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Wiarygodny partner biznesowy

ÔÔ Źródło: FIEGE Foto: FIEGE

FIEGE Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Gazeli Biznesu 2016”. Firma znalazła się w gronie
najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, w rankingu organizowanym od 2000 roku przez redakcję Pulsu Biznesu. Nagroda została wręczona 14
marca w czasie uroczystej gali w hotelu Hilton.
Tytuł „Gazela Biznesu” to prestiżowe
wyróżnienie przyznawane co roku firmom, które charakteryzują się intensywnym rozwojem. Nagroda ta jest
potwierdzeniem dobrego kierunku
rozwoju przyjętego przez FIEGE ponad
20 lat temu, polegającego na utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług,
rozszerzaniu oferty i spełnianiu najwyższych wymagań Klientów.
„Rok 2017 jest szczególnie ważny dla naszej firmy – FIEGE świętuje 20 lat istnienia na polskim
rynku. Jest to czas podsumowań oraz wyznaczania celów na przyszłość. Jesteśmy dumni, że przez
te lata udało nam się zdobyć zaufanie Klientów, stać się wiarygodnym partnerem biznesowym
dla licznych kontrahentów i partnerów. Od początku naszej działalności poszukujemy rozwiązań,
które udoskonalą naszą organizację. Staramy się być innowacyjni i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Przez te dwadzieścia lat staliśmy się ważnym pracodawcą na polskim
rynku – dzisiaj w FIEGE pracuje ponad 1000 osób, a nowe osoby wciąż dołączają do naszej firmy.
Nasz zespół tworzą profesjonaliści – ludzie pełni pasji i zaangażowania, i każdemu z nich należą się
słowa uznania za przyczynienie się do sukcesu firmy. Otrzymana przez nas nagroda jest dowodem
uznania naszej działalności, a w roku jubileuszowym ma dla nas szczególne znaczenie. ”mówi Piotr
Kohmann, Prezes Zarządu FIEGE Sp. z o.o.

Wzmocniony dział sprzedaży
ÔÔ Źródło: MLP GROUP S.A.

MLP Group poszerza dział sprzedaży i komercjalizacji obiektów magazynowych. Tomasz Pietrzak dołączył do zespołu od początku kwietnia
br. i jest odpowiedzialny za region warszawski.
MLP Group wzmacnia dział odpowiedzialny
za sprzedaż i najem powierzchni komercyjnych. Tomasz Pietrzak dołączył do zespołu od
początku kwietnia br. i jest odpowiedzialny za
komercjalizację parków logistycznych w regionie Warszawy.
Tomasz Pietrzak przez ostatnie lata zdobywał doświadczenie w zakresie sprzedaży powierzchni komercyjnych oraz najmu powierzchni magazynowych i biurowych w agencji Maxon
Nieruchomości. Był odpowiedzialny m.in. za
aktywne pozyskiwanie klientów, koordynacje
negocjacji oraz przygotowywanie umów najmu
oraz prezentacje powierzchni. Wcześniej pracował w branży ubezpieczeniowej.
Tomasz Pietrzak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia.
Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach
wzmacniających kompetencje obejmujące
m.in. psychologię obsługi klienta, komunikacje
i negocjacje z klientem komercyjnym, czy marketing w sprzedaży

Prezes EFL w Radzie Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej
ÔÔ Źródło: EFL Foto: EFL

Radosław Kuczyński, prezes EFL, został wybrany przez Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) na Członka
Rady Izby. Kadencja potrwa 3 lata. Podczas
głosowania, do Rady CCIFP wybranych zostało 15 przedstawicieli reprezentujących duże
przedsiębiorstwa i 15 reprezentantów firm
z sektora MŚP. Wśród nowych członków Rady
w kategorii duże firmy, do której należy EFL,
jest tylko dwóch Polaków .,Pozostałych trzynastu pochodzi z Francji.
Radosław Kuczyński, prezes EFL, tak skomentował wybór: „Swoją pracą oraz partycypowaniem w różnych wydarzeniach świata frankofońskiego chciałbym wspomagać rozwój
CCIFP kładąc szczególny nacisk na Wrocław.

W stolicy Dolnego Śląska jest bardzo duży
potencjał na rozwój francusko-polskiej współpracy w przedsiębiorczości. Odbywa się tutaj
wiele wydarzeń kulturowych i biznesowych
z udziałem francuskich inwestorów, menadżerów, ludzi chcących wspierać współpracę pomiędzy obydwoma krajami. Będąc członkiem
Rady Francuskiej Izby z zaangażowaniem będę
współtworzył długotrwałe i głębokie relacje
pomiędzy partnerami biznesowymi oraz budował prestiż CCIFP”.
Francusko -Polska Izba Gospodarcza w Polsce jest niezależną i samofinansującą się organizacją, która zrzesza 440 polskich i francuskich firm. Wśród firm stowarzyszonych w Izbie
60% stanowią firmy francuskie, a 40% polskie.

Radosław Kuczyński
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OBIEKT NA PRZEDMIEŚCIACH PRAGI

ÔÔ Źródło: FM Logistic Foto: FM Logistic

Nowy obiekt magazynowy na wschodnich przedmieściach Pragi jest dzisiaj domem dla najprawdopodobniej największej liczby
zajączków wielkanocnych i łakoci świątecznych w Republice Czeskiej. Magazyn wybudowała firma P3 na zasadach Build-to-Suit
(BTS, projekt „szyty na miarę”). Obiekt dla FM Logistic, jednego z wieloletnich klientów P3, został przekazany do użytku w rekordowym tempie zaledwie 171 dni od rozpoczęcia budowy.

Nowoczesne oświetlenie i ekologiczna gospodarka wodami opadowymi FM Logistic
wynajmuje ponad 15.000 m2 powierzchni
magazynowo-dystrybucyjnej na potrzeby swojego klienta, firmy Nestlé. Projekt
odpowiada obecnemu trendowi w korporacjach związanemu ze strategicznie
zlokalizowanymi parkami logistycznymi,
zapewniającymi efekt synergii poprzez
magazynowanie, dystrybucję i o ile jest to
uzasadnione, sprzedaż w jednym miejscu.
Nowy magazyn firmy FM Logistic ma całkowitą powierzchnię 39.282 m2. Firma wykorzystuje ponad jedną trzecią magazynu
na potrzeby przechowywania produktów
spożywczych, przy czym wyroby czekoladowe i słodycze stanowią jedną trzecią,
a kawa odpowiednio jedną czwartą asortymentu. Pozostałe towary to kaszki i płatki
śniadaniowe oraz żywność dla niemowląt
i inne produkty spożywcze. Magazyn zaprojektowano i zbudowano z myślą o magazynowaniu tego rodzaju produktów.
W niektórych częściach obiektu możliwe
jest utrzymywanie stałej temperatury 16°C.
- Koszty ogrzewania i chłodzenia ograniczono dzięki zastosowaniu paneli elewacyjnych o znacznej grubości oraz odpowiednio izolowanych stanowisk i ramp

załadunkowo-rozładunkowych.
Podobnie jak w pozostałych naszych nowych
obiektach magazynowych, oświetlenie
wewnętrzne zaprojektowano w nowoczesnej technologii LED (diodowej). Dzięki
komfortowej wysokości przestrzeni pod
zadaszeniem (12 m) zyskano dodatkową
przestrzeń magazynową. Ponadto obiekt
spełnia rygorystyczne wymagania ekologiczne, w tym związane z gospodarką wo-
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dami opadowymi. Dzięki innowacyjnemu
systemowi odwadniającemu, woda z dachu i uzdatniona woda z parkingu są odprowadzane do zbiorników retencyjnych,
po czym stopniowo wchłaniane do gruntu
– powiedział Tomáš Míček, dyrektor P3 na
Czechy, podsumowując zalety obiektu.

Nowe biuro sprzedaży w Łodzi
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel rozszerza swoją sieć biur
w Polsce poprzez otwarcie nowego oddziału
w Łodzi. W nowej siedzibie w województwie
łódzkim, klienci będą mogli skorzystać z usług
doświadczonego grona ekspertów logistycznych. Firma Kuehne + Nagel oferuje pełen zakres usług logistycznych, takich jak transport
morski, lotniczy, drogowy, logistyka kontraktowa oraz zintegrowana, działając w 26 lokalizacjach w kraju.
„Nasza strategia ma być bliska naszym klientom i nieustannie podnosić jakość oferowanych przez nas usług. Z tego względu zdecydowaliśmy się na otwarcie biura handlowego
w tym ekonomicznie silnym regionie, co z kolei pomoże również w dalszym rozwoju naszej
działalności. Jednocześnie nowa lokalizacja
podkreśla naszą zdecydowaną postawę rozwoju w tym kraju”, powiedział Ingo Goldhammer, Prezes Kuehne + Nagel w Polsce.
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ANTALIS W PARKU LOGISTYCZNYM P3 BŁONIE

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3 wiodący ogólnoeuropejski, właściciel, deweloper i zarządca obiektów logistycznych świętował dziś uroczystość postawienia
ostatniej kolumny magazynu o powierzchni 26.000 m2 w parku logistycznym P3 Błonie obok Warszawy. Magazyn BTS zostanie
wybudowany dla firmy Antalis, wiodącego europejskiego dystrybutora papieru, systemów pakowania i tworzyw sztucznych
służących komunikacji wizualnej. Antalis jest numerem dwa na świecie w swojej branży, przeprowadzając operacje w 43 krajach, na 5 kontynentach i robiąc 14 000 dostaw na dobę.
Obiekt o powierzchni 26.000 m2 w parku P3 Błonie jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami najemcy. W budynku zostaną zastosowane rozwiązania ekologiczne w postaci paneli izolacyjnych, paneli słonecznych do ogrzewania wody użytkowej,
a także oświetlenia LED. P3 zapewni także nowemu najemcy
zewnętrzne biuro, które zajmie 805 m2. Przekazanie powierzchni
zaplanowane jest na połowę 2017 r. W transakcji z Antalisem pośredniczyła agencja Colliers International.
Robert Mitura, CSEE Logistic Director Antalis, powiedział: „Wybór parku P3 Błonie był podyktowany m.in. doskonałą lokalizacją, która pozwoli nam na sprawną przeprowadzkę z dotychczasowej siedziby i zatrzymanie zespołu pracowników. W związku
z dynamicznym rozwojem firmy potrzebowaliśmy nowoczesnej
powierzchni magazynowej dostosowanej do naszych wymagań.
Deweloper wyszedł naprzeciw naszym oczekiwaniom i jestem
przekonany, że ta współpraca będzie korzystna dla obu firm.”
Magda Kilijańska, Senior Leasing Manager P3 w Polsce, po- podczas poszukiwań nowoczesnego magazynu zdecydował się
wiedziała: „Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i zaufania jaką na P3. Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie i potwierdzenie, że
obdarzyła nas tak rozpoznawalna marka, jaką jest Antalis. Cie- obiekty, które dostarczamy są najwyższej klasy.”
szymy się, że najemca mając do wyboru całą naszą konkurencję

USPRAWNIENIE PRZEPŁYWU
DOKUMENTÓW U KURIERA

ÔÔ Źródło: OEX Foto: OEX

ArchiDoc z Grupy OEX wdrożył kompleksowe rozwiązanie usprawniające przepływ dokumentów w firmie kurierskiej DPD Polska.
Usługa została dostosowana do specyfiki procesów realizowanych przez podmioty z branży transportu i logistyki.
W ramach współpracy z DPD Polska ArchiDoc obsługuje m.in. listy przewozowe,
umowy z klientami i protokoły szkodowe klienta. Usługa obejmuje digitalizację
i udostępnianie dokumentacji, e-archiwum i archiwizację papierową. W projekcie jest wykorzystywana autorska technologia INDO, udostępniana klientowi
w modelu SaaS (software as a service).
- Systematycznie optymalizujemy wewnętrzne procesy, aby zapewnić nadawcom i odbiorcom jak najwyższy standard
obsługi. Szybki dostęp do elektronicznych
wersji dokumentów pozwala nam sprawnie realizować zadania związane z doręczaniem przesyłek i dążyć do najwyższej
jakości obsługi – powiedziała Monika
Kowalska, Członek Zarządu nadzorujący
Pion Jakości, Administracji i Bezpieczeństwa w DPD Polska.
Rozwiązanie wdrożone w DPD Polska
zostało dopasowane do specyfiki działania firm kurierskich i kategorii przetwarzanych przez nie dokumentów. Dostęp

do zdigitalizowanej dokumentacji jest
realizowany z poziomu platformy online.
Przy wykorzystaniu aplikacji klient ma
możliwość zamawiania także papierowych oryginałów dokumentów, które są
dostarczane uprawnionym pracownikom
DPD Polska w ciągu 24 godzin. - Rozwój
branży KEP napędza przede wszystkim

dynamicznie rosnący e-commerce. Większa liczba przesyłek oznacza więcej dokumentów, ale także procesów związanych
z obsługą klienta. Nasze usługi pomagają
usprawnić codzienną pracę takich podmiotów – powiedział Konrad Rochalski,
prezes zarządu ArchiDoc SA.
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BILETY DO KARIERY W KWIDZYNIE

ÔÔ Źródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska Foto: Hellmann Worldwide Logistics Polska

Zwycięzcą X Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego w Kwidzynie została Karolina Sankiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie. Drugie miejsce zajął Artur Lamali z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, miejsce trzecie należało do Dominika Smukały z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie.
Hellmann Worldwide Logistics Polska po
raz siódmy sponsoruje praktyki zawodowe laureatom konkursu organizowanego
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
Nagrodą główną jest bilet do kariery czyli
dwutygodniowe praktyki w jednym z oddziałów spółki wraz z noclegiem.
W tym roku w konkursie wzięli udział
uczniowie z ośmiu szkół w Wąbrzeźnie,
Malborku, Inowrocławiu, Grudziądzu,
Tczewie, Toruniu, Skórczu i Kwidzynie. Gościem specjalnym był przedstawiciel firmy
International Paper - wiodącego producenta papieru w Europie, lidera w branży
i głównego pracodawcy w tym rejonie.
Konkurs podzielony został na dwa etapy. Po części pierwszej pisemnej, podczas
której uczniowie rozwiązywali test oraz
zadania z zakresu transportu i logistyki,
wyłoniono 11 laureatów. W drugim etapie
uczniowie odpowiadali ustnie na przygotowane wcześniej, loso- kształcenia się w tym kierunku oraz nawiązywanie współpracy
wo wybrane pytania.
między szkołami. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 24
Celem Międzyszkolnego Konkursu Logistycznego jest posze- uczniów.
rzanie wiedzy uczniów w zakresie logistyki, zachęcanie ich do

Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady
Spedycyjno-Logistycznej
ÔÔ Źródło: C.Hartwig Foto: C.Hartwig

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył
się Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sponsorowany
przez firmę C.Hartwig z Gdyni.
Zwycięzcy Olimpiady to:
•
Jakub Jędrzejczak – Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, miejsce 1.
•
Przemysław Tomica – Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, miejsce 2.
•
Klaudia Gogolok – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu, miejsce 3.

