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One stop e-commerce
arvato Polska w ENDO

ÔÔ Źródło: arvato Polska Foto: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych - jeden z największych dostawców usług dla e-commerce, podpisał umowę z producentem i dystrybutorem ubranek dziecięcych Endo, na pełną obsługę logistyczną sklepu
internetowego endo.pl. Współpraca rozpoczęła się w sierpniu 2014 roku, a w ostatnim czasie jej zakres został rozszerzony o unikatową na polskim rynku usługę, obejmującą zaawansowaną integrację systemową z uwzględnieniem bezpośrednich
realizacji ze składu celnego.
Projekt obsługi logistycznej sklepu internetowego endo.pl został uruchomiony
w magazynie arvato w Błoniu k. Warszawy.
Początkowo projekt obejmował kompleksową obsługę sklepu internetowego (czyli
usługę magazynowania, kompletacji zleceń, obsługę zwrotów i wysyłkę towaru do
klientów indywidualnych) tylko w ramach
magazynu „krajowego”, w którym cały towar z importu był dostarczany w kartonach
już po ocleniu ze Składu Celnego klienta,
zlokalizowanego w Pruszkowie. Kolejny
etap obejmował uruchomienie wszystkich
dotychczasowych procesów w obszarze
Składu Celnego w arvato z zachowaniem
dotychczasowych wskaźników poziomu
realizacji zleceń wysyłkowych.

- Ten etap był bardzo złożony i wymagający dużej wiedzy oraz zaangażowania całego zespołu wdrożeniowego. Dzięki temu
doświadczeniu udało nam się wykreować
i zbudować nasze zupełnie nowe kompetencje w obszarze obsługi e-commerce,
w zakresie składu celnego. Dodatkowo warto wspomnieć, że jest to pierwszy taki projekt na rynku – pierwszy o takim poziomie
integracji – wyjaśnia Lidia Ratajczak-Kluck,
Dyrektor SG SCM w arvato Polska.

Aleksandra Klarzyńska
Dyrektorem Regionu Warszawa
ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics Foto: DB Schenker Logistics

Aleksandra Klarzyńska,
do niedawna Dyrektor Oddziału Katowice w DB Schenker
Logistics, objęła stanowisko
Dyrektora
Regionu Warszawa.
Z DB Schenker Logistics jest związana od początku swojej kariery zawodowej. Zaczynała
jako stażystka, później zajmowała stanowiska
asystenta, doradcy handlowego, szefa zasobów produkcyjnych, szefa operacyjnego oraz
dyrektora Oddziału Katowice.
Na nowym stanowisku odpowiada za realizację strategii w obrębie podległych oddziałów,
a także za nadzór nad jakością obsługi klientów
w regionie. Do jej zadań należy budowanie i zarządzanie relacjami z klientami oraz współpraca
z partnerami biznesowymi. Zajmuje się też planowaniem zatrudnienia, kontrolą kosztów oraz
rozwojem kultury organizacyjnej firmy.
Aleksandra Klarzyńska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończyła
kierunek: międzynarodowa oraz krajowa spedycja i transport. W codziennej pracy ceni stały rozwój osobisty, podejmowanie nowych wyzwań
oraz dbałość o rozwój współpracowników.
REKLAMA

Pocztowy eSklep
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska otworzyła eSklep z asortymentem do
sprawnej obsługi wysyłek produktów sprzedawanych w sieci. Są to przybory i materiały do pakowania
i zabezpieczania towarów. Poczta Polska w ramach
promocji doręczy wszystkie zamówienia gratis do
klienta. Poczta Polska precyzyjnie skierowała swoją
ofertę do określonych grup klientów: ma przede
wszystkim trafić do właścicieli małych i średnich sklepów internetowych oraz firm handlowych, które prowadzą działalność wysyłkową.
– Chcemy połączyć dwie usługi: przesyłki kurierskie
oraz dostarczanie opakowań. Otworzyliśmy sklep internetowy z pełną gamą opakowań oraz produktów
do pakowania. Oferujemy kartony, koperty, tekturę,
taśmy pakowe, wypełniacze oraz folie stretch – mówi
Edyta Rusińska, dyrektor Biura Rozwoju Handlu

w Poczcie Polskiej – Klienci coraz chętniej kupują
w Internecie i otwarcie tego typu kanału dystrybucji odpowiada oczekiwaniom rynkowym i jest
przykładem realizacji założeń strategicznych Poczty
Polskiej wśród których obsługa branży eCommerce
jest priorytetem.
Zakup w eSklepie nie wymaga zakładania konta,
klienci mogą dokonywać zamówień jako gość. Jednak założenie konta umożliwia łatwiejsze dokonywanie zakupów w przyszłości i pełny wgląd w historię
zamówień - wybór metody zakupu należy do klienta.
Proces sprzedaży będą wspierać dedykowani
konsultanci telefoniczni, którzy pomogą klientom w doborze właściwego asortymentu oraz
odpowiedzą na pytania. Oferta sklepu jest dostępna pod adresem: esklep.poczta-polska.pl.
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INFRASTRUKTURA – NAJWIĘKSZE
WYZWANIE DLA UNII EUROPEJSKIEJ

ÔÔ Źródło: Baumalog Foto: Baumalog

Największy problem Unii Europejskiej to dziś infrastruktura. Na jej rozbudowę w budżecie unijnym przeznaczono 1 bln. euro,
z czego 10 % na infrastrukturę kolejową. W Polsce na ten cel przeznaczono w sumie 170 mld. zł., na rozwój kolei 67 mld. zł.
Środki te powinny być wykorzystane mądrze – tak, by służyły nie tylko pasażerom, ale też transportowi towarów – to najważniejsze wnioski z kończącego się dziś dwudniowego Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach. -Liczba
pasażerów w UE do 2030 r. wzrośnie kilkukrotnie – zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu w trakcie kongresu były premier Polski
i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek – musimy sprostać tym wyzwaniom.
Jak dodaje- Dzisiaj w całej UE jest przekonanie, że nie wyjdziemy na dobre
z kryzysu, nie będziemy mogli się szybko i w sposób konkurencyjny rozwijać,
jeśli nie uzupełnimy wszystkich braków
w naszej infrastrukturze. Największe
braki widoczne są dzisiaj na kolei. To
widać bardziej w Europie Centralnej
i Wschodniej niż w Zachodniej. Dlatego na kolej musimy zwrócić szczególną
uwagę. W ogóle na tradycyjne środki
transportu przeznaczone jest 2/3 funduszy z instrumentu „Łącząc Europę”.
Trzeba pamiętać, że trzeba tam uzupełnić infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną (…). A więc nie ma wątpliwości, że finansowanie tej tradycyjnej
infrastruktury drogowej oraz kolei – będą priorytetem. Dlatego ten kongres ma wyznaczyć kierunki rozwoju w zakresie
infrastruktury, sposobu zarządzania, sposobu działania takiego, żeby można było powiedzieć, że transport europejski jest
sprawny i daje konkurencyjność całej gospodarce unijnej.
Podsumowując sesję plenarną otwierającą konferencję, jej
uczestnicy przyznali, że rynek będzie się rozwijał w kierunku

firm logistycznych i szybkiego dostarczania towarów z punktu A do punktu B, bez względu na to, czy będzie to kolej,
transport samochodowy, morski czy lotniczy. Istotna też będzie rola Państwa w kształtowaniu polityki podatkowej. Już
dziś, jak twierdzą, w wyniku unijnych regulacji koszty transportu zmalały – i to jest dobry kierunek.
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ASSECO przejęło Exictos
ÔÔ Źródło: CEiS

CEiS – Central Europe Integrated Solutions,
firma z siedzibą w Polsce, wspierała ASSECO
w procesie nabycia większościowego pakietu akcji (61.4%) portugalskiego rywala Exictos. Ostateczna wartość transakcji przejęcia
firmy Exictos wyniosła 21.5 milionów euro
(24 miliony dolarów).
Negocjacje rozpoczęły się w styczniu 2015
roku i zostały sfinalizowane na początku
września tego samego roku.
Joao Rodrigues, Dyrektor Zarządzający
CEiS, jeszcze raz potwierdził zaangażowanie oraz doświadczenie firmy w procesie
wspierania polskich przedsiębiorstw w ich
ekspansji do krajów portugalskojęzycznych,
takich jak Portugalia, Angola, Mozambik
oraz Brazylia.
CEiS również wspiera przedsiębiorstwa
z portugalskojęzycznych państw w internacjonalizacji ich działalności w Europie Środkowej, zwłaszcza na polskim rynku.
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FABRYKA SUSHI W WIELKOPOLSKIM ROBAKOWIE

ÔÔ Źródło: Sushi Factory sp. z o.o. Foto: Sushi Factory sp. z o.o.

Kilkadziesiąt osób znalazło pracę w nowej fabryce dań gotowych sushi, jaka powstała w podpoznańskim Robakowie. Warta
7 mln zł inwestycja Sushi Factory rozpoczęła się na początku 2015 r. Obecnie to najbardziej rozbudowana linia do produkcji sushi
maki w Polsce i jedna z pięciu największych w Europie. To także centrum dystrybucyjne gotowe do obsługi polskich i zagranicznych sieci handlowych.
Sushi Factory to inwestycja z polskim kapitałem założona na
początku 2015 roku. Fabryka zajmuje się produkcją dań gotowych sushi na potrzeby polskich i zagranicznych sieci handlowych, w tym tworzeniem marek własnych. Jej wartość
szacowana jest na 7 mln zł, w tym zawarte są nakłady poniesione na maszyny i linię technologiczną. Zakład znajduje się
w podpoznańskim Robakowie, w strategicznym położeniu
koło Poznania, bezpośrednio przy autostradzie A2 relacji
Warszawa-Poznań-Berlin oraz drodze szybkiego ruchu S11.
Obecnie Sushi Factory zatrudnia blisko 30 osób, w tym dwóch
sushi masterów czuwających nad jakością wyborów gotowych.
Przy produkcji posługuje się międzynarodowym standardem
bezpieczeństwa żywności BRC, a także – jako jeden z nielicznych
tego typu zakładów w Polsce, został zatwierdzony przez Inspekcję Weterynaryjną jako spełniający wszystkie normy sanitarno-weterynaryjne. W praktyce oznacza to możliwość eksportu wytwarzanych produktów na rynki unijne, co byłoby niemożliwe cej ciekłym azotem do temperatury 2 stopni C pozwalającej na
uzyskiwane produktów o lepszej jakości i dłuższej dacie przydatbez nadanego numeru weterynaryjnego.
ności (aż 6 dni). Park maszynowy to także linia układania dań na
tacki oraz trzy bramy załadowcze. Całość procesów produkcyjNAJWIĘKSZA W POLSCE LINIA DO PRODUKCJI SUSHI
W Sushi Factory znajduje się najbardziej rozbudowana linia nych i logistycznych ma miejsce w obrębie powierzchni liczącej
do produkcji sushi maki w Polsce, jedna z pięciu największych 1800 m2.
w Europie. To jedyna fabryka z Krio-line, ciągiem linii chłodzą-

WSL rozpoczęła piętnasty rok akademicki

Comarch zdominował rynek MSP

ÔÔ Źródło: WSL Foto: WSL

ÔÔ Źródło: Comarch

3 października dla niemal
2500 studentów Wyższej
Szkoły Logistyki w Poznaniu oficjalnie rozpoczął się
rok akademicki 2015/2016.
Uroczyste Gaudeamus już
po raz piętnasty zabrzmiało
w murach pierwszej w Polsce uczelni logistycznej.
Niemal tysiąc studentów pierwszego roku powitał dziś w swym inauguracyjnym przemówieniu Rektor WSL prof. zw. dr. hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. Przyszłym logistykom życzył owocnego wykorzystania
pięknego czasu studiów, wielu inspirujących doświadczeń oraz wiary
w siebie i swoje możliwości.
W inauguracyjnym wystąpieniu, Rektor WSL podkreślił także istotne
miejsce, jakie na edukacyjnej mapie Polski już od 15 lat zajmuje Wyższa Szkoła Logistyki oraz nieustanne dążenie uczelni do podnoszenia
jakości kształcenia i studiowania, wyrażone w wielu inwestycjach i działaniach podejmowanych wspólnie przez władze, pracowników i partnerów WSL.
Oprócz szerokiego grona studentów, w uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz poznańskich uczelni publicznych i niepublicznych,
współpracujących z uczelnią instytucji gospodarczych i oświatowych. Inauguracja to święto uczelni, dlatego licznie obecni byli także profesorowie
i pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni Wyższej Szkoły
Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania – Założyciela i Patrona
Merytorycznego WSL.

Według najnowszego raportu IDC[*] prezentującego rynek aplikacji biznesowych w Polsce, Comarch z udziałami ponad 52% wybił się na pozycję niekwestionowanego lidera w kategorii Small Business. Osiągnięcie
tak zdecydowanej przewagi na rynku Small Business to niewątpliwy
sukces krakowskiego dostawcy systemów informatycznych. Skalę dominacji obrazuje fakt, iż druga w kolejności firma, będąca jednocześnie
konkurencją dla Comarch, kontroluje tylko 6,9% rynku.
Największy wpływ na zdominowanie przez Comarch rynku Small
Business ma oferowany przez spółkę system dla małych i średnich
przedsiębiorstw: Comarch ERP Optima. Korzysta z niego już ponad 63
000 małych i średnich firm z różnych branż, oraz ponad 6000 biur rachunkowych. Z kolei według najnowszego Badania Satysfakcji Klientów
przeprowadzonego przez Comarch, przeprowadzonego w lipcu 2015
roku, 87% użytkowników Comarch ERP Optima poleca wykorzystywane
przez siebie oprogramowanie innym firmom.[**]
Program Comarch ERP Optima dostępny jest w wersji stacjonarnej,
a także w coraz bardziej popularnej chmurze (model usługowy). W obu
przypadkach dostępne są nie tylko tradycyjne funkcjonalności standardowego systemu finansowo-księgowego, ale również gama nowoczesnych rozwiązań mobilnych (Mobilny Sprzedawca, e-Pracownik), analitycznych (w oparciu o Comarch Business Intelligence), narzędzia do
tworzenia i bezpiecznego przechowywania dokumentów i baz danych
(iBard24) oraz aplikacje e-commerce (e-Sklep i wszystko.pl).
* Raport IDC, Poland Enterprise Application Software Market 2015-2019 Forecast and
2014 Vendor Shares
**Badanie Satysfakcji Klientów Comarch ERP Optima przeprowadzone w dniach 7-31
lipca 2015 na grupie 1195 Użytkowników
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15 LAT WSPÓŁPRACY

ÔÔ Źródło: LS Airport Services S. Foto: LS Airport Services S.

