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NOWY DYREKTOR HANDLOWY
ID LOGISTICS POLSKA

ÔÔ Źródło: ID Logistics, Foto: ID Logistics

ID Logistics Polska, czołowy międzynarodowy dostawca usług logistycznych,
wzmacnia dział sprzedaży. W październiku na jego czele stanęła Marzena Wal, nowy
dyrektor handlowy firmy i odpowiada za efektywny rozwój biznesu, pozyskiwanie
nowych klientów oraz realizację przyjętej strategii sprzedaży i marketingu firmy.
Marzena Wal z branżą TSL związana jest od
ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe
zdobywała pełniąc funkcje menadżerskie
w działach sprzedaży i operacji, zarówno
po stronie klienta jak i dostawców usług
logistycznych. Tworzyła struktury sprzedaży, odpowiadała za budowanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz zarządzanie
procesami logistycznymi i transportowymi.
„Dotychczasowe doświadczenie nauczyło
mnie patrzenia na zagadnienia logistyczne
z różnych punktów widzenia. Dzięki temu
lepiej wiem, czego oczekuje klient i jak na te
oczekiwania może odpowiedzieć operator
logistyczny, który z nim współpracuje“ powiedziała Marzena Wal.
„ID Logistics jest firmą, która stawiając na
innowacyjność, dynamikę i wysoką jakość
usług, konsekwentnie buduje swoją pozycję
lidera dedykowanej logistyki kontraktowej.

Airbus A320neo
wchodzi na rynek
ÔÔŹródło: Airbus

24 listopada 2015 roku A320neo, najlepiej
sprzedający się samolot wąskokadłubowy na
świecie, otrzymał certyfikaty typu Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (European
Aviation Safety Agency – EASA) i Federalnej Administracji Lotnictwa (Federal Aviation Administration – FAA). Samolot wyposażony jest w silniki Pratt & Whitney Pure Power PW1100G-JM.
Certyfikat typu EASA dla samolotu A320neo
podpisał Trevor Woods, dyrektor EASA ds.
certyfikacji, a certyfikat FAA – Jeffrey Duven,
dyrektor FAA ds. transportu lotniczego i certyfikacji samolotów. Certyfikaty odebrali Charles
Champion, wiceprezes ds. inżynierii w firmie

Cieszę się, że dołączyłam do tak doświadczonego i świetnego zespołu. W najbliższym
czasie planuję wdrożenie dedykowanych
rozwiązań z zakresu e-commerce, będę też
pracować nad umacnianiem pozycji firmy
na rynku usług logistycznych skierowanych
do sieci handlowych i branży FMCG“ zapowiada Marzena Wal.

Nowa usługa DHL Parcel
ÔÔŹródło: DHL Parcel

DHL Parcel rozpoczął kampanię reklamową
promującą swoją nową usługę „Przekieruj
paczkę”. „Przekieruj paczkę” to usługa, która umożliwia m.in. zmianę adresu doręczenia zamówionej przesyłki, kiedy ta jest już
w drodze do odbiorcy. By to zrobić wystarczy
dostęp do komputera bądź urządzenia mobilnego połączonego z siecią internetową.
Za pomocą specjalnie w t ym celu
stworzonego serwisu Przekieruj paczkę
(www.przekieruj.dhlparcel.pl) odbiorca przesyłki będzie mógł sam, bez konieczności
kontaktu z nadawcą, zadecydować o najwygodniejszym sposobie przekierowania,
a do wyboru będzie miał m.in. ponad 1000
Punktów Parcelshop, bądź dowolne miejsce
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
poprzednio wybranej lokalizacji, bez względu na to, czy jest to mieszkanie sąsiada, znajomych czy też miejsce pracy.
Kampania wystartowała 9 listopada i obejmie działania w internecie oraz na materiałach BTL (witryny Parcelshop, ulotki, plakaty).
Autorem koncepcji kreatywnej kampanii
jest agencja Directors, media zaplanował
i kupił MEC, film instruktażowy przygotował
Film Wagon.
REKLAMA

Airbus, oraz Pierre-Henri Brousse, główny inżynier programu A320neo.
A320neo pomyślnie ukończył surowy program testów certyfikacyjnych, podczas którego płatowiec i systemy samolotu dokładnie
sprawdzono, dalece wykraczając poza projektowe wartości graniczne, aby upewnić się, że
spełnia on wszystkie kryteria zdatności do lotu.
Trzy egzemplarze testowe wyposażone w silniki Pratt & Whitney pomyślnie wykonały około
350 lotów o łącznym czasie ponad 1 070 godzin,
z czego 300 ukończono z wykorzystaniem tego
samego samolotu w warunkach przypominających normalne warunki funkcjonowania linii
lotniczych w celu zapewnienia dojrzałości operacyjnej już w dniu wejścia do służby.

l

1

DPD POLSKA
DOCENIONA

ÔÔ Źródło: DPD

Spółka DPD Polska otrzymała tytuł Najlepszego Dostawcy 2015
w rankingu najpopularniejszej w Polsce porównywarki cenowej Ceneo.pl. DPD wyprzedziła m.in. Pocztę Polską (najniższy
stopień na podium) i InPost (2. miejsce). Ranking powstał na
podstawie opinii klientów portalu ceneo.pl.
Program „Zaufane Opinie Ceneo.pl” jest
największym i najstarszym programem
badającym wiarygodność internetowych sklepów w Polsce. System opiera
się na gromadzeniu i analizie internetowych ankiet, które są wypełniane przez
klientów po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym. W tym roku po raz
pierwszy przeprowadzono także ranking dostawców.
W ramach formularza Zaufanych Opinii,
klienci oceniają każdy aspekt doręczenia przesyłki: szybkość dostawy, dobry
stan paczki, elastyczne podejście kuriera
do czasu i miejsca odbioru przesyłki, stały kontakt z firmą dostawczą i kurierem,
opcję sprawdzenia statusu przesyłki oraz
możliwość realizacji różnych form płatności w przypadku odbioru za pobraniem
(karta płatnicza, gotówka). Zestawienie
Najlepszych Dostawców powstaje na
podstawie danych pochodzących z niemal 300 tysięcy opinii przesłanych przez
klientów.
Według statystyk Ceneo.pl, DPD uzyskała średnią ocen na poziomie 4,8 w skali