Auto Partner SA w MLP Pruszków II
ÔÔ Źródło: MLP

Deweloper MLP Group SA przekazał firmie Auto Partner SA powierzchnię magazynową w parku MLP Pruszków II. Importer i dystrybutor części samochodowych wykorzysta ponad 7 tys. mkw. na centrum dystrybucyjne. Spółka dystrybucyjna korzysta też już z dodatkowych 11,5 tys.
mkw. w parku logistycznym w Bieruniu.
MLP Group SA zgodnie z harmonogramem przekazał firmie Auto Partner
SA gotowy obiekt magazynowy w parku logistycznym MLP Pruszków II. Najemca będzie korzystał łącznie z ponad 7 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, w tym na cele socjalno-biurowe przeznaczone będzie
blisko 0,6 tys. mkw. Auto Partner SA w nowym obiekcie uruchomi centrum
dystrybucyjne.

Laureaci Olimpiady będą mogli uczestniczyć w wakacyjnych
stażach w C.Hartwig Gdynia. Firma przekaże także nagrody
pieniężne. Uczestnicy otrzymają również indeksy Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Do rywalizacji przystąpi 42 finalistów wyłonionych spośród
2,5 tysiąca uczestników. Od 10 października 2016 roku do 10
marca 2017 roku przeprowadzono 2 etapy: szkolny i okręgowy, podczas których uczniowie rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania związane z branżą logistyczną. Zadania
przygotowywał Komitet Główny Olimpiady, skupiający ekspertów z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
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Rusza z inwestycja w Niemczech

Płatność smartfonem na poczcie

ÔÔ Źródło: MLP

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

MLP Group wybuduje nowy park logistyczny na rynku niemieckim. Inwestycja powstanie niedaleko Dortmundu na działce liczącej ponad
12,5 hektara. Pierwsi najemcy powinni wprowadzić się do nowych
obiektów w 2018 roku.
MLP planuje realizację pierwszego parku logistycznego na rynku
niemieckim, w pobliżu Dortmundu w miejscowości Unna. Inwestycja
powstanie na działce liczącej nieco ponad 12,5 hektara. Aktualnie opracowywany jest projekt zagospodarowania terenu, który określi także
docelową powierzchnię magazynową przygotowywanych obiektów.
Zarząd MLP Group zakłada, że pierwsi najemcy wprowadzą się do parku
logistycznego w 2018 r.
„Rynek niemiecki, pomimo istniejącej dużej podaży powierzchni
magazynowych jest wciąż bardzo chłonny i perspektywiczny. Dlatego
ten kraj uważamy za strategiczny kierunek rozwoju. Na pierwszą inwestycję wybraliśmy region Dortmundu, który jest jedną z najbardziej
popularnych lokalizacji w branży logistycznej w Niemczech. Jesteśmy
przekonani, że nasza oferta magazynowa z konkurencyjnym poziomem
czynszów spotka się dużym zainteresowaniem najemców” – stwierdził
Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Inwestycja planowana jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w północno wschodniej części Zagłębia Ruhry. Region Ruhry jest jednym
z największych rynków zbytu w Europie, co pociąga za sobą znaczną
atrakcyjność dla operatorów logistycznych. Obszar jest bardzo mocno
zurbanizowany pod względem gęstej sieci dróg ekspresowych i autostrad, czy też bliskiej odległości do sieci kolejowej oraz lotniska. Planowana inwestycja znajdować się będzie zaledwie 25 km od portu kontenerowego w Dortmundzie.

Poczta Polska wdrożyła dla swoich klientów
opcję płatności za pomocą telefonu przy
użyciu systemu płatności BLIK. Każdy posiadacz smartfona z aplikacją mobilną swojego
banku z funkcją BLIK
może wygodnie i szybko zapłacić za towary
i usługi zakupione
w pocztowej placówce.
Z końcem lutego Poczta Polska rozpoczęła wdrożenie w ponad 4600 placówkach sieci własnej możliwość płatności z wykorzystaniem bankowej
aplikacji z funkcją BLIK za towary i usługi zakupione w placówkach pocztowych. Nowa opcja płatności była wdrażana sukcesywnie i dzisiaj jest już
dostępna we wszystkich placówkach wyposażonych w terminale POS.
Do skorzystania z oferty handlowej placówek pocztowych wystarczy posiadanie dowolnego modelu smartfona z aplikacją mobilną swojego banku
z funkcją BLIK. Dzięki niej można dokonać płatności bez posiadania przy sobie gotówki, czy karty płatniczej. W celu realizacji płatności klient powinien
poinformować sprzedawcę, że chce zapłacić za pomocą BLIKA, odczytać
kod BLIK w aplikacji swojego banku i wprowadzić go na terminalu, a następnie zatwierdzić płatność w aplikacji mobilnej w swoim telefonie.

REKLAMA
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Zwiększona pojemność połączeń lotniczych

Lider 2016

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

ÔÔ Źródło: Raben

Od 3 kwietnia ruch powietrzny między Katowicami a lotniczym centrum logistycznym firmy
UPS w Kolonii jest realizowany samolotem Boeing 737-300 obsługiwanym przez linie lotnicze ASL Airlines. Ma on o 25% większą pojemność niż wykorzystywane dotąd dwa samoloty
turbośmigłowe ATR. W rezultacie, klienci UPS
z aglomeracji śląskiej i południa Polski będą
mogli odnieść korzyści z późniejszych godzin
odbioru przesyłek zyskując nawet dwie dodatkowe godziny na przygotowanie przesyłek.
Na terenie wybranych obszarów klienci mogą
korzystać z późniejszych godzin odbioru (dochodzących nawet do 18:00) przesyłek eksportowych wysyłanych usługą UPS Express.
„Polska jest dla UPS ważnym rynkiem.
W ubiegłym roku zwiększyliśmy operacje eksportowe o prawie 15%” — powiedział Pavel
Adamovsky, dyrektor generalny UPS Polska.
„Nowy samolot z większą pojemnością pomoże naszym klientom w Polsce efektywnie eksportować przesyłki i towary do innych krajów
europejskich i poza Europę”.
Ostatnio firma UPS poczyniła w Polsce szereg inwestycji, aby usprawnić obsługę klientów. W listopadzie 2016 roku firma poinformowała o rozszerzeniu usług ekspresowych na 25
000 kodach pocztowych w Polsce, co oznacza
wcześniejsze czasy doręczeń. We wrześniu
2015 roku firma otworzyła sortownię w Strykowie oraz Centrum Obsługi Procesów Biznesowych w Łodzi, których budowa kosztowała
25 mln USD.

Firma UPS rozpoczęła świadczenie usług
w Polsce w 1992 roku za pośrednictwem partnera usługowego PPS Polkurier, który został
przejęty przez nią w marcu 2001 roku. Następnie w roku 2005 UPS przejął firmę Messenger
Service Stolica, aby umocnić pozycję na polskim rynku, a w 2015 roku firmę Poltraf w celu
rozszerzenia oferty z zakresu logistyki branży
farmaceutycznej i medycznej. Obecnie UPS
zatrudnia w Polsce ponad 2600 pracowników.

Firma Raben Logistics Polska otrzymała wyróżnienie
w konkursie technologicznym Gazety Bankowej„Lider
2016”, za wdrożenie JDA/Red Prairie. Nagrodzony system stanowi jedno z najnowocześniejszych na świecie
modułowych rozwiązań zarządzania magazynem. Dedykowany jest średnim i dużym przedsiębiorstwom,
w szczególności tym świadczącym usługi logistyczne.
„Lider 2016” to konkurs, którego celem jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały wprowadzone w 2016 r. w pięciu
różnych sektorach, w tym min. w branży „Transport
i logistyka”.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Raben Logistics
Polska za wdrożenie JDA/Red Prairie, a wiec jak tłumaczą organizatorzy konkursu „za kolejne rozszerzenie
systemu ułatwiającego pracę w tej wielkiej firmie logistycznej”. Nagrodę wręczono na Gali Techno Biznes,
która odbyła się 5 kwietnia 2017 r. w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. W imieniu Raben wyróżnienie
odebrała Jolanta Sowińska, Dyrektor Regionu. Gazeta
Bankowa przyznała nagrody„Lidera”w tym roku już po
raz 15.
System zarządzania magazynem JDA/RedPrairie, to
wiodące na rynku oraz innowacyjne rozwiązanie przeznaczone do zarządzania procesami w magazynach
oraz związanych z nimi obszarach. Został wybrany
przez Raben Logistics Polska ze względu na bardzo
duży zakres funkcjonalności. Dodatkowo łatwość
konfigurowania oraz integrowania z systemami zewnętrznymi czyni go elastycznym narzędziem odpowiadającym na potrzeby operatorów logistycznych
i ich klientów.

Nowy magazyn agro
w OT Port Gdynia

ÔÔ Źródło: MLP GROUP S.A.

Electrolux rozrasta się w MLP Pruszków I

ÔÔ Źródło: OT Logistics S.A.

OT Port Gdynia, należący do Grupy Kapitałowej
OT Logistics, uruchomił w gdyńskim porcie magazyn dedykowany ładunkom agro, który zwiększa potencjał przeładunkowy produktów rolnych
w porcie. Zrealizowana inwestycja ma wartość
5 mln zł.
Nowy magazyn, o lekkiej konstrukcji, jest dedykowany do obsługi statków klasy „Panamax” przy
Nabrzeżu Rumuńskim na terenie terminalu OT
Port Gdynia. Pozwoli na składowanie do 18 tysięcy ton ładunku. Całkowita powierzchnia magazynu to 4,4 tys. metrów kwadratowych, a kubatura
brutto to ponad 51 tysięcy metrów sześciennych.
Inwestycja w nowy magazyn ma istotne znaczenie dla gdyńskiego portu i wpisuje się w realizację strategii rozwoju OT Logistics. Jako Grupa
dążymy do dalszego zwiększenia naszego udziału w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich i do zdobycia pozycji lidera obsługi
produktów rolnych na południowym Bałtyku –
informuje Jerzy Majewski, prezes OT Port Gdynia.

Producent i dystrybutor urządzeń
gospodarstwa domowego zwiększy
o około 3,7 tys.
mkw. wynajmowaną powierzchnię magazynową w parku
MLP Pruszków I należącym do MLP Group.
Dodatkowa powierzchnia zostanie przekazana do końca 2017 r. W sumie Electrolux będzie korzystał łącznie z ponad 21
tys. mkw.
Firma Electrolux Poland podpisała umowę z MLP Group dotyczącą zwiększenia
wynajmowanej nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków
I o dodatkowe 3,7 tys. mkw. W ramach
zawartego porozumienia przebudowana
zostanie także rampa kolejowa. Obecnie
Electrolux Poland, który jest klientem
MLP Group od 2013 r., korzysta z około
17,6 tys. mkw. powierzchni magazynowej.
Po podpisaniu nowej umowy zwiększy
się ona do blisko 21,3 tys. mkw. Przekaza-

nie dodatkowej powierzchni planowane
jest do końca 2017 r. Jednocześnie Electrolux uzyskał możliwość wynajmowania
na krótkie okresy około 6,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej podczas trwania
umowy najmu. Daje to łącznie około 27
tys. mkw., z których Electrolux może korzystać w ramach podpisanych umów.
- Zwiększenie powierzchni potwierdza,
że nasza oferta jest dobrze dopasowana do oczekiwań klientów. W przypadku
firmy Electrolux szczególnie ważna była
nasza duża elastyczność w oferowaniu
możliwości dobierania powierzchni magazynowej - podkreśliła Agnieszka Góźdź,
Head of Leasing Department MLP Group
S.A.
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TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Firma UPS rozszerzyła swoją globalną ofertę transportu towarów niebezpiecznych, dodając ponad 400 nowych kategorii akceptowanych w globalnej sieci transportu lotniczego UPS oraz ponad 300 produktów w europejskiej sieci transportu drogowego
firmy. Ponadto, zwiększono dopuszczalne ilości niektórych niebezpiecznych towarów przyjmowanych do transportu.
Rośnie zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw z różnych
branż na transport produktów klasyfikowanych jako towary niebezpieczne. Na przykład przedsiębiorstwa z branży medycznej
muszą transportować chemikalia służące do czyszczenia wyposażenia laboratoryjnego, zaś przedsiębiorstwa z branży produkcji przemysłowej — m.in. farby, sprężone gazy, kleje i baterie.
Obecnie UPS oferuje takim klientom transport pomiędzy 36
krajami.
„UPS pomaga przedsiębiorstwom w spełnianiu surowych
i niekiedy skomplikowanych wymagań dotyczących transportu towarów niebezpiecznych” — powiedział Nando Cesarone,
prezes UPS Europe. „Aktualnie możemy zaspokoić zwiększone
potrzeby naszych klientów przez zaoferowanie kompleksowej
usługi transportu towarów konwencjonalnych i niebezpiecznych”.