W piątek, 2 października br., o godz. 12 na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie podczas odprawy rejsu TK 1766 do
Stambułu pasażerów Turkish Airlines przywitała niespodzianka. LS Airport Services S.A. (wcześniej LOT Services Sp. z o.o.)
w podziękowaniu za dotychczasową, 15-letnią współpracę
z tureckimi liniami lotniczymi, przygotowała dla pasażerów lotu
jubileuszowy tort wraz z okolicznościową oprawą i balonowym
łukiem powitalnym. Wszyscy pasażerowie mieli okazję skosztowania okolicznościowego smakołyku z ozdobami inspirowanymi
wspólną historią obu firm. W wydarzeniu udział wzięli również
przedstawiciele Przewoźnika, LSAS oraz Władze Portu.
– Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim od 15 lat obdarzają
nas linie lotnicze Turkish Airlines. Dzisiejsze wydarzenie jest
uhonorowaniem dotychczasowej współpracy, w ramach której świadczymy kompleksowe usługi obsługi naziemnej. Dążymy do tego by ich jakość była zawsze na jak najwyższym
poziomie i przynosiła korzyści naszemu Klientowi oraz zadowolenie pasażerom – mówi Marcin Opaliński, Prezes Zarządu
LS Airport Services S.A.
– Turkish Airlines systematycznie rozwija swoją obecność
w Polsce i umacnia pozycję globalnej linii lotniczej – mówi

Mete Akandere, General Manager w Turkish Airlines Poland
– Na trasie Istambuł – Warszawa – Istambuł przewieźliśmy już
w tym czasie ponad milion pasażerów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z naszym partnerem.
LS Airport Services S.A., spółka z większościowym udziałem
Skarbu Państwa, świadczy Turkish Airlines usługi handlingowe, które obejmują: obsługę pasażerów oraz ich bagażu,
obsługę statków powietrznych i załóg lotniczych na płycie
lotniska, obsługę terminalową i płytową frachtu oraz poczty
lotniczej, a także odladzanie statków powietrznych.

Od 10 Lat z Wyższą Szkołą Logistyki

Zmiany osobowe w CHEP Europe

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych,
wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki, po raz dziesiąty ogłosił
zwycięzców konkursu „Prologis
Najlepszym”. Nagrody zostały wręczone 3 października 2015 roku na
uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej
Szkole Logistyki w Poznaniu.
Jury złożone z przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki, samorządu
studenckiego oraz przedstawicieli Prologis wyłoniło najzdolniejszych
absolwentów poznańskiej uczelni roku akademickiego 2014/2015
w trzech kategoriach:
• Najlepsza Praca Magisterska, w której zwyciężyła praca Kacpra
Szarmacha pod tytułem „Zarządzanie transportem wewnętrznym na
przykładzie firmy H&M Hennes & Mauritz Logistics sp. z o.o.”, napisana pod kierownictwem dr. Andrzeja Taratajcio;
• Najlepsza Praca Licencjacka, w której nagrodę otrzymała Alicja
Michałowska za pracę napisaną w języku niemieckim pod polskim tytułem „Opracowanie projektu nowej siedziby głównej pod kątem lokalizacji floty i przechowywania zbóż na przykładzie średniego przedsiębiorstwa handlu zbożem”, pod kierownictwem prof. dr. hab. inż.
Józefa Frąsia oraz prof. dr. -Ing. Klausa-Martina Melzera;
• Najlepszy Absolwent – tytuł przyznano Piotrowi Kapturkowi za najwyższą średnią ocen na poziomie 5,0 oraz zaangażowanie w działalność naukową uczelni.

James McCarthy opuszcza
stanowisko prezesa w firmie
CHEP Europe po siedmiu
i pół latach współpracy,
a jego miejsce zajmuje Michael Pooley (na zdjeciu), który
uprzednio kierował placówkami CHEP w Wielkiej Brytanii
i Irlandii, a także zespołem ds.
sprzedaży i obsługi klientów
w USA.
Peter Mackie, prezes Grupy
CHEP ds. zarządzania operacjami w zakresie palet na świecie, powiedział: „James McCarthy wykonał wspaniałą pracę
kierując CHEP Europe, umożliwiając bliższą współpracę firmy z jej klientami, nadzorując
wdrażanie szeregu nowych
rozwiązań w zakresie usług paletowych oraz rozwijając świadomość
firmy mającą na celu wspieranie działań naszych klientów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W imieniu całej firmy CHEP życzymy
Jamesowi oraz jego rodzinie wszystkiego, co najlepsze. Jednocześnie
z radością witamy na stanowisku Mike’a Pooley’a. W trakcie piastowania stanowiska kierownika działu sprzedaży i obsługi klienta w CHEP
USA, Mike odegrał integralną rolę w umacnianiu relacji z kluczowymi klientami oraz napędzaniu naszych zespołów do działania. Jego
nominacja na stanowisko prezesa CHEP w Europie zapewni zarówno
ciągłość, jak i świeży impuls dalszych, wspólnych działań z naszymi
klientami, które mają na celu poprawę wydajności i zrównoważonego
rozwoju ich łańcuchów dostaw.”

Dyplomy oraz stypendia finansowe w wysokości 4 000 złotych ufundowane przez firmę Prologis wręczyła zwycięzcom Marta Tęsiorowska,
Vice President, Marketing & Communications Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej.
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Nowe logo i strona internetowa

Nagroda za najwyższą jakość

ÔÔ Źródło: Logicor

ÔÔ Źródło: Carefleet Foto: Carefleet

Logicor, wiodący właściciel
i operator nowoczesnych
obiektów
logistycznych
w Europie, zaprezentował
odświeżoną tożsamość marki, włącznie ze zmianą logotypu. Ulepszona strona wspiera rozwój biznesu w Europie.
Nowe logo jest wyraźniejsze, bardziej rozpoznawalne i lepiej
odzwierciedla nacisk, jaki firma kładzie na operacyjny charakter
zarządzania nieruchomościami logistycznymi, a także zdolność do
zapewnienia elastycznych rozwiązań swoim klientom, by lepiej dostosować się do ich potrzeb.
Mo Barzegar, Dyrektor Generalny i Prezes Logicor powiedział:
„Podczas gdy nasza firma nadal skupia się na dostarczaniu najlepszych rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami magazynowymi
i oferowaniu najlepszych w swojej klasie aktywów logistycznych,
odświeżenie wizerunku jest pozytywnym i naturalnym krokiem
w rozwoju naszej marki.”
Wspierając nową identyfikację wizualną, strona Logicor, www.
logicor.eu, została również zaktualizowana. Zwiększona funkcjonalność obejmuje także moduł wyszukiwarki wolnych nieruchomości,
który pomoże najemcom odnaleźć nowe lokalizacje logistyczne.

Carefleet, jedna z największych
spółek działających w obszarze Car
Fleet Management (CFM), zdobyła
tytuł Laureata w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International” za
najwyższej jakości usługę zarządzania flotą pojazdów. Podczas uroczystej gali finału konkursu „Najwyższa Jakość Quality International”,
która odbyła się 28 września 2015
r. w hotelu Marriott w Warszawie,
wyróżniono firmy i instytucje reprezentujące najwyższe standardy i gwarantujące klientom otrzymanie
produktu lub usługi na najwyższym poziomie.
Kapituła IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Najwyższa Jakość Quality International”, jednogłośną decyzją przyznała firmie Carefleet S.A.
tytuł Laureata w kategorii QI Services za najwyższej jakości usługę Car
Fleet Management – zarządzanie flotą pojazdów. Firma Carefleet S.A.
otrzymała Certyfikat i prestiżowe Godło „Najwyższa Jakość Quality International 2015” świadczące o najlepszych standardach usług oferowanych przez Carefleet S.A.

REKLAMA
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CURSOR OBSŁUGUJE LOGISTYKĘ
MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Do grona klientów spółki Cursor, należącej do giełdowej Grupy Tell SA, dołączyła największa na polskim rynku agencja doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad. Współpraca obejmuje kompleksową obsługę logistyczną materiałów wspierających sprzedaż.
W ramach kontraktu Randstad otrzymuje nie tylko usługę
logistyczną, ale także wartość dodaną w postaci dostępu do
technologii oraz specjalistycznego know-how dostawcy. Na
potrzeby projektu zespół programistów Cursor stworzył system, który został dopasowany do specyfiki działania klienta.
Za pomocą platformy pracownicy Randstad mają możliwość
składania zamówień na ponad 100 różnych artykułów reklamowo-promocyjnych. Cursor odpowiada za magazynowanie
produktów, obsługę i wysyłkę zamówień oraz zarządzanie
procesem reklamacji. Spółka doradza klientowi także w zakresie optymalizacji wykorzystania materiałów marketingowych.
Nasza usługa pozwala ograniczyć koszt zarządzania POSM nawet o 65 proc. Mierzalne korzyści dla klientów uzyskujemy dzięki
zwiększaniu efektywności procesu magazynowania oraz dystrybucji materiałów. System raportowania pozwala nam optymalizować także asortyment produktów – powiedział Grzegorz Wroniszewski, dyrektor zarządzający usługami e-logistics w Cursor SA.
Aplikacja, oprócz możliwości wygodnego zamawiania materiałów promocyjnych, automatycznie generuje informacje nad 800 aktywnych uczestników z dostępem on-line. Wysyłki
o gabarytach i wadze przesyłki. System raportowania dostar- materiałów realizowane są cyklicznie lub w trybie ekspresocza szczegółowych danych o poszczególnych produktach wym, co pozwala zoptymalizować koszty dystrybucji.
(np. ich popularności i rotacji) oraz aktywności uprawnionych do składania zamówień – w przypadku Randstad to po-

DHL sponsorem OOL
ÔÔ Źródło: DHL

DHL, będący światowym liderem w branży logistycznej oraz wiodącym dostawcą usług logistycznych w Polsce, już po raz kolejny został srebrnym
sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
średnich i policealnych, przygotowujących przyszłych techników spedytorów i logistyków. Honorowym patronem olimpiady jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz
pierwszy została zorganizowana przez Wyższą
Szkołę Logistyczną w Poznaniu w 2008 roku. Od
tamtego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością, pozostając jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych branży KEP skierowaną do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Chętnych
do wzięcia udziału w olimpiadzie nie brakuje.
Tylko w ostatniej, VII edycji uczestniczyło niemal
7,5 tys. uczniów. Na najlepszych czekają nie tylko
atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale również szansa
na indeks uprawniający do podjęcia studiów na
poznańskiej Wyższej Szkole Logistyki.
W tym roku po raz pierwszy DHL przyjęło
w swoje szeregi studentów WSL w roli stażystów,
dając im szansę z bliska zobaczyć jak wygląda praca w logistyce.

AGUSTAWESTLAND POLECI
Z XPO LOGISTICS

ÔÔ Źródło: XPO Logistics Foto: XPO Logistics

AgustaWestland, jeden z największych na świecie producentów śmigłowców, wybrała XPO Logistics do koordynacji transportu ośmiu śmigłowców Lynx Mk21A z Brazylii do Wielkiej Brytanii.
Główne zakłady spółki AgustaWestland, stanowiącej część włoskiej
firmy Finmeccanica, znajdują się we
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych i w Polsce. Firma swoją działalność prowadzi za pośrednictwem licznych podmiotów zależnych,
przedsięwzięć joint venture oraz programów współpracy ze spółkami sektora lotniczego, kosmicznego i zbrojeniowego. AgustaWestland zatrudnia
ponad 12 850 pracowników na całym
świecie i osiąga przychody w wysokości 4,37 mld EUR.
Spółkę AgustaWestland w Wielkiej
Brytanii łączy z XPO Logistics długotrwała współpraca w ramach której
XPO Logistics zapewnia elastyczną
i opłacalną logistykę części do śmigłowców. W ramach rozszerzenia tej
współpracy zespoły XPO Logistics ds.

globalnej spedycji będą odpowiedzialne za przetransportowanie ośmiu śmigłowców Lynx do Wielkiej Brytanii na
potrzeby realizowanego etapami programu modernizacji.
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HYBRYDA WE FLOCIE BIEDRONKI

ÔÔ Źródło: JMP Foto: JMP

Flota sieci sklepów Biedronka wzbogaciła się o pierwszy na świecie seryjnie produkowany hybrydowy samochód ciężarowy
Fuso Canter Eco Hybrid. To kontynuacja proekologicznych działań firmy oraz kolejny skok technologiczny w dziedzinie transportu
drogowego. Sieć sklepów Biedronka od lat realizuje przyjęte przez siebie wysokie standardy dotyczące polityki ekologicznej.
Jednym z obszarów realizacji tych założeń jest logistyka i rozwój floty, która regularnie powiększa się o innowacyjne samochody
ciężarowe.
Najnowszym pojazdem we flocie sieci jest Fuso Canter Eco
Hybrid – pierwszy na świecie seryjnie produkowany hybrydowy
samochód ciężarowy, stworzony przez koncern Daimler, który
wytwarza również pojazdy marki Mercedes-Benz. Samochody
Fuso Canter Eco Hybrid to obecnie lider w dziedzinie ekologicznego i efektywnego transportu. Dzięki zastosowaniu technologii
hybrydowej ciężarówki tego typu spalają przeciętnie do 23 proc.
mniej paliwa niż podobne z napędem dieslowskim. Dodatkową
zaletą tej konstrukcji jest jej cicha praca – samochód rusza z użyciem jedynie silników elektrycznych. Dzięki elektronicznemu
wyświetlaczowi kierowca jest informowany o wszelkich parametrach jazdy i w razie konieczności może zareagować, korygując
swój styl prowadzenia. Ciężarówka może zabrać niemal 3 tony
towarów.