od 1 do 5, a aż 97% użytkowników poleca
dostawcę, co jest najlepszym wynikiem
wśród firm kurierskich i pocztowych.
– Cieszymy się ze zwycięstwa w rankingu ceneo.pl przede wszystkim dlatego, że
ocena jest bardzo wiarygodna i pochodzi
bezpośrednio od samych klientów. To
właśnie ich satysfakcja jest dla nas priorytetem. Nie spoczywamy jednak na laurach i dalej będziemy usprawniali nasze
usługi, aby średnia ocen była jeszcze wyższa – mówi Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu
DPD Polska.
To już drugie wyróżnienie otrzymane
przez DPD Polska w tym roku. W prestiżowym raporcie E-commerce w Polsce
2015, przygotowanym przez Instytut Gemius, dla E-commerce Polska, DPD została
uznana najczęściej wybieraną firmą kurierską w Polsce przez klientów sklepów
internetowych.
– Pozycja lidera w badaniach Gemiusa
pokazuje wysoki poziom zaufania wśród
klientów sklepów internetowych, ale także właścicieli e-sklepów. Jest to efekt nie
tylko wysokiego poziomu doręczalności

przy pierwszej próbie, ale także szerokiej
oferty i usług dodatkowych, jakie proponujemy klientom instytucjonalnym – dodaje Rafał Nawłoka.

Brześć w sieci DB
Schenker Logistics
ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics, Foto: DB Schenker Logistics

Wprowadzony w październiku br., nowy serwis
DB Schenker Logistics sprawił, że przesyłki
klientów tej firmy będą od tej pory trafiać także
do białoruskiego Brześcia. Dostawy przesyłek
drobnicowych w rejonie Brześcia będą odtąd realizowane w znacznie krótszym czasie
i w bardziej atrakcyjnych cenach.
Piotr Gola, Szef ds. Przewozów Drobnicowych DB Schenker Logistics, zapewnia, że firma
dostrzega potencjał do dalszego rozwoju serwisu drobnicowego na kierunku wschodnim.
– Głównym bodźcem do rozwoju są potrzeby
klientów w krajach wschodnich. Chcemy nie
tylko rozwijać połączenia pomiędzy Polską
i krajami wschodnimi, ale przede wszystkim
łączyć całą sieć DB Schenker Logistics w Europie z kierunkami wschodnimi. Dzięki wykorzy-
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staniu tej sieci nasi klienci na Wschodzie mają
do dyspozycji przewozy z każdego zakątka
Europy przez Polskę – wyjaśnia. – Co istotne,
z uwagi na raportowany przez Ministerstwo
Gospodarki spadek wywozu na kierunkach
wschodnich, możemy zaoferować Klientom
rozwiązania bardziej atrakcyjne cenowo od
przewozów całopojazdowych, dopasowane
do ich aktualnych potrzeb – dodaje Piotr Gola.
Brześć to drugie po Mińsku miasto na Białorusi, do którego przesyłki klientów DB Schenker Logistics będą kierowane bezpośrednim
połączeniem samochodowym.

Chronometr wydarzeń

2

PANATTONI EUROPE TRIUMFUJE

ÔÔ Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, potwierdził swoją pozycję w branży. Podczas tegorocznej edycji CIJ Awards 2015 deweloper zdobył aż 4 nagrody: Przemysłowo-Magazynowy Deweloper Roku, Osobowość Roku, przyznana Robertowi Dobrzyckiemu, a także Marketingowy Zespół Roku i Zespół PR.
Panattoni Europe kolejny raz triumfuje w CIJ
Awards, konkursie organizowanym przez
CIJ Journal – miesięcznik poświęcony branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja była 14.,
a wręczenie nagród odbyło się 5 listopada
br. w warszawskim hotelu Westin podczas
uroczystej gali. Tego wieczoru zespół Panattoni Europe wywoływany był czterokrotnie, by odebrać nagrody w następujących
kategoriach: Przemysłowo-Magazynowy

Deweloper Roku, Osobowość Roku, którą
otrzymał Robert Dobrzycki, Dział Marketingu Roku oraz Dział PR. Konkurs zyskał miano prestiżowego i z każdą edycją przyciąga
przedstawicieli branży nieruchomości Europy Środkowej i Wschodniej. Poza Polską organizowany jest także w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji.
Przemysłowo-Magazynowy Deweloper
Roku / Industrial Warehouse Developer of
the Year.

Wyróżnienie przyznane Panattoni Europe potwierdziło 10-letnią aktywność dewelopera w branży i jednocześnie doceniło
niebywale intensywne 12 miesięcy pracy
całego zespołu – od listopada 2014 do końca października br. Do osiągnięć firmy należało – oprócz nieprzerwanej pozycja lidera
w Polsce – zarówno dostarczone na rynek
CEE, jak i będące w trakcie realizacji projekty.

DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ

ÔÔ Źródło: PEKAES

l

Gminę Jarocin, Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Radę Sołecką w Witaszycach biblioteka zebrała dodatkowe
prawie 20 tysięcy złotych na remont.
W najbliższych miesiącach PEKAES i Kulczyk Foundation przeprowadzą remonty pozostałych bibliotek nagrodzonych
Biblioteka jest jedną z dziesięciu ogól- 10 tysięcy złotych. Dzięki zaangażowaniu w konkursie. Więcej informacji o konkurnopolskich placówek, które w ramach lokalnej społeczności Witaszyc oraz do- sie i laureatach na stronie internetowej
projektu otrzymały wsparcie w kwocie datkowemu wsparciu udzielonemu przez projektu – www.pekaespomaga.pl.

W ramach projektu „CSR – dziesięć na dziesięć” organizowanego przez polskiego operatora logistycznego, firmę PEKAES, przy wsparciu fundacji Kulczyk Foundation oraz przedstawicieli kampanii społecznej „Zaczytani.org”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin – Filia w Witaszycach została
wyremontowana.