Podwójny tytuł

Członkostwo w elitarnej sieci

ÔÔ Źródło: DHL

ÔÔ Źródło: E-Logistics

DHL Global Forwarding - globalny lider frachtu lotniczego i morskiego,
wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group – otrzymał dwa tytuły
przyznawane przez Instytut Europejskiego Biznesu – „Gepard Biznesu”
oraz „Potęga Biznesu 2016”.
Tytuł Potęga Biznesu został przyznany w dziewiątej edycji Konkursu
Potęga Biznesu 2016 dla firm o wartości rynkowej wyższej niż 400 mln
zł. Instytutu Europejskiego Biznesu w marcu 2017 r. przeanalizował 40
tysięcy przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce. Do analizy zostały wybrane
te firmy, które w latach 2013-2014 miały każdego roku ponad pół milion
złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto. W przypadku Konkursu Gepardy Biznesu, prowadzonego od 2006 r. przeanalizowano w sumie wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset
banków działających w Polsce. Pod uwagę brano firmy, których wartość
rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc. w okresie marzec 2014 – marzec
2016.Dane do badań dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.
„Każda nagroda przyznawana naszej firmie cieszy i stanowi dla nas
dodatkową motywację do jeszcze lepszej pracy, a także do dalszego
rozwoju firmy. Oba tytuły mają duże znaczenie, gdyż odzwierciedlają
nasz codzienny wysiłek, umacniają wiodącą pozycję rynkową, a także
potwierdzają dynamiczny rozwój oraz bardzo dobre wyniki finansowe.”
Podsumowuje Krzysztof Bielica, Prezes Zarządu, DHL Global Forwarding.

E- Lo gist i c s z Gr upy OEX zo st ał p o lsk i m agentem WC A Time
Cr it ic al, b ędącego c zęśc ią największej na świecie s ieci
sp edyc y jnej W C A . Organi z ac ja z r zesz a f i r my pos iadają ce
ko m p etenc je w o b sz ar ze usług lo gist yc z nyc h , w któr ych
k luc zową ro lę o dgr y wa c z as i jako ść o b sługi.
Pr z y jęc ie do gro na W C A Ti m e Cr it ic al w y m ag a s pełnienia
najw y ż sz yc h st andardów z z ak resu b ez p iec zeń s t wa finansowego, p ro fesjo naliz m u i jako śc i usług. K ażdy z członków
o rganiz ac ji m usi w y k az ać się o dp owi ednim d oś wia dcze ni em i ko m p etenc jam i w o b sz ar ze reali z ac ji projektów
lo gist yc z nyc h c harakter y z ując yc h się k ró t k i m ter minem
realiz ac ji.
- C z ło nko st wo w elit ar nej siec i W C A TC poz woli nam
z większ yć m oż li wo śc i o p erac y jne i jedno c ześnie podnies ie
nasz ą wiar ygo dno ść dla p ar t nerów b i z nesow ych. O fero wane p r zez nas usługi eD eliver y st anowią jedno z najwa żni ejsz yc h o gni w łańc uc ha war to śc i dla k li entów z s ektora
e - co m m erce. Gwaranc ja ter m i nowej do st aw y jes t częs to
k luc zowa dla b i z nesu nasz yc h o db io rców, szc zeg ólnie
w o b sz ar ze last m ile deli ver y – p owiedz i ał Ar tu r Wojtaszek , c z ło nek z ar z ądu OEX SA o dp owiedz i alny za s egment
e - b i z nes.

Nowe inwestycje na południu kraju
ÔÔ Źródło: 7R Logistic

Deweloper 7R Logistic poinformował o rozpoczęciu dwóch nowych projektów
magazynowych – w Bielsku - Białej i Siemianowicach Śląskich. Inwestor dotąd znany z budów parków logistycznych na Pomorzu (Park Logistyczny Gdańsk-Kowale)
i w Małopolsce (Park Logistyczny Kraków Kokotów – Brzegi) zdecydował się także
na rozwój w dwóch nowych lokalizacjach – Siemianowicach Śląskich i Bielsku Białej.
Pierwszy z projektów, Beskid – Park położony jest między Czechowicami - Dziedzicami i Bielsko – Białą, zaledwie osiem kilometrów od centrum Bielsko-Białej,
w bezpośrednim sąsiedztwie DK1/E75. Położenie nieruchomości ułatwia szybki
dojazd do najważniejszych miast aglomeracji śląskiej, a także przejść granicznych

w Cieszynie i Korbielowie. W skład Beskid Parku wejdą dwa magazyny na wynajem
o łącznej powierzchni około 29 000 mkw.
- Nasza inwestycja jest odpowiedzią na rosnące w tym regionie zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i logistyczne m.in. firm z branży
automotive, a także wszystkich innych przedsiębiorstw, które działają na Podbeskidziu i chciałyby się rozwijać w komfortowych warunkach – mówi Joanna Ociepka
– Wojciechowska, Leasing Manager w 7R Logistic.
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NAGRODA ZA 120 TON

ÔÔ Źródło: MTD Skuratowicz Foto: MTD Skuratowicz

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Amsterdamie miało miejsce rozstrzygnięcie najbardziej prestiżowego konkursu
w branży transportu nienormatywnego w całej Europie. Wśród laureatów po raz pierwszy w historii znalazła
się polska firma – statuetkę w kategorii transportu powyżej 120 ton zdobyła firma MTD Skuratowicz.
Coroczna gala ESTA Awards 2017 jest miejscem spotkania
około 400 osób związanych z transportem ciężkim, którzy
podczas oficjalnej kolacji mają okazję podziwiać najbardziej
spektakularne transporty i prace dźwigowe. Już sam status
finalisty konkursu jest powodem do dumy, a wydarzeniem
bez precedensu była nominacja 4 polskich firm. W tegorocznej edycji w swoich kategoriach nominowane zostały: ZTE &
ZTE Katowice, Peter-Star Sp. z o.o. i Sp. – Sp.K., MTD Skuratowicz oraz Portowy Zakład Techniczny. To wielkie wyróżnienie
dla każdej z firm oraz dla całej branży w naszym kraju.

porty na najwyższym, europejskim poziomie. To również
zwycięstwo całej branży w naszym kraju, bo warto pamiętać,
iż nominowane zostały jeszcze 3 polskie firmy. Każdy z nich
jest członkiem naszego stowarzyszenia, co daje nam dalszą
motywację do pracy i pokazuje, że mamy potencjał i możliwości działania na ogromną skalę. Serdeczne gratulacje dla
laureata i finalistów. Każda z nominacji to ogromny sukces

Wczorajszy wieczór był okazał się triumfem firmy MTD Skuratowicz, która wybrana została przez międzynarodowe jury
i pokonała takie marki jak ALE, Collett & Sons Ltd czy Hareket.
Firma została nominowana w kategorii transportu powyżej
120 ton za transport reaktora. Szczegółowe dane transportu:
•
•
•
•

Długość – 75 metrów
Szerokość – 5,6 metra
Wysokość – 6,8 metra
Waga – 304 tony

Zwycięstwo polskiej firmy skomentował obecny na gali
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców
Transportu Nienormatywnego - Łukasz Chwalczuk: „To niesamowity sukces dla samej firmy, jej właścicieli i pracowników,
którzy po raz kolejny pokazali, że potrafimy realizować trans-

i prestiż dla firmy, co świadczy o najwyższej jakości świadczonych usług”.
Kolejne spotkanie ESTA odbędzie się w październiku
w Krakowie, natomiast nagrody ESTA Awards 2018 rozdane
zostaną w Paryżu

Solaris w Holandii

Chefs Culinar w SEGRO BPW Ożarów

ÔÔ Źródło: Solaris Bus & Coach

ÔÔ Źródło: SEGRO

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev, Connexxion jest jedną z największych w Holandii spółek pełniących usługi
z zakresu transportu publicznego. To pierwszy kontrakt polskiego producenta na rynku holenderskim.
Zgodnie z założeniami umowy, wszystkie 40 autobusów zostanie dostarczone do końca bieżącego roku. Pojazdy zamówione przez Connexxion to autobusy przegubowe, zaopatrzone w dobrze znaną, holenderską jednostkę napędową DAF, spełniającą surowe normy czystości
spalin EURO 6. Nowe Solarisy Urbino 18 będą używane w holenderskim
regionie Amstelland-Meerlanden, wewnątrz tak zwanego systemu
transportu publicznego R-net.
- To, że zdobyliśmy zamówienie na hermetycznym rynku holenderskim, jest dla nas nadzwyczajnym i bardzo ważnym osiągnięciem. Możemy zapewnić pasażerów R-net i Connexxion, że dostarczymy pojazdy
o najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa - powiedział Zbigniew Palenica, wiceprezes Solaris Bus & Coach SA odpowiedzialny za
sprzedaż i pojazdy szynowe.
Produkty Solarisa były jak dotąd obecne w 30 krajach. Dzięki nowemu zamówieniu z Holandii oraz kontraktowi, który napłynął w ostatnich
dniach z Luksemburga, liczba ta wzrośnie do 32. Łączna liczba pojazdów, które producent z Bolechowa dostarczył do klientów w ponad 600
miastach świata zbliża się do 15.000.

Chefs Culinar, hurtowy dostawca produktów dla gastronomii i branży
hotelarskiej, to nowy klient w SEGRO Bussines Park Warsaw w Ożarowie.
Ponad 2300 m2 nowoczesnej powierzchni będzie służyło jakomiejsce
przechowywania i dystrybucji artykułów mrożonych oraz schłodzonych, powstają także biura.
Chefs Culinar jest jednym z najważniejszych w Europie dostawców
asortymentu z zakresu gastronomii, hotelarstwa oraz żywienia zbiorowego. Firma specjalizuje się w dostarczaniu klientom wysokiej jakości
produktów, w ramach portfolio liczącego około 10 000 różnych artykułów. Spółka działa na rynkach Polski, Niemiec, Danii, Austrii, Holandii
oraz Szwecji, a dzięki prowadzonym inwestycjom stale rozwija sieć logistyczną na terenie krajów, w których jest już obecna. Podpisana z SEGRO umowa jest kolejnym krokiem w kierunku dalszej ekspansji firmy.
„Dogodna lokalizacja obiektu w Ożarowie była jednym z kluczowych
czynników mających wpływ na naszą decyzję o współpracy z SEGRO.
Chefs Culinar jest firmą, która stawia przede wszystkim na jakość produktów i usług, a istotnym elementem naszego łańcucha dostaw jest
flota samochodów ciężarowych, licząca obecnie w Polsce ponad 50
pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dzięki doskonałej lokalizacji oraz
wygodnemu dostępowi do infrastruktury drogowej będziemy w stanie zapewnić naszym klientom jeszcze szybszy transport artykułów
spożywczych. Firma jest świadoma, że świeżość oraz bezpieczeństwo
żywności to elementy kluczowe przy wyborze partnera biznesowego.”
– mówi Thomas Carmienke, Członek Zarządu Chefs Culinar.
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6. FORUM KOBIET W LOGISTYCE

ÔÔ Źródło: pracujwlogistyce.pl

„Logistyka +” czyli wszystko o wartości dodanej i retencji klienta – dyskutować o tym będą uczestnicy 6. Forum Kobiet w Logistyce już 5 – 6 czerwca 2017 roku w Krakowie. Organizatorem spotkania jest Beata Trochymiak, wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl, a konferencję moderuje prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Forum Kobiet w Logistyce to spotkanie na stałe już wpisane w kalendarz najlepszych w Polsce imprez logistycznych. Gromadzi co roku do 150 do 250 przedstawicieli
kadry menedżerskiej oraz specjalistów z szeroko rozumianej logistyki. Forum Kobiet w Logistyce to spotkanie we
wspaniałej atmosferze i z wyjątkowymi ludźmi. To miejsce
wymiany myśli, poglądów i doświadczeń, platforma pomysłów, inspiracji oraz sieć kontaktów biznesowych.

