczy. Z trudem przychodzi nam
rozstanie ze zbędnym meblem czy starymi
ubraniami. W efekcie tego mieszkania
zamieniamy w małe magazyny, upychając nadmiar przedmiotów w każdym zakamarku. Nie zawsze jednak jest gdzie
zmieścić sprzęt narciarski, 100 par butów
czy antyczny kredens, który dostaliśmy
w spadku po babci.
Powód? Coraz rzadziej dysponujemy
popularnymi rupieciarniami, np. piwnicą lub strychem. Wyjściem z tej sytuacji
stają się magazyny self-storage, dające
dodatkową przestrzeń, bez konieczności
zmiany mieszkania. Moda na takie przechowywanie do Polski przywędrowała ze
Stanów Zjednoczonych, gdzie magazyny
samoobsługowe znane są od ponad 70
lat. Nad Wisłą zyskują one dopiero na
popularności.

Akwizycja w nową
platformę rozwoju
ÔÔŹródło: UPS

UPS przejmuje firmę Freightex z siedzibą
w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub
drobnicowego towarów, a także transportu
specjalistycznego, w tym, z funkcją chłodzenia
podczas jazdy. Dzięki tej transakcji UPS umacnia swoją pozycję na rozwijającym się brytyjskim i europejskim rynku usług logistycznych
świadczonych przez osoby trzecie (tzw. usług
„3PL”) w segmencie pośrednictwa w usługach
transportu drogowego, a także uzyskuje nową

Kto może korzystać
z magazynów self-storage?
Odpowiada Aleksandra Suwała z magazynów Sejfboksy w Sosnowcu.
Przechowalnie to rozwiązanie dla każdego, kto ma za mało przestrzeni w mieszkaniu, domu, akademiku lub na stancji. Taki
magazyn to po prostu dodatkowe metry
kwadratowe, na których możemy upchnąć
wszystko to, co nam zawadza lub co wymaga bezpiecznych warunków przechowania.
Powszechnie z takich magazynów korzystają
rodziny, przechowując tutaj m.in. meble
z pokojów dziecięcych, zabawki, ubranka
dziecięce. Także osoby uprawiające wolne
zawody np. muzycy, fotografowie, filmowcy

platformę rozwoju w skali globalnej oraz regionalnej, dzięki istniejącej sieci klientów i przewoźników.
Wcześniej, w sierpniu 2015 r., UPS przejęło firmę Coyote Logistics, która jest liderem
w dziedzinie usług pośrednictwa w transporcie
drogowym w Ameryce Północnej. Ponieważ
modele biznesowe firm Coyote i Freightex
uzupełniają się, UPS spodziewa się, że te dwie
jednostki będą udostępniać sobie wzajemnie
najlepsze technologie systemowe, procesy biznesowe oraz klientów i przewoźników. Transakcję sfinalizowano 3 stycznia 2017 r., a jej
warunki nie zostały ujawnione.

czy Dj-e, przechowują swój sprzęt w boksach. Skrytki są także popularne wśród osób
uprawiających sporty, w magazynach można przechowywać m.in. sprzęt narciarski,
snowboardy, kajaki, spadochrony, quady czy
rowery. Od lat miejsca te cieszą się także popularnością wśród kolekcjonerów, zwłaszcza
antyków. Swoje rzeczy w boksach przechowują także osoby przeprowadzające się
bądź remontujące mieszkania. Często także
skrytki wykorzystywane są do przechowywania rzeczy sezonowych np. mebli ogrodowych, grilla czy dmuchanych basenów. Od
niedawna rozwiązanie to odkrywają także
studenci, zwłaszcza mieszkający w akademiku. W ten sposób przechowywane są co
cenniejsze przedmioty np. aparaty fotograficzne.

„Wielka Brytania i Europa to dla UPS strategiczne rynki wzrostu usług 3PL w zakresie pośrednictwa w transporcie, z dużymi możliwościami
działania w skali międzynarodowej” — powiedział Alan Gershenhorn, dyrektor handlowy UPS.
„Przejęcie firmy Freightex daje naszym klientom
korzyści w postaci natychmiastowej, kompetentnej i konkurencyjnej obecności w Wielkiej
Brytanii i Europie. Zamierzamy skoordynować
działalność firmy Freightex w ramach modelu
biznesowego Coyote, co zwiększy wydajność
i umożliwi inwestowanie w dalszy rozwój”.
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M0 CENTRAL BUSINESS
PARK NA WĘGRZECH
W PORTFELU PROLOGIS

NOWOCZESNA PLATFORMA DLA BRANŻY HEALTH
ÔÔŹródło: FM Logistic

ÔÔŹródło: Prologis

Prologis European Properties Fund II (PEPFII) kupił węgierski
M0 Central Business Park od spółki IDI Gazeley. Dwa całkowicie wynajęte budynki o łącznej powierzchni 31 443 metrów
kwadratowych staną się częścią pobliskiego Prologis Park Budapest-Sziget. Park ten jest obecnie wynajęty w 98 procentach
i składa się z siedmiu budynków o powierzchni 150 000 metrów
kwadratowych.
Prologis Park Budapest-Sziget położony jest na południowy
wschód od Budapesztu, w strefie przemysłowej Szigetszentmiklós, co zapewnia mu bezpośrednie połączenie z siecią dróg
krajowych i międzynarodowych przez obwodnicę Budapesztu
M0. Klientami nowo nabytych nieruchomości są: Easi Uplifts, FM
Logistics, Quality Logistics Management, United Performance
Metals CEE i UTi Hungary.
„Szigetszentmiklós to dla nas kluczowa lokalizacja na rynku w Budapeszcie, gdzie obserwowaliśmy zwiększony popyt
w ciągu ostatnich 18-24 miesięcy” – powiedział Laszlo Kemenes,
senior vice president i country manager, Prologis na Węgrzech.
“Przejęcie tych dwóch budynków daje nam pełną kontrolę nad
parkiem, co z pewnością przełoży się na jego wartość dodaną
w przyszłości.”

Centrum Dystrybucyjne FM Logistic w Błoniu zostało powiększone o kolejne 14 tys. metrów kwadratowych. Jednym z elementów inwestycji był Building Management System, który
kontroluje pracę urządzeń strategicznych oraz ekologiczny
system zarządzania oświetleniem LED. Całkowity koszt zrealizowanego projektu wyniósł 29 milionów złotych.
Ponad osiem lat temu powstały pierwsze moduły dzisiejszego
centrum dystrybucyjnego FM Logistic w Błoniu. Na przestrzeni
lat, dedykowana klientom z branży health, platforma rosła wraz
z kolejnymi projektami powierzanymi przez wiodących producentów oraz dystrybutorów leków i farmaceutyków. Od dwóch
lat ten obiekt ma status największego centrum dystrybucyjnego
dla branży farmaceutycznej w Europie Centralnej. Po zrealizowaniu ostatniej inwestycji łączna powierzchnia platformy wraz
z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi wynosi 68 tys.
metrów kwadratowych.
Najnowszy magazyn wybudowany w Błoniu to nowoczesny
obiekt do składowania farmaceutyków, wyrobów medycznych
oraz kosmetyków, wyposażony w odpowiednie systemy do
klimatyzowania, osuszania oraz ogrzewania. Oddany do użytku
moduł został zaprojektowany tak, aby wydzielić osiem odrębnych
hurtowni farmaceutycznych zgodnych z nowymi wytycznymi DPD.

REKLAMA
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INWESTYCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH W 2017 R.
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, Fot. Cushman & Wakefield

Z najnowszej analizy przedstawionej przez dział Europejskich Rynków Kapitałowych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w 2017 roku aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie utrzyma
się na wysokim poziomie ze względu na spadek cen obligacji i zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi inwestycjami, które
gwarantują wzrost.
Według ekspertów firmy Cushman & Wakefield stopy
kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w Europie
Zachodniej zmniejszą się o 30-40 punktów bazowych,
czynsze wzrosną o 2-3%, a wolumen transakcji inwestycyjnych w skali całego kontynentu wzrośnie o 6%.
Ponadto w 2017 r. Azja może wyprzedzić Amerykę
Północną pod względem wielkości kapitału zainwestowanego na rynku europejskim, aczkolwiek inwestorzy europejscy nie pozostaną daleko w tyle i także
będą poszukiwać okazji inwestycyjnych na nowych
rynkach w celu zapewnienia sobie najlepszych możliwości wzrostu i stabilności.
Z opublikowanego raportu wynika, że w 2017 r.
utrzyma się atmosfera niepewności politycznej i ekonomicznej – wyniki brytyjskiego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w EU i wyborów
prezydenckich w USA zaczną przekładać się decyzje
polityczne i w większym stopniu wpływać na rynki.
Sytuacja sektora bankowego w Europie jest nadal
niestabilna, a problem ten może wkrótce dotyczyć
także Chin. Ponadto najbliższe wybory we Francji,
w Niemczech i Holandii mogą zaważyć na przyszłości
Unii Europejskiej.

Nowe inwestycje na pomorzu

Globalne partnerstwo dostaw ratujących życie

ÔÔŹródło: Waimea

Spółka Waimea Holding S.A. od
2010 roku realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski.
Specjalizuje się w budowie kompleksów logistycznych, obiektów
typu cargo oraz BTS a także terminali multimodalnych. Obiekty
realizuje w wysokim standardzie,
oferując bogate wyposażenie. Wieloletnie doświadczenie Grupy Waimea na rynku nieruchomości komercyjnych, profesjonalny zespół,
stabilna pozycja oraz obecność
w całej Polsce pozwalają na tworzenie optymalnych projektów logistycznych dla klientów zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami.
Na 2017 rok Waimea Holding
S.A. ma bardzo konkretne plany
w dotychczasowych lokalizacjach,
rozpocznie także realizację nowych projektów logistycznych.
W ciągu najbliższych trzech lat
planuje wybudować i skomer-

ÔÔŹródło: DHL

cjalizować ponad 200 000 m
powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Szczecinie, Stargardzie, Bydgoszczy oraz Rzeszowie.
W połowie roku 2017 planuje oddać do użytkowania Waimea Cargo
Terminal Rzeszów-Jasionka oraz
pierwszy etap Waimea Logistic
Park Bydgoszcz. Zaplanowane są
także kolejne inwestycje w województwie zachodniopomorskim.
Na początku 2017 roku na działce o powierzchni 16,7 hektara
rozpocznie się budowa Waimea
Logistic Park Stargard, będzie to
centrum logistyczne o łącznej
planowanej powierzchni zabudowy ok. 80 000 m2. W jego skład
wejdzie 6 nowoczesnych hal klasy
A przeznaczonych pod działalność
związaną z magazynowaniem, produkcją oraz z obsługą logistyczną.
2