FM LOGISTIC PRZYJAZNYM PRACODAWCĄ

ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

Podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Transportu i Logistyki, zostały ogłoszone wyniki plebiscytu „Przyjazny
Pracodawca Branży TSL”. W tym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło do FM Logistic. Przyjazny Pracodawca TSL to plebiscyt
dedykowany firmom z branży Transport Spedycja Logistyka (TSL). Głównym jego celem jest promowanie pracodawców, którzy
utrzymują wysokie standardy związane z tworzeniem i projektowaniem miejsc pracy, rozwojem kompetencji i promocji talentów, a także zapewniają godne i przyjazne warunki zatrudnienia.
Zwycięzcy plebiscytu zostali wyłonieni w trzech kategoriach
określonych na podstawie wielkości firmy, biorąc pod uwagę
liczbę zatrudnionych ogółem. Kapituła oceniająca brała pod
uwagę trzy obszary funkcjonowania firmy związane z polityką personalną: rozwój kadr, wynagrodzenia i motywację oraz
zarządzanie kadrami. FM Logistic wygrało plebiscyt i otrzymało statuetkę w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” (powyżej
500 zatrudnionych).
– Mamy pełną świadomość tego, że siłą FM Logistic są
ludzie. Ich unikalne doświadczenia, predyspozycje i kompetencje umiejętnie zarządzane składają się na sukces dla
organizacji. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować
w rozwój zespołu , bo on właśnie stanowi w znaczącym
stopniu o naszej przyszłości. Dlatego nagroda „Przyjazny
Pracodawca Branży TSL”, to nie tylko ogromne wyróżnienie,
ale także potwierdzenie właściwego kierunku naszych starań – mówi Magdalena Hotyńska, Dyr. ds. Zasobów Ludzkich
w FM Logistic w Polsce.
Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz wręczenie statuetek „Przyjazny Pracodawca 2015” miało miejsce 5 listopada br. w Warszawie, podczas III edycji targów TransPoland.
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NAGRODA ZA E-SPRZEDAŻ

Kampania pt. „Praca
jakich mało.”

Firma PROMAG S.A. znalazła się w gronie zwycięzców tegorocznej edycji rankingu
e-Gazeli Biznesu, organizowanego przez Puls Biznesu we współpracy z firmą badawczą ARC Rynek i Opinia. Ranking wyłonił najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwa w branży e-commerce.

ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics, Foto: DB Schenker Logistics

ÔÔ Kamil Kubicz, Foto: PROMAG

– Cieszy nas obecność w gronie laureatów konkursu, zwłaszcza że jesteśmy
jedną z pierwszych firm w branży logistycznej, która wprowadziła możliwość
zakupów własnych produktów przez
Internet. Polski e-handel niemal każdego roku cechuje się bardzo dużą, dwucyfrową dynamiką wzrostu i z pewnością będzie w kolejnych latach jednym
z najszybciej rozwijających się rynków.
Takiej oferty oczekują także nasi klienci
i branża logistyczna, dlatego planujemy
kolejne inwestycje w ten kanał sprzedaży. W 2014 roku nasza sprzedaż internetowa wzrosła w stosunku do roku
2013 o 26% i zależy nam by ten trend
utrzymać w kolejnych latach – powiedziała Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
w PROMAG S.A.
DOSTAWA W 24 GODZINY
Pierwszy sklep internetowy PROMAG
otworzył w 2002 roku. W marcu 2015
uruchomiono całkowicie nową wersję
sklepu pod adresem www.e-promag.pl
– w pełni responsywną i dostosowaną
do urządzeń mobilnych. Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z serwisu, wprowadzono całkowicie intuicyjny interfejs,
a proces zakupowy uproszczony został
do kilku podstawowych kroków. Dodatkowymi udogodnieniami jest także porównywarka produktów oraz możliwość
filtrowania listy produktów według wła-

Kampus produkcyjny
Flextronics
ÔÔŹródło: Flextronics International Poland, Foto: Flextronics International Poland

snych parametrów. Użytkownicy mają
także dostęp do leksykonu podstawowych pojęć intralogistycznych i mogą
wystawiać opinie na temat zakupów.
– Staramy się na bieżąco wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom
stawianym przez rynek. Jedną z naszych
przewag jest na pewno duże zaplecze
magazynowe, dzięki czemu większość
produktów dostępnych za pośrednictwem e-promag.pl możemy oferować
niemal od ręki. Ponad 90% nadawanych
przez nas przesyłek dociera do odbiorcy
w przeciągu jednego dnia roboczego.
Aby zachęcać do korzystania ze sklepu
internetowego wprowadzamy także cyklicznie oferty promocyjne oraz wyprzedaże produktów i rozwijamy programu
lojalnościowy. Cały czas inwestujemy
także w podnoszenie jakości obsługi
klienta – dodaje Karolina Tokarz.
Spółka Flextronics International Poland działająca w Tczewie na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, rozbudowała swój park
przemysłowy o kolejny obiekt – centrum logistyczno-produkcyjne o powierzchni 9 300 m².
12 listopada odbyło się uroczyste otwarcie
centrum logistyczno-produkcyjnego Flextronics
International Poland. W wydarzeniu udział wzięli
między innymi Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Ryszard Świlski, Wiceprezes Zarządu
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej –
Józef Adam Bela, Prezydent Tczewa – Mirosław
Pobłocki, Starosta Tczewski – Tadeusz Dzwonkowski, przedstawiciele korporacji, lokalnych
instytucji i organizacji oraz pracownicy firmy.
Centrum logistyczno-produkcyjne zostało
przystosowane do końcowych etapów produkcji, wysokiego składowania towaru, za-