DSV ROAD DYNAMICZNIE
ROZWIJA SIĘ W ŁODZI

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

Z początkiem października 2015 roku DSV Road rozpoczęło
działalność w nowym obiekcie logistycznym zlokalizowanym
w Panattoni Business Center Łódź II. Przeprowadzka zbiegła
się z rozszerzeniem współpracy z jednym z kluczowych klientów operatora w Polsce firmą ABB.

Nowy obiekt obejmuje blisko 9 000 m2
powierzchni magazynowej oraz około
500 m2 powierzchni
biurowo-socjalnej.
Całość znajduje się
w dwukondygnacyjnym, nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy
Niciarnianej. Standardy nowej lokalizacji zapewniają najwyższą
jakość powierzchni magazynowej (klasy A), w tym 16 ramp przeładunkowych oraz 2 bramy z poziomu zero.
Zmiana lokalizacji oddziału została podyktowana jego dynamicznym rozwojem oraz potrzebą jeszcze lepszego dopasowania infrastruktury lokalizacji do zmieniających się wymagań.
Nowy obiekt w Łodzi jest nie tylko zaprojektowany zgodnie
z naszymi i, ale także będzie uwzględniał specyfikę oraz wymogi naszego głównego klienta w oddziale. Niezwykle istotna jest
też jego lokalizacja w pobliżu węzła autostrady A1 Przeniesienie
działalności do nowego obiektu odbędzie się w dwóch etapach
- pierwszy odbył się na początku października i objął 4 000 m2.
W drugim etapie, w styczniu 2016 roku planowane jest objęcie
kolejnych 5 000 m2 oraz biur, co jednocześnie wiąże się ze zmianą dotychczasowej lokalizacji oddziału – mówi Maciej Szczepański, Dyrektor ds. Operacji Magazynowych DSV Road.

Nagroda II stopnia dla FM Logistic
ÔÔ Źródło: FM Logistic Foto: FM Logistic

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczył nagrody
i wyróżnienia laureatom 43.
Ogólnopolskiego Konkursu
Poprawy Warunków Pracy.
Na liście laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazł
się magazyn FM Logistic zlokalizowany w Parzniewie k/
Pruszkowa. Konkurs organizowany jest co roku w trzech
kategoriach: rozwiązań technicznych i technologicznych;
prac naukowo-badawczych
oraz przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. Na fotografii od lewej: Paweł Strycharski inicjator naGłównym jego celem jest grodzonego projektu z FM Logistic oraz Władysław Koinspirowanie do podejmo- siniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej.
wania oraz upowszechniania konstruktywnych działań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki pracy. Konkurs
Poprawy Warunków Pracy prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Minister Pracy
i Polityki Społecznej. W tym roku w sumie wpłynęły 83 zgłoszenia,
a komisja przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień. Magazyn FM Logistic został wyróżniony nagrodą II stopnia w kategorii Przedsięwzięć
Organizacyjnych i Edukacyjnych za utworzenie specjalnej grupy roboczej do identyfikacji i analizy zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie.
- To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie odebrać nagrodę od
Ministra Pracy i Polityki Społecznej – mówi Paweł Strycharski, Inspektor ds. BHP, animator nagrodzonej inicjatywy. To dowód na to,
że małe zmiany mają wpływ na kształtowanie organizacji – dodaje.
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ROHLIG SUUS LOGISTIC NAJLEPSZY

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics Foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics zwyciężył w Plebiscycie PROCON Awards, podczas kongresu polskich menadżerów zakupów Procurement
Conference PROCON/POLZAK. Firma zajęła pierwsze miejsce w kategorii Logistics Services jako najlepszy dostawca usług logistycznych.
Kapituła konkursu PROCON Awards 2015, złożona z niezależnych
ekspertów, przyznała wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
zakupowych, opierając swoje decyzje na badaniach przeprowadzonych wśród klientów, którzy ocenili przebieg dotychczasowej współpracy biznesowej z poszczególnymi firmami. Pod uwagę brano również realizowane działania wizerunkowe, działania w sferze CSR oraz
aktywność ekspercką i chęć dzielenia się wiedzą.
- Niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy się zaprezentować jako
najlepsza firma logistyczna wyróżniona przez kupców na największym tego typu wydarzeniu branżowym. Tym bardziej, że działy
zakupów to niezwykle wymagający, ale coraz częściej także inspirujący rozmówcy przy stole negocjacyjnym. Menadżerowie zakupów
są bardzo istotnymi uczestnikami procesu decyzyjnego, dlatego
przyznana przez nich nagroda napawa nas autentyczną dumą i satysfakcją - powiedział Daniel Franke, Członek Zarządu ROHLIG SUUS
Logistics odbierając statuetkę Supplier of the Year.

PROCON/POLZAK to najstarsze i największe w kraju wydarzenie dla
kupców, gromadzące corocznie osoby odpowiedzialne za zarządzanie i koordynowanie zakupami oraz łańcuchem dostaw w największych firmach działających w Polsce.

EKOL LAUREATEM NAGRÓD 3PL

PEKAES wspiera logistycznych
olimpijczyków

W dniu 15 października odbyła się ceremonia rozdania europejskich nagród 3PL,
w trakcie XIII Europejskiego Szczytu Operatorów Logistycznych, który odbywał się
w miejscowości Venlo w Hoalndii. Firma Ekol została uhonorowana dwoma europejskimi nagrodami: w kategorii “Najlepszy dostawca usług logistycznych dla sektora motoryzacyjnego” oraz w dziedzinie “Najlepszy dostawca usług logistycznych dla sektora
FMCG”. Konkurs jest organizowany przez Eye for Transport, globalnego lidera w zakresie
informacji biznesowej i networkingu w branży transportu i logistyki.

ÔÔ Źródło: PEKAES

ÔÔ Źródło: EKOL

“Jesteśmy bardzo dumni z tych wyróżnień.
Są one dla nas bardzo ważne, ponieważ to
Klienci głosowali, a ostatecznie nie ma nic
cenniejszego niż ich satysfakcja. Chciałby
skorzystać z okazji i podziękować im za
ich głosy, oraz zapewnić, że jest to dla nas
dodatkowa motywacja, żeby być jeszcze
lepszym. Chcę też zwrócić uwagę, że te
nagrody należą się każdemu z pracowników firmy Ekol. Dobra robota koledzy i koleżanki!” – powiedział Wojciech Brzuska,
General Manager Ekol Europe oraz Executive Board Member.
Ekol rozwija się bardzo dynamicznie
na terenie Europy. Obecnie Grupa posiada własne spółki w 10 krajach na naszym kontynencie: w Niemczech, Włoszech, Francji, na Ukrainie, w Rumunii,
Bośni, Hiszpanii, Grecji, Węgrzech oraz
w Polsce. W ostatnich latach firma bardzo aktywnie wchodzi na nowe rynki
(9 nowych krajów w ciągu 4 lat) oraz dokonuje inwestycji w magazyny oraz flotę. W ciągu najbliższych miesięcy Ekol
zapowiada, że otworzy kolejne spółki
w regionie.

“Otrzymanie tych nagród w Europie pokazuje, że nasza strategia rozwoju sieci oddziałów poza naszym
ojczystym krajem przynosi efekty. Aktualnie dysponujemy jedną
z największych europejskich sieci
logistycznych, wspieraną przez najliczniejszą własną flotę pojazdów.
Naszym celem jest być “operatorem pierwszego wyboru” dla klientów w Europie, tak jak ma to miejsce
w Turcji już od wielu lat” - mówi Ahmet Musul, CEO w firmie Ekol.
Ekol oferuje usługi logistyczne dla
klientów z różnych sektorów takich
jak: motoryzacja, tekstylia, FMCG,
farmacja czy przemysł. Otrzymane
nagrody są dowodem na skuteczne wykorzystanie know-how firmy
w zakresie obsługiwania wymienionych branż.

PEKAES, wiodący polski operator logistyczny,
z zaangażowaniem wspiera młodych adeptów
szkół logistycznych. Największa polska spółka z branży TSL została sponsorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – turnieju
z wiedzy logistycznej, który dla wielu stanie się
początkiem wymarzonej kariery w zawodzie.
Celem olimpiady jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich
problematyką logistyczną oraz promowanie
Talentów wśród potencjalnych pracodawców.
Wartym podkreślenia jest fakt, że finałowa
grupa uczniów zostaje jednocześnie zwolniona z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. To jedyny w Polsce turniej tematyczny z dziedziny logistyki cieszący się takim
przywilejem.
Zainteresowanie konkursem z roku na rok
rośnie. W tegorocznej edycji olimpiady udział
bierze ponad 8 300 uczniów z 294 szkół w całej Polsce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, by
wygrać, każdy z uczestników musi przebrnąć
przez 3 etapy konkursu: eliminacje, zawody
okręgowe oraz finał.
W pierwszym etapie – eliminacyjnym,
uczniowie zmierzą się dwudziestoma pięcioma pytaniami testowymi z zakresu wiedzy logistycznej. Uczniowie z najlepszymi wynikami,
zakwalifikują się do II etapu Olimpiady – zawodów okręgowych, które wyłonią już skład finałowy. Rozstrzygnięcie nastąpi 4 marca 2016
roku w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
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FORUM „MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI”

ÔÔ Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG SA

„MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI − jak obniżyć koszty funkcjonowania Twojego biznesu” – to hasło przewodnie I Forum Logistycznego
zorganizowanego 15 października br. w Poznaniu, w Centrum Techniki Magazynowej PROMAG. Tym samym CTM zainaugurowało swoją działalność.
Forum poświęcone zostało w całości kierunkom rozwoju,
trendom i nowym technologiom, które mają szansę w najbliższych latach podnieść efektywność procesów realizowanych w firmach oraz stworzyć tzw. „szczupły magazyn”.
W trakcie kilku paneli tematycznych zaproszeni goście
rozmawiali m.in. o najważniejszych wyzwaniach stojących
przed współczesną polską logistyką, rozwoju i szansach,
jakie daje automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych oraz nowoczesnych systemach identyfikacji towarów.
W trakcie konferencji zaprezentowano także przykłady
wdrożeń, usprawniających procesy kompletacji i transportu wewnętrznego.
Forum „MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI − jak obniżyć koszty
funkcjonowania Twojego biznesu” było wydarzeniem inaugurującym działalność Centrum Techniki Magazynowej rzenia zaproszeni gości mieli także okazję porozmawiać
PROMAG i zostało połączone z pierwszym uruchomieniem z doradcami PROMAG na temat oferowanych produktów
pokazowej w pełni automatycznej linii transportu, palety- i rozwiązań z zakresu automatyzacji.
zacji, magazynowania i identyfikacji produktów, znajdującej się w części ekspozycyjnej obiektu. W trakcie wydaREKLAMA
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GLOBALNA SPÓŁKA CIMC INWESTUJE W GDYNI

ÔÔ Źródło: AXI IMMO Foto: AXI IMMO

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC) to pochodząca z Chin globalna spółka zatrudniająca ponad 60 000
pracowników i posiadająca ponad 300 firm członkowskich między innymi w Azji, Ameryce Północnej, Europie, Australii. Zasięg
CIMC obejmuje ponad 100 państw. Teraz firma rozszerza swoją działalność i otwiera fabrykę naczep samochodowych w Gdyni.
Firma CIMC powstała w 1980 roku w Shenzhen jako wspólne
przedsięwzięcie China Merchants Group i East Asiatic Company.
Od 1994 roku CIMC jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. Oferuje najwyższej jakości produkty
i usługi w takich branżach, jak: logistyka, produkcja kontenerów
i naczep samochodowych, offshore, energetyka, przemysł chemiczny i spożywczy czy finanse. Jednym z wiodących obszarów
działalności CIMC jest produkcja pojazdów, którą firma rozpoczęła w 2002 roku jako CIMC Vehicles (Group) Co. Ltd. Obecnie
CIMC produkuje 1000 rodzajów ciężarówek, furgonetek, cystern
wagonów oraz ich elementów składowych. Właśnie w tym zakresie firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność o kolejną
lokalizację w Polsce.
W gdyńskim oddziale montowane będą różnego rodzaju
przyczepy transportowe. Podzespoły do instalacji będą importowane z Chin i Europy. Realizowane tam będą zamówienia
z Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej.- Model produkcji
i montażu przetestowaliśmy już na innych rynkach. Region Europy Środkowej i Wschodniej jest bardzo obiecującym rynkiem,
dlatego planujemy tu dalszy rozwój. Polska, jako największy
kraj w regionie oraz ważny partner w transporcie międzynarodowym, była dla nas naturalnym wyborem. Gdynia to najlepsza
lokalizacja ze względu na bliskość dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej i portowej oraz rynku pracy – mówi Steven Feng,
Dyrektor Zarządzający CIMC Trailer Polska.
Od listopada 2014 roku rozmowy z CIMC i przygotowanie
oferty regionu koordynowała inicjatywa Invest in Pomerania.
Istotną rolę w procesie inwestycyjnym spełniło Biuro Pomorskie
w Chinach, które nawiązało pierwszy kontakt z firmą, a tym samym stworzyło podłoże do dalszych działań – już w Polsce. AXI
IMMO doradzało w negocjacjach przy zakupie obiektu produkcyjno-magazynowego.