łańcucha dostaw Nexteer Polska; Joanna Patera - logistics &customs section manager Sanden Manufacturing
Poland; Marzena Wal - dyrektor handlowy ID Logistics;
Katarzyna Mórawska, - customer service manager Lindt&Sprüngli (Poland); Katarzyna Mickiewicz - ekspert w zakresie obsługi i retencji klienta w branży TSL; Arkadiusz
Gdula - dyrektor ds. dystrybucji i logistyki FAKRO; Karol
Kundzicz - prezes Crusar Logistics; Mateusz Barycza - na-

Co roku Forum przybiera nieco inną formułę. W tym
roku oprócz głównej sesji plenarnej i sesji panelowych
odbędzie się panel dyskusyjny – co ma dieta i zdrowy tryb
życia do logistyki - zaaranżowany przez jednego z Partnerów konferencji i jego gości specjalnych. Drugi dzień
- 6 czerwca - to z kolei wizyty studyjne m.in. w fabryce
okien FAKRO w Nowym Sączu, fabryce części automotive
i centrum logistycznym Nexteer w Tychach.

tional key account manager Raben Logistics Polska.
Nie zabraknie też kobiecych osobowości, goszczących
na Forum Kobiet w Logistyce od pierwszej edycji: prof.
Haliny Brdulak z SGH, Marty Tęsiorowskiej - vice president, marketing&communications Prologis Europe i Moniki Pachniak - dyrektor rozwoju biznesu DB Schenker Logistics.
Na uczestników czekają też porady kosmetologiczne
i modowe. Dodatkowym punktem programu jest warsztat
nt. business dress code ze stylistką i projektantką damskich garsonek i garniturów.
Zwieńczeniem Forum jest uroczysta kolacja, w trakcie
której ogłoszone zostaną laureatki tytułu i statuetki „Kobieta w Logistyce roku”, przyznawanych za dokonania
w roku poprzednim w dwóch kategoriach: dostawca usług
TSL i odbiorca usług TSL. Do tytułu kandydatki mogą zgłaszać się same lub mogą zgłaszać je firmy, w których pracują. Zgłoszenie i udział w wyborze są bezpłatne, ankieta,
tak samo jak wszystkie pozostałe informacje o Forum, są
na stronie: www.kobietywlogistyce.pl
W gronie partnerów 6. Forum Kobiet w Logistyce w tym
roku swój udział potwierdzili: Prologis – jako partner
główny oraz Grupa Raben, DB Schenker Logistics, ID Logistics, Lindt&Sprüngli (Poland), Crusar Logistics. KonfeJak zawsze, do udziału organizatorka zaprosiła najlep- rencji patronują: WISTA, Ladies First, GS1, Stowarzyszenie
szych praktyków z rynku logistycznego. Do grona prele- Klub Polskiego Trakera.
gentów dołączyli w tym roku: Anna Ossowska - dyrektor
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DACHSER ROZWIJA SIĘ I INWESTUJE W PRZYSZŁOŚĆ

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

W 2016 r. międzynarodowy operator logistyczny Dachser osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie około 5,71 mld EUR
– o 1,7% wyższe niż rok wcześniej. Zarówno liczba, jak i tonaż obsłużonych przesyłek zwiększyły się o 2,4% - do 80 mln sztuk
i 38,2 mln ton. Wzrost ten był napędzany przez europejski transport drogowy oraz logistykę żywności.
- Pomimo wahań w światowej gospodarce udało się nam zachować stabilną pozycję rynkową dzięki utrzymaniu wzrostu organicznego na poziomie z lat poprzednich przy jednoczesnym
rozwijaniu rozwiązań na potrzeby rynku przyszłości – mówi
Bernhard Simon, CEO Dachser.
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
W ramach Road Logistics, który odpowiada za 75% całkowitych
przychodów Dachser, linia biznesowa European Logistics (EL) odnosiła korzyści ze spójnej strategii eksportowej, która przyczyniła się do
wzrostu dochodu brutto o 2,4% do 3,5 mld EUR. Liczba i tonaż przesyłek wzrosły odpowiednio o 2,2% i 2,3%. - Nasze organizacje krajowe notowały zyski dzięki silnemu zapotrzebowaniu na transport
transgraniczny w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli
chodzi o wymianę towarów, Europa jest i pozostanie rynkiem stabilnym, z wieloma wewnętrznymi powiązaniami – zauważa Bernhard
Simon.
Po raz kolejny najwyższą dynamikę wzrostu odnotował obszar
Dachser Food Logistics, który wygenerował przychody w wysokości
812 mln EUR – o 9,5% większe niż w roku 2015. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim przez silną działalność krajową w sektorze
dóbr konsumpcyjnych w Niemczech. Drugim elementem składowym tego sukcesu były transgraniczne przewozy żywności realizo-

wane w ramach European Food Network.
European Food Network zrzesza 13 partnerów oraz 10 członków
stowarzyszonych i świadczy usługi transportu liniowego w 34 krajach, mając największy zasięg geograficzny w całej Europie.
- Do tego sukcesu przyczyniła się wysoka jakość naszych usług,
zapewniająca wiodącą pozycję na rynku, pozytywny wpływ miało
także wybudowane w Erlensee k. Frankfurtu Europejskie Centrum
dla Logistyki Żywności – wyjaśnia Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics odnotował spadek przychodów o 3%
do 1,54 mld EUR. Liczba przewiezionych przesyłek utrzymała się na
poziomie z 2015 roku. Niższe przychody były wynikiem zmniejszonych stawek za transporty międzynarodowe, w szczególności we
frachcie morskim, oraz negatywnego wpływu wahań kursów walut.
- Dobrze wiemy, jak radzić sobie z niestabilnym charakterem międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego i stale rozwijamy
ten obszar działalności biznesowej – mówi Bernhard Simon.

Dachser oferuje swoim klientom w tym segmencie obsługę ogólnoświatowych łańcuchów dostaw, trasy, które są ściśle powiązane
z drogową siecią transportową w Europie, a także jednolite systemy
IT. Firma dąży również do przyciągnięcia klientów spoza Europy poprzez rozszerzenie realizowanych operacji o transporty wewnątrzazjatyckie oraz ukierunkowany wzrost organiczny sieci Dachser
w obu Amerykach.
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TRANSAKCJA O WARTOŚCI 243
MILIONÓW EURO W HISZPANII

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3, ogólnoeuropejski inwestor i deweloper nieruchomości logistycznych, rozpoczął swoją najnowszą fazę ekspansji poprzez
nabycie 11 obiektów logistyczno-dystrybucyjnych o łącznej powierzchni 322.500 m2 w Hiszpanii od firmy Gore Spain Holdings
SOCIMI I, S.A.U. Wartość transakcji została uzgodniona na kwotę 243 milionów euro.

Są to obiekty położone w kluczowych, strategicznych lokalizacjach logistycznych w okolicach Madrytu, Saragossy, Toledo
i Guadalajary, a także na wybrzeżu: w Walencji na wschodzie
i Vizcaya (region Bilboa) na północy.
Ta transakcja, zrealizowana w niedługim czasie po ogłoszeniu
rekordowych wyników P3 w Europie za 2016 rok, zwiększa bazę
obiektów P3 w Hiszpanii z nieco ponad 70.000 m2 do prawie
400.000 m2. Jest to jedna z największych transakcji tego typu,
przeprowadzonych w Hiszpanii w ostatnich latach.
David Marquina, Dyrektor Zarządzający P3 w Hiszpanii, powiedział: „To dobra
okazja, aby wzmocnić naszą obecność
w hiszpańskim centralnym korytarzu logistycznym, łączącym Madryt, Saragossę
i Barcelonę. Naszym kolejnym celem jest
zwiększenie obecności w korytarzu śródziemnomorskim, wokół Barcelony i Walencji, oraz ekspansja do Malagi. Będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu
obiektów logistycznych o jakości instytucjonalnej i transakcjach pozarynkowych,
w których długoterminowa działalność
P3 w charakterze inwestora i dewelopera
może mieć istotne znaczenie.
„Planowanych jest kilka projektów typu
Build-to-Suit, jak również zakup pojedynczych obiektów, co pozwoli nam zwiększyć zasoby doskonale zlokalizowanych
wysokiej jakości powierzchni logistycznych w Hiszpanii do 500.000 m2 przed
końcem tego roku.”
Wielkość obiektów sięga od nieco ponad 7.500 m² w madryckim okręgu Getafe
do ponad 80.000 m² w Saragossie. Obiekty te są w całości wynajęte przez renomowane firmy krajowe i międzynarodowe,
w tym DHL, która jest już klientem P3
w siedmiu innych parkach zlokalizowanych w czterech krajach, a także Orangina
Schweppes Espana oraz Staples - dostawca produktów biurowych.

z wiodących graczy w Hiszpanii, co jest zgodne z naszą strategią
rozwoju jako wiodącego inwestora i dewelopera nieruchomości
w Europie.”
W transakcji zakupu P3 doradzała firma CBRE, natomiast konsultacje prawne zapewniła firma Herbert Smith Freehills (HSF).
wisach internetowych – odpowiedź poznamy zapewne dopiero, gdy nowy nabywca Allegro, które jest aktualnie na sprzedaż, określi swoją strategię mówi Jemielniak.
REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Oprócz istniejących obiektów, przy
dwóch magazynach dostępny jest grunt
o wielkości ponad 26 000 m2 gotowy pod
zabudowę dla P3.
Komentując tę transakcję, Ian Worboys,
CEO firmy P3, powiedział: „Gospodarka
Hiszpanii rozwija się, a my uznaliśmy ten
kraj za kluczowy cel dla P3 w 2017 roku.
Bardzo nas cieszy pozyskanie tych obiektów, dzięki czemu staliśmy się jednym

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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POLSKA ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA
ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU

ÔÔ Źródło: BNP Paribas Real Estate Foto: BNP Paribas Real Estate

Dobra passa na europejskim rynku powierzchni logistycznych i magazynowych trwa i będzie trwać. O potencjale wzrostu w kolejnych miesiącach świadczą nie tylko rosnąca ilość powstających czy w pełni wynajętych obiektów, ale także bardzo stabilne
fundamenty rozwoju tego sektora. Nie bez znaczenia jest również zaufanie, jakim tę branżę darzą inwestorzy. O tym i o wielu
innych czynnikach wpływających na inwestycje w obiekty magazynowe rozmawiano podczas „Pan-European Logistics Breakfast” zorganizowanym przez BNP Paribas Real Estate w Londynie.
Eksperci BNP Paribas Real Estate reprezentujący m.in.
Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i Polskę, zauważyli, że
w ubiegłym roku do zwiększenia popytu (od 40 do 60 %)
na powierzchnie magazynowe i logistyczne przyczynił się
w dużej części rozwijający się sektor e-commerce oraz tradycyjny handel. Deweloperzy powierzchni logistycznych
oraz inwestorzy coraz częściej wykorzystują efekt synergii,
który tworzy się między tymi sektorami. Szczególne znaczenie ma to w regionie Europy Środkowej, w tym na terenie Polski.
Zarówno deweloperzy, inwestorzy jak i najemcy z Europy
Zachodniej, coraz częściej rozważają wejście lub przeniesienie swoich operacji właśnie do Polski. Jest to związane
nie tylko z relatywnie niskimi kosztami siły roboczej, ale
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk
i wysokim poziomie kwalifikacji pracowników oraz zachowaniem najwyższych standardów technicznych obiektów. i sieć transportowa oraz duża dostępność gruntów pod
Dodatkowym atutem powierzchni magazynowych zloka- nowe inwestycje.
lizowanych w Polsce są dobrze rozwinięta infrastruktura

Obligacje o wartości
do 50 mln euro
ÔÔ Źródło: MLP

Zarząd MLP Group ustanowił program emisji
obligacji o łącznej wartości do 50 mln euro.
Pozyskane środki w dużej mierze zostaną
przeznaczone na finansowanie ekspansji
zagranicznej. Obligacje będą oferowane
w wielu seriach w ramach ofert prywatnych.
Funkcję organizatora emisji będzie pełnił
Bank Pekao.
Zarząd MLP Group podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji
korporacyjnych. Program przewiduje emisję
papierów dłużnych w ramach wielu serii do
kwoty 50 mln euro stanowiącej maksymalną
dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.
„Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone, miedzy innymi, na zakup
nieruchomości na rynku niemieckim - okolicach Dortmundu oraz na rynku rumuńskim
w Bukareszcie. Wielkość i termin emisji poszczególnych serii będzie uzależniony od
bieżących potrzeb kapitałowych oraz momentu przeprowadzenia transakcji. Zagraniczne inwestycje zamierzamy rozpocząć
w bieżącym roku” – podkreślił Radosław T.
Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Uchwalony program zakłada emisję obligacji niezabezpieczonych, uprawniających
obligatariuszy wyłącznie do otrzymania

Międzynarodowe e-zakupy
ÔÔ Źródło: DPD

Według badania Barometr E-shopper przeprowadzonego przez DPDgroup, ponad połowa
Europejczyków przynajmniej raz dokonała zakupów online w zagranicznym sklepie internetowym. Międzynarodowe e-zakupy szczególnie popularne są w mniejszych krajach, gdzie
występuje większa potrzeba dostępu do zdywersyfikowanej oferty produktów online.
Zakupy międzynarodowe najpopularniejsze
są na Łotwie (82%), w Portugalii (81%), Szwajcarii i Chorwacji (po 79%) oraz w Słowenii
(78%). Na drugim biegunie znajdują się duże
kraje, takie Niemcy, Wielka Brytania, Francja
i Polska, które charakteryzuje duży rodzimy
rynek i wysoki popyt wewnętrzny. - Mieszkańcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, czy Polski mniej chętnie zaglądają do zagranicznych
sklepów internetowych, ponieważ najczęściej
kupowane towary są dostępne lokalnie – wyjaśnia Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.

- Warto jednak zauważyć, że wśród rodzimych
nabywców istnieje duże zainteresowanie ofertą z innych krajów – otwartość na możliwość
dokonania zakupów w zagranicznym e-sklepie
deklaruje 69 proc. Polaków – dodaje Rafał Nawłoka.
Wśród najczęstszych powodów realizacji zagranicznych zakupów online można wymienić
większą różnorodność marek i korzystniejszą
ofertę. Konsumenci poszukują marek niedostępnych na rodzimym rynku (57% respondentów ogółem, 65% respondentów z Polski)
i oferowanych w korzystnej cenie (52%). Kraje
Europy Środkowo - Wschodniej preferują zakupy na stronach chińskich (Łotwa 65%, Węgry
62%) z uwagi na niższe ceny. Kraje Europy Zachodniej wolą zakupy u swoich sąsiadów – aż
76% mieszkańców Austrii kupuje w niemieckich e-sklepach, a 41% Belgów we francuskich.