W listopadzie rozpoczęła się kampania promocyjna spółek Grupy Deutsche Bahn w Polsce.
Jej celem jest informowanie o korzyściach,
jakie niesie ze sobą praca dla firm Grupy, w tym
dla DB Schenker Logistics.
Kampania pt. „Praca jakich mało.” dotyczy
czterech spółek Grupy Deutsche Bahn działa-

jących w Polsce. Jej ambasadorami zostali pracownicy. W przypadku DB Schenker Logistics
to osoby związane ze sprzedażą rozwiązań
oferowanych przez firmę.
– Poprzez kampanię chcemy pokazać przyszłym pracownikom potencjał, jakim dysponuje DB Schenker Logistics, będąc częścią
Deutsche Bahn. Nasi pracownicy to eksperci
i partnerzy dla wiodących marek na rynku,
na co dzień współpracujący z kierownictwem
czołowych firm w wielu branżach. Projektują
rozwiązania logistyczne w skali globalnej, dlatego ciekawe wyzwania to dla nich codzienność. Osoby ambitne i odważne z pewnością
taka perspektywa zainteresuje – mówi Dorota
Michalec, Dyrektor Polityki Personalnej w DB
Schenker Logistics.
Kampania promocyjna potrwa pięć tygodni. Artykuły i reklamy zachęcające do pracy w spółkach Grupy Deutsche Bahn będą
obecne m.in. na portalach informacyjnych,
a także w środkach komunikacji miejskiej –
w tym w Warszawie i Katowicach. W ramach
kampanii powstała również nowa strona DB:
www.deutschebahn/kariera. Projekt jest częścią działań wynikających z realizacji zrównoważonej strategii DB 2020 w obszarze
Społeczeństwo.

rządzania nim oraz dystrybucji produktów
wytworzonych w sąsiednich halach produkcyjnych. Nowy obiekt składa się z magazynu
posiadającego 10 tysięcy miejsc paletowych
i 8 doków rozładunkowych, powierzchni produkcyjnej oraz zaplecza socjalno-biurowego i technicznego, w którym znajdują się pomieszczenia dla pracowników, biura, obszary
do segregacji odpadów i obsługi sprzętu magazynowego.

Chronometr wydarzeń

l

4

GOOD DESIGN DLA DRUKAREK
SERII CL4NX/CL6NX

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

SATO, wiodący światowy dostawca rozwiązań Auto-ID, które wspierają pracowników
oraz usprawniają działania, ogłosił otrzymanie nagrody Good Design 2015 dla linii
uniwerslanych, przemysłowych drukarek CL4NX / CL6NX.
Nagroda The Good Design, założona
w 1995 roku, należy do japońskich wyróżnień, którymi zajmuje się japoński Instytut
Promocji i Projektowania. Instytut ocenia
projekty biorąc pod uwagę wpływ wyróżnionego urządzenia na życie i społeczeństwo. Wyróżnienia są przyznawane urządzeniom z kategorii AGD, samochodów,
towarów przemysłowych, architektury,
aplikacji, rodzajów komunikacji, a nawet
modeli biznesowych.
Linia CL4NX / CL6NX została wysoko
oceniona dzięki solidnej konstrukcji, która sprawdzi się we wszystkich rodzajach
środowiska pracy. Drukarki zostały wyposażone w spacjalne narzędzia, dzięki
którym użytkownik może przeprowadzić
wymianę materiałów eksploatacyjnych
na własną rękę. Drukarki są uniwersalne i wysposażone w intuicyjne przyciski
z ikonami oraz kolorowy wyświetlacz LCD,
który dostarczaja wszelkich wyjaśnień po-

szczególnych procedur, w celu uniknięcia
błędów.
„Wzięliśmy pod uwagę zarówno funkcjonalność jak i przyjazną dla użytkownika konstrukcję serii NX”, powiedział Kaz
Matsuyama, Generalny Dyrektor i Prezes
SATO Holdings Corporation.„Przyznanie
SATO tak prestiżowej nagrody jest świadectwem naszego podejścia skoncentrowanego na kliencie i jego potrzebach”.

Poczta Polska
partnerem konkursu
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Ponad 300 firm zajmujących się sprzedażą
online otrzymało w tym roku statuetki e-Gazel
Biznesu. To już druga edycja zapoczątkowanego w ubiegłym roku rankingu, którego partnerem jest Poczta Polska.
E-Gazelą Biznesu mogła zostać każda mała
i średnia firma zajmująca się handlem w internecie, która w latach 2013–14 odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży. W ten sposób wyłonionych zostało 304 laureatów, których cechował
najdynamiczniejszy rozwój e-biznesu. To wzrost
o 49 firm w porównaniu do ubiegłego roku, który
był debiutem rankingu e-Gazele Biznesu.
Ranking pokazuje, ze w e-biznesie jest miejsce
nie tylko dla największych graczy sprzedaży internetowej, ale przede wszystkim przedsiębiorców
z małych i średnich firm, często start-upów – zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości.
Narodowy operator, czyli Poczta Polska, jest
najczęściej wskazywana przez e-Gazele Biznesu
jako partner logistyczny. Przyczynia się to do rozwoju firmy, która w ubiegłym roku odnotowała
rekordowy 16-procentowy wzrost liczby nadanych paczek. — To wynik dużo lepszy niż całego
naszego rynku — komentuje Janusz Wojtas.

REKLAMA
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LINETECH PRZEJMUJE ADRIA AIRWAYS TEHNIKA

ÔÔ Źródło: LINETECH, Foto: LINETECH

LINETECH – jedyna prywatna firma w Polsce zajmująca się przeprowadzaniem najbardziej skomplikowanych przeglądów ciężkich i serwisów samolotów pasażerskich (MRO) – w dniu 24 listopada 2015 roku nabyła 100% akcji słoweńskiej spółki Adria
Airways Tehnika (AAT). Przejmowana spółka – jest jednym z wiodących podmiotów w branży MRO w Europie Środkowej – specjalizuje się w obsłudze Airbusów oraz Bombardierów. LINETECH – przeprowadzając akwizycję AAT – dokonał pierwszej takiej
transakcji w historii, gdzie polska spółka nabywa podmiot na międzynarodowym rynku lotniczym MRO.
Adria Airways Tehnika posiada wieloletnie doświadczenie – począwszy od lat 60-tych XX wieku – w obsłudze technicznej samolotów pasażerskich, co pozwoliło jej wypracować silną
i ugruntowaną pozycję na rynku MRO. Spółka posiada znacznie
zdywersyfikowaną strukturę klientów – AAT obsługuje takich
kluczowych operatorów lotniczych jak: Germanwings, AirBerlin,
Swiss, SAS, Adria Airways oraz wiele innych.
W szerokiej ofercie, LINETECH posiadał do tej pory największe
kompetencje w obsłudze Boeinga i Embraera. Spółka – w wyniku dokonanej akwizycji AAT – poszerza doświadczenie obsługowe o kolejne najpopularniejsze typy samolotów, takie jak Airbus
oraz Bombardier.