Grupa Deutsche Post DHL oraz
Gavi, Sojusz na rzecz Szczepień,
nawiązały globalne partnerstwo,
którego celem jest usprawnienie
łańcuchów dostaw szczepionek
w krajach wspieranych przez
Gavi.
W miarę jak programy immunizacji rozbudowują się o nowe,
ratujące życie szczepionki i docierają do coraz większych rzeszy ludzi, nierzadko w odległych
rejonach świata, coraz częściej
napotykają one na problemy wynikające z przestarzałych łańcuchów dostaw. Przy stale rosnących ilościach szczepionek oraz
często słabych lub nieistniejących
systemach opieki zdrowotnej pojawia się krytyczna potrzeba udoskonalenia infrastruktury łańcuchów dostaw szczepień.
W ciągu najbliższych trzech
lat nowe partnerstwo będzie

Chronometr wydarzeń

zapewniać kluczową pomoc dla
krajów w postaci wydajnych rozwiązań łańcucha dostaw, tak,
aby poprawić opiekę zdrowotną. Doświadczenie Grupy Deutsche Post DHL jako wiodącego
dostawcy usługi logistycznych
w sektorze farmaceutycznym
i medycznym, w połączeniu
z globalną siecią transportową
DHL pomoże krajom pokonać
trudności i usprawnić łańcuchy
dostaw szczepionek. Może to
pomóc krajom zwiększyć zasięg
szczepień, zmniejszyć ilość przeterminowanych szczepionek i zapewnić lepszą dostępność oraz
siłę oddziaływania szczepień, co
w ostatecznym rozrachunku pozwoli zmniejszyć śmiertelność
wśród dzieci.
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WSPÓŁPRACA
Z NOWYM
WŁOSKIM
PARTNEREM
ÔÔŹródło: HWL Polska, Fot. HWL Polska

1 listopada 2016 roku Hellmann Worldwide Logistics Polska nawiązał współpracę
z firmą UBV Group, jedną z największych
włoskich firm rodzinnych osiągająca obroty na poziomie 125 mln EUR.
Głównym powodem zmiany Partnera jest
możliwość dalszego rozwoju kierunku
włoskiego w Hellmann Worldwide Logistics Polska. Dzięki współpracy z nowym
partnerem HWL Polska rozszerza możliwości ekspansji na tym kierunki oraz zoptymalizuje koszty. UBV Group podobnie
jak Hellmann Worldwide Logistics Polska
podwoiła swoje obroty w ostatnich 4 latach, co jest doskonałą prognozą rozwoju
tego kierunku.
22 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę UBV Group i Hellmann Worldwide Logistics Polska
w której uczestniczyli sami właściciele
firmy UBV.

ZWROT W DOBRYM KIERUNKU
ÔÔŹródło: DPD

DPD Polska udostępniła swoim klientom rozwiązanie online ułatwiające konsumentom odesłanie towaru zakupionego w Internecie. Odbiorca przesyłki ma możliwość
łatwego i szybkiego zamówienia kuriera, który zrealizuje zwrot. Link do strony
internetowej obsługującej zwroty przekazywany jest przez e-sklep w specjalnej
komunikacji.
Zgodnie z dyrektywą unijną wzmacniającą prawa konsumenta, która obowiązuje
w Polsce od 25 grudnia 2014 r., konsumenci mają możliwość zwrotu towaru
zakupionego w Internecie bez podawania przyczyn w ciągu dwóch tygodni od
daty jego otrzymania. Od wprowadzenia nowych przepisów liczba zwrotów
w e-commerce systematycznie wzrasta.
– Konsumenci coraz chętniej korzystają

ze swoich praw. Szybkie, tanie i wygodne
zwroty są dziś elementem, który stanowi
o przewadze konkurencyjnej sklepów
internetowych. Dlatego postanowiliśmy
opracować narzędzie, które ułatwi zwroty zarówno e-sklepom, jak i konsumentom – mówi Rafał Nawłoka, prezes Zarządu DPD Polska.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Struktura UBV Group:

• 210 pracowników
• 15 hubów
• magazyny o łącznej powierzchni
65.000 m2
• ponad 12 000 klientów
• 22 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę UBV
Group i Hellmann Worldwide Logistics
Polska w której uczestniczyli sami właściciele firmy UBV.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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CODZIENNY
SERWIS DO CZECH
I SŁOWACJI
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny,
z początkiem nowego roku uruchomił codzienne połączenia drobnicowe do Czech
i Słowacji. To kolejne inwestycje firmy
w rozwój sieci drobnicowej w Europie.

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
TESCO CERTYFIKATEM BREEAM
ÔÔŹródło: SEGRO, Infografika: SEGRO

Centrum dystrybucyjne TESCO działające na terenie SEGRO Logistics Park Poznań,
Komorniki otrzymało certyfikat BREEAM z oceną VERY GOOD. Tym samym znalazło
się w gronie sześciu obiektów magazynowych w Polsce, które mogą poszczycić się
takim rezultatem.
Centrum dystrybucyjne TESCO zlokalizowane na terenie SEGRO Logistics Park
Poznań, Komorniki to inwestycja obejmująca 30 200 m2 powierzchni magazynowej
wyposażonej w nowoczesne rozwiązania
ekologiczne, a także flagowy przykład projektu SEGRO „szytego na miarę” według indywidualnych potrzeb klienta. W budynku
zainstalowano m.in. inteligentne oświetlenie strefowe LED sterowane czujnikami
ruchu, a także specjalne systemy dystrybucji wody pozwalające na ograniczenie
jej zużycia nawet o 10%. Decyzja o przyznaniu obiektowi certyfikatu BREEAM jest
potwierdzeniem wysokiej efektywności
technologii wykorzystywanej przez dewelopera, której zastosowanie zapewnić ma
nie tylko korzystny wpływ na środowisko
naturalne, ale w dłuższej perspektywie
oznacza także oszczędności dla klientów.
„Należy podkreślić, że standard BREEAM określa nie tylko walory ekologiczne
budynku. Wśród czynników, które w pro-

cesie certyfikacji podlegają rygorystycznej ocenie są również takie aspekty, jak
zarządzanie obiektem, komfort pracowników, a także innowacyjność. Centrum
dystrybucyjne TESCO, które zbudowaliśmy na terenie SEGRO Logistics Park Poznań w Komornikach zostało szczegółowo
zaprojektowane z myślą o wszystkich tych
elementach, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że skuteczność
zaproponowanych przez nas rozwiązań
będzie wartością dodaną dla działalności
prowadzonej przez TESCO. Jakość tego
projektu ma dla nas ogromne znaczenie
również z punktu widzenia nowej strategii
SEGRO. Zgodnie z jej założeniami każdy
nowopowstający obiekt SEGRO będzie
certyfikowany w systemie BREEAM” – komentuje Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną.

PEKAES znajduje się w czołówce operatorów logistycznych pod względem usług
drobnicowych i od kilku lat rozwija ten segment w dwucyfrowym tempie. Nowością
w ofercie firmy jest codzienny serwis do
Czech i Słowacji. To odpowiedź PEKAES na
rosnące zapotrzebowanie rynku, jak i dynamiczny rozwój firmy na rynku europejskim.
– Jest to kolejny krok na drodze do wzmocnienia naszej pozycji w Europie. Przypomnę,
że pod koniec ubiegłego roku oddaliśmy do
dyspozycji Klientów także trzecią codzienną
linię obsługującą transporty drobnicowe
pomiędzy Polską a Niemcami, z Poznania
do Duisburga. W planie mamy nowe inwestycje, o których niebawem poinformujemy – komentuje Maciej Bachman, Prezes
Zarządu PEKAES SA.

Finał Global Challenge
w Lizbonie
ÔÔŹródło: MPM

Zachwycająca stolica Portugalii będzie gościć
najlepsze drużyny rozgrywek krajowych zawodów Global Challenge – The Fresh Connection
we wrześniu 2017 r. Oprócz tytułu mistrza
świata, triumfatorzy światowego finału zostaną
nagrodzeni kursem SCM na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Bostonie. Jednak
zanim dojdzie do ostatecznej rozgrywki, pod
koniec marca 300 drużyn, czyli łącznie 1200
zawodników rozpocznie kilkutygodniową rywalizację sprawdzając swoją wiedzę z dziedziny
zarządzania łańcuchem dostaw w kolejnych
etapach turnieju.
W zawodach biorą udział czteroosobowe
zespoły. Każdy w zespole ma przypisaną rolę
reprezentując jeden z pionów firmy: zakupy,
operacje, sprzedaż i łańcuch dostaw. Rozgrywka toczy się w oparciu o symulator, w którym
zarządza się wirtualnym przedsiębiorstwem.
Zupełnie jak w rzeczywistości, zrozumienie połączeń pomiędzy poszczególnymi funkcjami oraz
współpraca stanowią elementy sukcesu całego
przedsiębiorstwa, a więc i sukcesu w rozgrywce.
O zwycięstwie decyduje wygenerowanie najlepszego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI).

Chronometr wydarzeń
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NOWY ROK, NOWE WYZWANIA
ÔÔŹródło: Seifert Polska

Zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług, ergonomii, terminowości dostaw i odpowiedź na rosnące wymagania klienta
to obszary, na których Seifert Polska będzie opierał swoją działalność przez kolejne dwanaście miesięcy.
2017 rok to kolejne ważne projekty logistyczne dla wielu branż. Transport intermodalny,
coraz szerszy wachlarz usług magazynowych i wciąż wzbogacany zakres indywidualnych rozwiązań dla klienta. To kierunki
rozwoju branży TSL, które można było zaobserwować w ubiegłym roku. Z pewnością
trendy te będą towarzyszyły nam również

przez kolejny. – Takie są potrzeby rynku
i jako operator logistyczny konsekwentnie
staramy się im sprostać przy realizacji bieżącej obsługi w zakresie logistyki, transportu
i magazynowania – mówi Jan Brachmann,
Prezes Seifert Polska.
Do innych, nie mniej ważnych celów
przedsiębiorstwa w zakresie obsługi kon-

trahentów należy wzrost wskaźnika mierzącego poziom zadowolenia klientów o 5%.
Satysfakcja to jeden z kuczowych mierników
dobrze wykonanego zlecenia. – Chcemy także zredukować o 20% liczbę powstających
szkód i zmniejszyć o 10% liczbę reklamacji,
co pozwoli nam podwyższyć jakość oferowanych usług – dodaje Prezes Jan Brachmann.

DIAMENTOWA NAGRODA
ÔÔŹródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, została uhonorowana Pierwszym Diamentem w XXVI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanym przez Business Centre Club.
Nagrody BCC otrzymują polskie przedsiębiorstwa, które nie tylko systematycznie
zwiększają skalę prowadzonej działalności,
ale również dbają o aspekt społecznej
odpowiedzialności i etykę biznesu. Jury
oceniało wyniki finansowe oraz takie elementy jak nowoczesność i innowacyjność
produktów, inwestycje, dbałość o środowisko naturalne, czy działalność charyta-

tywną. – Nasza Spółka w ubiegłym roku
została uhonorowana Złotą Statuetką BCC,
a w ostatniej edycji po raz pierwszy zostaliśmy Laureatami Diamentu. To ogromne
wyróżnienie i powód do dumy, ale także
potwierdzenie słuszności obranej drogi
rozwoju. Cieszymy się, że znaleźliśmy się
w tam dobrym gronie – powiedział Marek
Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.