świadczeń o charakterze pieniężnym. Wartość nominalna papierów będzie wynosić
1 tys. euro lub wielokrotność tej kwoty.
Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą
każdorazowo ustalane w odpowiednich do-

kumentach emisyjnych. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku GPW Catalyst.
Funkcję organizatora emisji będzie pełnił
Bank Pekao. Umowa programowa, dotycząca programu emisji obligacji, została zawarta na czas nieoznaczony.
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SZÓSTA POZYCJA W RANKINGU EUROPEJSKIM

ÔÔ Źródło: ZPL Infografika: ZPL

Federacja Leaseurope, na bazie wstępnych danych podała, że dynamika europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła
11,2 proc. (r/r), przekraczając 9 proc. wzrost osiągnięty w 2015 r. Europejski rynek leasingu odnotował tym samym najlepszy
wynik od 2007 r. Jednocześnie odnotowano wysoki, 5,6% wzrost dynamiki aktywnego portfela umów na koniec 2016 r.
W ostatnim roku wzrosty obserwowano we wszystkich głównych kategoriach finansowania aktywów europejskiego rynku
leasingu. Największe znaczenie dla jego rozwoju miało finansowanie ruchomości, a w ramach tej kategorii przede wszystkim
pojazdów (13,2 proc. wzrost w stosunku do 2015 r.) W odniesieniu do leasingu ruchomości, z wyłączeniem pojazdów, w 2016 r.
zanotowano 8,4 proc. dynamikę, podczas gdy europejski rynek
leasing nieruchomości wzrósł o 0,5 %.
Podobne tendencje można zaobserwować na polskim rynku
leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu. Dynamika rodzimego rynku w ostatnim roku
wyniosła 16,6%, a wartość nowych umów, wynosząca 13,3 mld
euro (tj. 58,1 mld zł), pozwoliła zachować Polsce wysoką, szósta
pozycję w rankingu europejskim. Polski sektor leasingowy po
raz kolejny wyróżnił się w gronie sześciu największych rynków
leasingowych (Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja,
Polska), najwyższą dynamiką.
„Europejski rynek leasingu w ostatnich latach odnotowuje
wysokie i systematyczne wzrosty. W tej sytuacji realny wydaje się
powrót do poziomu finansowania sprzed kryzysu. Te same tendencje zauważamy w Polsce. Średnioroczna dynamika wzrostu
polskiej branży leasingowej w okresie przed kryzysem (tj. w latach 2004-2008) wyniosła 23,4%. W czasie kryzysu (lata 20082012) polska branża zmagała się z ujemną dynamiką (-1,3% średniorocznie), zaś w ostatnich 5 latach osiągnęła średnioroczną
dynamikę na poziomie 16,8%. Należy podkreślić, że polski sektor
leasingowy osiągnął poziom finansowania sprzed kryzysu już
w roku 2013. Wstępne dane Leaseurope za 2016 wskazują rów-

nież, że firmy europejskie w coraz większym stopniu korzystają
z leasingu, co świadczy o wzrastającej skłonności do inwestycji
w środki trwałe. Europejskie wyniki stanowią też dobrą prognozę na 2017 r.” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów
Leaseurope.

Raport „European Property Market Brief”

Ekspresowe przejęcie

ÔÔ Źródło: AXI IMMO Foto: AXI IMMO

ÔÔ Źródło: GLS

Perspektywa wzrostu dla rynku nieruchomości komercyjnych w Europie jest duża
pomimo zawirowań politycznych i niepewności jaką niosą za sobą Brexit oraz zbliżające się wybory w krajach Europy Zachodniej.
Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej odnotowują najlepsze od dekady wyniki, wartość transakcji w regionie przekroczyła 11 mld euro w 2016 r. – wynika z raportu
„European Property Market Brief” przygotowanego przez AXI IMMO Group i Gerald Eve
International.
Raport „European Property Market Brief”
to efekt pracy ponad 800 specjalistów zrzeszonych w ramach Gerald Eve International,
aktywnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Publikacja zawiera
opinie, a także twarde dane pozwalające
na porównanie sytuacji, oszacowanie ryzyk
i możliwości inwestycyjnych na rynkach biurowym i magazynowym. Partnerzy projektu
przeanalizowali uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków w 12 krajach i 24 różnych miastach.

General Logistics Systems B.V. (GLS) ogłosił
przejęcie amerykańskiej firmy Postal Express
Inc. specjalizującej się w przesyłkach ekspresowych. Postal Express działa na terenie stanów
Waszyngton, Oregon oraz Idaho oferując ekspresowe doręczenia paczek głównie dla klientów z sektora B2B z różnych branż. Jest to już
druga amerykańska firma (po zakupieniu Golden State Overnight Inc.w październiku 2016
r.) przejęta przez GLS.
Szacuje się, że całkowita wartość 100%
udziałów w Postal Express wynosi 13,3 miliona
dolarów (około 12,5 milionów Euro). Firma będzie zarządzana jako osobna jednostka, a do
Grupy GLS zostanie włączona w celach raportowania.
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 Postal Express wygenerował przychód około 42 milionów dolarów i doręczył ok.
8,7 miliona paczek. Rico Back, Chief Executive
Officer, GLS Group, podkreśla, że “przejęcie to
wpisuje się w założenia naszej rozważnej strategii ekspansji geograficznej”.

Raport, który przygotowaliśmy z naszymi
partnerami w ramach Gerald Eve International to rzetelne źródło wiedzy pochodzącej
od lokalnych ekspertów z głębokim zrozumieniem lokalnych rynków. Specjaliści
zgodnie przyznają, że sytuacja geopolityczna wpływa na decyzje inwestorów, ale dobra koniunktura gospodarcza i wzrosty na
rynku najmu, zwłaszcza w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, niwelują ryzyka. Stabilne przychody z wynajmu nieruchomości
komercyjnych w Europie kuszą inwestorów
z całego świata – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.
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GRUPA RABEN PRZEJMUJE UDZIAŁY
W SPÓŁCE SITTAM

ÔÔ Źródło: Raben Foto: Raben

Grupa Raben przejęła właśnie 20% udziałów w spółce SITTAM, która jest liderem na włoskim rynku międzynarodowego transportu drobnicowego: drogowego, morskiego i powietrznego. Siedziba spółki i jej centralny magazyn zlokalizowane są w Cornaredo, niedaleko Mediolanu. Zakup ma na calu wzmocnienie partnerstwa między spółkami.
W ciągu ponad 50 lat działalności, spółka SITTAM wypracowała
mocną pozycję na międzynarodowym rynku transportu drobnicowego we Włoszech i za granicą, konsolidując swoją sieć w całej
Europie, we Wspólnocie Niepodległych Państw oraz na Bliskim
Wschodzie. Spółka oferuje również usługi transportu morskiego
i powietrznego przy współpracy z ponad 90 partnerami, z którymi SITTAM planuje kontynuować długofalową współpracę.
W roku 2015 spółka została zakupiona od spółki CEVA przez ALS,
który pozostaje jej głównym udziałowcem.
Giuseppe Del Ciampo, Dyrektor Zarządzający SITTAM komentuje: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Raben jest naszym dodatkowym udziałowcem, ponieważ Grupa specjalizuje się w usługach krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.
Dla nas oznacza to większą stabilność.”
SITTAM aktywnie współpracuje z wieloma wiodącymi firmami, w ramach różnych branż na włoskim rynku. Dla obecnych
partnerów, przejęcie udziałów przez Grupę Raben nie oznacza
drastycznych zmian. Spółka będzie kontynuować współpracę
z dotychczasowymi podmiotami na dotychczasowych zasadach.
Zakup jest potwierdzeniem zacieśniającej się współpracy łączącej obie firmy.
Ewald Raben, CEO Grupy Raben mówi: „Dzięki współpracy
z SITTAM w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nasza sieć
wzbogaca się o jeszcze jeden kraj. Rynek włoski jest zorientowany na eksport i ten potencjał jest dla nas interesujący. Chcemy
z powodzeniem rozszerzyć partnerstwo z firmą SITTAM, polegając na jakości i wiedzy włoskich ekspertów.”
Sojusz z firmą Raben jest istotną alternatywą dla zarządu spółki SITTAM, umożliwiającą rozwój europejskiej sieci logistycznej,
na wypadek zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych zmian
w ich własnym modelu transportowym.

Ewald Raben

BIK poprawia rentowność działalności
ÔÔ Źródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Foto: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. opublikowało wyniki za 2016 r. W tym okresie Grupa
osiągnęła 16,8 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,7 mln zł zysku netto. Wartość kapitałów własnych wzrosła w ujęciu r./r. o 35% do
90,1 mln zł.
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w 2016 r. osiągnął
ponad 16,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, w porównaniu do 17,3 mln zł w poprzednim roku. Jednocześnie w 2016 r. Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) wypracowało 4,7 mln zł
zysku netto, co oznacza poprawę o 57% względem 3 mln zł uzyskanych w 2015 r. W efekcie
wskaźnik rentowności netto w minionym roku
był na poziomie 27,7 proc. i był o ponad 10 p.p.
wyższy niż rok wcześniej.
„Miniony rok potwierdził, że nasza Grupa od

lat znajduje się w bardzo dobrej, stabilnej sytuacji finansowej. Osiągnięta znaczna poprawa na
poziomie wyniku netto to głównie efekt funkcjonowania już prawie w całości wynajętego
Retail Parku „Karpacka” w Bielsku – Białej, jak
i utrzymania odpowiedniego poziomu najmu
w naszych obiektach magazynowych” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A.
Wartość kapitałów własnych Biura Inwestycji Kapitałowych na koniec 2016 roku wyniosła 90,1 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu
r./r. o 35%. Na osiągnięty wzrost wpływ miała
przede wszystkim zakończona sukcesem publiczna emisja akcji o wartości ponad 20,3 mln
zł oraz osiągnięte całkowite dochody.
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ŚMIAŁE PLANY EKSPANSJI W POLSCE

ÔÔ Źródło: P3

P3, wiodący właściciel, deweloper oraz zarządca nieruchomości logistycznych w Europie poinformował o planach ekspansji w Polsce. Inwestor – deweloper, który od dziesięciu lat odnosi sukcesu na polskim rynku powierzchni logistycznych, planuje jeszcze dynamiczniejszy rozwój wynikający m.in.
z zakupu gruntu w sąsiedztwie istniejącego parku logistycznego P3 Poznań. P3 planuje także rozwijać i rozbudowywać cztery istniejące parki logistyczne w Polsce, jak również inwestować w kolejne projekty w zupełnie nowych lokalizacjach w ciągu nadchodzących miesięcy.

Peter Bečár, Managing Director CEE w P3 Logistic Parks, powiedział: „Tak
jak informowaliśmy na początku roku, kiedy transakcja przejęcia P3 przez
singapurski fundusz GIC została sfinalizowania, naszą strategią jest ekspansja poprzez przyśpieszenie zabudowy istniejącego banku ziemi, który
umożliwia budowę 1.8 mln m2 nowoczesnych powierzchni magazynowych, jak również nabywanie gruntów i istniejących zasobów w krajach,
gdzie już jesteśmy obecni oraz na zupełnie nowych terytoriach. Ostatnio
nabyliśmy portfolio 11 obiektów logistyczno – dystrybucyjnych w Hiszpanii o łącznej powierzchni 322.500 m2, co pozwoliło na zwiększenie
portfela nieruchomości w kraju z 70.000 m2 do
prawie 400.000 m2. Ta ostatnia akwizycja oznacza także początek tego procesu w Polsce.”
W Robakowie koło Poznania, P3 kupiło działkę o powierzchni 49,2 ha – co pozwoli na podwojenie wielkości parku P3 Poznań. Budowa
rozpocznie się w 2018 r., w nowej części parku
może powstać sześć budynków o łącznej powierzchni nawet 250.000 m2.
Andrzej Wroński, Country Head P3 w Polsce,
powiedział: „Wciąż obserwujemy wysoki poziom popytu na najwyższej klasy powierzchnie
magazynowe w Wielkopolsce. To skłoniło nas
do podjęcia decyzji o rozbudowie naszego parku logistycznego w okolicach Poznania, który
już teraz zyskuje dzięki lepszej dostępności za
sprawą oddanej nowej drogi, która przebiega
pomiędzy naszym istniejącym parkiem a gruntem, który właśnie kupiliśmy, i zapewnia bezpośredni dostęp do obu.”
Dzięki inwestycji P3 w regionie pojawią się
nowe firmy, które stworzą nowe miejsca pracy
i nowe możliwości. Obecnie w parku P3 Poznań
pracuje około 1400 osób. Dzięki tej ekspansji
zwiększą się także wpływy do budżetu gminy
z tytułu podatków.
To najpewniej nie koniec akwizycji P3 w Polsce w tym roku. Spółka aktualnie analizuje także ofertę gruntów dostępnych w kluczowych
lokalizacjach i ma nadzieję na zakup ziemi już
w najbliższych miesiącach.
Wroński, wyjaśnia: „Chętnie kupimy działkę odpowiednią do budowy nowoczesnego
parku magazynowego – dobrze położonego,
z najlepszej jakości obiektami, stwarzającymi firmom z różnych branż możliwości do rozwoju.”
Równolegle do planowanych nowych inwestycji P3 rozwija także istniejące, dobrze znane
i doceniane przez najemców projekty. Obecnie
trwają budowy na parków logistycznych: P3
Poznań i P3 Błonie. W budowie jest łącznie prawie 80.000 m2 w dwóch budynkach, a wkrótce
dołączą do nich kolejne.
Wroński, podsumowuje:„Rekordowe wyniki
najmu z jakimi zakończyliśmy ubiegły rok (prawie 280.000 m2 wynajętej powierzchni maga-

zynowej) są najlepszym dowodem na to, jak atrakcyjne dla klientów są
nasze cztery istniejące parki logistyczne. Dlatego nie zamierzamy zwalniać i planujemy ich dalszą rozbudowę w nadchodzących miesiącach.”
Leaseurope za 2016 wskazują również, że firmy europejskie w coraz większym stopniu korzystają z leasingu, co świadczy o wzrastającej
skłonności do inwestycji w środki trwałe. Europejskie wyniki stanowią też
dobrą prognozę na 2017 r.” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów
Leaseurope.
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LOGISTYCZNA AKWIZYCJA