Od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie chińskich
inwestorów Pomorzem. Liczymy, iż nasze działania przekują się
w kolejne projekty inwestycyjne firm z Państwa Środka. Warto
podkreślić, iż jest to pierwsza na Pomorzu inwestycja chińskiej
firmy produkcyjnej – mówi Łukasz Żelewski – Prezes Agencji
Rozwoju Pomorza, która jest koordynatorem inicjatywy Invest In
Pomerania.
Inwestycja ta potwierdza, że region jest interesujący nie tylko
dla przedstawicieli branż ICT czy sektora finansowego, ale także dla firm zajmujących się produkcją, działających na rynkach
światowych. Cieszymy się, że po raz kolejny dzięki efektywnej
współpracy władz lokalnych z partnerami Invest In Pomerania,
udało się przekonać inwestora do potencjału Pomorza – dodaje
Ryszard Świlski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

UPS rozszerza zasięg usług
ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Firma UPS rozszerzyła usługi UPS Worldwide Express na ponad 41 tys. nowych kodów pocztowych na całym świecie, w tym niemal 15 tys. w Europie i 416 w Polsce. Tym samym UPS oferuje opcję wcześniejszej dostawy
z gwarancją zwrotu pieniędzy klientom, którzy wcześniejszej dysponowali tylko opcjami dostawy pod koniec dnia (również z gwarancją zwrotu
pieniędzy). Już dzisiaj UPS dostarcza więcej międzynarodowych przesyłek i oferuje więcej opcji dostawy przesyłek paczkowych z gwarancją
zwrotu pieniędzy niż jakakolwiek inna zintegrowana firma logistyczna.
Od 19 października br. usługa UPS Worldwide Express będzie dostępna
pod wszystkimi nowymi kodami pocztowymi. Oznacza to największe jednorazowe rozszerzenie usługi w historii firmy.
• Usługa stanowi część oferty UPS Express, która obejmuje trzy opcje dostawy o określonych porach dnia, z gwarantowanym zwrotem pieniędzy,
a także z odprawą celną. Do tej oferty należą:
• Usługa UPS Express® Plus – dostawa poranna do godz. 9:00 do 27 krajów,
w tym do Polski
• Usługa UPS Express® – dostawa do południa do 65 krajów, w tym do Polski
• Usługa UPS Express® Saver – dostawa na koniec dnia do 220 krajów i terytoriów, w tym do Polski

Chronometr wydarzeń
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WYNIKI UPS ZA TRZECI KWARTAŁ 2015 ROKU

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Kontynuacja pozytywnego trendu − w III kwartale wzrost zysku na akcję o 5,3% Wzrost zysku z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek międzynarodowych na poziomie 10%. Dynamiczny wzrost wolumenu krajowych przesyłek lotniczych w USA.
Wzrost przychodów osłabiony różnicami kursowymi i niższymi przychodami z tytułu opłat paliwowych. Finalizacja przejęcia
spółki Coyote Logistics, prowadzącej działalność w modelu „asset light” Potwierdzenie górnej granicy przedziału całorocznej
prognozy zysku na akcję na 2015 r.
We wtorek 27 października spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała
dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za trzeci kwartał
2015 r. Wyniósł on 1,39 USD i był o 5,3% wyższy w porównaniu
z wynikiem za analogiczny okres poprzedniego roku. Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek międzynarodowych
wzrósł o 10%, do poziomu 507 mln USD, i przyczynił się do poprawy wyników spółki we wszystkich segmentach działalności.
Na łączny poziom przychodów w wysokości 14,2 mld USD niekorzystny wpływ miały zmiany kursów walut oraz niższe przychody z tytułu opłat paliwowych. Po wyeliminowaniu wpływu różnic
kursowych wzrost przychodów wyniósł 1,8%. Działania w zakresie
zarządzania przychodami w poszczególnych segmentach działalności przyczyniły się do wzrostu stawek bazowych.
W trzecim kwartale roku spółka sfinalizowała przejęcie Coyote
Logistics, spółki z branży pośrednictwa w transporcie ciężarowym,
prowadzącej działalność w modelu „asset light” (zakładającym ni-

ski poziom własnych środków trwałych). Transakcja rozszerzy zakres kompetencji UPS. Efekty synergii wynikające z przejęcia Coyote Logistics szacuje się na ponad 100 mln USD.
– Wyniki z trzeciego kwartału wskazują na duże postępy w realizacji naszych planów długoterminowych pomimo zmiennych
warunków gospodarczych − powiedział David Abney, dyrektor
generalny UPS.

REKLAMA
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P3 WZMACNIA POZYCJĘ

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

Firma P3, właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, wynajął 105.475 m² powierzchni magazynowej
w Polsce w pierwszych trzech kwartałach (2015). Dodatkowo P3 oddał do użytku magazyn o powierzchni 46.230 m² firmie ID
Logistics (IDL)- międzynarodowemu operatorowi logistycznemu i wieloletniemu najemcy P3. Obiekt, zlokalizowany w parku P3
Mszczonów, jest największym budynkiem, jaki P3 dostarczyło w Polsce.
Ponad 31% (około 32.000 m²) całkowitej powierzchni zostało wynajęte przez P3 od początku 2015 roku na zasadzie nowych umów najmu, natomiast pozostała część to
odnowienia umów, bądź rozszerzenia najmów z istniejącymi klientami. Z pośród wszystkich umów największą była
podpisana z FM Logistic, na podstawie której operator logistyczny wynajął w parku P3 Piotrków łącznie 37.000 m².
Andrzej Wroński, Dyrektor Krajowy P3 w Polsce, powiedział: „Dzięki nabyciu parków P3 Błonie i P3 Piotrków, które
miało miejsce na początku tego roku, istotnie wzmocniliśmy pozycję P3 na polskim rynku nieruchomości. Obecnie dysponujemy dwoma parkami logistycznymi w regionie warszawskim, jednym w centralnej części kraju oraz
parkiem w okolicy Poznania. Jesteśmy więc silnie obecni
zarówno w najpopularniejszych jak i najbardziej obiecujących pod kątem rozwoju, logistycznych lokalizacjach
w Polsce.”

Kontynuuje: „Cieszymy się
z wyników, jakie osiągnęliśmy
w ciągu pierwszych trzech
kwartałów. W odniesieniu do
2014 roku, zarejestrowaliśmy
wzrost udziału nowych umów
w stosunku do odnowień. To
pokazuje, że mamy do czynienia ze stałym wzrostem naszego
udziału w rynku. Mamy przekonanie do polskiego rynku i wierzymy, że popyt na nim nadal będzie się umacniał.”
Przekazany firmie IDL, międzynarodowemu dostawcy usług
w zakresie logistyki kontraktowej, nowoczesny obiekt o powierzchni 46.230 m², został zaprojektowany i dostosowany do
indywidualnych potrzeb klienta. Wysokość robocza hali magazynowej wynosi 12 m i jest wyższa od standardowej o 2 m.

KOLEJNY DOBRY KWARTAŁ DLA LEASINGU

ÔÔ Źródło: ZPL Foto: ZPL

Dane Związku Polskiego Leasingu, ogłoszone na koniec września pokazują, że polscy przedsiębiorcy od początku roku, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, sfinansowali aktywa o wartości 35,9 mld zł, co przekłada się na 15,7 proc. dynamikę rynku (r/r).

INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORCÓW Z LOTU PTAKA
Polskie firmy, przy pomocy finasowania udzielanego przez firmy
leasingowe, najczęściej finansowały pojazdy osobowe, dostawcze
i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące 36,7 proc. rynku), maszyny
i urządzenia – w tym IT (33,1 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego, do których zaliczane są: pojazdy ciężarowe powyżej
3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy (26,5 proc. udział w ogólnej
strukturze rynku). Odrębną kategorią były inwestycje dotyczące
nieruchomości, z 3 proc. udziałem w rynku. Leasing odpowiada
za 84,4 proc. inwestycji, a pożyczka za 15,6 proc.
Leasing to instrument, który daje przedsiębiorcom szanse na
rozwój, który sam finansuje. Zapewnia podstawowe czynniki
produkcji, które zarabiają m.in. na spłatę rat leasingowych. Wystarczy przyjrzeć się funkcjonowaniu firm z branży budowlanej,
firm transportowych czy przedsiębiorstw rozwijających przemysł.

Wzrost gospodarczy, przy szczególnej roli, jaką odgrywa leasing
w wielu sektorach polskiej gospodarki, to czynniki, które pozwalają branży leasingowej ogłosić bardzo dobre wyniki po kolejnym kwartale – powiedział Wojciech Rybak – przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

POJAZDY, MASZYNY, ŚRODKI TRANSPORTU
I NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Związek Polskiego Leasingu na koniec września, pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony były najdynamiczniej rosnąca kategorią, przy
największym udziale w rynku. 17,4 proc. wzrost w zakresie finansowania pojazdów i łączna wartość nowych kontraktów na poziomie 13,2 mld zł pokazują, że branża leasingowa nie odczuwa
już skutków jednorazowych czynników z 2014 takich jak tzw.
„okienko kratkowe”, a przedsiębiorcy chętnie biorą w leasing pojazdy, korzystając ze wszystkich zalet, jakie przynosi im finansowanie w formie leasingu.
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WYGODNA APLIKACJA SKYCASH

ÔÔ Źródło: SkyCash Foto: SkyCash

Użytkownicy systemu SkyCash we wrześniu br. wykonali ponad 500 tys. transakcji. W całym 2015 roku ich liczba powinna łącznie przekroczyć 6 milionów. Najpopularniejsze transakcje to opłaty telefonem komórkowym w strefach płatnego parkowania
(SkyCash pokrywa ponad 90 proc. wszystkich stref parkowania w Polsce) i bilety komunikacji miejskiej w kilkudziesięciu miastach, w tym największych aglomeracjach kraju. Dużą popularnością cieszą się też kupowane komórką bilety kolei regionalnych,
w szczególności Kolei Mazowieckich oraz wprowadzone w grudniu ubiegłego roku bilety PKP Intercity.
– SkyCash uwalnia od papierowych biletów, poszukiwania drobnych i kolejek przy codziennych płatnościach, np. za parkowanie
czy komunikację miejską – mówi Tomasz Krajewski, prezes SkyCash. Od października użytkownicy mogą kupować bilety Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, płacić za parkowanie w kolejnym mieście - Wolsztynie oraz korzystać z komunikacji miejskiej w Płocku.
W najbliższym czasie dodane zostaną kolejne usługi oraz funkcjonalności – dodaje Krajewski.
Aplikacja SkyCash wyróżnia się prostotą użytkowania i różnorodnością usług. Najpopularniejsza z nich, tj. płatność za parkowanie, daje nie tylko wygodę i oszczędność czasu, ale zapewnia
także realne ograniczenie wydatków, dzięki płaceniu za faktyczny czas parkowania. Usługę można opłacić na wskazany czas, za
określoną kwotę lub w trybie Start / Stop. W każdej sytuacji kierowca może zakończyć parkowanie, jeśli wróci do samochodu
wcześniej niż planował. Aplikacja pozwala też zdalnie przedłużyć
czas postoju.
Ostatnie miesiące upłynęły w SkyCash po znakiem przyspieszonego rozwoju. W aplikacji pojawiły się kolejne miasta z płatnościami za bilety komunikacji miejskiej i parkowanie oraz trzech nowych przewoźników kolejowych. SkyCash rozpoczął też sprzedaż
biletów na wybrane wydarzenia, które są rozgrywane na Stadio-

nie Narodowym w Warszawie (obecnie PGE Narodowy). W grudniu 2014 roku spółka odnotowała pierwszy milion pobrań aplikacji z Google Play, podwajając wynik osiągnięty zaledwie pół roku
wcześniej. Pod koniec września 2015 roku liczba pobrań aplikacji
na urządzenia z systemem Android wyniosła już ponad 2 miliony.

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2016

ÔÔ Źródło: Microsoft Dynamics Foto: Microsoft Dynamics

W trakcie odbywającej się w dniach 5-7 października w Mannheim konferencji Directions EMEA dla Partnerów, firma Microsoft
zaprezentowała najnowszą wersję systemu klasy ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsza wersja Microsoft Dynamics NAV 2016 to kamień milowy w rozwoju systemów wspomagających zarządzanie. Rozwiązanie zapewnia nowe możliwości w obszarze mobilności, wykorzystania potencjału chmury oraz analizy procesów biznesowych i kondycji przedsiębiorstwa.
Usprawnienia dotyczą również lepszej współpracy z platformą usług Microsoft Azure, systemem Microsoft Dynamics CRM oraz
środowiskiem Office 365.
„Wraz z postępującą cyfryzacją, biznes każdej wielkości powinien dopasować się do technologicznej rewolucji. Dzięki temu
przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć efektywność swoich
działań i uzyskać wyraźną przewagę rynkową. Zastosowanie
technologii chmury obliczeniowej pozwala firmom nie tylko
na udostępnianie pracownikom niezbędnych danych w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu mobilnym, ale zapew-

nia także możliwość sprawnego i bezpiecznego oferowania
swoich rozwiązań w modelu usługowym” – mówi Paweł Jędrusik, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych Microsoft Dynamics.
Najnowsza edycja Microsoft Dynamics NAV 2016 to także
dalszy rozwój w kierunku mobilności. Użytkownicy systemu
mogą pracować na dowolnie wybranym przez siebie urządzeniu – smartfonie, tablecie, czy urządzeniu 2w1, działającym na
popularnych systemach operacyjnych – Android, iOS czy Windows. Integracja z rozwiązaniem Microsoft Power BI zapewnia
natychmiastowy i stały dostęp do kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa.
Najnowsza edycja Microsoft Dynamics NAV 2016 to także
dalszy rozwój w kierunku mobilności. Użytkownicy systemu
mogą pracować na dowolnie wybranym przez siebie urządzeniu – smartfonie, tablecie, czy urządzeniu 2w1, działającym na
popularnych systemach operacyjnych – Android, iOS czy Windows. Integracja z rozwiązaniem Microsoft Power BI zapewnia
natychmiastowy i stały dostęp do kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa.
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STRATEGIA ZARZĄDZANIA E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: Sente Foto: Fotolia Wykresy: Sante