W uroczystości Gali wręczenia Złotych
Statuetek i Diamentów w Operze Narodowej 21 stycznia wzięli udział przedsiębiorcy, dyplomaci, przedstawiciele świata
kultury i nauki oraz publicyści. Konkurs
ma charakter ogólnokrajowy i cieszy się
od 1991 roku niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców.

REKLAMA

Chronometr wydarzeń

9

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

O PRZESYŁKACH NA NARODOWYM
ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

Rynek kurierski, za sprawą e-commerce, rozwija się niezwykle dynamicznie, duże firmy w poszukiwaniu zwiększenia potencjału
obsługi klientów wykorzystują akwizycję i rozwój nowych obszarów. Rok 2016 był dla DPD Polska rokiem trudnym ze względu
na nowe wyzwania, które po przejęciu Siódemki były swoistym testem kompetencji w nowych obszarach działania.
O tym czasie próby dla firmy mówił Rafał
Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska, podczas spotkania prasowego, które odbyło
się 18 stycznia w Warszawie. Rok był dla
firmy trudny, ale bardzo udany, firma zanotowała rekordową wartość przychodów,
notując wpływy w wysokości 1,38 mld zł.
to o 9,1% więcej niż w 2015 roku. Dostarczono w tym czasie 103 mln paczek do
klientów, o 8,5% więcej niż rok wcześniej.
Wprowadzono nowe rozwiązania i usługi
jak możliwość płatności kartą za przesyłki pobraniowe, czy rozwój sieci punktów
nadania i odbiorów, DPD Pickup.
Po przejęciu Siódemki firma umocniła
pozycje czołowej firmy kurierskiej w Polsce z blisko 30% udziałem w rynku, co jak
zauważył prezes Rafał Nawłoka, stawia
przed firmą szczególne wyzwania i zadania
utrzymania tej pozycji na rynku. A rynek nie
jest łatwy, jest coraz bardziej wymagający,
firmy które trafnie ocenią zmiany i wymagania, sporo zarabiają, do tej grupy zalicza
się DPD Polska. – Kolejny rok z rzędu rejestrujemy wysoki wzrost sprzedaży. Jest to
skutek z jednej strony świetnej koniunktury
w e-commerce, ale także odpowiedniej
wydajności naszej sieci i wysokiej jakości
świadczonych usług – zapewnia Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.
DPD Polska jako pierwsza firma kurierska w Polsce, pod koniec 2016 roku umożliwiła odbiorcom przesyłek pobraniowych
uregulowanie płatności kartą. Wprowadzenie tej usługi testowano w warszawskich
oddziałach firmy, wyniki są dobre i usługa
jest sukcesywnie rozszerzana na pozostałe
obszary kraju. Do połowy br. planowane
jest zakończenie wdrożenia, tym samym
firma będzie się mogła pochwalić znaczącą
przewaga konkurencyjną na rynku. – Wprowadzenie tej usługi jest odpowiedzią na
oczekiwania konsumentów. Według badań
Gemiusa aż 75% osób realizujących zakupy
internetowe preferuje płatność przy odbiorze. Jest to wyraźna specyfika rynków w Europie Środkowo-wschodniej. Kurierzy DPD
Polska jako pierwsi w naszym kraju zostali
wyposażeni w terminale płatnicze. Był to
najważniejszy z prokonsumenckich projektów zakończonych w 2016 roku – mówi
Rafał Nawłoka.
– Sieć Pickup prezentuje zupełnie nowe
podejście do obsługi klienta. Można w niej
z łatwością nadać lub odebrać przesyłkę.
Oferta Pickup zawiera także wiele usług

Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska

dodatkowych, w tym ubezpieczenie przesyłki, wysyłkę za granicę, czy usługę za
pobraniem – mówił Rafał Nawłoka, o nowej sieci punktów nadań i odbiorów DPD
Pickup. Ten projekt jest częścią międzynarodowego systemu należącego do DPDgroup, który w całej Europie liczy ponad 28
tys. punktów. W Polsce Sieć Pickup obejmuje prawie 1200 placówek i jest stale
rozwijana. Punkty powstają w dogodnych
dla nadawców i odbiorców lokalizacjach.
Sieć punktów DPD Pickup jest przykładem przyjaznej logistyki miejskiej, jednego
z czterech punktów strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu DPDgroup, realizowanej pod hasłem Driving Change.
Wprowadzenie nowych możliwości nadania i odbioru przesyłek poprzez punkty
Pickup, działalność kurierska w centrach

miast staje się bardziej racjonalna, i mniej
uciążliwa dla interesariuszy.
Rynek e-commerce jest przysłowiową
„żyłą złota” ale stawia wymagania, jego szybki rozwój oparty o infrastruktur e informatyczną zmusza biznesowych partnerów do
stosowania narzędzi optymalizujące wysyłkę towarów. DPD Online jest odpowiedzią
na takie zapotrzebowanie, usługa znacznie
usprawnia procesy wysyłki i odbioru paczek.
Firma przygotowuje się do działań na rynku
e-commerce bardzo starannie, widząc w tym
ogromny potencjał, ma bezpośredni kontakt
z bardziej rozwiniętymi rynkami w Europie
Zachodniej, która dla szeregu rozwiązań
biznesowych jest godnym do naśladowania
wzorem. Ścisłe związki z DPDgroup, przynoszą bardzo konstruktywne rozwiązania,
dając nowe impulsy do rozwoju.

Chronometr wydarzeń
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REKORDOWE WYNIKI W CO-PACKINGU
ÔÔŹródło: DTW Logistics, Fot. DTW Logistics

DTW Logistics, polski operator logistyczny o zasięgu międzynarodowym specjalizujący się w logistyce kontraktowej oraz transporcie i spedycji międzynarodowej w roku 2016 odnotował rekordową zwyżkę zleceń na usługi co-packingu. Firma w roku ubiegłym
wykonała 30 tys. displayów i 8 mln różnego rodzaju etykiet na produkty magazynowane w Błoniu i w Będzinie.

Początek roku to czas planowania i wdrażania nowych strategii,
ale także czas podsumowania 2016 roku. Dla DTW Logistics
ubiegły rok minął pod znakiem rekordowej liczby zrealizowanych
zleceń na usługi co-packingu. Operator wykonał 30 tys. zestawów
typu display, czyli standów promocyjnych z produktami i 8 mln

etykiet na produkty, głównie dla sieci handlowych i klientów
zagranicznych. Klienci zaczęli także wymagać krótszego czasu
realizacji zamówień, elastyczności oraz szybkiej reakcji na dodatkowe wymagania. Oznaczało to ciągłą gotowość pracowników
DTW Logistics w magazynach w Błoniu oraz Będzinie.
– DTW Logistics wspiera proces co-packingu już od momentu
projektowania opakowania bądź displayu. Usługi co-packingu
określane jako tzw. VAS (value added service – usługi o wartości
dodanej), w praktyce zwiększają wartość produktu początkowego. Zmieniają jego wygląd, sposób lub rodzaj opakowania,
może być to etykietowanie, tworzenie zestawów promocyjnych,
wielopaków, displayów, albo pakowanie ozdobne, czy nawet
pakowanie z ważeniem. Ubiegły rok był rekordowym w historii
naszej firmy pod względem liczby wykonanych tego typu usług
– mówi Marcin Dudek, Key Account Manager DTW Logistics.

MŚP W EUROPIE CHCĄ ZWIĘKSZENIA EKSPORTU
– Z WYJĄTKIEM WIELKIEJ BRYTANII
ÔÔŹrdóło: UPS, Fot. Okładka raportu

W zleconym przez UPS badaniu – European SME Exporting Insights, wzięło udział 12 815 właścicieli i dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z ośmiu krajów europejskich. Wyniki badania pokazują, że coraz więcej małych firm eksportuje swoje
towary i odnotowuje wzrost przychodów powyżej średniej. Zgodnie z corocznym badaniem, przeprowadzonym po raz czwarty,
małe i średnie firmy, które eksportują, rozwijają się szybciej niż pozostałe przedsiębiorstwa.
Tylko jeden czynnik zaburza wyniki badania
przeprowadzonego w 2016 roku, a jest nim
czerwcowe referendum, zgodnie z którym
Wielka Brytania ma opuścić struktury Unii
Europejskiej. W Wielkiej Brytanii wywiady
zostały przeprowadzone przed głosowaniem i po nim. Wyniki uzyskane w trzecim kwartale 2016 roku pokazały znaczny
spadek zaufania małych i średnich firm
w Wielkiej Brytanii do eksportu towarów.
Przed głosowaniem 36% małych i średnich firm w Wielkiej Brytanii przewidywało
wzrost eksportu, natomiast po głosowaniu
współczynnik ten spadł do 20%.
Na wszystkich innych badanych rynkach było wręcz przeciwnie. W drugim
kwartale wzrostu eksportu oczekiwało
tam 26% firm, a w trzecim kwartale 33%.
Wzrost eksportu na wszystkich badanych
rynkach spowodował spadek Wielkiej Brytanii z drugiej pozycji najbardziej eksportowych rynków (zaraz po Niemczech) na
odległą szóstą pozycję.
„W segmencie małych i średnich firm
eksporterzy odnotowują większy wzrost
przychodów oraz mają większą pewność
co do przyszłych wyników” — powiedział
Nando Cesarone, prezes UPS Europe.

„Badanie z 2016 roku pokazuje, że ponad
połowa dyrektorów małych firm eksportujących swoje towary odnotowała wzrost
przychodów w ciągu ostatnich trzech lat.
Natomiast wśród właścicieli małych firm,
które nie zajmowały się działalnością eksportową, tylko 31% odnotowało wzrost
przychodów”.
W ujęciu ogólnym wzrósł odsetek MŚP
zajmujących się eksportem towarów,
a w niektórych przypadkach wzrost ten
był znaczący. Mają one pozytywne prognozy — większość tych firm, na wszystkich
rynkach, spodziewa się, że ich przychody
z eksportu wzrosną lub utrzymają się na
stałym poziomie. Najważniejsze wnioski to:
• Odsetek małych i średnich firm eksportujących towary wzrósł na wszystkich badanych rynkach, w tym również
w Wielkiej Brytanii. Najchętniej eksportują swoje towary małe i średnie firmy
w Niemczech.
• Unia Europejska pozostaje najważniejszym rynkiem eksportowym dla europejskich małych i średnich firm, a na
drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone. Odsetek firm eksportujących
towary na inne rynki rośnie we wszyst-
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kich badanych krajach poza Włochami
i Wielką Brytanią.
Po raz pierwszy firmy nieeksportujące
swoich towarów zostały zapytane o gotowość do podjęcia takiej działalności
i priorytety związane z długoterminowym rozwojem. Wyniki badania zostały
połączone, aby utworzyć skalę ważoną
o nazwie wskaźnik gotowości do eksportowania towarów (Export Readiness Index). Wskaźnik ten pokazuje gotowość
europejskich małych i średnich firm do
eksportu towarów.
Kliknij na obraz aby pobrać raport:
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Kto i w jakim stopniu obawia
się ryzyka inwestycyjnego
ÔÔŹródło: EFL, Infografika: EFL