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser stał się większościowym udziałowcem partnerskiej firmy z Irlandii - Johnston Logistics Ltd. Transakcja pozwala operatorowi rozszerzyć i umocnić swoją sieć logistyczną w Europie Północno-Zachodniej.
- Nasi klienci w Irlandii odnoszą korzyści
dzięki jednolitym usługom i normom jakości, ustalonym czasom dostarczania
przesyłek oraz gęstej sieci oddziałów
Dachser w całej Europie - mówi Michael Schilling, Dyrektor Operacyjny (COO)
Działu Logistyki Transportu Drogowego
w Dachser. - Jeżeli chodzi o Johnston Logistics, nabyliśmy przedsiębiorstwo rodzinne o ugruntowanej pozycji, z którym
współpracujemy i któremu ufamy już od
wielu lat. Postrzegamy tę inwestycję jako
ekscytującą okazję do dalszego wzmocnienia naszej europejskiej sieci – dodaje.
Albert Johnston będzie udziałowcem
i dyrektorem zarządzającym nowej spółki zależnej Dachser w Irlandii. - Ogromne
tempo wzrostu gospodarczego w Irlandii
sprawia, że jest to jeden z kluczowych
regionów dla logistyki. Dzięki nabyciu
Johnston Logistics będziemy mogli zaoferować naszym klientom szeroki wachlarz
wysokiej jakości usług, z których słynie
Dachser - mówi Wolfgang Reinel, Dyrektor Zarządzający Działu European Logistics w Europie Północnej i Środkowej.
Odkąd w 2007 r. przedsiębiorstwo rodzinne Johnston Logistics nawiązało part-

nerstwo z Dachser, zyskało ono
dostęp do zagranicznych rynków
dzięki codziennym
połączeniom z siecią Dachser w Europie kontynentalnej.
Dachser organizuje
wysyłki z Irlandii
poprzez swoje oddziały w Kolonii
w Niemczech i Zevenaar w Holandii.
Codzienne transporty realizowane są
również pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią.
Johnston Logistics założyli bracia Albert i Ivan Johnston w 1979 r. Przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych logistycznych graczy w Irlandii.
Firma koncentruje się przede wszystkim
na rynku irlandzkim, obsługuje jednak
także Wielką Brytanię. Johnston Logistics
ma trzy oddziały w Irlandii: w Rathcoole
koło Dublina, Cork i Limerick. Poprzez
trzy lokalizacje partnerskie z branży niebezpiecznych substancji chemicznych

Johnston Logistics prowadzi również
działalność w Anglii. Przedsiębiorstwo
zatrudnia 150 osób, a jego magazyny,
obiekty operacyjne i biurowe zajmują
powierzchnię blisko 40 000 m2. Oprócz
standardowych przewozów drobnicowych Johnston Logistics specjalizuje się
w transporcie towarów niebezpiecznych
i usługach magazynowych dla klientów
z następujących branż: chemicznej, farmaceutycznej, sprzętu komputerowego,
tworzyw sztucznych i opakowań. W 2016
r. przychody Johnston Logistics wyniosły
24 mln euro.

NOWE WZMOCNIONE NOTEBOOKI HYBRYDOWE

ÔÔ Źródło: Panasonic Foto: Panasonic

12 kwietnia Panasonic przedstawił w Warszawie nowe notebooki 2w1 z odłączaną klawiaturą. Pierwszy z nich to 12-calowy,
w pełni wzmocniony Toughbook CF-33 przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań, np. w wojsku, policji, branży
produkcyjnej czy budowlanej. Drugi to model klasy semi-rugged Toughpad FZ-Q2 skierowany m.in. do handlowców, ubezpieczycieli pracujących w terenie oraz personelu medycznego.
Nowe notebooki Panasonic różnią się od siebie przede wszystkim stopniem wzmocnienia. Toughbook CF-33 to model klasy fully rugged przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Wytrzymuje upadek
z wysokości do 120 cm i spełnia standard wojskowy MIL-STD 801G. Urządzenie cechuje klasa odporności IP65, co oznacza, że jest odporne na
zalanie wodą oraz na pył. Może przy tym pracować w temperaturach od
-29°C do +60°C.
CF-33 został zaprojektowany z myślą o inżynierach pracujących w terenie, pracownikach technicznych oraz serwisowych. Pozwala między
innymi prowadzić diagnostykę i naprawę urządzeń mechanicznych czy
pojazdów. Daje możliwość wygodnego raportowania o prowadzonych
działaniach i przesyłania danych do systemu zarządzania personelem
(Workforce Management System). Ponadto zawiera szereg przydatnych
interfejsów, jak USB 2.0, USB 3.0, LAN, szeregowy oraz umożliwia konfigurację dodatkowych portów, w tym True Serial.
CF-33 ma znaleźć również zastosowanie wśród służb publicznych,
takich jak straż pożarna, graniczna czy pogotowie. Dzięki wzmocnionej
obudowie i podwójnej baterii umożliwia do 20 godzin pracy w terenie.
Co ważne, Toughbook CF-33 będzie wprowadzony na rynek w dwóch

wersjach - w postaci notebooka 2w1 z odłączanym
ekranem oraz jako samodzielny tablet.
Z kolei Toughpad FZ-Q2
to model klasy semi-rugged dla pracowników mobilnych, którzy potrzebują
tabletu o dużym ekranie,
wzmocnionego i jednocześnie niezbyt ciężkiego.
Urządzenie zostało zaprojektowane m.in. dla handlowców, inżynierów linii produkcyjnych, personelu medycznego oraz
pracowników firm ubezpieczeniowych. Za sprawą dużego, 12,5-calowego ekranu Full HD (1920x1080) notebook pozwala na obsługę zaawansowanych aplikacji biznesowych. Zapewnia przy tym doskonałą widoczność zarówno w biurze, jak i w terenie.
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DRUKARKI ETYKIET DLA BRANŻY LOGISTYCZNEJ

ÔÔ Źródło: Brother Foto: Brother

Firma Brother zaprezentowała nowe termiczne drukarki etykiet: QL-810W oraz QL-820NWB. Modele, przeznaczone do zastosowania m.in. w firmach transportowych i logistycznych, umożliwiają szybki druk oznaczeń oraz oferują obsługę różnych interfejsów przewodowych i bezprzewodowych. Profesjonalne termiczne drukarki etykiet Brother znajdą zastosowanie w magazynach
i firmach logistycznych jako narzędzie do oznaczania paczek, kopert i kartonów. Modele umożliwiają również łatwe i szybkie
znakowanie materiałów biurowych: dokumentów, segregatorów, teczek, płyt CD/DVD, kabli i wtyczek, identyfikatorów i mebli.
Brother QL-810W i QL-820NWB to urządzenia klasy profesjonalnej.
Charakteryzują się wysoką prędkością druku, wynoszącą 110 etykiet
na minutę lub 176 mm na sekundę w trybie monochromatycznym
oraz 24 mm na sekundę w trybie dwukolorowym. Szerokość obsługiwanych przez nie mediów wynosi od 12 do 62 mm, maksymalna
długość wydruku to 1 m, a jego szerokość – 58 mm. Modele drukują na pojedynczych papierowych i plastikowych taśmach o długościach 30,48 m lub 15,24 m, jak również na gotowych przyciętych
etykietach. Urządzenia drukują w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym, co umożliwia podkreślanie szczególnie ważnych informacji
na produkowanych etykietach, przy czym druk dwukolorowy jest
dostępny przy zastosowaniu specjalnej taśmy. Model
QL-820NWB, wyposażony w zintegrowany z panelem kontrolnym
wyświetlacz LCD, oferuje wygodną możliwość druku etykiet z własnej wbudowanej pamięci, bez konieczności łączenia się z komputerem.
Nowe modele są wyposażone we wbudowane gilotyny, umożliwiające szybkie przycinanie wydrukowanych oznaczeń. Oferują kompatybilne z usługą AirPrint) lub łączyć się za pomocą interfejsu
wygodną obsługę, dzięki szeregowi obsługiwanych interfejsów. Są USB. Model QL-820NWB oferuje dodatkowo obsługę łączności przekompatybilne z komputerami PC i Mac oraz z urządzeniami mobil- wodowego Ethernetu oraz Bluetooth.
nymi na platformach Android i iOS. Mogą działać w sieciach Wi-Fi (są
REKLAMA
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AUTONOMICZNY WÓZEK I AUTOMATYCZNY REGAŁ

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: Still

Najnowsze wdrożenie z wykorzystaniem nominowanego do
nagrody IFOY autonomicznego wózka kompletacji poziomej
STILL iGo neo CX 20 oraz działającymi w oparciu o RFID regałami KANBAN pokazuje, jak prosto i skutecznie można realizować dziś koncepcję Przemysłu 4.0.
Metoda klasyfikacji ABC zakłada, że materialne aktywa przedsiębiorstwa można podzielić na trzy grupy, różniące się od siebie
tym, jak ważną rolę w procesach produkcyjnych odgrywają oraz
jak duży mają wpływ na kreowanie wartości dodanej dla klienta.
Towary kategorii C stanowiące w ujęciu ilościowym 80% ogółu
zasobów mają według tej koncepcji marginalne znaczenie dla
kluczowego obszaru działalności firmy. Do grupy zaliczają się
przede wszystkim niewykorzystywane bezpośrednio w produkcji materiały eksploatacyjne i części zamienne. - Ze względu na
zróżnicowanie, dużą liczbę i niewielkie znaczenie dla kreowania
wartości, koszty procesów związanych z towarami klasy C są niewspółmiernie wysokie do uzyskiwanych w związku z nimi korzyści. Dlatego też powinno dążyć się do minimalizowania nakładów
przeznaczanych na ich obsługę – mówi Wojciech Szmulczyński,
Dyrektor Handlowy STILL Polska. - Z takim założeniem w hamburskim zakładzie grupy STILL wdrożono system oparty na dwóch
inteligentnych produktach – iGo neo CX 20 oraz iSHELF – dodaje.
INTELIGENTNY PARTNER KOMPLETACJI PRZY SPRYTNYCH
PÓŁKACH
STILL iGo neo to autonomiczne urządzenie do kompletacji poziomej. Samodzielnie podąża za operatorem, pozwalając ograniczyć średni czas wykonywania zadań nawet o 30%. Oszczędności
wynikają z wyeliminowania konieczności wsiadania i wysiadania
z wózka oraz braku potrzeby sterowania pojazdem. Dodatkową
korzyścią jest fakt, że w tej sytuacji można w pełni skupić się na
pobieraniu towarów, co zwiększa wydajność i pozwala zmniejszyć
liczbę błędów. Würth iSHELF to natomiast inteligentne rozwiązanie regałowe wykorzystujące identyfikację radiową do automatycznego rozpoznawania zapotrzebowania na części zamienne
określonego rodzaju. Kiedy na półkę zostanie odłożony pusty pojemnik z danym tagiem RFID, informacja o wyczerpaniu zapasów
przedmiotów tego typu zostaje przekazana do systemu, który
automatycznie składa zamówienie na brakujące elementy. – Dzięki eliminacji wielu zbędnych czynności, połączenie dwóch inteligentnych rozwiązań logistycznych znacząco wpływa na zwiększenie wydajności procesów obsługi produktów kategorii C – mówi
Wojciech Szmulczyński. – Ich zastosowanie sprawia, że operator
nie musi sterować wózkiem, wchodzić i wychodzić z kabiny ani

skanować pobieranych towarów. Menadżer odpowiedzialny za
zapasy nie jest z kolei obarczany ewidencjonowaniem przedmiotów niskiej wartości, ani ich ręcznym zamawianiem – tłumaczy
Dyrektor Handlowy STILL Polska.

IREZULTATY
Dzięki zastosowaniu rozwiązania iSHELF, w zakresie takich
części, jak: śruby, nakrętki i inne elementy wykorzystywane do
drobnych napraw, dokonano optymalizacji procesów stanowiącej doskonałą realizację koncepcji just-in-time. Oznakowanie
pojemników, w których przechowywane są produkty klasy C, tagami RFID, zawierającymi informację o typie opakowania i liczbie
mieszczących się w nim artykułów, pozwala na dokładne śledzenie tempa zużywania części bez konieczności prowadzenia ręcznej ewidencji. Zautomatyzowane przesyłanie dostawcy informacji o zapotrzebowaniu na elementy danego rodzaju skraca czas
reakcji i gwarantuje, że pojemniki zostaną uzupełnione dokładnie
tymi produktami, których zapasy się wyczerpały. Ryzyko wystąpienia przestojów powodowanych brakiem określonych towarów
ograniczane jest więc do minimum. Dzięki wykorzystaniu STILL
iGo neo uzyskano dalsze oszczędności, wynikające z wyeliminowania konieczności sterowania wózkiem. Fakt, że operator może
pozostawać na stanowisku kompletacji ma szczególne znaczenie
w przypadku uzupełniania lub pobierania towarów klasy C. Jako
że mamy tu do czynienia z licznymi, niewielkimi opakowaniami
rozlokowanymi na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, oszczędność czasu związana z brakiem potrzeby ciągłego krążenia między kabiną a platformą z paletami jest znacząca.
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MAGAZYN KOLEJNYM ETAPEM W ROZWOJU

ÔÔ Źródło: Silvan Logistics Foto: Silvan Logistics

Firma transportowo-logistyczna Silvan Logistics z Poznania podpisała długoterminową umowę najmu powierzchni magazynowej. Nowoczesny obiekt zlokalizowany w parku logistycznym w Gądkach w centralnej Polsce, blisko najważniejszych węzłów
komunikacyjnych, umożliwi sprawną obsługę logistyczną klientów z branży opakowaniowej z kraju oraz zagranicy. Magazyn
rozpocznie działalność 15 maja b.r.
Magazyn o powierzchni 4.500 metrów kwadratowych rozpocznie obsługę klientów od maja tego roku. Budynek przystosowany został do składowania różnorodnych towarów, zarówno
spożywczych, jak i przemysłowych. 1 000 metrów przeznaczono
pod chłodnię o zakresie temperatur 0/+4C oraz +8/+12C. Pozostały metraż – ponad 3.000 metrów – to powierzchnia sucha,
m.in. do dystrybucji produktów branży opakowaniowej, z którą
Silvan Logistics współpracuje. Jak informują przedstawiciele firmy, istnieje możliwość zwiększenia metrażu powierzchni magazynowej pod indywidualne potrzeby klienta.
Obiekt będzie pełnił funkcję terminalu dystrybucyjnego. Zakres usług obejmować będzie całość procesu logistycznego
m.in. magazynowanie krótko- i długoterminowe, przeładunki
oraz cross-docking, przekładanie i kompletacje towaru, etykietowanie, co-packing.
Magazyn wyposażony został w 13 ramp przeładunkowych.
Będzie czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Atrakcyjna
lokalizacja – obiekt usytuowany jest w Gądkach na obszarze nowoczesnego parku logistycznego w sąsiedztwie autostrady A2
– stwarza dogodne warunki do szybkiej dystrybucji produktów
na terenie Polski, jak i Europy Zachodniej.