l

WSPARCIE KAMPANII „NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU”

ÔÔ Źródło: Carefleet

Carefleet, jedna z największych spółek działających w obszarze Car Fleet Management (CFM), dołączył do szerokiej koalicji firm
i organizacji, które w ramach realizacji swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu z zaangażowaniem wspierają
kampanię „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” to hasło
ogólnopolskiej inicjatywy, której celem
jest zwrócenie uwagi na problem pijanych kierowców i społecznego przyzwolenia na jazdę na „podwójnym gazie”.
Akcja wykorzystuje nieskomplikowany
mechanizm, polegający na upowszechnieniu znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, dotychczas zarezerwowanego dla
opakowań i reklam piwa oraz uczynieniu
z niego symbolu społecznego manifestu
odpowiedzialnych – trzeźwych kierow-

ców. Przekaz kampanii adresowany jest
do kierowców w całej Polsce. Mogą oni
wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy poprzez naklejenie na tylnej szybie
samochodu znaku przekreślonych kluczyków, który jest symbolem akcji.
Poważnie traktujemy filozofię odpowiedzialności w prowadzonych przez
Carefleet działaniach biznesowych. Zdając sobie sprawę z efektów kampanii
zdecydowaliśmy się dołączyć do akcji
i dotrzeć z przekazem „Nigdy nie jeżdżę

po alkoholu” do przedsiębiorców, fleet
managerów oraz kierowców flotowych
– mówi Klaudia Kowalczyk, Marketing
Manager Carefleet S.A. Jesteśmy przekonani, że wsparcie kampanii poprzez
zamieszczanie naklejek na flotowych
samochodach w znaczący sposób wpłynie na zmianę świadomości kierowców,
a tym samym na bezpieczeństwo na
drogach – dodaje.

ZWROTY ZA POŚREDNICTWEM
PACZKOMATÓW® INPOST

l

ÔÔ Źródło: InPost

Paczkomaty® InPost1 w Wielkiej Brytanii nawiązały strategiczne partnerstwo w zakresie obsługi zwrotów towarów zamówionych z N Brown Group. Spółka jest wiodącym sprzedawcą odzieży w sektorze modowym, w którego skład wchodzą takie marki,
jak: JD Williams, Simply Be, Jacamo i Figleaves. Klienci będą mogli zwrócić zakupy za pośrednictwem brytyjskiej sieci Paczkomatów® InPost. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terminali procedura stanie się bardziej efektywna, elastyczna i wygodna.
Obecnie obie spółki prowadzą integrację systemów informatycznych, a usługa zostanie wdrożona w najbliższych tygodniach.
Za pośrednictwem dystrybucji katalogowej, internetowej i sieci małych butików,
Grupa N Brown oferuje swoim klientom
zakup szerokiej gamy produktów – przede
wszystkim odzieży, obuwia i artykułów
wyposażenia domu. Firma posiada ponad
140 lat doświadczenia w sprzedaży wysył-

l

kowej. Oferta Grupy obejmuje takie marki,
jak Fashion World, The Brilliant Gift Shop, 1 InPost UK jest spółką celową – zależną
Ambrose Wilson, Feel Good Essentials, Fifty od easyPack Sp. z o.o. z Grupy Integer.pl –
Plus, High & Mighty, House of Bath, Mariso- odpowiedzialną za rozwój sieci Paczkomatów® InPost na rynku brytyjskim.
ta, Oxendales oraz Premier Man.
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LEPIEJ WYNAJĄĆ NIŻ POSIADAĆ

ÔÔ Źródło: Carefleet

Niemal co piąty przedsiębiorca z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów, a trzy czwarte z nich ma
świadomość dostępności takiej usługi na rynku. Za co przedsiębiorcy doceniają outsourcing flot? Liczą się przede wszystkim
korzyści finansowe, przewidywalność kosztów i oszczędność czasu – wynika z kolejnego badania zrealizowanego na zlecenie
Carefleet S.A.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ KORZYŚCI FINANSOWE
Obecnie niemal co piąty badany przedsiębiorca deklaruje, że
korzysta z wynajmu długoterminowego, natomiast co czwarty
rozważa skorzystanie z tej usługi. Ze wskazaniem potencjalnych
korzyści, jakie wiążą się z outsourcingiem firmowej floty przedsiębiorcy nie mają problemów. Blisko 64 proc. spośród tych, którzy mają świadomość dostępności takiej usługi, potrafi jednocześnie wskazać jej potencjalne zalety.
Kluczowe są korzyści finansowe. Aż 44,7 proc. przedsiębiorców uważa, że stałe, comiesięczne raty stanowiące dla firmy
koszty uzyskania przychodu nie obciążają bilansu firmy i zwiększają płynność finansową. Kolejnymi korzyściami wymienianymi
przez respondentów były: przewidywalność kosztów (36,6 proc.)
oraz oszczędność kosztów i czasu poświęconego na obsługę
serwisową, likwidację szkód czy wymianę opon w samochodach
(23,7 proc.).
WIĘKSZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW ZNA USŁUGĘ WYNAJMU
W dalszej części rankingu znalazły się takie zalety jak: możDŁUGOTERMINOWEGO AUT
liwość wymiany samochodów na nowe bez angażowania się
Z najnowszej edycji badania Instytutu Keralla Research1 dla Ca- w sprzedaż dotąd używanego samochodu, udogodnienia wyrefleet S.A. wynika, że aktualnie ponad trzy czwarte właścicie- nikające z usług towarzyszących, większy dostęp do nowości
li firm z sektora MŚP (76,8 proc.) ma świadomość dostępności oraz mniej formalności w procesie finansowania niż w przypadwynajmu długoterminowego pojazdów służbowych. Najwięcej ku kredytu.
przedsiębiorców deklarujących znajomość tej usługi reprezenRysunek 2. Postrzegane korzyści wynajmu długoterminowego
tuje branżę transport i telekomunikacja (93,8 proc.) i ulokowanych jest we wschodniej (45,9 proc.) oraz północno-zachodniej
Korzyści finansowe
44,7%
części Polski (31 proc.).
Przewidywalność kosztów
Mimo, że od 2009 roku liczba firm, które nie znają usługi spadła
36,6%
o ponad sto procent, wciąż jednak pozostaje grupa przedsiębiorOszczędność czasu i kosztów poświęconych na
23,7%
serwisowanie, likwidację szkód, wymiany opon
ców, którzy w ogóle nie wiedzą, że mogą rozważać skorzystanie
Co kilka lat mamy nowe auta (bez angażowania się
17,7%
w sprzedaż dotąd używanych)
z tej usługi (22,5 proc.). Firmy, które wykazują najniższy poziom
znajomości wynajmu reprezentują głównie branżę usługową Udogodnienia wynikające z usług towarzyszących
13,2%
(65,8 proc.) i mają siedzibę w Regionie Północnym (11,1 proc).
Jak wynika z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizację reprezentującą w Polsce branże CFM i Rent
a Car, w trzecim kwartale 2015 r. rynek wynajmu długoterminowego samochodów urósł aż o 14 proc. w ujęciu rocznym. Usługa ta konsekwentnie zastępuje pozostałe formy finansowania
samochodów w przedsiębiorstwach – przede wszystkim zwykły
leasing finansowy, ale także kredyt czy zakup aut służbowych ze
środków własnych.
Dziś pojęcie outsourcingu flot dobrze znane jest nie tylko
wielkim, międzynarodowym koncernom, ale również małym
i średnim przedsiębiorstwom. Dla branży CFM firmy te są jedną
z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych grup klientów.
Według danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce
działa już 2,1 mln przedsiębiorstw, z czego zdecydowaną większość stanowi właśnie segment MŚP.