Handel w sieci jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Szacowana liczba sklepów internetowych w Polsce w tym roku przekroczyła 22 tysiące. W statystykę nie włączono licznych platform aukcyjnych, sprzedażowych czy
e-pasaży. Na rynku e-commerce zrobiło się tłoczno na całym świecie, a sklepom coraz trudniej pozyskiwać klientów ze względu
na zmianę zachowań zakupowych związanych z dynamicznym rozwojem technologii. Powstaje pytanie: jak skutecznie dotrzeć
do klienta z ofertą przed konkurencją i odnieść sukces?
Po pierwsze zastanówmy się dlaczego tak wielu przedsiębiorców preferuje prowadzenie działalności przez Internet. Najbardziej oczywistym argumentem stają się oszczędności. Prowadzenie sklepu online jest zdecydowanie tańsze. Nie ponosimy
kosztów wynikających z konieczności utrzymania lokalu w centrum, gdzie ceny za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod
działalność usługową potrafią być naprawdę bardzo wysokie.
Stajemy się też konkurencyjni, mając bowiem możliwość ucięcia kosztów w związku z utrzymaniem działalności, możemy
zaoferować klientom towar po dużo niższej cenie. Drugim najważniejszym argumentem przemawiającym za uruchomieniem
działalności przez sieć jest uzyskanie przez naszą ofertę wymiaru
globalnego. Z Internetu korzysta 3,01 mld użytkowników, z czego 25,7 mln w Polsce. Dzięki nowoczesnej technologii możemy
błyskawicznie dotrzeć do nich ze swoją ofertą. Wyjściem jest inwestycja w reklamy Adwords.
Uruchomienie kampanii o zasięgu globalnym to koszt już od
około 3 tys. złotych, podczas gdy koszty w związku z utrzymaniem handlowca – wyposażanie go w służbowy telefon, laptop,
samochód, pensja – będą dużo wyższe. Dzięki sieci zmniejsza
się również nakład finansowy jaki musimy ponieść, by pozyskać klienta i zaznajomić go z naszą propozycją sprzedaży. Przez
umieszczenie swojej oferty w Internecie zyskujemy również pełną swobodę funkcjonowania, bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Odpowiednio zorganizowane przedsiębiorstwo, pod kątem logistycznym oraz marketingowym, umożliwia
nam dokonywanie transakcji na terenie całego kraju lub nawet
w skali globalnej: świata.

Jak widzimy, uruchomienie kanału dystrybucji przez sieć daje
nam wspaniałe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Należy
jednak pamiętać o tym, że konkurencja nie śpi. Co robić, by poprawić jakość naszych usług oraz zwiększyć atrakcyjność oferty
w przypadku, kiedy zmagania o pozyskanie klienta są tak wielkie?
Przede wszystkim, żeby utrzymać się na rynku, musimy
mieć efektywne i dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, na
co składają się wyniki działania wszystkich obszarów w firmie.
Do usprawnienia wymiany informacji służą systemy ERP. Dzięki
szybkiej wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi działami: działem handlowym, magazynem, księgowością, jesteśmy
w stanie podnieść wydajność oraz jakość usług naszej działalności, przez co stajemy się konkurencyjni.

PROCESY MAGAZYNOWE - PIERWSZE WYZWANIE NA
DRODZE DO SUKCESU
Wielkość magazynu to pierwsza kwestia, która może być bardzo problematyczna w przypadku niewielkich przedsiębiorstw.
Podczas przeprowadzonych badań na pytanie o wielkość powierzchni składowych większość odpowiedzi 47,5 % stanowiły
magazyny obsługiwane samodzielnie o powierzchni do 500 m2,
zaraz potem obsługiwane samodzielnie od 1 do 5 tyś. m2 – 25%,
z powierzchni powyżej 5 tyś. m2 korzysta – 12,5% badanych.
Znacznie mniej, bo tylko 5% badanych korzysta z outsourcingu
magazynowego.

Takie wyniki mogą świadczyć o łatwości wejścia na rynek
młodych przedsiębiorstw, które po uruchomieniu działalności
zmuszone są wybierać niewielkie powierzchnie magazynowe.
Bez względu jednak na wielkość magazynu, czas kompletacji
zamówienia jest jednym z kluczowych czynników decydujących
o powodzeniu transakcji i zadowoleniu klienta. Na pytanie o czas
przygotowania zamówienia do wysyłki, najwięcej respondentów, bo aż 45% udzieliło odpowiedzi miedzy 2 a 6 godzin. Czas
do 2 godzin zadeklarowało 22,5% badanych, a jako 1 dzień roboczy na przygotowanie zamówienia wskazało 25 %. Pozostałe
7,5 % potrzebowało powyżej jednego dnia roboczego.

W przypadku mniejszych sklepów, które nie posiadają do
dyspozycji wielkich powierzchni magazynowych i sprzedają
swój towar w mniejszych ilościach, dobrym rozwiązaniem
jest dropshipping. Na czym polega? To model logistycznej
sprzedaży oparty na przeniesieniu procesu wysyłki towaru
na dostawcę. Klient kupuje towar w sklepie internetowym,
a dystrybutor wysyła paczkę bezpośrednio do klienta. Dzięki temu sprzedawca internetowy nie musi składować towaru
u siebie na magazynie. Takie działanie nie zamraża nam kapitału w towarze. Ma to również zalety w przypadku zamówienia przez klienta kilku pozycji i braku dostępności jednej
z nich.
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Pytaliśmy respondentów o sposób realizowania zamówień
klientów w sytuacji, gdy na magazynie nie ma dostępnych
wszystkich zamówionych pozycji przez klienta – 70% odpowiadała, że klient w takiej sytuacji czeka na skompletowanie całości
zamówienia. Dzięki zastosowaniu modelu dropshippingu oraz
wdrożeniu systemu informatycznego, wiemy u którego z naszych dostawców znajduje się towar zamówiony przez klienta,
dzięki temu jesteśmy w stanie skompletować całość zamówienia, bez konieczności oczekiwania na towar od dostawcy.

Na pytanie o średnią dzienną ilość zamówień w sklepie: do 50
ma 52,5 %, od 50-200 – 20%, 200-500 ma 7,5%, 500-1000 – 7,5%.
Takie wyniki potwierdzają tezę o dużej konkurencji, dlatego też
sprawne procesy magazynowe nie zagwarantują nam ugruntowanej pozycji na rynku. Osiągamy ją zdobywając i realizując na
czas odpowiednią ilość zamówień.
A JAK ZDOBYĆ KLIENTA?
W walce o pozyskanie klienta coraz częściej wykorzystywane
są programy lojalnościowe. Pierwsze programy lojalnościowej
pojawiły się pod koniec XIX w., kiedy to firma Sperry&Hutchinson zaczęła zachęcać swoich klientów do kolejnych zakupów,
oferując znaczki w zamian za dokonaną transakcję. Znaczki
wklejało się do zeszytu, a po zebraniu określonej ilości, można
było je wymienić na nagrody rzeczowe. Obecnie szerokie spektrum dostępnych narzędzi marketingowych pozwala nam na
budowanie długofalowej i skutecznej strategii sprzedażowej.
Najczęściej stosowane i najprostsze praktyki to opusty procentowe, popularne są również kody promocyjne lub darmowa
wysyłka po zamówieniu towaru na określoną kwotę. Coraz częściej jednak sklepy internetowe wykorzystują bardziej zaawansowane narzędzia takie jak: dodatkowe rabaty za zapisanie się
do newslettera oraz vouchery. Potwierdzają to wyniki badania,
gdzie na pytanie o zastosowanie programów lojalnościowych
dla swoich klientów, aż – 27,5% respondentów wskazało wykorzystywanie voucherów, zapisanie się do newslettera oraz kody
rabatowe jako formę stosowanych przez siebie programów lojalnościowych. Drugą najczęstszą formą promocji stosowaną
przez ankieterów, jest darmowa przesyłka powyżej określonej
kwoty zamówienia, którą stosuje 17,5 % badanych.
Programy mają na celu przywiązanie klienta do produktu lub
usługi danej firmy. Odpowiednio zaprojektowane pozwalają
na umocnienie jego relacji z marką oraz pozyskanie lojalności, co zapewnia stały dochód i ugruntowanie pozycji firmy na
rynku. W dzisiejszych czasach programy lojalnościowe, właśnie

dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, wspomagają budowanie bogatych baz danych. Odpowiednie działania
opierające się na analizach zabranych informacji, umożliwiają
tak zaprojektować program lojalnościowy, by pozwolił nam
osiągnąć oczekiwane rezultaty (wysokości sprzedaży przy
zakładanej marży). W firmach nastawionych na długofalowe
budowanie relacji z klientem, programy są bardziej rozbudowane. Nowo powstałe przedsiębiorstwo jest nastawione na
uzyskanie relatywnie szybkich efektów sprzedaży, dlatego
też decyduje się na wybór programów o np. określonym czasie trwania promocji, czyli takich które nie wymagają dużego
nakładu pracy. Tymczasem aż 40% badanych odpowiedziało,
że nie stosuje żadnych programów lojalnościowych. Tak duży
odsetek przedsiębiorstw, które nie korzysta z programów lojalnościowy, może wskazywać na brak ugruntowanej strategii
marketingowej.

Należy jednak pamiętać, że prawidłowo zaprojektowany
program lojalnościowy nie zastąpi indywidualnego podejścia
do potrzeb klienta – jak pokazują badania D. Bownam i D. Narayandas, wiele programów lojalnościowych upada z powodu
zaniedbań w zakresie komunikacji z klientem.
DOBRA RELACJA Z KLIENTEM
Odpowiednia komunikacja z klientem jest fundamentem
sprzedaży. Jak właściciele informują o statusie zamówienia lub
zmianach w zamówieniu? Z usługi e-mail korzysta aż 87,5%
z nich, powiadomienie SMS wybiera 22,5%, telefonicznie
o statusie zamówienia informuje 5% badanych. Konieczność
informowania o sposobie i terminie dostawy zamówionego
towaru jest obowiązkiem, który nakłada na sklep prawo. Warto
mieć na uwadze, że dobra komunikacja z klientem w trakcie
realizacji zamówienia jest standardem, a niedopełnienie tego
obowiązku grozi konsekwencjami prawnymi, nie wspominając
o wizerunkowych.

Szacuje się iż, nawet 70 % sklepów internetowych może,
między innymi z tego powodu, nagminnie łamać prawo. Przyczyną mogą być braki w komunikacji z dostawcą. Systemy informatyczne, które wdraża się do firm, pomagają wyeliminować tę problematyczną kwestię. Na bieżąco uaktualnianie są
informacje o statusie przesyłek, co pozwala na szybką relację
w razie problemów w dostawą. Dzięki temu klient otrzymuje
praktycznie natychmiast informacje o tym co się dzieję z jego
zamówieniem – co realnie wypływa na wizerunek naszej firmy.
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DAJ SIĘ ZNALEŹĆ
Prowadzenie sklepu internetowego to nie tylko witryna www,
to również aukcje internetowe. Najpopularniejszy serwis sprzedażowy wśród respondentów to Allegro – aż 80% właścicieli
sklepów oferuje tam swój towar. Dużą popularnością cieszą się
również porównywarki cenowe; dla przykładu z serwisu Ceneo
korzysta 70% ankietowanych. Większość badanych użytkuje
więcej niż dwa portale sprzedażowe m.in.: Amazon, Nokaut,
Olx, AliorSync czy Groupon. Zarządzanie ofertą handlową w sieci z pewnością ułatwiłoby zastosowanie zaawansowanych systemów informatycznych, które oferują możliwość integracji
nie tylko ze sklepem internetowym, ale również z platformami
sprzedażowymi oraz całościowe zarządzanie ofertą w wielu kanałach sprzedaży jednocześnie.

Bycie konkurencyjnym w dzisiejszych czasach oznacza maksymalne poszerzenie kanałów sprzedaży tak, by odpowiednio
promować markę i pozyskiwać klientów tzw. długiego ogona.
W tym celu potrzebne jest wygodne narzędzie integracyjne,

które pozwoli na łatwą i niedrogą implementację kolejnych integracji z operatorami tych kanałów sprzedaży.
PODSUMOWANIE
Sklepy internetowe stają się coraz bardziej popularne, o czym
możemy się łatwo przekonać uruchamiając przeglądarkę internetową i wpisując w niej pożądane hasło. W sieci można znaleźć
naprawdę wszystko. Szybki rozwój e-commerce, bardzo duża
konkurencyjność wymusza na firmach wprowadzenie niestandardowych działań opartych na szybkiej wymianie informacji.
Bardzo ważna staje się elastyczność oraz nastawienie na podniesienie efektywności firmy. Z tego powodu wprowadzenie
informatycznego systemu zarządzania do przedsiębiorstwa jest
absolutnym standardem. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w firmie jest w dzisiejszym świecie koniecznością, by
utrzymać pozycje lidera na rynku. Prowadząc biznes należy szukać rozwiązań, które rzeczywiście wspomogą nasze działania.
Dobry system informatyczny będzie rozwijał się wraz z naszym
przedsiębiorstwem. Decydując się na wdrożenie go do firmy,
miejmy na uwadze jego możliwości: płynną integracje z wszystkimi obszarami w firmie oraz możliwość rozbudowy o nowe obszary – dla przykładu poszerzenie o dodatkowe funkcjonalności,
w tym programy lojalnościowe. Wymogi rynku w stosunku do
jakości i szybkości naszych usług stale rosną. W cenie pozostaje
zarówno utrzymanie pewnego poziomu stabilności finansowej,
jak i pozyskanie nowych klientów. Ich lojalność może być budowana w oparciu o różne warianty, a wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań pozwala na tworzenie atrakcyjnych mechanizmów
angażowania i nagradzania.
METODOLOGIA
Ankietę przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2015 r. na grupie
40 firm posiadających PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, które
udzieliły odpowiedzi telefonicznie. Respondentem była osoba
wskazana jako odpowiedzialna za zarządzanie sklepem internetowym lub właściciel