– O tę ważną dla nas inwestycję zabiegaliśmy od dłuższego
czasu – mówi Michał Bidziński, prezes zarządu Silvan Logistics. Dynamicznie się rozwijamy, a magazyn chłodniczy jest kolejnym
elementem w oferowaniu kompleksowych usług logistycznych
dla naszych kontrahentów.

NOWY ROZDZIAŁ WSPÓŁPRACY

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Firma Kuehne + Nagel w Polsce podpisała nową umowę
dotyczącą zarządzania logistyką kontraktową firmy Bosch
Termotechnika. Bosch Termotechnika jest wiodącym, międzynarodowym producentem produktów grzewczych oraz
podgrzewaczy do wody sprzedawanych pod markami Junkers, Bosch i Buderus. Kuehne + Nagel będzie odpowiedzialny za konsolidację trzech istniejących magazynów w Polsce
oraz magazyn w Niemczech, w jeden oddział, który będzie
zlokalizowany w Piotrkowie Trybunalskim.
Lokalizacja ta będzie stanowić Centrum Dystrybucyjne na Polskę dla wyrobów gotowych i części zamiennych. Aby zapewnić
optymalny rozwój łańcucha dostaw Kuehne + Nagel dostarcza
przestrzeń magazynową dostosowaną do specjalnych wymogów
magazynowania produktów grzewczych i pomp czy kotłów. Synergie w istniejącym kampusie logistycznym w Piotrkowie pozwolą na lepsze zarządzanie wysoką zmiennością działalności
w magazynie ze względu na sezonowość zapotrzebowania na
produkty firmy Bosch Termotechnika. Na mocy kontraktu, usługi obejmują konsolidacje i pakowanie, kontrole jakości, zarządzanie przepływami pochodzącymi od dostawców, przygotowywanie zamówień, planowanie oraz narzędzia umożliwiające
widoczność towarów.
Kuehne + Nagel wspiera markę Bosch od 1992 roku. Operator
logistyczny prowadzi centrum dystrybucyjne Bosch w zakresie
narzędzi elektronicznych i motoryzacyjnych części zamiennych
we Wrocławiu oraz materiałów marketingowych w Warszawie.
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EKOL W ERZE „LOGISTYKI 4.0”

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Ekol tworzy inspirujące i zrównoważone wartości razem ze swoimi klientami oraz jest gotów na wprowadzenie
nowej perspektywy w branży logistycznej. Ekol zamierza zrewolucjonizować tradycyjny model biznesowy dzięki strategii Logistyka 4.0 oferując swoim klientom rozwiązania, które są lepiej zintegrowane, połączone i innowacyjne.
W epoce Industry 4.0 ciągła i dynamiczna transformacja jest
warunkiem koniecznym do ociągnięcia sukcesu. Ekol zamierza
zmienić przyszłość branży, łącząc doświadczenie i profesjonalizm z podejściem, które jest połączeniem umysłu, serca oraz
świadomości.
WIZERUNEK FIRMY DOSTOSOWANY DO NOWEJ
STRATEGII
Firma Ekol rozpoczyna swoją podróż silniejsza o zmiany, które
już się rozpoczęły oraz zmienia swój wizerunek, tak aby współgrał z nową strategią. W czasie spotkania promującego strategię
Logistyka 4.0 oraz zmieniony wizerunek Ekol, Prezes Ahmet Musul zauważył: „Przemysł 4.0 oferuje nieograniczone możliwości
dla branży logistycznej, która jest odpowiedzialna za wszystkie
procesy pomiędzy producentem, a użytkownikiem końcowym.
Obserwujemy transformację siedmiu zasad logistyki: dostarczanie właściwego produktu, we właściwej ilości, z właściwego źródła, w odpowiedni sposób, we właściwym czasie, właściwą drogą, za odpowiednią cenę. Obecnie, jako firma 3 PL, oferujemy
kompletnie nową perspektywę naszej branży inspirowaną założeniami polityki Przemysłu 4.0. Bycie „wystarczająco dobrym”
nigdy nas nie satysfakcjonowało. Nasza wiara w dynamiczną
Ahmet Musul
transformację umożliwia codzienny wzrost i rozwój. Jesteśmy
świadomi, że nie ma innej drogi do sukcesu. Jesteśmy też źró- oferowania zaawansowanych rozwiązań zgodnie z naszą ideą
dłem inspiracji dla naszego sektora. Jest to możliwe dzięki za- usługi doskonałej.”
stosowaniu najnowocześniejszych technologii potrzebnych do

Austriacy nakładają kary

Operator testuje hybrydowe ciężarówki

ÔÔ Źródło: WebEye Polska

ÔÔ Źródło: DSV

Władze austriackie mogą karać regionalne firmy transportowe grzywną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro za naruszanie nowych przepisów, które weszły
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Od tego roku regionalne firmy transportowe,
które przewożą pasażerów lub towary w ruchu dwukierunkowym z załadunkiem/rozładunkiem w Austrii, muszą zarejestrować kierowcę pojazdu przed
przekroczeniem granicy i płacić mu minimalną austriacką stawkę podczas pracy
na terytorium kraju.
Według informacji rynkowych WebEye, węgierskiej firmy specjalizującej się
w telematyce, nowe przepisy mogą mieć wpływ na 30 do 40 proc. regionalnych
przewoźników. Przedsiębiorstwa mogą ograniczyć związane z tym obciążenia
administracyjne na dwa sposoby: zatrudniając dodatkowych pracowników lub
korzystając z pomocniczych rozwiązań, które przyspieszają przepływ pracy. Najważniejszym punktem nowych regulacji jest to, że przed dokonaniem pierwszej
operacji transportowej w Austrii pracodawca musi wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz w witrynie internetowej Ministerstwa Finansów Austrii (Bundesministerium für Finanzen). Niedopełnienie tego obowiązku może kosztować 20
000 euro za pierwszym razem i 50 000 euro za każde kolejne wykroczenie – koszt
liczony jest od każdego pracownika. Jak twierdzą partnerzy WebEye nawet drobne nieprawidłowości mogą skutkować surowymi karami.
W ciągu ostatnich kilku lat znacznie rozszerzył się zakres obowiązków administracyjnych, których muszą dopełniać regionalni przewoźnicy. Regulacje te
znacznie zwiększyły nakłady pracy, więc firmy były zmuszone zaadaptować się
do nowych warunków zwiększając zatrudnienie lub optymalizując procesy poprzez użycie pomocniczych rozwiązań i systemów, które przyspieszają przepływ
pracy.

DSV rozpoczęło testy hybrydowych ciężarówek Mercedes Atego, które w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy będą wykorzystywane w dystrybucji miejskiej
w szwedzkim Malmo. Jest to już kolejny projekt badający ekologiczne rozwiązania w transporcie realizowany przez DSV.
Przeprowadzane w Szwecji testy mają na celu ustalić czy użycie hybrydowych ciężarówek, wykorzystujących napęd elektryczny w połączeniu z biodieslem HVO 100, może stać się rozwiązaniem długoterminowym dla dostaw
w obrębie miast, które są szczególnie narażone na rosnące zanieczyszczenie
powietrza.
Mercedesy Atego Hybrid to nasza najnowsza inwestycja w ekologicznie
pojazdy wykorzystywane w ramach długoterminowych działań mających na
celu zmniejszenie wpływu transportu drogowego na środowisko. Widzimy
ogromne zalety posiadania tego typu ciężarówek, ponieważ połączenie HVO
i energii elektrycznej pozwala na drastyczną redukcję emisji dwutlenku węgla.
Jesteśmy bardzo ciekawi jak hybrydy sprawdzą się w dystrybucji w obrębie
miast - mówi Staffan Klinterhäll, Business Area Manager, DSV Road AB.
Przeprowadzane przez DSV testy stanowią kontynuację działań rozpoczętych w ubiegłym roku, w ramach których operator testował wykorzystanie alternatywnych napędów oraz paliw w projektach prowadzonych w Niemczech
oraz w Szwecji.
Elektryczne ciężarówki testowane były w połowie 2016 r. w Niemczech,
w ramach współpracy z jedną z największych sieci drogerii w tym kraju - dm-drogerie markt. W tym celu 18-tonowe MAN-y typu TGM zostały przerobione,
a ich dieslowskie silniki zastąpiono napędami elektrycznymi o mocy 200 koni
mechanicznych.
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DROBNICOWE POŁĄCZENIE WSCHODU Z ZACHODEM

ÔÔ Źródło: Mainfraight Poland Foto: Mainfraight Poland

Mainfreight Poland, będący częścią nowozelandzkiej grupy logistycznej, jednej z największych na świecie, dynamicznie rozwija
sieć linii drobnicowych na Południe Europy. W marcu operator zwiekszył częstotliwość bezpośrednich połączeń na Półwysep
Iberyjski i skrócił czas dostawy do minimum. Firma zapowiada także rozwój regularnych transportów z Polski do Rumunii.
Grupa Mainfreight jest jedną z największych grup logistycznych
na świecie. Oferuje indywidualne rozwiązania w ramach łańcuchów dostaw, specjalizuje się w transporcie i spedycji drogowej,
morskiej, lotniczej oraz logistyce kontraktowej. Polska część
Grupy – Mainfreight Poland, działająca w Polsce od 2012 roku,
oferuje głównie usługi w zakresie spedycji i transportu drogowego, spedycji morskiej i obsługi łańcuchów dostaw. Ponad 3 lata
temu firma uruchomiła bezpośrednie linie drobnicowe do Porto
w Portugalii, a w maju ubiegłego roku do Hiszpanii. Do Portugalii wyjazdy z Polski odbywają się dwa razy w tygodniu (we wtorki
i piątki) zarówno w imporcie jak i eksporcie. Podobnie wygląda
obsługa linii drobnicowych do Hiszpanii.
W marcu tego roku, Mainfreight Poland rozwinął połączenie
drobnicowe z Hiszpanią i zwiększył częstotliwość bezpośrednich transportów do dwóch w tygodniu. Wyjazdy do Barcelony minimum – nawet do 48 h. Możliwe jest to dzięki podwójnej obodbywają się w każdy wtorek i piątek. Warto dodać, że niewielu sadzie kierowców w pojazdach obsługujących te trasy.
jest operatorów logistycznych, którzy organizują bezpośrednie
transporty na tak dalekich trasach, skracając czas dostawy do

Zmiany w procedurach
certyfikacyjnych APICS
ÔÔ Źródło: MPM

Stowarzyszenie APICS wyznaczające standardy zarządzania łańcuchem dostaw
ogłosiło rekonfigurację jednego ze swoich
czołowych programów certyfikacyjnych
Certified in Production and Inventory Management (CPIM). Podstawową zmianą,
która będzie realizowana już od stycznia
2018 roku to zmniejszenie liczby wymaganych egzaminów z pięciu do dwóch.
Nowe procedury mają usprawnić procesy przygotowawcze oraz egzaminacyjne.
Zamiast pięcio-modułowego egzaminu,
nowy program będzie zawierał tylko dwa.
Pierwszy, o nazwie CPIM PART I dotyczyć
będzie zagadnień obejmujących obecny
BSCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw).
Natomiast egzaminy z modułów MPR (Planowanie: S&OP i MPS), DSP (Zarządzanie
Zapasami), ECO (Harmonogramowanie
Produkcji) i SMR (Strategia Łańcucha Dostaw) mają zostać połączone w jeden egzamin – CPIM PART II trwający dłużej niż
dotychczasowe. Samo Body of Knowledge
(zbiór standardów APICS) nie zmieni się
i nadal będzie się składać z BSCM, MPR,
DSP, ECO oraz SMR.
Nowe egzaminy będą dostępne w sprzedaży od 1 listopada 2017, a zdawać je będzie można od 8 stycznia 2018.
Od momentu wejścia rekonfiguracji
w życie, standardy stowarzyszenia APICS
będzie można wdrażać na dwa sposoby:

Alibaba.com w logistycznej sieci K+N
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