Kim są polskie MŚP, gdy inwestują? Z raportu
EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą” wynika,
że niemal połowa małych i średnich firm
to racjonalizatorzy (46,4%). Z jednej strony
traktują inwestycje jako narzędzie przewagi
konkurencyjnej, z drugiej zaś charakteryzują
się ogromną awersją do ryzyka. 15,4% przedstawicieli sektora MŚP to wizjonerzy, którzy
lubią zaryzykować, żeby uciec konkurencji.
Biorąc pod uwagę branże, najbardziej zachowawczo do inwestycji podchodzą rolnicy
(76,9%), a z ryzykiem za pan brat jest HoReCa
(29,6%). Co więcej, im większa firma, tym ma
większy apetyt na ryzyko.
– Aż 86% mikro, małych i średnich firm
w Polsce deklaruje, że przynajmniej raz
w czasie prowadzenia swojej działalności
zainwestowało. Postanowiliśmy zbadać, kim
są przedstawiciele naszego sektora MŚP,
biorąc pod uwagę podejście do ryzyka oraz
motywację towarzyszącą inwestycji. Z jednej
strony mamy bowiem zarządzających firmami, którzy ostrożnie podejmują działania
inwestycyjne. Wolą nawet mniejszy, ale pewny zysk niż większy – obarczony ryzykiem.
Ponadto ich projekty inwestycyjne nie noszą
znamion działań nastawionych na eliminowanie konkurencji, lecz są ukierunkowane
na utrzymanie zajmowanej pozycji rynkowej.
Przedstawicieli tej grupy nazywamy tropicielami. Po przeciwległej stronie odnajdujemy
wizjonerów, którzy lubią rywalizację, chcą
zajmować pozycję rynkowego lidera i w tym
celu realizują niejednokrotnie bardzo ryzykowne projekty inwestycyjne. Wyniki naszego
badania jednoznacznie wskazują, że większość MŚP traktuje inwestycje jako narzędzie
zdobywania przewag konkurencyjnych. Jednocześnie jednak nasi przedsiębiorcy charakteryzują się dużą awersją do ryzyka – wyjaśnia
Radosław Woźniak, wiceprezes zarządu EFL.

POLSKIE MŚP Z AWERSJĄ DO RYZYKA
Z badania „Inwestycje w MŚP. Pod lupą” zrealizowanego na zlecenie EFL S.A. wynika, że
najwięcej spośród badanych podmiotów –
46,4% – należy zaklasyfikować jako racjonalizatorów. W inwestycjach widzą mechanizm
pozwalający przegonić konkurencję, jednak
wybierają ich bezpieczne formy, obarczone
relatywnie niskim ryzykiem. Drugą najbardziej liczebną grupą są wizjonerzy (15,4%),
którzy podobnie jak racjonalizatorzy lubią
rywalizować o miano lepszego, ale przy tym
często podejmują bardzo ryzykowne projekty
inwestycyjne. Co dziesiąty przedstawiciel MŚP
to tropiciel, którego można nazwać przezornym zwolennikiem statusu quo. Co dwudzie-
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sty przedsiębiorca to natomiast pościgowiec.
Co do zasady jest to firma reaktywna wobec
tego, co dzieje się w ich branży. Obserwuje
konkurencję, aby następnie wdrożyć podpatrzone u niej rozwiązania często podejmując
działania obarczone wysokim ryzykiem.
Część spośród badanych podmiotów – blisko 24% – nie wpisuje się stricte w żaden
z czterech wyróżnionych typów idealnych.
Takie przedsiębiorstwa znajdują się na środku jednej bądź obydwu skali.

W BRANŻY HORECA, KTO NIE
RYZYKUJE TEN NIE MA, PRZECIWNIE
W ROLNICTWIE
W każdej zbadanej branży dominują racjonalizatorzy. Najwięcej jest ich w rolnictwie
– prawie 77%, a najmniej w transporcie i telekomunikacji – 44,7%. Na drugim miejscu są
wizjonerzy. Ich najliczniejsza grupa znajduje
się w branży hotelarskiej i gastronomicznej
– 29,6%, a najmniejsza w rolnictwie – 7,7%.
Tropiciele najlepiej widoczni są w produkcji
– 19,2%.
Warto podkreślić, że największe zamiłowanie do ryzykownych inwestycji w celu wyprzedzenia konkurencji jest w branży HoReCa.
Niemal co trzeci jej przedstawiciel w poszukiwaniu zysku wprowadza ryzykowne innowacje i rozwiązania, którymi deklasuje konkurencję. Na drugim krańcu są zaś zachowawczy
rolnicy. Ponad trzy czwarte z nich uważnie
analizuje dostępne opcje, aby w efekcie wybrać taką, która pozwala osiągnąć najlepszy
rezultat przy zakładanym, zwykle dość niskim,
poziomie ryzyka.

REKLAMA

IM WIĘKSZA FIRMA TYM WIĘKSZY
APETYT NA RYZYKO
Wraz ze wzrostem obrotów zwiększa się odsetek wizjonerów i pościgowców, zmniejsza
natomiast udział racjonalizatorów. Najbardziej widać to w przedsiębiorstwach z obrotami w przedziale 5-10 mln zł. Oznacza to,
że firmy, wchodząc na coraz wyższy poziom
obrotów, coraz chętniej ryzykują na etapie
inwestycji. – Można postawić wniosek, że to
wytrawni gracze rynkowi. Rośli stopniowo.
Wiele inwestycji i podjętych decyzji jest już
za nimi. Zdobyte doświadczenie wykorzystują
bardziej śmiało, bo mają apetyt na przejście
do innej ligi. Z drugiej strony są firmy mikro,
których często po prostu nie stać na realizowanie inwestycji, a jak już inwestują, to
po to, aby dorównać konkurencji w jakości
dostarczanego produktu czy usługi. Kiedy
firmy te z czasem się rozwijają i zwiększają
swoje możliwości inwestycyjne, zaczynają
postrzegać inwestycje jako sposób na zaoferowanie lepszego produktu i wygranie walki
konkurencyjnej – mówi Radosław Woźniak,
wiceprezes zarządu EFL.
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PORT GDAŃSK PODSUMOWUJE 2016 ROK
ÔÔŹródło: Port Gdańsk, Fot. Port Gdańsk

Miniony rok już od dawna zapowiadany był jako wyjątkowy dla Portu Gdańsk zarówno pod kątem prognozowanych przeładunków,
jak też zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale i awansu Gdańska w bałtyckim rankingu największych portów morskich.
Wszystkie z tych zapowiedzi znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości i już dziś z całą pewnością można stwierdzić, że
po raz pierwszy polski port osiągnął wysoką, bo szóstą pozycję na Bałtyku pod względem przeładunków ogółem.
2016 rok był również piątym z kolei, kiedy
Port Gdańsk umocnił swoją drugą lokatę na akwenie bałtyckim pod względem
obrotów kontenerowych. Na początku,
tj. w roku 2012 kiedy po raz pierwszy
Gdańsk uplasował się na pozycji wicelidera rankingu, od największego portu
kontenerowego na tym akwenie – Portu
St. Petersburg dzieliło go aż 1,6 mln TEU.
Tymczasem w 2015 roku dystans ten stopniał już do poziomu 623 tys. TEU, by ostatecznie w minionym roku osiągnąć różnicę
na poziomie zaledwie 445 tysięcy TEU.

Od samego początku rok 2016 obfitował
w wiele ważnych wydarzeń. W styczniu
port świętował zakończenie rozbudowy
intermodalnego terminalu kontenerowego w Porcie Wewnętrznym. W tym samym
miesiącu do użytku oddana został nowa
chłodnia wybudowana przez firmę PAGO
– specjalistę w dziedzinie kompleksowej
obsługi logistycznej produktów mrożonych w Polsce.

WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU
OPERATORA PALIW PŁYNNYCH
ÔÔŹródło: Trans Polonia, Fot. Trans Polonia

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz
mas bitumicznych, wypracował w grudniu 2016 r. 15,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+ 261 proc. r/r). Jednocześnie Spółka
zaprezentowała orientacyjne dane przychodowe za cały miniony rok – 176,6 mln zł oznacza dynamikę w stosunku do 2015 r.
(62,6 mln zł) na poziomie 182 proc.
Wzrosty wiążą się z rozpoczętą 1 marca
2016 roku konsolidacją Orlen Transport i w mniejszym stopniu z wysoką,
30-procentową dynamiką w segmencie
międzynarodowych przewozów płynnej
chemii. W ocenie Spółki, w 2017 r. istnieje możliwość utrzymania obecnego
tempa rozwoju. – Grudniowy odczyt naszej sprzedaży wpisuje się w pozytywne
trendy obserwowane w minionych miesiącach. Z kolei patrząc na cały 2016 r.,
na pewno był to okres przełomowy dla
Grupy Trans Polonia. Rozpoczęliśmy
świadczenie usług w segmencie transportu paliw i po blisko roku od finalizacji
akwizycji, nasze oczekiwania co do jej
pozytywnych efektów i skutków – zostały
spełnione. Staliśmy się ważnym graczem
na rynku logistyki paliw, a powierzenie
nam przez PKN ORLEN logistyki paliw
dla 1,8 tys. stacji koncernu potwierdziło, że jesteśmy partnerem solidnym,
profesjonalnym i gwarantującym bezpieczeństwo. To ważny sygnał dla naszych partnerów międzynarodowych
na rynku płynnej chemii – powiedział
Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans
Polonia S.A.
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BPMS, CZYLI SYSTEM DO BYCIA WYJĄTKOWYM
ÔÔArtur Buła, Managing Director, Novacura Poland

Posiadanie dziś w firmie wdrożonego BPMS-a nie jest niczym wyjątkowym. Ma go duża liczba przedsiębiorstw w Polsce. Większość jednak systemów tego typu zaprojektowana jest głównie w celu wspierania procesów administracyjnych takich jak obieg
dokumentów czy sprawy kadrowo-płacowe. To niestety za mało, aby naprawdę zoptymalizować biznes i wyróżnić się spośród
konkurencji. Jakiego więc BPMS-a należy wybrać? Takiego, który swoją architekturą wychodzi poza standardy i wspiera procesy
krytyczne, czyli takie, które realnie pomagają generować przychody w przedsiębiorstwie.
zachodzących w firmie procesów i bez
głębokie wejścia w architekturę funkcjonujących dotychczas systemów ERP.