Większy dostęp do nowości

Rysunek 1. Znajomość wynajmu długoterminowego (porównawczo)
77,1% 78,7% 76,8%

2014

3Q2015

4Q2015

Łatwiej wziąć leasing niż kredyt, nie ma tylu
formalności
Element budujący motywację i lojalność
pracowników wobec firmy
Inne

21,9%

19,7%

22,5%

1%

1,6%

0,7%

1 Wynajem długoterminowy, Prezentacja wyników z pytań na
wyłączność Spółki Carefleet [w:] Skaner mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw – wyniki badania, Instytut Keralla Research, VI kwartał
– październik 2015

10,8%

7,5%
0,9%
2,1%

CENA ZA WYNAJEM NIE TAKA STRASZNA
Ponad połowa badanych, którzy otrzymali ofertę cenową na
usługę wynajmu wskazuje, że była ona zbieżna z ich oczekiwaniami (52,3%). Najczęściej taką opinię wyrażają firmy transportowe, w przeciwieństwie do firm budowlanych, które zdecydowanie gorzej oceniają dopasowanie ceny usługi do swoich
oczekiwań. Najkorzystniej formę dopasowania ceny oceniają
firmy mające od 21 do 50 aut.
Co trzeci badany wskazał jednak odpowiedź „Nie wiem”, co
prawdopodobnie oznacza, że przedsiębiorcy mają kłopot z prawidłowym odczytaniem oferty – nie potrafią odnieść, porównać
lub przeanalizować poszczególnych składowych w relacji do
obecnie ponoszonych kosztów.
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WZROST SKALI
BIZNESU WDX

ÔÔ Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, w okresie od stycznia do września wypracowała
94,1 mln zł przychodów ze sprzedaży,
osiągając dynamikę na poziomie 40% r/r.

GRUPA INTEGER.PL - WYNIKI
ZA 3Q 2015 ROKU

ÔÔ Źródło: Integer.pl

Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa Integer.pl wypracowała skonsolidowane
przychody ze sprzedaży w wysokości 495 mln zł, wskaźnik EBITDA na poziomie 21
mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego przekroczył 8,8 mln zł. W III kwartale 2015 roku spółka kontynuowała także ekspansję
Paczkomatów® InPost1 w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, powiększając
swoją sieć o ponad 300 nowych urządzeń.
1 Sieć Paczkomatów® pod marką InPost należy do spółki easyPack z Grupy Integer.pl. Paczkomaty® InPost w Polsce są obsługiwane logistycznie przez InPost S.A. – spółkę z Grupy Integer.pl,
notowaną na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Spółka osiągnęła w tym okresie 4 mln zł
zysku netto, to również ponad 40-proc.
wzrost w ujęciu rocznym. Ponadto Spółka
zbliża się do ukończenia modernizacji swojego zakładu produkcyjnego w Zgierzu, co
w 2016 r. przełoży się na wzrost wydajności
pracy, poziomu technologii i wyższe moce
produkcyjne.
W pierwszych trzech kwartałach tego
roku WDX osiągnął 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 94,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyższe przychody
Spółka uzyskała zarówno w segmencie
budowy wyposażenia magazynów (+37%),
jak i wózków widłowych (+45%). Wynik
na poziomie EBITDA przekroczył 12,5 mln
zł, przy marży 13,3 proc. W Spółce miały
miejsce zdarzenia jednorazowe w postaci
nakładów na modernizację zakładu produkcyjnego w Zgierzu – wyniosły one w II
i III kwartale prawie 1,2 mln zł (w tym w III
kwartale 0,44 mln zł) co obniżyło osiągnięte wyniki.
– Wyniki finansowe WDX w III kwartale
są odzwierciedleniem systematycznego
wzrostu skali naszego biznesu. Zwiększamy naszą sprzedaż i pracujemy nad osiąganymi marżami.
W ostatnim kwartale pozyskaliśmy kilku
istotnych klientów, m.in. niemiecki koncern
przemysłowy ThyssenKrupp. Następne
miesiące zapowiadają się równie dobrze
– powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes
Zarządu WDX S.A.
Spółce pomaga dynamicznie rozwijający
się rynek magazynowy w Polsce. Oprócz
rosnącego popytu na najem tradycyjnych
powierzchni magazynowych, a zarazem
spadku liczby niewynajętych obiektów
(pustostanów) eksperci wskazują na nowy
czynnik na rynku w postaci rozwoju segmentu e-commerce. Według raportu JLL
„Logistyka e-commerce”, do 2020 r. w Polsce
powstanie 700 tys. m2 nowych powierzchni
magazynowych dedykowanych klientom
z sektora e-commerce. To szansa dla Spółki
WDX, która już realizuje pierwsze kontrakty,