W dniu wczorajszym Kuehne + Nagel podpisało porozumienie o współpracy z Alibaba.com.,
spółką Grupy Alibaba działającą dla sektora B2B,
świadcząc globalne usługi logistyczne klientom B2B na chińskim rynku e-commerce. Na
mocy porozumienia, globalna sieć logistyczna
oraz kompleksowe możliwości Kuehne + Nagel
uzupełnią się z doświadczeniem firmy Alibaba
w zakresie usług e-commerce dla B2B, aby móc
zaoferować chińskim dostawcom najlepsze rozwiązania logistyczne dla e-commerce.
Od ponad roku, użytkownicy Alibaba.com
z Chin mogli korzystać z rozwiązań opracowanych przez Kuehne + Nagel do wyceny i zamawiania transportu drogą lotniczą korzystając z systemu KN FreightNet na Alibaba.com.
Współpraca bazująca na nowoczesnych rozwiązaniach dla rynku e-commerce została również
poszerzona o usługi wysyłania ładunków drobnicowych z wykorzystaniem transportu morskiego. Obecnie, to strategiczne partnerstwo

w celu zastosowania najlepszych praktyk
w swojej firmie oraz dla potwierdzenia
własnych kompetencji. By uniknąć konfliktu między tymi celami APICS podzielił
swoje szkolenia na dwa cykle: Principles
of Operations Management (POM) oraz
Certified In Production Management
(CPIM). Szkolenia CPIM mają być jedynie
powtórzeniem materiału przed egzaminem, natomiast wiedza, jak działać zgod-

obejmie bliższą współpracę pomiędzy gigantem rynku e-commerce, a Kuehne + Nagel w zakresie rozszerzenia zakresu usług logistycznych
w przyszłości o różne kategorie transportu (lotniczy, morski, kolejowy, drogowy) oraz usługi
magazynowania poza rynkiem chińskim.
Wong Siew Loong, zarządzający regionem
North Asia w Kuehne + Nagel, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani podpisując to porozumienie z Alibaba.com, połączymy doświadczenie i znajomość rynku e-commerce Alibaby
z globalnymi możliwościami logistycznymi Kuehne + Nagel.”

nie ze standardem APICS została zebrana
w POM.
regionem North Asia w Kuehne + Nagel,
powiedział: „Jesteśmy podekscytowani
podpisując to porozumienie z Alibaba.
com, połączymy doświadczenie i znajomość rynku e-commerce Alibaby z globalnymi możliwościami logistycznymi Kuehne + Nagel.”
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CELNO-PODATKOWY PRZYPADEK

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Polska wymiana gospodarcza skoncentrowana jest głównie na Unii Europejskiej. Według GUS stanowi ona ponad 70%. Mało kto
pamięta już o tym, jak skomplikowane potrafią być procedury celne. Boleśnie o tym fakcie przekonała się jedna z małopolskich
firm, choć nie do końca ze swojej winy. Skutkiem błędów popełnionych przez jej kontrahenta przy zlecaniu zagranicznej wysyłki
było obciążenie opłatami celno-podatkowymi, które nie powinno mieć miejsca. Ta historia mogłaby zakończyć się inaczej, gdyby
od początku w całą procedurę przesyłki wraz z formalnościami został włączony ekspert, np. taki jak Dachser, globalny operator
logistyczny, dysponujący własną agencją celną. Dzięki swojej wiedzy i usługom byłby w stanie sprawnie przeprowadzić klienta
przez meandry przepisów celnych. Jak dokładnie wyglądała ta historia?
Jedna z firm działających w Małopolsce kupiła od polskiego pośrednika maszynę szwajcarskiej produkcji, służącą do pakowania
mięsa. Pośrednik, importując maszynę spoza UE, dokonał odprawy celnej i wliczył wszystkie należności celno-podatkowe w cenę
sprzedaży. Gdy po około roku maszyna się zepsuła, przedsiębiorstwo zgłosiło ten fakt pośrednikowi. Przekazał on reklamację do
szwajcarskiego producenta, a ten z kolei zdecydował o naprawie
urządzenia w fabryce. Maszyna wyruszyła w podróż do naprawy
w Szwajcarii.
- W tym momencie popełniono błąd, ponieważ nie uruchomiono właściwej procedury celnej, która powinna mieć miejsce w sytuacji czasowego wywozu urządzenia do kraju spoza Unii Europejskiej. Do wyboru były dwa wyjścia – jednym z nich była procedura
specjalna i zgłoszenie zamiaru naprawy w Urzędzie Celnym. Inną
możliwością było zastosowanie konwencji o karnecie ATA, który
jest międzynarodowym dokumentem celnym umożliwiającym
i usprawniającym czasową odprawę towarów wywożonych na
przykład w celu naprawy. Tymczasem urządzenie po prostu wyjechało z Polski. Po usunięciu usterki zostało przekazane przez
Szwajcarów przewoźnikowi, czyli nam, byśmy dostarczyli maszynę z powrotem do Polski – opowiada Karolina Hejduk, Koordynator Agencji Celnej Dachser.
Zważywszy, że przy wyjeździe z Polski nie została wszczęta żadna z dedykowanych tego typu sytuacjom procedur, szwajcarski
producent zlecił wysyłkę maszyny zwykłym trybem, wystawiając
dokument T1, stosowany w procedurze tranzytowej w odniesieniu do towarów pochodzących spoza UE. Maszyna wróciła więc do
swojego właściciela w Małopolsce. - I tu spójrzmy – przedsiębiorstwo kupowało maszynę od pośrednika z Polski, czyli z terenu Unii
Europejskiej, i nie miało świadomości, że należy uregulować status
celny urządzenia powracającego po naprawie, a w związku z tym
nie zakończyło procedury specjalnej i nie ubiegało się w Urzędzie
Celnym o zwolnienie z należności celno-podatkowych – dodaje
Michał Simkowski General Manager Dachser w Strykowie.
W związku z brakiem zakończenia procedury tranzytu wszczęto postępowanie celne w sprawie niezamknięcia dokumentu T1,
co powinno było nastąpić w ciągu 14 dni. Postępowania celne
w przypadku niezakończonej procedury tranzytu prowadzone
są zarówno w kraju przeznaczenia towaru (importu), jak i kraju
wysyłki, gdzie wystawiono dokument T1, czyli w tym przypadku
– w Szwajcarii.
- Błąd popełniony na samym początku w postaci niewszczęcia
procedury uszlachetniania lub procedury opartej na karnecie ATA
doprowadził do konsekwencji, których finałem były problemy firmy z Małopolski. Nie tylko stanęła ona przed koniecznością podwójnego zapłacenia cła i podatków za jedną i tę samą maszynę,
ale przez pewien czas jej właściciele nie mieli nawet świadomości
ciążących na nich zobowiązań, co pociągnęło za sobą dalsze koszty, komplikacje i trwające prawie rok postępowanie wyjaśniające
prowadzone przez Urząd Celny – mówi szef strykowskiego oddziału Dachser.

– Otwarcie granic i prawo do wolnego przepływu towarów, jakie dała nam Unia Europejska, rozwiązały znaczną część trudności formalnych z obrotem towarami z zagranicą. Ale przypadek
małopolskiej firmy jest najlepszym dowodem na to, że procedury celne nadal mogą być wyzwaniem. Zwłaszcza teraz kiedy nie
są one już codziennością i występują w obrocie z krajami spoza UE, do których wkrótce dołączy również Wielka Brytania. Nie
każdy przedsiębiorca ma doświadczenie i możliwości, by samodzielnie nadzorować właściwe przestrzeganie przepisów prawa
w tym zakresie. By uniknąć problemów, najlepiej zdać się na wyspecjalizowanego operatora, takiego jak Dachser, który nie tylko
zajmie się transportem, ale posiadając własną agencję celną dopilnuje, by wszelkie formalności zostały dopełnione – konkluduje Michał Simkowski.
Dachser świadczy kompleksowe usługi odpraw towarów
przywożonych na teren UE i wywożonych z niego przez operatora. Klienci mogą korzystać z odpraw celnych w procedurze
uproszczonej, procedury tranzytu i odpraw przy wykorzystaniu
technologii informatycznych. Agencja obsługuje każdego rodzaju podmioty - zarówno duże korporacje, jak i indywidualnych
przedsiębiorców.
Agencja celna daje możliwość zaoferowania wysokiej jakości
obsługi celnej bez konieczności wizyty w urzędzie celnym. Ma
to szczególne znaczenie dla klientów oddziału Dachser Air &
Sea Logistics, gdzie ważny jest czas dostawy liczony od nadania
przesyłki do dostarczenia na lotnisko. Jednak dzięki scentralizowanym pozwoleniom celnym operator może odprawić przesyłkę drobnicową na każdym etapie transportu między oddziałami. Firma posiada również magazyny czasowego składowania
w oddziałach w Strykowie, Warszawie i Poznaniu, a kolejne będą
sukcesywnie uruchamiane.
Klienci mogą zostawić przedpłacone i oznakowane paczki ze
zwracanymi produktami w jednym z 15 tys. punktów UPS Access
Point w Europie”.
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LOGISTYCZNA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

MediaMarkt, jedna z największych sieci specjalistycznych marketów, powierzyła ID Logistics, międzynarodowemu liderowi logistyki kontraktowej, zarządzanie obsługą logistyczną wszystkich zamówień internetowych, składanych przez klientów w Hiszpanii.
Operacje logistyczne będą prowadzone z Pinto koło Madrytu, gdzie firma ID Logistics uruchomiła właśnie nowy magazyn dla MediaMarkt. Jego powierzchnia wynosi 30 tys. m².
Dodatkowo znajduje się tu dział techniczny,
odpowiadający za kastomizację produktów
(dopasowanie do specyficznych potrzeb
klientów), konfigurację oraz przygotowanie
do użycia telefonów i sprzętu komputerowego. W magazynie obsługiwanych będzie ponad 2 mln artykułów rocznie i ponad 30 tys.
SKU (jednostek asortymentowych).
Ten projekt jest częścią wielokanałowej
strategii MediaMarkt, ukierunkowanej na
dalsze wzmocnienie obsługi klientów z wykorzystaniem wszystkich kanałów sprzedaży
i komunikacji. Aby osiągnąć założone cele,
w Hiszpanii Grupa zainwestowała 47 mln EUR
w program transformacji cyfrowej, pozwalający na uruchomienie sklepów internetowych
i magazynów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Kolejnym przykładem
realizacji wielokanałowej strategii MediaMarkt

jest wdrażanie nowych
usług w centrach logistycznych, np. realizacja
zamówień składanych
online w ciągu dwóch
godzin, zbiór zamówień w trybie „drive-in”
(w oparciu o systemy regałów wjezdnych) oraz
dostosowanie dystrybucji do potrzeb klientów
biznesowych.
José Manuel Sala, szef
sieci Supply Chain MediaMarkt w Hiszpanii,
powiedział: „Naszym celem jest stanie się drugim co do wielkości rynkiem w Europie, tuż
za rynkiem niemieckim. Chcemy również być
największym sprzedawcą wielokanałowym
w Hiszpanii. Nie osiągniemy naszych celów
bez zaangażowania czołowego partnera logistycznego, który pomoże nam zapewnić
doskonałą obsługę i będzie wspierał realiza-

cję naszej strategii. Rozwiązanie logistyczne
zaproponowane przez ID Logistics jest doskonale dopasowane do naszego modelu
biznesowego i pomoże nam dostosować się
do najnowszych wzorców obsługi, wzbogacając jednocześnie zakupowe doświadczenia
klientów

OUTSOURCING PROGRAMÓW POLECEŃ REKRUTACYJNYCH

ÔÔ Źródło: ShareHire Foto: Log4.pl

Co siódmy przedsiębiorca z sektora transport, logistyka i komunikacja przewiduje wzrost zatrudnienia w II kwartale br. – wynika
z najnowszego raportu Manpower. To efekt m.in. rosnącego zainteresowania Polską jako miejscem lokalizacji inwestycji magazynowych. Tylko w ubiegłym roku zdecydowały się na to m.in. Amazon czy Zalando. W związku z tym, od kilkunastu miesięcy
trwa zacięta walka o pracownika, którą wygrają firmy wychodzące poza utarte schematy rekrutacji. Eksperci ShareHire wskazują na trzy kluczowe kroki: zweryfikowanie dostępnych możliwości, wybór odpowiedniego narzędzia oraz troskę o employer
branding.
Branża logistyczna w Polsce przeżywa
rozkwit. Przyczynia się do tego niewątpliwie wzrost znaczenia naszego kraju jako lokalizacji obsługującej firmy
z branży e-commerce na potrzeby krajów Europy Zachodniej. Tylko na koniec
2016 roku odnotowano wzrost podaży
na powierzchnie logistyczne i magazynowe o prawie 13 proc. A Amazon czy
Zalando podpisały rekordowe umowy
najmu i łącznie wynajęły prawie 300
tys. metrów kwadratowych powierzchni. - Taka sytuacja rynkowa to zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Branża logistyczna, podobnie jak
inne sektory rynku, nie uniknęła problemów w tym zakresie. Dlatego firmy
coraz chętniej szukają alternatywnych
sposobów rekrutacji, takich jak platformy poleceń rekrutacyjnych – mówi Łu-

kasz Małecki, prezes zarządu ShareHire,
pierwszej firmy w Polsce zajmującej się
outsourcingiem programów poleceń
rekrutacyjnych.
PO PIERWSZE, MIEJ OCZY SZEROKO
OTWARTE NA REKRUTACYJNE
NOWOŚCI
Rynek pracownika – tak od dłuższego
czasu określa się sytuację na polskim
rynku pracy. Wynika to z tego, że ofert
zatrudnienia jest zdecydowanie więcej
niż dostępnych kandydatów. Z analizy
ShareHire wynika, że w branży logistycznej największe zapotrzebowanie
jest na magazynierów, specjalistów ds.
spedycji, operatorów wózków widłowych, pracowników produkcyjnych czy
specjalistów ds. sprzedaży usług TSL.
Bez względu jednak na stanowisko to
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pracownik a nie pracodawca ma obecnie lepszą pozycję negocjacyjną i chętnie zmienia pracę, o ile dostanie lepsze
warunki. W tym trudnym otoczeniu firmy zdają sobie sprawę, że tylko dobrze
zaplanowany proces rekrutacji pozwoli przyciągnąć najlepszych. Wiele firm
przykłada dużą wagę do przygotowania atrakcyjnego ogłoszenia o pracy czy
opracowania strategii dbania o wrażenia kandydatów. Często jednak lepszym
pomysłem jest wyjście poza tradycyjne
metody i poszukiwanie alternatywnych
rozwiązań. Przykładem są platformy poleceń rekrutacyjnych, które podbiły rynek zachodni, a teraz szturmem wchodzą na polski rynek.
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