Wyjście poza standardy jest dziś kluczem.
Tylko takie firmy, które będą się wyróżniały, będą prezentowały unikalne strategie i wdrażały innowacyjne rozwiązania
mają szansę stać się przewagą na rynku.
Nie da się tego zrobić pracując w modelu
sprzed czterech czy pięciu lat. Odpowiedzią jest wymyślone przez Gartnera
podejście – Bimodal IT, które bazuje na
spostrzeżeniu, iż zbyt wiele kosztów IT
idzie na utrzymanie, a za mało na tworzenie nowości i innowacji. Proponuje ono,
aby projekty IT realizowane były w trybie
dualnym – wydajności i odporności (performance and reliability) oraz zwinności
(agile). Aby się tak stało, systemem BPMS
trzeba objąć tak zwany „core biznesu”,
czyli procesy logistyki magazynowej lub
serwisu, które są krytyczne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wielokanałowe
wsparcie sprzedaży

Każda większa firma opiera dziś sporą
część swojej działalności na systemach
informatycznych, które w założeniu mają
usprawniać jej funkcjonowanie, przyspieszać realizację zadań i porządkować przebieg pewnych czynności. Dla efektywnego
wykorzystania bogatego zaplecza technologicznego konieczne jest zrozumienie
mechanizmu działania każdego systemu
z osobna. W firmie jest ich zazwyczaj kilka,
co powoduje konieczność stworzenia między nimi połączeń – wzajemnie się uzupełniających, dzięki którym będą funkcjonowały z korzyścią dla firmy. Jednak skąd
będziemy wiedzieć, że systemy te działają
na tyle efektywnie, by podejmować na ich
podstawie kluczowe decyzje? Aby tak było,
musimy mieć pewność, że systemy dobrze
funkcjonują. Nie jest to jednak możliwe
do osiągnięcia bez dobrego zrozumienia

Dostawca rozwiązań do identyfikacji, śledzenia oraz zarządzania zasobami i procesami – Zebra
Technologies Corporation, zaprezentowała Zebra SmartSense™ for
Retail – rozwiązanie zapewniające
widoczność zasobów. Technologia, wpisująca się w trend inteligentnego zarządzania zasobami

Nowa technologia łączy UHF
RFID, rejestrację wideo oraz mikrolokalizację, umożliwiając identyfikację i śledzenie trasy i lokalizacji towaru, personelu oraz
kupujących w obrębie sklepu
w czasie rzeczywistym. Potężny silnik dokonujący analizy w obrębie
urządzeń przetwarza dane z tych
źródeł w celu przekazania inteligentnych i przydatnych informacji, pozwalających
określić optymalne

przedsiębiorstwa (Enterprise Asset
Intelligence), zapewnia pełniejszy
obraz prowadzonej sprzedaży detalicznej, lepszy wgląd w działalność oraz możliwość podejmowania korzystnych decyzji.

poziomy zaopatrzenia, wykryć
i zidentyfikować
zagubione towary
lub aktywa, ustalić
przypadki kradzie-

ÔÔŹródło: Zebra Technologies, Fot. Zebra
Technologies

PROBLEMY Z ERP
Przyjrzyjmy się więc systemom ERP, a dokładniej temu, jak wspierają one współczesny biznes. Do częstych problemów,
z którymi borykają się firmy, należy m.in.
ręczna realizacja wielu procesów mimo
posiadanego systemu. Nierzadko istotnym
kłopotem jest też sama obsługa ERP – okazuje się zbyt skomplikowana dla niektórych
pracowników i nie każdy jest w stanie sobie
z nią poradzić. Często dochodzi też do
momentu, gdy od wdrożenia systemów
minęło już wiele czasu, a w firmie zaszło
sporo zmian. Przedsiębiorstwa znajdują
się wtedy w patowej sytuacji – mają świadomość, że aktualizowanie systemów ERP
pochłonie dużo czasu i pieniędzy, liczą się
też z koniecznością ponownego szkolenia
załogi z ich obsługi. Niekiedy osoby decyzyjne nie wyrażają zgody na wykonanie
takiej aktualizacji, pośrednio zmuszając
pracowników do „kreatywnego” obchodzenia niedociągnięć systemu. Tu rodzi się
pytanie, czy pracownicy firm rzeczywiście
skazani są na zmaganie się z posiadanym
ERP i pracę na starych systemach? Odpowiedź brzmi – nie!

ży oraz ulepszyć działania sklepu
w zakresie promocji i umiejscawiania produktów.
Bob Sanders, Senior Vice President and General Manager of
Data Capture Solutions, Zebra powiedział: „W dzisiejszym świecie,
w którym panuje wszechkanałowość, dostępność produktów jest
kwestią krytyczną. Wielu sprzedawców napotyka na problemy
z widocznością inwentarza w obrę-

żeby niezmiennie zadowalać klientów. Odnoszący sukcesy sprzedawcy muszą korzystać z każdego
zasobu w ramach sieci sklepów
i łańcucha dostaw w celu zapewnienia klientom natychmiast tego,
czego chcą i potrzebują. Dzięki
SmartSense for Retail, sprzedawcy detaliczni prowadzący fizyczne sklepy będą w stanie zyskać
perspektywę, która pomoże im
natychmiast lokalizować towary
i odpowiadać na potrzeby klien-

bie sklepu, a precyzja informacji
na temat ich stanu wynosi około
60 procent. To po
prostu za mało,

tów, redukując jednocześnie liczbę
przegapionych okazji sprzedażowych”.
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KOMFORTOWE ZARZĄDZANIE FLOTĄ
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

Choć trudno o dokładne dane na temat popularności usług full service na rynku wózków widłowych, pojawia się coraz więcej
przykładów tego typu wdrożeń. Modernizację floty w oparciu o to rozwiązanie przeprowadziła ostatnio firma Komfort.
Głównym założeniem umów typu full service jest ułatwienie pracy menadżerów
zarządzających flotami intralogistycznymi.
Rozwiązanie gwarantuje przejrzystość
i przewidywalność struktury kosztów usług
serwisowych oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia niezaplanowanych przestojów
w procesach logistycznych. Współpraca
przyjmuje zazwyczaj formę abonamentu, zobowiązującego dostawcę do utrzymania sprawności pojazdów w ramach
stałej opłaty miesięcznej. Często rolę tę
powierza się producentowi wózków funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Tak było
również w przypadku modernizacji floty
w firmie Komfort.
OPIS DZIAŁALNOŚCI KLIENTA
Według danych firmy, Komfort jest jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju. Sieć sklepów
oferujących pokrycia podłogowe – panele laminowane, posadzki drewniane,
wykładziny i dywany – działa na polskim
rynku od 1992 roku. W tym czasie powstało ponad 100 salonów, a w najbliższej przyszłości planowane jest otwarcie
dwudziestu kolejnych. W 2015 roku firma uruchomiła pierwszy sklep w formule
uwzględniającej wykorzystanie rozwiązań
multimedialnych, stanowisk edukacyjnych
oraz zastąpienie kas komfortową Strefą
Obsługi Klienta. Przedsiębiorstwo dąży do
wdrażania innowacji nie tylko na etapie
kontaktu z klientem końcowym, ale także
w zakresie zarządzania dystrybucją produktów. W związku z tym, zdecydowano
się na całościową modernizację i optymalizację floty w centrum logistycznym
oraz wymianę części modeli znajdujących
zastosowanie w sklepach.

którego oferta byłaby na tyle szeroka,
by wszystkie niezbędne pojazdy mogły
pochodzić z tego samego źródła i być
zarządzane w oparciu o jedno elektroniczne rozwiązanie optymalizacyjne.
Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko
komplementarny i zintegrowany z systemem IT tabor transportu wewnętrznego pozwala uzyskać synergię – mówi
Marek Gubała, odpowiedzialny za modernizację z ramienia firmy Komfort.
– Zależało nam na wysokiej jakości wózków przy zachowaniu rozsądnej ceny
oraz dopasowaniu pojazdów do naszych potrzeb – dodaje. Uwzględniając
wszystkie kluczowe kryteria, ostatecznie zdecydowano się na sfinalizowanie
kontraktu ze STILL Polska. – Przeanalizowawszy procesy logistyczne centrum
w Strykowie oraz obsługiwanych przez
nie placówkach handlowych, zaproponowaliśmy łącznie 50 komplementarnych z nimi wózków. 25 maszyn trafiło
do magazynu głównego – pozostałe
do salonów – mówi Krzysztof Sołoducha, Regionalny Dyrektor Handlowy
STILL odpowiedzialny za negocjowanie
kontraktu.
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE
W ramach umowy, centrum dystrybucyjne
wyposażono w:
• wózki wysokiego składowania,
• wózki do kompletacji pionowej,

• wózki podnośnikowe,
• wózki dyszlowe z platformą,
• oraz czołowe wózki elektryczne.
Wszystkie pojazdy zostały włączone
do systemu STILL Fleet Manager, służącego do zarządzania flotą poprzez kontrolowanie eksploatacji poszczególnych
egzemplarzy oraz ewidencję kwestii
związanych z ich konserwacją. Wózki objęto również umową STILL Full Service.
– Podpisany przez nas kontrakt zakłada
całościowe przejęcie przez STILL Polska odpowiedzialności za zapewnienie
płynności pracy maszyn intralogistycznych oraz zachowanie ich w dobrym
stanie technicznym – mówi Krzysztof
Sołoducha. – Dzięki temu nasz klient
może skupić się na głównej działalności biznesowej swojej firmy – dodaje
Regionalny Dyrektor Handlowy STILL.
Dodatkową korzyścią jest objęcie usługami nie tylko maszyn wykorzystywanych w magazynie głównym, ale także
wózków – podnośnikowych dyszlowych
oraz unoszących dyszlowych – przeznaczonych do pracy w placówkach handlowych. – Kompleksowa obsługa całej floty
przez jednego dostawcę jest z naszej
perspektywy bardzo wygodnym rozwiązaniem – mówi Marek Gubała. – Mamy
nadzieję, że ta partnerska współpraca
przyniesie wymierne korzyści i zostanie
rozszerzona na nasze kolejne salony
– dodaje przedstawiciel firmy Komfort.