POLSKA NA TLE E-COMMERCE W EUROPIE

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: P3

Prologis, Inc, globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, opublikował dzisiaj raport pod tytułem „Europejski sektor e-commerce, e-fulfilment i nowe miejsca pracy”, poświęcony rozwojowi sektora e-commerce w Europie i jego skutkom dla gospodarki
regionu w szerszej perspektywie.
Kluczowym wnioskiem analizy Prologis jest znaczący wpływ rozwoju branży e-commerce na wzrost popytu na powierzchnię logistyczną oraz na sektor zatrudnienia - w ciągu ostatnich trzech
lat zapotrzebowanie branży na nową powierzchnię przeznaczoną do obsługi procesu elektronicznej realizacji zamówień (e-fulfilment) wyniosło 5 milionów metrów kwadratowych, czego
efektem była rosnąca liczba miejsc pracy w kluczowych lokalizacjach logistycznych. Polska, jako jeden z pięciu głównych rynków
rozwoju e-commerce w Europie (obok Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Czech) zaspokaja popyt rzędu 13 procent umów najmu
bezpośredniego do celów e-fulfilment, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Na jej wysoką pozycję wpływają atrakcyjne
koszty prowadzenia działalności. Raport pokazuje również, jak
uzupełniające się branże, np. nieruchomości logistycznych, które stanowią fundament sektora e-commerce, będą nadal czerpać korzyść z tej sytuacji.
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DHL Express z ofertą dla e-biznesu

Pocztowa aktywność
e-sklepów w Polsce

ÔÔ Źródło: DHL Express

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Większość sklepów internetowych w Polsce
to mikroprzedsiębiorstwa. Zatrudniają od
dwóch do dziewięciu pracowników. Miesięcznie wysyłają kilkaset przesyłek z e-zakupami.
Niemal wszystkie e-sklepy prognozują dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce.
To wnioski z badania przeprowadzonego we
wrześniu 2015 r. przez instytut badawczy ARC
Rynek i Opinia.
Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek
i Opinia pokazuje energię i młodość polskiej
branży e-commerce. 39% ankietowanych
sklepów internetowych powstało w latach
2010 - 2013. Tylko 26% ma więcej niż 10 lat.
Dominującą formą organizacyjną jest jednoosobowa działalność gospodarcza (62%),
19% sklepów to spółki z o.o., a 7 % to spółki
jawne. Większość firm (53%) można zaliczyć
do kategorii mikroprzedsiębiorstw, ponieważ
zatrudniają od dwóch do dziewięciu pracowników. W przypadku kolejnych 17% jedynym
ich pracownikiem jest właściciel, natomiast
22% sklepów e-commerce zatrudnia miedzy
10 a 50 osób. Do kategorii średnich i dużych
przedsiębiorstw (zatrudniających 50 i więcej
pracowników) zalicza się tylko 9% przebadanych podmiotów.

DHL Express, wiodący dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, w ramach doskonalenia standardów obsługi klienta, poszerza portfolio o nowe rozwiązanie biznesowe dla
segmentu B2C. Z końcem października, DHL Express
wprowadza szereg rozwiązań dedykowanych odbiorcom indywidualnym korzystającym z importowych usług międzynarodowych, w tym automatyczne punkty Service Point (automaty DHL). Umożliwią
one osobisty odbiór przesyłki międzynarodowej,
dokonującym zakupów w zagranicznych sklepach
internetowych, współpracujących z DHL Express.

Pierwsze automatyczne punkty Service Point, popularnie zwane automatami DHL, dostępne są już
w Warszawie, a w najbliższych tygodniach pojawią
się w największych aglomeracjach miejskich – w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Trójmieście. Do
końca roku, w ramach programu pilotażowego,
powstanie kilkadziesiąt automatycznych punktów
odbioru przesyłek międzynarodowych. Docelowo,
DHL Express zamierza rozszerzyć sieć automatów
DHL o wszystkie większe miejscowości w Polsce.

Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku
REKLAMA

RYNEK BĘDZIE RÓSŁ
Prawie badanych połowa sklepów wysyła
miesięcznie kilkaset przesyłek. 13% ma mniej
niż 100 zamówień miesięcznie, a tylko 6% więcej niż 5 tys. Co warte odnotowania, aż 43%
przebadanych firm prowadzi sprzedaż jedynie przez internet. W przypadku kolejnych
32% sklepów tradycyjne kanały sprzedaży
odpowiadają za mniej niż 30% przychodów.
W kolejnych latach ten trend będzie się prawdopodobnie pogłębiał, ponieważ aż 98% właścicieli sklepów prognozuje dalszy dynamiczny wzrost rynku e-commerce w Polsce.
PRAWIE 60 % E-SKLEPÓW WYBIERA
USŁUGI POCZTY POLSKIEJ
Najpopularniejszym operatorem logistycznym wśród e-Gazel jest Poczta Polska, z której
usług korzysta ponad połowa badanych firm.
Usługi Poczty wybierają najchętniej firmy, prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednocześnie ponad 90% badanych firm zadeklarowało, że korzysta z usług
firm kurierskich. Wśród najpopularniejszych
operatorów, podobnie jak w poprzednim
roku, można wymienić: DPD, UPS, DHL. Z usług
Pocztexu korzysta 14% firm, co razem z usługami Poczty daje w sumie 57% firm e-commerce,
korzystających z usług Poczty Polskiej.

www.epal.org.pl
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WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY WEDŁUG MŚP

ÔÔ Źródło: Carefleet Foto: Carefleet

Mówiąc o atutach wynajmu długoterminowego samochodów 55 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wskazuje, że najistotniejsze są korzyści finansowe. Z kolei ponad 30 proc. firm zniechęca fakt, że auta nie są ich własnością – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Carefleet S.A. przez Instytutu Keralla Research[1].
Usługa wynajmu długoterminowego samochodów, zyskuje
bardzo szybko na znaczeniu wśród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jak pokazują wyniki badania Instytutu Keralla
Research, aż 78,7 proc. MŚP deklaruje znajomość wynajmu długoterminowego, podczas gdy sześć lat temu usługę kojarzyło jedynie 56 proc. respondentów. Badacze sprawdzili również, jakie
są największe zalety i mankamenty tej usługi oraz jakie czynniki
wpływają na ich postrzeganie.
NIEMAL POŁOWA BADANYCH DOSTRZEGA KORZYŚCI
WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO
Liczna grupa, bo aż 47,4 proc. wszystkich ankietowanych firm
z sektora MŚP, które mają świadomość czym jest usługa Full Service Leasing (FSL), dostrzega w niej wymierne korzyści.Mówiąc
o jej atutach, aż 55 proc. przedsiębiorców wskazało na korzyści
finansowe – pojazdy nie wchodzą w skład bilansu, a co za tym
idzie, nie obciążają wyniku finansowego firmy. Ta cecha jest
najważniejsza przede wszystkim dla firm ze wschodniej części
Polski (43,8 proc.), natomiast najmniej przedsiębiorstw wskazujących na tę zaletę jest ulokowanych w regionie północno-za- wymianę opon (25,6 proc.). Biorąc pod uwagę możliwość wskachodnim (13,5 proc.).
zywania kilku odpowiedzi, w dalszej kolejności uplasowały się
większy dostęp do nowości, udogodnienia wynikające z usług
Drugą najbardziej zachęcającą cechą wynajmu jest przewidy- towarzyszących oraz wynajem długoterminowy jako element
walność kosztów – tę zaletę podało 35,7 proc. przedsiębiorców. budujący motywację i lojalność pracowników wobec firmy.
Badani wskazywali również na możliwość wymiany pojazdów,
co kilka lat na nowe (27,1 proc.). Dostęp do nowości jest staty[1] - Wynajem długoterminowy, Prezentacja wyników z pytań
stycznie ważniejszy dla przedsiębiorców, którzy dysponują flota- na wyłączność Spółki Carefleet [w:] Skaner mikro, małych i średmi wielkości 6-10 (14,6 proc.) i 11-20 (20,8 proc.) samochodów. nich przedsiębiorstw – wyniki badania, Instytut Keralla Research, III
Niemniej istotną korzyścią okazała się również oszczędność cza- kwartał – lipiec 2015
su jaki należy poświęcić na serwisowanie, likwidację szkód, czy

Srategiczne dopasowanie
ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

W dniu 9 października, Grupa DSV podpisała porozumienie o przejęciu
UTi Worldwide Inc. UTi jest globalnym operatorem logistycznym z przychodami przekraczającymi 3,9 mld USD, zatrudniającym 21 tys. pracowników w 58 krajach. Połączenie firm sprawi, że staną się one tym samym
jedną z najsilniejszych sieci logistyczno-transportowych na świecie.
Kurt K. Larsen, Przewodniczący Rady Nadzorczej DSV: Z przyjemnością ogłaszam podjęcie pierwszego kroku w celu połączenia DSV
i Uti. Nasze firmy doskonale się uzupełniają, zarówno w zakresie naszych aktywności biznesowych, jak i geograficznego obszaru działania.
Wspólnie staniemy się jeszcze silniejsi, wykorzystując synergię biznesową oraz globalny zasięg z korzyścią dla naszych akcjonariuszy, klientów
i pracowników. Cieszymy się na połączenie sił i powitanie naszych nowych kolegów z UTi w szeregach do DSV.
Roger MacFarlane, Przewodniczący Rady Nadzorczej UTi: Działamy w branży, w której zwiększanie skali operacji jest kluczowe. Połączenie sił z DSV zapewni naszym klientom wartość dodaną, otworzy nowe
możliwości przed naszymi pracownikami, będąc jednocześnie niezwykle atrakcyjnym finansowo posunięciem dla naszych akcjonariuszy.
Z tego względu Rada Nadzorcza UTi jednogłośnie przyjęła propozycję
przejęcia przez DSV, rekomendując swoim akcjonariuszom zaakceptowanie tego porozumienia.

Proces akwizycji jest obecnie na etapie akceptacji przez udziałowców
UTi. W niektórych krajach musi on zostać dodatkowo zaakceptowany
przez organy ochrony konkurencji i organy antymonopolowe. Jeśli
wszystko przebiegnie bez przeszkód cały proces zakończy się w pierwszym kwartale 2016 roku.
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BIAŁA KSIĘGA DHL

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Sektor projektowo-produkcyjny zmienia się, aby sprostać współczesnym trendom i warunkom rynkowym w sytuacji, gdy zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie udanych modeli przyszłej działalności.
Jest to jeden z podstawowych wniosków nowej białej księgi opublikowanej przez DHL Customer Solutions & Innovation, poświęconej sektorowi przemysłowemu w roku 2025 i w późniejszych latach.
Sektor produkcji, odpowiadający za około 17% PKB i 14 % miejsc
pracy na całym świecie, jest siłą napędową światowego handlu
- 70% wartości światowego handlu generowane jest przez firmy
produkcyjne. W związku z powyższym, autorzy raportu podkreślają, że koncepcje łańcuchów dostaw wymagają regionalizacji,
stworzenia wzajemnych połączeń, większej trwałości i równowagi, a także większej elastyczności, aby sprostać takim trendom
jak zmieniające się rynki, indywidualizacja zamówień czy zwiększona zgodność z przepisami.

Na podstawie powyższych kluczowych ustaleń, w księdze
przedstawiono odpowiednie reakcje sektora oraz pięć skutków dla przyszłych łańcuchów dostaw. „Ogólnie rzecz biorąc,
spodziewamy się, że menedżerowie łańcuchów dostaw będą
mieli w przyszłości do czynienia z jeszcze większą złożonością”,
wyjaśnia Reg Kenney, prezes ds. projektowania i produkcji,
DHL Customer Solutions & Innovation. „Klienci będą oczekiwać szerszego portfela produktów bardziej dostosowanych do
indywidualnych potrzeb. W połączeniu ze zmianą na rynkach
wzrostu, a więc większą liczbą dostawców, brakiem wykwalifikowanych pracowników i nowymi technologiami, zmusi to
przedsiębiorstwa do przewartościowania swoich obecnych
modeli łańcucha dostaw”.

ZREGIONALIZOWANE ŁAŃCUCHY DOSTAW MUSZĄ
CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ WIĘKSZĄ TRWAŁOŚCIĄ.
Ponieważ zmieniły się oczekiwania biznesu i odbiorców końcowych, przedsiębiorstwa projektowo-produkcyjne rozpoczęły
restrukturyzację swoich procesów produkcyjnych oraz dostosowanie modeli biznesowych, aby bardziej skoncentrować się
na kliencie i zwiększyć konkurencyjność. W przyszłości będzie
to również obejmować inteligentne i zrównoważone metody
produkcji i nowe modele współpracy w całym łańcuchu wartości. Łańcuchy dostaw wymagają dostosowania ze względu na
rozkwit nowych rynków i przenoszenie produkcji przez przedsiębiorstwa bliżej rynków wschodzących. Aby przyspieszyć dostawę i natychmiast zareagować na zmiany zapotrzebowania
ze strony klientów, niezbędna jest globalna sieć bardziej zregionalizowanych łańcuchów dostaw. Będzie to także wyzwanie
Raport „Budowanie świata - Przyszłość łańcuchów dostaw sek- dla kierowników łańcuchów dostaw, którzy będą zobowiązani
tora projektowania i produkcji z perspektywy DHL” określa sześć do przestrzegania właściwych przepisów i wytycznych obowiąnajistotniejszych trendów w dziedzinie gospodarki, środowiska, zujących w danym kraju.
polityki, nauk społecznych i technologii oraz ich konsekwencje.