SPECYFIKA PRACY CENTRUM
DYSTRYBUCYJNEGO KLIENTA
Główny magazyn firmy, z którego produkty są rozwożone do 100 placówek
rozlokowanych w miastach całej Polski,
mieści się w Strykowie – u zbiegu autostrady A1 i A2. Procesy transportu
wewnętrznego na powierzchni 11 000
m2 dotychczas obsługiwało kilkadziesiąt
wózków widłowych wielu marek. Celem
uproszczenia i uporządkowania kwestii
zarządzania pojazdami, podjęto decyzję
o rozpoczęciu negocjacji z dostawcami
kompleksowych rozwiązań intralogistycznych. – Poszukiwaliśmy partnera,
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USPRAWNIENIA
ZWIĘKSZAJĄCE
WYDAJNOŚĆ
E-SKLEPÓW
ÔÔŹródło: DTW Logistics, Grafika: DTW Logistics

DTW Logistics, polski operator logistyczny o zasięgu międzynarodowym specjalizujący się w logistyce kontraktowej oraz
transporcie i spedycji międzynarodowej
podsumował swoje wdrożenia dla e-commerce. Po uruchomieniu rok temu
innowacyjnej platformy informatycznej,
dzisiaj DTW Logistics szybko integruje
systemy magazynowe z systemami e-sklepów, firm kurierskich oraz płatności.
Znacznie upraszcza i skraca czas obsługi
W
ZGODZIE
Z
OTOCZENIEM
przesyłek oraz wyjścia ich z magazynu,
ÔÔŹródło: DHL Global Forwarding, Fot. DHL Global Forwarding
DHL Global Forwarding w Polsce od lat łączy działalność biznesową z zaangażowa- zwłaszcza w okresach wzmożonego runiem prospołecznym, realizując różnego rodzaju projekty wspierające najbardziej po- chu towarów.
trzebujących, m.in. program „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. Z kolei w zakresie
ochrony środowiska DHL Global Forwarding był pierwszą globalną firmą w branży
logistycznej, która wyznaczyła sobie cel ilościowego ograniczenia emisji CO2, a także
pierwszym spedytorem, który uruchomił zieloną usługę dla frachtu morskiego. Do
tej pory firma nie chwaliła się tym działaniami, ale po kilku latach przyszedł czas na
ich podsumowanie.
– Zależy nam na aktywnym i odpowiedzialnym podejściu do relacji z pracownikami, społeczeństwem oraz współpracy
z szeroko pojętym otoczeniem, którego
DHL Global Forwarding jest integralną
częścią. Z jednej strony planujemy działania spójnie z wytycznymi Grupy Deutsche
Post DHL, z drugiej zaś strony akcje, które
wspieramy są spontaniczną inicjatywą
samych pracowników. Nie traktujemy jednak naszych kampanii CSR jako elementu
polityki PR czy chwilowej mody. Jest to
przemyślane działanie wpisane w strategię naszej firmy, wynikające z poczucia
solidarności z najbardziej potrzebującymi.
Naszą pomoc traktujemy nie jako obowiązek, a potrzebę serca – mówi Krzysztof
Bielica, Prezes Zarządu DHL Global Forwarding w Polsce.
JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK
DHL Global Forwarding podejmując się
nowych działalności w zakresie CSR bierze
pod uwagę jej długofalowe skutki. Tak też
było z włączeniem się w 2011 r. w akcję
„Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. Celem inicjatywy DHL Global Forwarding pod
nazwą „JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK” jest walka z niedożywieniem dzieci
poprzez finansowanie obiadów w szkołach i świetlicach środowiskowych. DHL

Global Forwarding przez cały rok zbiera
fundusze na ten program.
– Za każdą zrealizowaną z DHL Global
Forwarding przesyłkę, fundujemy jeden
ciepły posiłek. Dzięki temu zapewniliśmy
dotąd blisko 400 tysięcy gorących posiłków. To bardzo realna pomoc, z której
tylko w ostatnim roku skorzystało ponad 200 dzieci. Jest to najlepszy przykład
wieloletniej współpracy, mającej na celu
eliminowanie jednego z problemów społecznych występujących w Polsce, jakim
jest niedożywienie wśród dzieci. Od szkół
i świetlic, które wspieramy w ramach programu dożywiania, płynie bardzo pozytywny przekaz. Niejednokrotnie słyszymy,
że dzięki „Pajacykowi” potrzebujące dzieci
otrzymują posiłek, który jest ich jedynym
ciepłym posiłkiem w ciągu dnia – wyjaśnia
Krzysztof Bielica.
Zwieńczeniem corocznych wspólnych
działań DHL Global Forwarding oraz PAH
jest Bal Charytatywny, podczas którego
licytowane są prace plastyczne zrobione
przez dzieci z placówek objętych programem „Pajacyk”. Dzięki hojności zgromadzonych gości, zbierane są dodatkowe
środki, które przekazywane są do PAH na
wsparcie tego programu.

Bieżąca analiza procesów magazynowych
oraz doświadczenie przy współpracy
z klientami wielu branż umożliwiły firmie
DTW Logistics znaczącą optymalizację
czasu obsługi zamówień. Bezpośrednio
przeniosło się to zarówno na ceny świadczonych usług, a co ważniejsze dla klientów – umożliwiło maksymalne przesuwanie tzw. cut-off time’ów (godzin realizacji
zleceń). Jednym z ważnych elementów
wpływających na zadowolenie klientów
e-sklepów jest czas jaki mija pomiędzy
złożeniem zamówienia, a dostarczeniem
przesyłki do odbiorcy. Każde zamówienie
złożone w e-sklepie do godziny 16:00 jest
wysyłane do klienta końcowego jeszcze
tego samego dnia.
„Zadaniem operatora nie jest narzucanie wypracowanych procesów i schematów usług, lecz dostosowywanie się
do specyficznych wymagań klientów, ale
z uwzględnieniem najlepszych praktyk
i zebranego doświadczenia” wyjaśnia Marcin Dudek, key account manager DTW
Logistics.
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GOSPODARKA NA WYŻSZYM BIEGU
ÔÔMonika Zybert-Czochralska, Prezes i właścicielka polskiej firmy logistycznej AMC Logistic, Fot. AMC Logistic

Plan rozwoju gospodarczego kraju, nakreślony w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, spotkał się z dużym zainteresowaniem w branży TSL. Nic w tym dziwnego – to właśnie ta branża najszybciej odczuwa spowolnienie gospodarcze, ale też jako
pierwsza dostrzega, kiedy gospodarka zaczyna się kręcić na przyspieszonych obrotach.

Monika Zybert

Wicepremier Mateusz Morawiecki chce,
aby polska gospodarka wyraźnie przyspieszyła. Użuwając języka bliskiego
branży TSL (transport-spedycja-logistyka), wicepremier chce wrzucić wyższy
bieg. Jakkolwiek by nie oceniać całości
tzw. Planu Morawieckiego, jest to cel, do
jakiego warto dążyć. Jak można się dowiedzieć z informacji zawartych w rządowej
strategii, istotne miejsce zajmuje w niej
dążenie do reindustrializacji kraju oraz
potężne wsparcie dla eksportu. Można
także zauważyć entuzjazm, z jakim podchodzi się do tzw. startupów.
Oczywiście, jak wszyscy, chciałabym,
aby w naszym kraju kiełkowały startupy,
które zdobędą uznanie na całym świecie.
Powiedzmy sobie jednak szczerze, dynamiczny rozwój firm tworzących aplikacje
na smartfony, a na tym przecież opiera się wiele startupów, niewiele daje
branży TSL. Co innego produkcja przemysłowa – trzeba przewieźć surowce,
komponenty, a wreszcie gotowe produkty. Dlatego cieszy nas (pozwalam sobie
na wypowiedź w imieniu całej branży,
bo rozmawiam z jej przedstawicielami
i wiem, co myślą), że rząd z takim zapałem planuje reindustrializację kraju
i z równie dużym zapałem chce prowadzić działania proeksportowe. Jako
reprezentantka branży TSL mogę tym
planom tylko przyklasnąć. Nasza kondycja jest przecież uzależniona od kondycji

całej gospodarki, a zwłaszcza od jej przemysłowego silnika.
Rynek polski, aczkolwiek bardzo duży,
przestaje już branży TSL wystarczać. Wyraźnie widać, że nie tylko nam, bo eksport
stał się jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Wszystko to, co polskie
firmy sprzedają za granicę, my transportujemy – drogami, torami, samolotami,
statkami (w tym także sporadycznie również szlakami wodnymi). Zależymy od
producentów, ale i oni zależą od nas – na
dobre i na złe. Ta właśnie relacja sprawiła,
że po ogłoszeniu założeń Planu na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju można się
było spotkać z wątpliwościami, czy polskie firmy tansportowo-spedycyjno-logistyczne będą w stanie utrzymać tempo
nadane gospodarce przez proeksportowy bodziec, bo to właśnie te firmy będą
na pierwszej linii eksportowej ofensywy.
Nie zgadzam się z tą obawą, choć faktycznie nie da się ukryć, że stoimy przed
wieloma wyzwaniami.
Czy nasze firmy mają wystarczająco
wielu kierowców? Czy mają odpowiednio
dużo aut, naczep, wagonów, kontenerów?
Czy mają wystarczająco dużo pracowników do obsługi w biurach, spedytorów,
czy ci ludzie znają języki obce – ale inne
języki niż tylko angielski czy niemiecki?
Skąd ich wziąć, skoro tak wielu młodych
Polaków znających języki obce pracuje
w centrach BPO bądź pracuje za granicą,
bez specjalnej ochoty na powrót? Czy polskie firmy, nawet gdyby chciały przewozić
więcej, są na to gotowe kapitałowo? Czy
mają pieniądze na to, aby kupić dużo aut,
zatrudnić i przeszkolić kierowców i innych
pracowników?
Kreśląc plany wsparcia eksportu, trzeba
pamiętać, że do podboju innych rynków
potrzebni są ludzie, którzy te rynki znają,
będą wiedzieli, jak tam coś wysłać, zmagazynować, rozładować w porcie, jakie
dokumenty wypełnić, jakie opłaty ponieść.
Nawet w ramach zjednoczonej Europy są
z tym potężne problemy – a jak będzie
gdzie indziej? Warto zdać sobie sprawę
z tego, dlaczego eksportujemy raczej w ramach UE. A jest tak dlatego, że jest to olbrzymi, zasobny, bardzo bezpieczny i dobrze znany rynek. Zaręczam, że w Polsce
jest sporo firm, które podejmą się przewiezienia towarów do dowolnego afrykańskiego kraju, ale pamiętajmy, że będzie to

droższe i obarczone dużą niepewnością.
Eksport na nowe rynki to skomplikowany proces. Wysłanie radcy handlowego,
ustanowienie biura misji handlowej czy
biura promującego eksport, podpisanie
kontraktu to połowa sukcesu. Aby mówić
o pełni sukcesu, trzeba jeszcze dostarczyć
towar. Jeśli my, tj. branża TSL, zawiedziemy, czyli nie dowieziemy produktu na
czas i „w jednym kawałku”, to reputacja
naszego przedsiębiorcy zostanie zniszczona, a w konsekwencji również reputacja
naszego kraju – nadszarpnięta.
Nawiązując nieco żartobliwie do języka używanego przez biznesowych coachów, możemy się zastanowić, czy polskie firmy są gotowe, aby wyjść ze swojej
„strefy komfortu”? Za ową strefą komfortu można uznać usługi świadczone
w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza
do naszych najważniejszych partnerów
biznesowych: Niemiec, Wielkiej Brytanii
(jak długo jeszcze?) czy Czech. No więc,
koleżanki i koledzy, czy jesteśmy gotowi
wyjść ze strefy komfortu? Wydaje mi się,
że nie popełnię nadużycia, jeśli w imieniu branży odpowiem: kiedy to polska
branża TSL miała jakikolwiek komfort
działania i rozwoju?
Przez pierwszych kilkanaście lat po
upadku komunizmu prywatny sektor TSL
rozwijał się nie dzięki, ale obok działań
rządu. Zapaść w kolejnictwie, fatalny stan
dróg, całkowite zaniedbanie śródlądowych szlaków wodnych – to rzeczywistość, w której polscy transportowcy wyrośli i okrzepli. Dopiero napływ funduszy
unijnych sprawił, że infrastruktura, z której korzystamy i na którą płacimy przecież
podatki, zaczęła się poprawiać. Niestety,
równocześnie musieliśmy stawić czoła
zagranicznej konkurencji, ale z perspektywy ćwierćwiecza można stwierdzić, że
z każdej konfrontacji wychodzimy z tarczą, a nie na tarczy.
Nie wiem, czy polscy inżynierowie wymyślą produkty, które spotkają się z zainteresowaniem zagranicznych odbiorców.
Nie wiem, czy polscy robotnicy je wyprodukują wystarczająco dobrze i szybko,
a polscy handlowcy sprzedadzą w Chinach, Australii, Kanadzie czy Chile. Wiem
natomiast, że jeśli pokusić się o spisanie
gospodarczej historii po 1989 r., to branża
TSL jawić się będzie jako ta przedsiębiorcza, innowacyjna i odporna na ciosy.
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NOWE INWESTYCJE W LOGISTYKĘ
ÔÔŹródło: Marathon International, Fot. Marathon International

Marathon International firma z nieprzeciętnym potencjałem operacyjnym inwestuje w rozwój, finalizowanie tych planów firma
planuje już na koniec lutego bieżącego roku, kiedy to otwarte zostanie nowe Centrum Usług Logistycznych Marathon w Kostrzynie
koło Poznania. Inwestycja Marathon to odpowiedź firmy na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie logistyki magazynowej jak
również na usługi dodane.
Obecnie prowadzona budowa na powierzchni 57 000 metrów kwadratowych
to dopiero pierwszy etap inwestycji. Docelowo obejmować ona będzie 120 000
metrów kwadratowych, które zapełnią
powierzchnie magazynowe, biurowe, serwis pojazdów ciężarowych, nowoczesną
myjnie, stację kontroli pojazdów, wygodny
port dla truckerów oraz stację paliw. To
wszystko zdaniem firmy pozwoli stworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich firm
współpracujących z Marathon.
Centrum Usług Logistycznych wyposażone będzie zarówno w monitoring

pozwalający klientowi na videouczestnictwo w za – i rozładunkach, specjalną
wydzieloną strefę dla obsługi towarów
wysokowartościowych oraz w pełni przygotowany magazyn na potrzeby składowania towarów typu ADR.
Kolejnym wyzwaniem dla firmy Marathon na rok 2017 będzie wymiana dotychczasowych oraz zakup nowych aut
, tak aby cała flota Marathon spełniała
normy Euro6.
„Obecnie posiadamy flotę 125 pojazdów ciężarowych dwie bazy transportowe
oraz dwa oddziały spedycyjne. Czas naj-

Megawyzwania logistyczne w mega miastach
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi
ostatniego etapu łańcucha dostaw
w wielkich europejskich metropoliach. W ostatnim czasie operator
uruchomił projekt ukierunkowany
na usprawnienie dostaw na terenie Paryża. Jego celem jest wypracowanie modelu dystrybucji
miejskiej dopasowanego do malejącej liczby dróg dojazdowych
do centrum miast oraz coraz bardziej restrykcyjnych limitów emisji
spalin w tych obszarach. Kataliza-

torem projektu był strategiczny
program Idea2net, w ramach którego Dachser koncentruje się na
poszukiwaniu przyszłościowych
innowacji dla sieci.
Rozwojowi wielkich miast towarzyszą liczne bariery. Główne problemy stanowią wielokilometrowe
korki, niedobór miejsc parkingowych oraz ograniczenia w postaci
stref niskiej emisji. W dużych miastach jest to szczególnie widoczne w godzinach szczytu, gdy cały
ruch miejski skoncentrowany jest

wyższy uzupełnić portfolio naszych usług
także o magazynowanie, kompletację
i wszystkie inne usługi które pozwolą nam
identyfikować się na rynku jako czołowy
operator logistyczny. Nasza inwestycja to
odpowiedź na dynamiczny rozwój wielu
firm, które zdecydowały się na produkcję
w Polsce, chcemy być częścią tej ogromnej
układanki. Jeżeli przy tym sprawimy, że
nasi Zleceniodawcy będą lepiej obsłużeni,
a tym samym zadowoleni, to będziemy
w siódmym, logistycznym niebie.” – tak
plany firmy komentuje Emil Lisowski, Prezes Marathon International.

w jednym obszarze. Efektem są
nie tylko utrudnienia w komunikacji, ale także zanieczyszczenie
powietrza.
– Wielkie miasta takie jak Paryż,
Londyn czy Kopenhaga są świadome tych problemów i poszukują
dla nich rozwiązań. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by mieć w tym swój udział.
Właśnie rozpoczęliśmy projekt
pilotażowy w Paryżu, precyzyjnie
ukierunkowany na te kwestie –
mówi Stefan Hohm, Director Corporate Corporate Solutions, Research & Development.

Logistyka kontraktowa

– Francuska stolica jest dla nas
‘doskonałym miejscem’, w którym Dachser może wypróbować
zupełnie nowe metody dostaw
miejskich. Wszystkie zdobyte informacje zostaną uwzględnione
w narzędziach informatycznych
wykorzystywanych przez nasze
oddziały na całym świecie, które
poszukują rozwiązań w związku
z wyzwaniami, z jakimi musi mierzyć się logistyka teraz i jakie pojawią się w przyszłości – komentuje
Stefan Hohm.
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JAK OBSŁUGIWAĆ ŁAŃCUCHY DOSTAW Z CHIN?
ÔÔŹródło: Dachser, Fot. Dachser

Z Chin sprowadzono w pierwszych 9 miesiącach 2016 r. towary o wartości ponad 68 mld zł. To o ponad 10% więcej niż w tym
samym okresie 2015 roku – wynika z danych GUS. Państwo Środka niezmiennie pozostaje największym dostawcą Polski i najważniejszym partnerem handlowym spoza Unii Europejskiej z udziałem w imporcie sięgającym blisko 12%. Niesłabnącym powodzeniem wśród rodzimych importerów cieszy się transport towarów drogą morską. Jednak by uniknąć dodatkowych kosztów
i kłopotliwych niespodzianek, warto postawić na współpracę z doświadczonym operatorem logistycznym, zamiast decydować
się na organizację przewozu samodzielnie lub przez stronę chińską.

Łańcuchy dostaw z Chin do Polski są
długie i złożone. Obsługuje je po drodze
nawet kilkanaście podmiotów z różnych
krajów. Powoduje to, że sprawna organizacja dostaw z Azji bywa wyzwaniem
nawet dla dużych rynkowych graczy, a dla
pojedynczych podmiotów, chcących sprowadzać towary samodzielne, może się
okazać zbyt problematyczna i kosztowna.
Dlatego często przy imporcie z Państwa
Środka najlepszą opcją okazuje się współpraca z doświadczonym operatorem lo-

gistycznym. Jednym z najważniejszych
aspektów przy wyborze konkretnego
partnera jest kwestia posiadania przez
niego własnych oddziałów w Chinach.
Umożliwia to bowiem lepszą kontrolę
pracy osób odpowiedzialnych za nadanie towarów, wypełnienie dokumentów
przewozowych i dopełnienie wszelkich
wymaganych formalności. Dzięki temu
można uniknąć czasochłonnych – i nierzadko także kosztownych – przestojów
np. w magazynie celnym. Nie bez zna-

czenia jest też aspekt różnic kulturowych,
które w przypadku obsługi transportu
przez osoby spoza Azji bywają przyczyną
nieporozumień czy opóźnień. Operator
wyspecjalizowany w imporcie z Chin jest
również bardzo dobrze zorientowany
w kwestiach ubezpieczeń przesyłek czy
ewentualnych dodatkowych kosztów wiążących się z transportem morskim – jak
choćby kosztów rozładunku w porcie
docelowym czy opłat celnych. Warto mieć
na uwadze, że poszczególni operatorzy
oferują dość zróżnicowane czasy transportu, które z tak odległych miejsc jak
np. port w Szanghaju mogą różnić się
między sobą nawet o kilkanaście dni,
w zależności np. od liczby przeładunków
na trasie statku.
– Dachser posiada w Chinach 17 biur
działających w ramach dywizji Air & Sea
Logistics. Nasi specjaliści na miejscu zajmują się obsługą transportów z Azji praktycznie na cały świat, w tym do Polski.
Towary wysyłane co tydzień z Szanghaju do naszego kraju bezpośrednią linią
drobnicową docierają na miejsce nawet
w 37 dni. Po dopłynięciu statku do portu
w Gdańsku przesyłki przewożone są do
warszawskiego oddziału Dachser i stamtąd rozwożone do odbiorców w całej
Polsce – mówi Robert Pastryk, dyrektor
generalny Dachser Air & Sea Logistics
Polska.

WZMOCNIONE POŁĄCZENIA Z WŁOCHAMI
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics obsługuje regularne połączenia drobnicowe z Włoch – w imporcie i eksporcie, oferując klientom krótszy
czas dostawy oraz niższe stawki transportowe. W listopadzie br. operator rozpoczął współpracę z nowym partnerem – włoską
firmą Stante & Ecotrans.
Połączenia importowe realizowane są
cztery razy w tygodniu z kilku terminali
m.in. – Mediolanu czy Vicenzy, natomiast
eksportowe dwa razy na tydzień, lecz docelowo firma planuje codzienne wyjazdy
do Włoch. ROHLIG SUUS realizuje transporty, zapewniając również podwójną
obsadę kierowców, co znacząco wpływa
na skrócenie transit time dostarczanych
przesyłek.

Jak podkreśla Patryk Świderski – International Groupage Product Director
w ROHLIG SUUS Logistics – Włochy to
jeden z naszych kluczowych kierunków,
dlatego postanowiliśmy nawiązać współpracę z firmą, która jest liderem tamtejszej branży logistycznej i specjalizuje się
w obsłudze transportów z/do Polski.
Operator systematycznie rozwija system połączeń drobnicowych w Europie,

zapewniając nie tylko mnogość kierunków, ale również regularne transporty
o wysokiej częstotliwości (ok. 200 linii
tygodniowo). W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, firma wciąż uzupełnia
siatkę połączeń o kolejne linie, współpracując ze sprawdzonymi i wiarygodnymi, lokalnymi partnerami w krajach
europejskich.

Logistyka kontraktowa
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NOWE INTERMODALNE POŁĄCZENIA
ÔÔŹródło: EKOL, Grafika: EKOL

Ekol Logistics realizuje strategię rozwoju i oferuje kolejne połączenie intermodalne w Europie. Od 25 stycznia br. Ekol otwiera
nową linię kolejową pomiędzy Triestem we Włoszech, a Kilonią w Niemczech. Oprócz tej nowej relacji, Ekol będzie też oferował
połączenie morskie między Kilonią, a Goeteborgiem w Szwecji, przy współpracy ze Stena Line.
„Nowe intermodalne połączenie łączące Skandynawię, północne Niemcy, Rosję i Bałtyk
z Europą Południową i Bliskim
Wschodem, na przykład Turcją czy Iranem, jest dalszym
etapem rozwoju firmy Ekol.
Jesteśmy pewni, że to nowe,
innowacyjne rozwiązanie zostanie docenione i stanie się
najlepszym bezpośrednim
połączeniem, które otworzy
nowe możliwości rozwoju
ekonomicznego dla tych regionów“– mówi Alaa Jennane,
Engineering Business Development Dyrektor firmy Ekol.
Nowa usługa udowadnia, że
port w Trieście, dzięki inicjatywie
Ekol, rozszerza swoje operacje.
Warto dodać, iż firma Ekol niedawno przejęła pakiet kontrolny
Terminala EMT w Trieście.