DHL Freight zmienia taryfy
ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

DHL Freight, jeden z wiodących dostawców usług frachtu drogowego
w Europie, ogłosił, że od 1 października podniesie stawki za przesyłki
drobnicowe (LTL) średnio o 6 procent, co pozwoli zapewnić wysoki poziom obsługi w kontekście nowej sytuacji na rynku. DHL Freight kładzie
duży nacisk na oferowanie klientom jak najwyższej jakości obsługi oraz
zapewnianie takich samych standardów jakości w całej Europie. W tym
celu firma inwestuje od kilku lat w automatyzację, jakość sieci i obsługę
klientów.
„Rynek zmienia się w szybkim tempie, w wyniku czego stajemy w obliczu nowej rzeczywistości. W branży obserwujemy coraz silniejszą presję kosztową, przy jednoczesnej konieczności dostarczania oczekiwanej
jakości usług, wprowadzania nowych technologii i zapewniania jednolitych standardów w całej sieci”, mówi Amadou Diallo - Dyrektor Zarządzający DHL Freight.
Krajowy i międzynarodowy rynek usług LTL boryka się z wysoką presją kosztową spowodowaną wahaniami cen paliw i dostępnymi możliwościami transportowymi, podwyżkami wynagrodzeń związanymi
z brakiem kierowców na rynku pracy, regulacjami dotyczącymi płacy

minimalnej, wyższymi opłatami administracyjnymi na ubezpieczenie
i ochronę środowiska, jak również obniżeniem średniej wielkości przesyłek oraz zwiększeniem częstotliwości dostaw.
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Kurier zawsze w porę
ÔÔ Źródło: DPD Foto: DHL

DPDSpółka DPD Polska wprowadza kolejne usprawnienie w tzw.
„ostatniej mili” doręczania paczek. Od teraz usługa Predict, w ramach
której adresat dostaje informację o zdefiniowanym czasie dostawy
przesyłki, jest standardem w komunikacji mailowej ze wszystkimi odbiorcami. Dzięki wiadomości Predict adresat pozna także numer telefonu oraz imię kuriera, dzięki czemu proces odbioru będzie jeszcze łatwiejszy i skuteczniejszy.
Predict e-mail wysyłany jest do wszystkich odbiorców, których adresy
e-mailowe zostaną podane na liście przewozowym. Rozwiązanie jest
oferowane w cenie standardowej usługi kurierskiej.
- Za pomocą usługi Predict chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów. Naszym celem jest jak najwyższy wskaźnik doręczalności już przy
pierwszej próbie podjętej przez kuriera. Nowa, udoskonalona wersja
Predicta ułatwi odbiór paczki. Chcemy, aby szybkie i wygodne doręczenie było standardem na rynku” – deklaruje Rafał Nawłoka, Prezes
Zarządu DPD Polska.

- Korzyści wynikające z usługi Predict odczują zarówno nadawcy, jak i adresaci
przesyłek kurierskich. Dla odbiorców oznacza ona możliwość zaplanowania dnia
w związku z precyzyjną informacją o wizycie kuriera, bezpośredni kontakt z nim,
a także pełną kontrolę nad doręczeniem dzięki opcji zmiany daty na bardziej
dogodną. Nadawcy z kolei, zwiększą efektywność dostarczenia przesyłki, a co za
tym idzie podniosą poziom satysfakcji swoich klientów i zwiększą prawdopodobieństwo powrotu do ich e-sklepów – dodaje Rafał Nawłoka.
REKLAMA

Stażyści w polskich
oddziałach Dachser
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Firma Dachser wraz z rozpoczęciem nowego
roku akademickiego przyjęła na staże i praktyki
do swoich oddziałów kolejnych młodych ludzi
w ramach programu stażowego oraz dualnych
studiów logistycznych realizowanych przy współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Dachser od początku swojej działalności w Polsce
aktywnie angażuje się w edukację przyszłych logistyków. Głównym celem operatora jest włączenie
w programy nauczania zajęć praktycznych, dzięki
którym młodzi ludzie będą lepiej przygotowani do
realizowania swojej kariery zawodowej.
PROGRAM STAŻOWY
Dachser realizuje autorski program stażowy
w Polsce od 2010 roku. Na staże trwające dwa lata
operator rekrutuje absolwentów szkół średnich,
którzy chcą związać swoją przyszłość z logistyką.
Zostają oni zatrudnieni na umowę o pracę na czas
określony, mają więc pensję i wszystkie pracownicze przywileje. Stażyści przechodzą przez kolejne
działy firmy, dzięki czemu poznają całą organizację.

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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FRACHT LOTNICZY DACHSER DLA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Globalny operator logistyczny – firma Dachser oferuje nową usługę frachtu lotniczego, łączącą przez lotnisko w Miami na Florydzie ogólnoświatową sieć transportową z Ameryką Łacińską.
Dzięki nowemu połączeniu, Dachser sprawnie konsoliduje
fracht lotniczy z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i oferuje regularne usługi transportowe do wszystkich głównych
portów lotniczych w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii,
Meksyku i Peru.

Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej optymalizować połączenia w ramach naszej globalnej sieci Air & Sea
Logistics. Ze zwiększonymi możliwościami transportowymi,
w połączeniu z konkurencyjnymi cenami i elastycznością, wychodzimy naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych klientów
– mówi Guido Gries, dyrektor zarządzający Air & Sea Logistics
Americas. Dzięki własnej kontroli przesyłek w punktach przeładunkowych, zapewniamy również wysoki poziom jakości usług.
Jest to bardzo istotne dla naszych klientów oraz idzie w parze
z naszym zaangażowaniem w jakość – dodaje. Dachser oprócz
klasycznych usług transportu lotniczego i morskiego oferuje
również ich innowacyjne połączenie, realizowane przez lotnisko
w Miami.
Międzynarodowe lotnisko w Miami odgrywa coraz większą
rolę w globalnym handlu oraz jest głównym punktem przeładunkowym do Karaibów i Ameryki Łacińskiej, do których
w ostatnich latach transport lotniczy dynamicznie rośnie. Jest to
największy port lotniczy w Stanach Zjednoczonych, przez który w 2014 roku przetransportowano 1,9 mln ton przesyłek i 9.
wśród lotnisk na świecie. Lotnisko w Miami posiada największą
liczbę regularnych lotów do Ameryki Łacińskiej. Około 80 procent tego frachtu lotniczego trafia na południe kontynentu.

PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻNA OD INNOWACJI

ÔÔ Autor: Sylwia Woźniak Foto: SOOT

Według założeń z unijnej strategii „Transport w roku 2050”, w najbliższych latach europejski transport ma przejść sporo zmian.
Zmiany te prowadzić mają do usprawnienia transportu przyszłości, co wprowadzić miałoby logistykę na zupełnie inny poziom.
Czy innowacje i moda na startupy idą w parze z optymalizacją i nowym standardem branży TSL?
Rewolucję w innowacyjnym podejściu do transportu czy logistyki ciężko sobie wyobrazić bez komputerów i dostępu do Internetu. Te dwa przełomowe wynalazki umożliwiają planowanie
oraz zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi z jednego
miejsca. Dodatkowym wyzwaniem, stał się fakt, że teraz te dwie
rzeczy chcemy mieć zawsze przy sobie, pod ręką w kieszeni.
Trend „online 24h” jest głównym motorem napędowym wykorzystywanym w startupach, które ułatwiać mają życie użytkownikom. Nowinki technologiczne na dobre więc zagościły w życiu
każdego, kto posiada smartfon. To również ma niemałe znaczenie na kierunek wybieranych zmian i innowacji.
NOWOCZESNE ZAKUPY
Większe zaufanie do transakcji wykonywanych online i przez
telefon, doprowadziło do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami opartymi na sprzedaży mobile czy online. Nie od dziś wiadomo, że e-handel napędza rozwój branży TSL. Startupy związane
z usprawnieniem kanału sprzedaży, ale również wyboru środka
transportu, który maksymalnie skróci czas dostawy, wpływają
zatem pośrednio na branżę logistyczną. Technologie pozwalające monitorować drogę przesyłki, drony które zamiast kurierów
transportują wybrane przesyłki, to tylko niektóre ze sposobów,
na wypracowanie przewagi konkurencyjnej przez firmy w tej
branży. - Zmieniające się preferencje użytkowników dokonujących zakupów w sieci, wymusiły pewne innowacje w procesie
zakupowym. Dlatego powstaje wiele technologii i rozwiązań,
które skracają czas oczekiwania na zamówiony towar, ale rów-

nież te, które wpływają pośrednio na środek transportu - komentuje Sławomir Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT.
W każdej branży widać wpływ cyfryzacji, która prowadzić ma
ostatecznie do zmniejszenia liczby elementów pośrednich. Również na branżę transportową oraz logistyczną duży wpływ miał
rozwój technologii mobilnych, które prowadzić mają do zmniejszenia ograniczeń w procesie logistycznym. Rozwiązania i technologie mobilne są według użytkowników bardziej wygodne
i szybsze, a to prowadzi do wyznaczenia nowego standardu
usług dostępnych zawsze na wyciągnięcie ręki.
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P3 rozpoczyna budowę spekulacyjną w Rumunii
ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3, ogólnoeuropejski deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości
logistycznych, wybuduje nowy obiekt w swoim parku P3 Bukareszt
w Rumunii na zasadzie budowy spekulacyjnej. Magazyn o powierzchni 28.000 m² to pierwszy budynek, który zostanie wybudowany przez
P3 w Rumunii po nabyciu przez nią parku logistycznego P3 Bukareszt
– największego parku na terenie kraju – co nastąpiło w tym roku (2015).
Budowa rozpoczęła się pod koniec ubiegłego miesiąca (wrzesień).
Park, położony strategicznie w odległości około 13 km na zachód od
centrum Bukaresztu, zajmuje obecnie 215.000 m² i jest w całości wynajęty.
Dodatkowo na terenie parku znajduje się 40 ha gruntu, który można zabudować w celu udostępnienia około 160.000 m² dodatkowej powierzchni
w jednostkach od 5.000 m² do 50.000 m². Nowy budynek, którego ukończenie jest planowane na kwiecień 2016 r., zostanie wybudowany na działce
o powierzchni 6 ha.
„Dynamiczny rozwój rynku logistycznego w Rumunii zaowocował nadzwyczajnym zainteresowaniem powierzchnią magazynową, do tego stopnia, że odsetek wolnych obiektów spadł do zaledwie 5% w obszarze Bukaresztu” – komentuje Ian Worboys, CEO P3. „Budując ten magazyn w systemie
spekulacyjnym, możemy dostarczyć klientom powierzchnię dostępną od
ręki, ale także jesteśmy w stanie dostosować ją do indywidualnych potrzeb
klienta. Projekt ten wyraźnie podkreśla nasze zaangażowanie w Rumunii, na

terenie której pojawiliśmy się po raz pierwszy w 2010 roku. Jesteśmy tu po
to, aby inwestować i rozwijać się, odpowiadając na potrzeby naszego szerokiego grona klientów w Europie, którzy oczekują obiektów o wysokiej jakości
i usług o wartości dodanej. Wszechstronne europejskie doświadczenie firmy
P3 w połączeniu z jej wiedzą na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wysokim poziomem znajomości rynku rumuńskiego umożliwiają nam
osiąganie tych celów” – kontynuował.

Rośnie lista najemców
MLP Pruszków II

Polski rynek inwestycyjny
z perspektywy Expo Real

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

ÔÔ Autor: Hanna Milczarek, Investment Director AXI IMMO Foto: AXI IMMO Group

Aluflam, duński koncern wytwarzający przeciwogniowe konstrukcje z aluminium i szkła, podpisał umowę najmu 4,5 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnej w parku MLP Pruszków II, należącym do MLP Group. W transakcji
pośredniczyła agencja Sharman Church.
Firma Aluflam Extrusion Sp. z o.o., wchodząca
w skład duńskiego koncernu, podpisała umowę
z MLP Group dotyczącą najmu około 4,5 tys.
mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP
Pruszków II.
Spółka zamierza przeznaczyć blisko 4,3 tys.
mkw. na cele produkcyjno-magazynowe. Z kolei na powierzchnie socjalno-biurowe wygospodarowane zostanie nieco ponad 0,2 tys. mkw.
Ze względu na produkcyjny charakter działalności, konieczna będzie odpowiednia adaptacja obiektu pod potrzeby Aluflam.
Grupa Aluflam specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji przeciwpożarowych
z aluminium i szkła. W ofercie Aluflam znajdują się m.in. okna, drzwi, drzwi przesuwne, okna
dachowe i szklane dachy. Produkty koncernu
są dostępne na całym świecie. „Zawarta umowa zakłada dostarczenie najemcy powierzchni
dostosowanych do działalności produkcyjnej.
Jesteśmy pod tym względem bardzo elastyczni
i dopasowujemy nasze obiekty do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Taka strategia
zapewnia nam systematyczną poprawę osiąganych wyników” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu
MLP Group S.A.

Rynek inwestycyjny
w Polsce i regionie
Europy
Środkowo-Wschodniej
ma
potencjał
rozwoju,
jednak jak pokazały
tegoroczne targi Expo
Real, z powodu braku
produktu
inwestycyjnego największy
kapitał kieruje swoją uwagę na kraje Europy
Zachodniej i Południowej, do Hiszpanii i Włoch
oraz Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Główny kierunek inwestycyjny największych
funduszy to obecnie Niemcy, Hiszpania czy Włochy oraz Francja. Rynki te zyskują zainteresowanie
inwestorów, pomimo niskich stóp kapitalizacji, ze
względu na wielkość i dostępność projektów we
wszystkich głównych sektorach nieruchomości
komercyjnych. Gospodarki Hiszpanii i Włoch wychodzą z kryzysu, widoczne jest ożywieni na rynku nieruchomości, co składnia kolejne fundusze
do inwestowania w tym regionie. Nieruchomości
mniejszych rynków inwestycyjnych krajów skandynawskich też brane są pod uwagę jako dopełnienie portfeli inwestycyjnych większych graczy.
Widoczne jest, że Europa Środkowo-Wschodnia, a zwłaszcza Polska, nadal uznawana jest za
jeden z najlepszych rynków inwestycji bezpośrednich, jednak brak gotowych do sprzedaży
projektów, sprawia, że największy kapitał czeka
na pojawienie się nowych produktów. Okres
przestoju powinien nie trwać dłużej niż 12-24
miesiące. Obecnie w budowie lub na ukończeniu
jest wiele strategicznych projektów zwłaszcza

Infrastruktura

Sprzedaż dwóch parków
ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych sprzedał niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu Deka Immobilien dwa
parki logistyczne MLP Tychy oraz MLP Bieruń.
Wartość transakcji została ustalona łącznie na
blisko 90 mln euro. Pozyskane środki zostaną
wykorzystane na finansowanie nowych inwestycji. Zarząd MLP Group zamierza część zysku
z transakcji przeznaczyć też na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
MLP Group podpisało dwie umowy z WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
(Deka Immobilien) dotyczące sprzedaży parków logistycznych MLP Tychy oraz MLP Bieruń.
Łączna wartość obu transakcji została ustalona
na blisko 90 mln euro netto, czyli około 380
mln zł. Docelowa powierzchnia parku MLP Tychy sięga 92,6 tys. mkw., a parku MLP Bieruń
wynosi 55 tys. mkw.
W transakcji pośredniczyła firma doradcza
Colliers International, a doradcą prawnym MLP
Group była kancelaria Baker & McKenzie.

handlowych i magazynowych, a także biurowych.
W tym kontekście zyskuje sektor logistyczny,
który potrzebuje najmniej czasu na przeprowadzenie procesu deweloperskiego. Dodatkowym
argumentem za logistyką jest wysoka dynamika
popytu w sektorze.
Od początku roku spada wartość transakcji inwestycyjnych w regionie CEE i Polsce. Jest to spowodowane ograniczoną ilością produktów prime
oraz portfeli inwestycyjnych.
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WYSOKI POZIOM TRANSAKCJI INWESTYCYJNYCH

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield łączna wartość transakcji inwestycyjnych na najważniejszych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech,
wyniosła w trzecim kwartale bieżącego roku ponad 1,8 mld euro w porównaniu z 889 mln euro w poprzednim kwartale. Od
początku roku zainwestowano w tym regionie 4,16 mld euro, czyli podobną wartość, co w analogicznym okresie ubiegłego roku.
James Chapman, Partner i dyrektor działu rynków kapitałowych
w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield,
powiedział: „Zgodnie z naszymi przewidywaniami aktywność inwestycyjna w trzecim kwartale wzrosła dwukrotnie w porównaniu z drugim kwartałem. Wolumen transakcji jest obecnie o ok.
34% wyższy od średniej pięcioletniej, co świadczy o pozytywnych nastrojach na rynku, zwłaszcza w Polsce i Czechach”.

James Chapman, Partner i dyrektor działu rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield.

Wzrost aktywności inwestycyjnej w ujęciu kwartalnym odnotowano we wszystkich krajach i sektorach nieruchomości. Polska jest nadal najważniejszym celem dla zagranicznego kapitału, o czym świadczy dwukrotny wzrost obrotów z 365 mln euro
w drugim kwartale bieżącego roku do 800 mln euro w trzecim
kwartale. Na drugim miejscu znalazły się Czechy z inwestycjami
rzędu 428 mln euro w trzecim kwartale, a w dalszej kolejności
Rumunia (338 mln euro) i Węgry (242 mln euro). Wyniki te świadczą o znacznym ożywieniu na tych dwóch rynkach. Trend ten
może się utrzymać również w 2016 r. i przełożyć się na wzrost aktywności również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Bułgaria i Chorwacja.

W trzecim kwartale bieżącego roku nieruchomości handlowe
i biurowe cieszyły się podobnym zainteresowaniem inwestorów
– przypadło na nie łącznie 82% wolumenu obrotów. Za wzrost
aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym odpowiada
większe od oczekiwanego ożywienie na rynku najmu i spadek
wskaźników pustostanów, natomiast dane dotyczące wydatków
konsumpcyjnych za wrzesień wskazują na imponujący wzrost
w sektorze handlowym. Największą transakcją w trzecim kwartale był zakup Centrum Handlowego Riviera o powierzchni 70 tys.
mkw. w Polsce przez fundusz Union Investment, któremu doradzał dział Rynków Kapitałowych firmy Cushman & Wakefield.
James Chapman podsumowuje: „Przewidujemy dalszy wzrost
aktywności inwestycyjnej w ostatnich miesiącach roku. Europa
Środkowa przyciąga coraz więcej inwestorów, którzy mogą liczyć na produkty inwestycyjne wysokiej jakości. Wartość transakcji w regionie wyniesie w tym roku ok. 7 mld euro, a w przyszłym roku może jeszcze bardziej wzrosnąć”.

Budowa hali E w North-West Logistic Park
ÔÔ Źródło: Waimea Holding S.A. Foto: Waimea Holding S.A.

Budowa hali E na terenie kompleksu North-West Logistic Park w Szczecinie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Powierzchnia najmu kolejnej hali wynosi 5 400 mkw., oddanie do użytkowania
zaplanowano pod koniec stycznia 2016 roku. Generalny wykonawca inwestycji firma Trasko – Inwest
kończy prace związane z postawieniem ścian i dachu
hali. Obecnie trwają także prace przygotowawcze do
wylania posadzki przemysłowej. W związku z dużym
zainteresowaniem powierzchniami najmu zaplanowano dalszy rozwój kompleksu logistycznego. W planach jest budowa kolejnych hal F i G, w sąsiedztwie
hali A. Łącznie 7 hal terenie kompleksu North-West
Logistic Park w Szczecinie zajmie powierzchnię 77 tysięcy metrów kwadratowych na 18 hektarach gruntu.
Na 14 hektarowej działce inwestor stworzył nowoczesny park logistyczny oraz prawdziwy park zieleni zakładając 35 000 metrów kwadratowych trawnika,
sadząc 100 drzew i 6 000 krzewów. Dookoła obiektu powstała nowoczesna infrastruktura – parkingi oraz zabudowa towarzysząca, obecnie powstaje kantyna dla pracowników.
Inwestorem North-West Logistic Park w Szczecinie jest spółka North-West Logistic Park Sp. z o.o. należąca do grupy inwestycyjnej Waimea Holding S.A.
Finansowanie inwestycji zapewnia spółka Waimea Holding S.A. oraz BOŚ Bank Centrum Korporacyjne w Szczecinie.
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P3 NA FALI WYNAJMU

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

WHEELS Logistics, Hager Polo oraz Euroser wynajęły łącznie 8.380 m² powierzchni w dwóch parkach logistycznych w Polsce
należących do P3, wyspecjalizowanego właściciela, dewelopera i zarządcy europejskich obiektów logistycznych.
JWHEELS Logistics podpisał umowę na dodatkowe 2.660 m² powierzchni magazynowej, zwiększając tym samym swoją obecność w P3 Poznań, parku który ma powierzchnię 100.000 m², do
8.660 m². Kilka miesięcy wcześniej (maj 2015) ta sama firma wynajęła prawie 8.800 m² nowej powierzchni magazynowo - biurowej w parku logistycznym P3 Plzeň w Czechach.
Z kolei Hager Polo - dostawca rozwiązań elektrotechnicznych oraz systemów automatyki budynków - zdecydował się na
przedłużenie swojej umowy najmu w P3 Poznań. Firma zajmuje w parku 3.720 m² powierzchni magazynowo – biurowej i jest
klientem P3 od 4 lat.
Trzecia umowa podpisana przez P3 dotyczy najmu 2.000 m²
w P3 Błonie, parku logistycznym o powierzchni 175.000 m², położonym 30 km na zachód od Warszawy. Nowym klientem jest
Euroser - dystrybutor i eksporter uznanych europejskich marek
nabiałowych.
Andrzej Wroński, Dyrektor Krajowy P3 w Polsce, powiedział: „Umowy z WHEELS Logistics oraz Hager Polo w P3 Poznań
świadczą o tym, że jesteśmy nastawieni na budowanie długoterminowych relacji z klientami. Staramy się wspierać naszych

klientów także w ich rozwoju i w miarę jak rośnie ich działalność,
oferować im odpowiednią powierzchnię magazynową. Z przyjemnością witamy również nowych klientów w naszych parkach
logistycznych, takich jak Euroser w P3 Błonie i mamy nadzieję
na współpracę przez kolejne lata. Ostatnio podpisane umowy
zwiększyły całkowitą liczbę klientów P3 w Polsce do 46.”

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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KONIEC NAJMU LUB DZIERŻAWY –
JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI OBU STRON UMOWY?

ÔÔ Autor: Adwokat Anna Maksymiuk, Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Umowy najmu i dzierżawy należą do dokumentów sporządzanych wyjątkowo często w obiegu rynkowym, jednak wiele osób
fizycznych i prawnych nie do końca zdaje sobie sprawę z przysługującym im praw oraz ciążących na nich obowiązkach. Problem
z właściwą i jednoznaczną interpretacją przepisów pojawia się często w sytuacji, gdy jedna ze stron umowy decyduje się zakończyć najem lub dzierżawę i to bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.
Umowy najmu i dzierżawy wygasają w kilku przypadkach
– najczęściej z powodu: upływu czasu, na jaki zostały zawarte, zgodnego rozwiązania przez obie strony lub wypowiedzenia złożonego przez jedną ze stron (z zachowaniem lub
bez terminów wypowiedzenia)[1]. Zdarzają się także sytuacje, kiedy rozwiązanie umowy następuje na skutek zniszczenia przedmiotu najmu lub dzierżawy. Nieco rzadziej zakończenie umowy najmu lub dzierżawy jest z kolei konfuzją,
czyli połączeniem uprawnień i obowiązków wynajmującego
(wydzierżawiającego) oraz (najemcy) dzierżawy – najczęściej np. w razie nabycia przedmiotu umowy przez najemcę/
dzierżawcę.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI
Podstawowym obowiązkiem najemcy lub dzierżawcy po
zakończenia trwania umowy jest zwrot jej przedmiotu. Strony mogą ustalić, że zwrot nastąpi w innym czasie niż moment
wygaśnięcia samej umowy[2]. Jeżeli strony postanowią zaś,
aby nie zawierać dodatkowych postanowień, to obowiązek
zwrotu powstaje w chwili wygaśnięcia danego stosunku
prawnego. Co istotne, taki obowiązek dotyczy również podnajemcy oraz osoby, która korzysta z przedmiotu najmu na
zasadzie użyczenia.
PODOBNIE JEST W PRZYPADKU UMOWY DZIERŻAWY.
Sytuacja może jednak ulec znacznej komplikacji m.in.
w momencie zawarcia przez dzierżawcę umowy poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Wówczas wydzierżawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania
terminów wypowiedzenia, ale umowa poddzierżawy wiąże
w dalszym ciągu wydzierżawiającego i poddzierżawcę. Ma
to fundamentalne znaczenie, gdyż uniemożliwia to odzyskanie przedmiotu umowy przez wydzierżawiającego[3]. Uzasadnia to wyrok Sądu Najwyższego, którego końcowa teza
brzmi: „zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje rozwiązania z mocy prawa stosunku poddzierżawy”.
ZWROT W STANIE NIEPOGORSZONYM
Po zakończeniu umowy najemca ma obowiązek zwrócić
rzecz w stanie niepogorszonym, uwzględniając jednak normalne użycie rzeczy. Dotyczy to również zwrotu przedmiotu
dzierżawy. Rozwiązaniem, po które często sięgają obie strony, aby uniknąć wątpliwości co do stanu przedmiotu umowy
w chwili zwrotu, jest sporządzenie możliwie jak najbardziej
szczegółowego tzw. protokołu odbioru. Niejednokrotnie dołącza się do niego również materiał fotograficzny. Rzetelny,
nie budzący wątpliwości, protokół odbioru pozwala uniknąć
długotrwałego udowadniania wzajemnych stanowisk. Ogranicza także zaangażowanie w ten proces świadków, którzy
mogliby potwierdzić, w jakim stanie znajdowała się rzecz
w momencie zwrotu. Oczywiście strony powinny sporządzić podobny raport w trakcie wydawania przedmiotu, czyli
w chwili rozpoczęcia umowy.

ROZLICZENIE NAKŁADÓW
Obowiązkiem stron po zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy jest rozliczenie nakładów przeznaczanych na pokrycie
strat wynikających ze zniszczeń. Kwestie te najlepiej uregulować
w samej umowie, ponieważ przepisy prawa dopuszczają tutaj
dużą swobodę. W razie braku szczegółowych postanowień, gdy
stopień zużycia przedmiotu umowy jest niewspółmierny do
normalnego używania, najemca lub dzierżawca zobowiązany
jest do naprawienia szkody. Z kolei w odwrotnym przypadku,
gdy najemca lub dzierżawca dokonał ulepszeń przedmiotu wynajmujący może zatrzymać usprawnioną wersję przedmiotu po
rozliczeniu się z najemcą lub dzierżawcą. Zdarzają się również
przypadki, w których wynajmujący lub wydzierżawiający domaga się przywrócenia pierwotnego stanu, co mógł wcześniej
zastrzec w umowie.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Roszczenia, w których wynajmujący lub wydzierżawiający
domaga się naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub
pogorszenia przedmiotu umowy, przedawniają się w ciągu jednego roku – licząc od dnia jego zwrotu. W takim samym czasie
przedawniają się roszczenia najemcy lub dzierżawcy, które dotyczyć mogą np. zwrotu nakładów z tytułu ulepszenia przedmiotu
lub nadpłaconego czynszu.
[1] - W artykule pominięte zostały szczegółowe regulacje dotyczące lokali mieszkalnych,
do których odnosi się ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów. (Dz.U. Nr 71,
poz. 733, ze zm.). Omówione zagadnienia odnoszą jednak się do wszelkich lokali o innym
charakterze niż mieszkalny.
[2] - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przewiduje pewną elastyczność w tym zakresie..
[3]_Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20.07.2006r., sygnatura V CSK 200/06.
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