Pociąg będzie wyruszał
w każdą środę o godzinie 11:00
z Triestu i do Kilonii dotrze następnego dnia o 16:00. Podróż
powrotna będzie rozpoczynać
się w każdą niedzielę o godzinie 13:00 z Kilonii i kończyć
w Trieście w poniedziałek
o godzinie 17:00. Pociąg będzie
składał się z 16 podwójnych
wagonów typu Pocket, które
mogą przewozić 32 jednostki
intermodalne (45’ lub 13,6 m).
“Połączenie kolejowe do Kilonii
będzie umożliwiać transport
do innych rejonów, na przykład
przesyłki do Goeteborga trafią
tam już w piątek rano. Równocześnie, już w piątek rano,
transportem drogowym, możemy dostarczyć towar w inne
rejony północnych Niemiec czy
Danii. Chcemy w Ekol oferować

najlepsze rozwiązania, dlatego
kiedy mówimy o nowym połączeniu intermodalnym między
Triestem a Kilonią, planujemy
już niedługo zwiększyć ich liczbę do dwóch tygodniowo. To
dobra wiadomość dla klien-

tów, ponieważ umożliwi to
jeszcze lepszą optymalizację
czasu transportu.” – powiedział Wilfried Klein, Project
Development Manager w Ekol.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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INWESTYCJE
W TECHNOLOGIE
MAGAZYNOWE

ÔÔPiotr Klepczarek, Regional Director – Central Europe, Zebra Technologies, Fot. Zebra Technologies

Minął kolejny udany rok dla branży technologicznej. W 2016
roku byliśmy świadkami dużych postępów w takich dziedzinach, jak autonomiczne pojazdy, samouczenie się maszyn
i sztuczna inteligencja, robotyka, liczby urządzeń podłączonych
do Internetu i bezprzewodowych sieci 5G… a to tylko kilka
pierwszych z brzegu przykładów. W roku 2017 branża będzie
nadal ewoluować i rozwijać się, więc przyjrzyjmy się kilku
nowym trendom i zastanówmy, jak mogą one wpłynąć na
przedsiębiorstwa w nadchodzących miesiącach.
FIRMY ZYSKAJĄ LEPSZY WGLĄD
W SWOJE ZASOBY, LUDZI I TRANSAKCJE
Coraz więcej „rzeczy” oznaczonych kodami kreskowymi lub wyposażonych w tagi
RFID – lub po prostu w czujniki – zyskuje
możliwość komunikowania się z ludźmi.
Firma analityczna Gartner przewidywała, że w 2016 r. w użytku będzie 6,4 mld
„rzeczy” podłączonych do sieci, o 30 proc.
więcej niż w 2015 r., a liczba ta sięgnie
20,8 mld w 2020 roku. W 2017 r. środowisko biznesowe stanie się bardziej
„rozgadane” za sprawą urządzeń, które
nauczyły się „mówić”. W związku z tym
przedsiębiorstwa będą szukać rozwiązań
zwiększających widoczność, żeby lepiej
wiedzieć, gdzie znajdują się ich zasoby,
a nawet w jakim są stanie. Śledzenie tych
zasobów wymaga urządzeń do odczytywania danych, takich jak laserowe skanery
kodów kreskowych, przetworniki obrazu
do skanowania kodów dwuwymiarowych
(2D) oraz czytniki pasywnych i aktywnych
tagów RFID.
Urządzenia pomagają przekształcić cyfry, wydrukowane wzory lub zakodowane
dane w tekst, który ludzie mogą łatwo
zinterpretować i zrozumieć. Ze względu
na coraz większe zapotrzebowanie na
analitykę czasu rzeczywistego oczekuje
się, że będzie rósł popyt na urządzenia do
odczytywania danych. Oprócz widoczności operacyjnej przedsiębiorstwa będą potrzebować wglądu w wydajność i kondycję
floty urządzeń w celu zagwarantowania
ich optymalnego działania.
INTERPRETOWANIE DANYCH, ZANIM
„PRZEPADNĄ”
W ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy ogromny wzrost ilości nieustrukturyzowanych danych w niemal
wszystkich branżach, które na szerszą
skalę wykorzystują Internet Rzeczy (IoT)
i analitykę danych. Problem w tym, że

wiele organizacji
nie potrafi w pełni
wykorzystać tych
danych, zanim
staną się bezwartościowe. Według
firmy Zebra, dane
stopniowo tracą
na wartości i mają
ograniczony czas
„przydatności do
spożycia”. Firmy
muszą umieć je
zinterpretować,
zanim upłynie ich
termin ważności.
Dekodowanie danych pochodzących
z IoT oraz urządzeń „ubieralnych” pomoże firmom przyspieszyć procesy decyzyjne i podejmować bardziej świadome działania biznesowe. Według firmy
analitycznej IDC w 2020 r. każda osoba
z dostępem do sieci będzie co sekundę
tworzyła 1,7 megabajta nowych danych.
Oznacza to, że koncepcja „łatwo psujących się danych” staje się coraz bardziej
istotna. Uważamy, że w tym roku jednym
z wyzwań dla firm będzie jak najszybsze
przekształcanie gromadzonych danych
we wnioski, które umożliwią podejmowanie konkretnych działań.
SZTUCZNA INTELIGENCJA I AUTOMATYZACJA ROZWIĄŻĄ ODWIECZNE
PROBLEMY ŁAŃCUCHA DOSTAW
Pomimo obaw o to, że sztuczna inteligencja i automatyzacja zastąpią ludzi,
stratedzy łańcucha dostaw liczą na to, że
w 2017 r. technologie te będą szerzej wykorzystywane do zwiększania produktywności pracowników. IDC zidentyfikowała
robotykę jako jeden z sześciu stymulatorów innowacyjności, które przyspieszą
cyfrową transformację, stwarzając nowe
strumienie przychodów i zmieniając

Piotr Klepczarek

sposób, w jaki wykonuje się prace. IDC
prognozuje, że globalne wydatki na robotykę i pokrewne usługi będą rosły o 17
proc. rocznie z 71 mld USD. w 2015 r. do
135,4 mld USD. w 2019 r. Amazon i DHL
zaczęły wykorzystywać roboty do obsługi
materiałów w magazynach. Roboty te
mogą podnosić i przewozić towary w magazynie oraz dostarczać je pracownikom
kompletującym i pakującym zamówienia.
Eliminuje to żmudne chodzenie korytarzami magazynu i ręczne wybieranie
produktów, co przekłada się na dużą
oszczędność czasu i pieniędzy. Co więcej, w nadchodzących latach firmy chcą
wprowadzić więcej zautomatyzowanych
rozwiązań, takich jak przemieszczające się roboty albo latające drony, które
będą mogły odczytywać kody kreskowe
lub tagi RFID bez ludzkiej interwencji.
Według raportu „Warehouse Vision Study” przygotowanego przez firmę Zebra,
siedem na dziesięć osób podejmujących
decyzje oczekuje, że konieczne będzie
zwiększenie inwestycji w technologie magazynowe, ponieważ rosnące wymagania
klientów wymuszą dokładniejszą realizację zamówień, ograniczenie braków
zapasów i skrócenie terminów dostaw.

Logistyka kontraktowa

22

KOM EN TARZE

DOBRY ROK DLA
BRANŻY CFM
ÔÔSzymon Raczkowski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży CFM
w Raiffeisen Leasing, Fot. Raiffeisen Leasing

Ubiegły rok okazał się bardzo udany dla branży CFM. Choć na
oficjalne wyniki musimy jeszcze poczekać, już teraz wiadomo,
że branża zaliczyła wzrosty, zwłaszcza w obszarze wynajmu
długoterminowego. Jakie trendy i zmiany przyniesie 2017 rok?
Czego powinniśmy się obawiać, a gdzie szukać szans?
Już po pierwszym półroczu 2016 r. widać
było, że tempo wzrostu branży wynajmu
długoterminowego będzie wyższe niż
rok wcześniej. Tylko w drugim kwartale
2016 r. branża CFM zakupiła aż o 1/3 więcej nowych aut osobowych w stosunku
do poprzedniego roku. A przecież jeszcze
kilka temu wynajem długoterminowy był
produktem niszowym i przeznaczonym
głównie dla dużych korporacji. Obecnie
walczy on o miano najpopularniejszego sposobu finansowania floty i konsekwentnie zastępuje starsze formy,
takie jak kredyt czy klasyczny leasing
finansowy. Stabilne wzrosty utrzymują
się niezmiennie od początku 2015 roku,
a w 2016 roku osiągnęły rekordowe wartości. Świadczy to o tym, że branża CFM
w Polsce wkroczyła w nowy etap. Mimo
rekordowej popularności wynajem długoterminowy ma wciąż duże perspektywy rozwojowe. W niektórych krajach
Europy Zachodniej (np. w Holandii) samochody w wynajmie stanowią prawie
80% wszystkich kupowanych nowych aut.
W 2017 ROKU BRANŻA CFM BĘDZIE
LICZYĆ NA MŚP
Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodar-

ki, dynamicznie
inwestując i poszerzając zakres
swojej działalności. Potrzebują też
znacznie większej
liczby pojazdów
i coraz chętniej
korzystają z zewnętrznych form
finansowania floty. Co za tym idzie,
od jakiegoś czasu
można zaobserwować wśród
MŚP wzmożone
zainteresowanie
usługą wynajmu
długoterminowego. Z jednej strony jest to efekt
rosnącej świadomości atrakcyjności tej usługi. Z drugiej
– firmy CFM otworzyły się na mniejszych
klientów i zaczęły przygotowywać produkty dostosowane do ich potrzeb. Doszło do tego za sprawą swego rodzaju
„nasycenia” sektora korporacji i dużych
przedsiębiorców usługami CFM. Firmy
oferujące wynajem musiały przemode-

Komentarze

Szymon Raczkowski

lować swoje oferty i poszukać nowych
możliwości rozwoju sprzedaży swoich
usług. Obecnie prawie każda firma CFM
posiada produkt dostosowany do potrzeb oraz możliwości małych i średnich
firm.
W 2017 roku możemy się spodziewać
rosnącego zainteresowania wynajmem
długoterminowym wśród MŚP. Głównie
za sprawą ciągłego rozwoju wachlarza
usług polskich firm CFM i ich koncentracji na tej grupie docelowej. Można
nawet pokusić się o prognozę, że wynajem długoterminowy zacznie powoli
wypierać produkty leasingowe, z których dotychczas najchętniej korzystały
małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak
proces ten potrwa zapewne kilka lat.
Ponadto w bieżącym roku, jak i kolejnych latach, firmy CFM w poszukiwaniu nowych możliwości sprzedażowych
będą koncentrowały swoje działania
nie tylko na przedsiębiorcach, ale także
na klientach indywidualnych. Potencjał
tej grupy jest ogromny i daje pole do
rozwoju nowego, perspektywicznego
kanału sprzedaży dla firm CFM.
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