W III kwartale 2015 roku skonsolidowane
przychody ze sprzedaży Grupy Integer.
pl wyniosły 159 mln zł. W trzecim kwartale 2015 roku spółka zanotowała wzrost
liczby przesyłek o 26%, we wszystkich
kanałach sprzedaży, w porównaniu do
Q3 2014. W segmencie listowym spółka
poszerzyła swoją ofertę, wprowadzając
nowe usługi dedykowane głównie na rynek e-commerce. Grupa kontynuowała
także międzynarodową ekspansję Paczkomatów® InPost na kluczowych rynkach,
takich jak: Polska, Wielka Brytania, Francja,
Włochy i Kanada, powiększając sieć o ponad 300 nowych Paczkomatów®.
Dynamicznie rozwija się także działalność kurierska – od czerwca do końca
września 2015 roku dostarczono około 900
tys. przesyłek. W III kwartale 2015 roku końcowymi beneficjentami usług kurierskich
świadczonych przez Grupę były 1343 podmioty. Po czterech miesiącach działalności
w sektorze kurierskim Grupa osiągnęła
dzienne wolumeny na poziomie ponad 24
tys. paczek. O sukcesie tej usługi świadczy
fakt, że taki poziom wolumenów był osiągany przez porównywalne firmy kurierskie

w przeszłości po 7-8 latach działalności,
a wzrost na poziomie kilkunastu procent
tydzień do tygodnia jest utrzymywany.
Dane te nie uwzględniają jeszcze sprzedaży z Allegro, które zostanie zintegrowane
w listopadzie br.
„Trzeci kwartał to podobnie jak w ubiegłym roku okres intensywnych przygotowań do zbliżającego się sezonu zakupów
online. Dlatego na polskim rynku rozszerzamy sieć Paczkomatów® InPost o nowe
lokalizacje i powiększamy pojemność
działających już maszyn, w których poziom wykorzystania skrytek jest najwyższy. Zgodnie z przyjętą strategią planujemy, by na koniec 2015 roku mieć w Polsce
około 1800 urządzeń – spodziewamy się,
że w grudniu utylizacja Paczkomatów®
ponownie przekroczy 100 procent. Szybciej niż zakładaliśmy rośnie też działalność
kurierska – w ciągu 12-18 miesięcy chcemy rozwinąć ten biznes do wolumenów,
które pozwolą na jego wycenę na poziomie około 400-500 mln zł” – komentuje
Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

m.in. dla marki odzieżowej Lancerto i sklepu
internetowego Perfumesco.pl.
– Zakładamy, że sektor e-commerce
może być jednym z czynników naszego
wzrostu. Sądzimy, że w 2016 r. zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie
magazynowe ze strony właścicieli sklepów
internetowych będzie rosnąć. W strukturze
rynku tacy najemcy nadal stanowią niewielki odsetek. Dlatego aktualnie pracujemy nad ofertą dedykowaną takim klientom
w zakresie przenośników i regałów magazynowych, jak i wózków widłowych. Chcemy być przygotowani na wyższy popyt ze
strony podmiotów z e-commerce – uzupełnił Marek Skrzeczyński.
WDX przechodzi reorganizację w dziale handlowym. Wdrażane zmiany mają na

celu dostosowanie posiadanych kompetencji i ponoszonych wysiłków adekwatnie
do stopnia złożoności prowadzonych projektów
– Postępującym trendem w kolejnych
miesiącach mogą być dla naszej firmy projekty logistyczne i długofalowe wdrożenia, które pozycjonują nas w roli eksperta
w zakresie know-how, a nie tylko dostawcy infrastruktury magazynowej. Ponadto
z końcem 2015 r. chcemy ukończył kompleksową modernizację naszego parku
maszynowego w Zgierzu produkującego
regały magazynowe i systemy transportu
przenośnikowego. Inwestycja w 2016 r.
pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne
i znacząco poprawi naszą wydajność pracy
– dodał Marek Skrzeczyński.
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Wzrostowy trend MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group, Foto: MLP Group

O 7,2% do 80,8 mln zł zwiększyły się w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. skonsolidowane
przychody dewelopera powierzchni magazynowych w porównaniu do tego samego
okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów
własnych wzrosła od początku roku o 12,3%
do 626,4 mln zł, na co korzystny wpływ miała sprzedaż parku logistycznego MLP Tychy.
Na poziomie wyniku netto Grupa MLP wypracowała 64,1 mln zł, czyli aż o 54,3% więcej
w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych przez Grupę
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015
roku. Kontynuujemy wzrostowy trend wykorzystując sprzyjającą sytuację na rynku, czego przejawem jest systematycznie rosnący
popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe. W trzecim kwartale br. dokonaliśmy
jednocześnie sprzedaży niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu Deka Immobilien
dwóch parków logistycznych MLP Tychy oraz
MLP Bieruń łącznie za blisko 90 mln euro.
Wartość transakcji, która była wyższa od wartości godziwej zbywanych nieruchomości,
potwierdziła że wyceny posiadanych obiektów są w naszych księgach bardzo rzetelne”
– podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszych trzech kwartałach
2015 r. uzyskał 80,8 mln zł skonsolidowanych
przychodów, co oznacza 7,2% poprawę w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupa w pierwszych
dziewięciu miesiącach tego roku wypracowała
64,1 mln zł, czyli aż o 54,3% więcej w ujęciu
rok do roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) na koniec września br. wyniosła
626,4 mln zł, czyli o 12,3% więcej niż na koniec 2014 r. Na wzrost aktywów netto istotny
wpływ miała sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych należących do parku MLP Tychy, która
nastąpiła w trzecim kwartale 2015 roku. Całkowity wpływ tej transakcji na wynik finansowy
sięgnął 28,2 mln zł.
Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec września 2015 roku wyniosła 358,5 tys.
m2 i zmniejszyła się o blisko 17% w stosunku
do powierzchni wynajętej na koniec minionego roku. Miała na to wpływ głównie sprzedaż
parku logistycznego MLP Tychy, którego powierzchnia wynosiła 90,6 tys. m2. Jednocześnie
w trzech kwartałach br. Grupa MLP podpisała umowy najmu na 43,1 tys. m2. Na koniec
trzeciego kwartału br. wskaźnik pustostanów
zmniejszył się do poziomu zaledwie 3%.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości
Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyj-

ne parki logistyczne zlokalizowane w Polsce:
MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań
oraz MLP Lublin. W trakcie budowy jest piąty
park MLP Teresin. W przygotowaniu są także
kolejne inwestycje w regionie Wielkopolski,
Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP Poznań Zachód, MLP
Poznań Południe, MLP Gliwice, MLP Łódź oraz
MLP Wrocław. Uwzględniając te projekty docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln mkw.
REKLAMA

Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku

www.epal.org.pl
Bilans
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Panasonic Toughbook CF-20
ÔÔŹródło: Panasonic

Panasonic zamierza wprowadzić na rynek
pierwszy na świecie w pełni wzmocniony
notebook z odłączanym ekranem. Model
Toughbook CF-20 oprócz wytrzymałej konstrukcji wyróżniać będzie wysoka wydajność, a także wszechstronne zastosowanie,
dzięki możliwości pracy w sześciu trybach.
Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od
stycznia 2016 r.
Toughbook CF-20 to nowsza wersja flagowego modelu Panasonic CF-19. Urządzenie
zostało wyposażone w system operacyjny
Windows 10 Pro oraz procesor 6 generacji
Intel® Core vProTM. Model zaprojektowano z myślą o jak najszerszym zastosowaniu
przez pracowników mobilnych. Oferuje bogaty zestaw interfejsów oraz możliwość pracy w aż sześciu trybach. Ekran, dzięki wbudowanej baterii, po odłączeniu od jednostki
bazowej samodzielnie pełni funkcję tabletu.
Model można też wykorzystać jako klasyczny
notebook oraz w trybie prezentacji, a dzięki
wbudowanemu uchwytowi da się go nie tylko nosić na ramieniu, ale także zawiesić na
ścianie. Ponadto urządzenie można podłączyć do specjalnej stacji dokującej dla pojazdów, która pozwala w pełni korzystać z jego
funkcjonalności w czasie jazdy.
Model CF-20 został stworzony między innymi z myślą o dostawcach i operatorach
mediów, technikach z sektora telekomunikacji, pracownikach mobilnych z branży
ubezpieczeniowej, wynajmu samochodów
i zarządzania flotą, jak również dla służb
ratunkowych czy militarnych. Ważnym elementem decydującym o jego wszechstronności jest szeroka gama portów i możliwość
dostosowania Toughbooka do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Nowa Toyota Traigo 48
– najlepsza wydajność
energetyczna
ÔÔŹródło: TMH Europe, Foto: TMH Europe

Toyota Material Handling Europe (TMHE)
wprowadza nowy wózek widłowy Toyota Traigo 48, który zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną, a jednocześnie
doskonale sprawdza się w pracach o dużej intensywności.
Toyota zawsze myśli o swoich klientach i dokłada wszelkich starań, by oferowane przez
firmę produkty zapewniały jeszcze wyższy
poziom wydajności. Szeroko zakrojone badania umożliwiły zintegrowanie najnowszych
technologii i komponentów w kompaktowym
wózku. W połączeniu z ulepszoną ergonomią,
zapewnia to optymalizację środowiska pracy
operatora. Dzięki temu użytkownicy osiągają
dłuższy czas pracy bez ograniczenia wydajności, nawet w przypadku najbardziej intensywnych prac.
Nowy, 48-woltowy elektryczny wózek widłowy Traigo oferuje nowy mechanizm wspomagania sterowania, który ułatwia manewrowanie, oraz funkcję proporcjonalnej siły
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wspomagania zapewniającą precyzyjną kontrolę przy wszystkich prędkościach jazdy. Wózek oferuje również zwiększoną kontrolę z pełnym zatrzymaniem na rampie i precyzyjnym
pozycjonowaniem z ładunkiem i bez ładunku.
Modele 3-kołowe są teraz dostępne o udźwigach od 1,5 do 2,0 tony i są bardzo zwrotne
w ograniczonych przestrzeniach. Modele
4 – kołowe, dostępne są w zakresie od 1,6 do
2,0 ton, są w stanie podołać intensywnym operacjom w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych, a teraz oferują również mniejszy
promień skrętu. Te wszechstronne i elastyczne
wózki widłowe , zapewniając doskonałą, wydajność przy obsłudze wszelkich ładunków. Są
one również wyposażone w unikalny System
Aktywnej Stabilności (SAS) oraz silniki Toyota AC, zwiększające poziom bezpieczeństwa
i wydajności.
48-woltowa rodzina wózków widłowych
z przeciwwagą wyznacza nowe standardy
w zakresie efektywności energetycznej, zużywając mniej energii przy jednoczesnym
zwiększeniu wydajności. Modele te dostępne są również z opcjonalnym akumulatorem
litowo-jonowym, który pozwala na szybkie
ładowanie w dowolnym momencie. Ten rewolucyjny sposób zarządzania pracą akumulatora
eliminuje konieczność wymiany akumulatora
podczas wielozmianowego trybu pracy. „Naszym celem było przekroczenie oczekiwań
klientów. W przypadku modelu Traigo 48 zaoferowaliśmy najlepszą w tej klasie urządzeń
produktywność poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki
ofercie akumulatorów litowo-jonowych, Traigo
48, to również ważny krok naprzód w zakresie
ergonomii. Akumulatory tego typu zmniejszają konieczność wymiany baterii podczas pracy
w wielu aplikacjach”, mówi David Backx, Manager Działu Zarządzania Produktami w kategorii
wózków z przewciwwagą w Toyota Material
Handling Europe.

Nowa seria wózków Hyster® RP2.0-2.5N
ÔÔŹródło: Hyster,

Firma Hyster rozpoczęła sprzedaż nowych, wytrzymałych wózków paletowych z miejscem
dla operatora, dających możliwość dostosowywania pozycji prowadzenia podczas przeładunku bezpośredniego. Seria wózków Hyster®
RP2.0-2.5N została zaprojektowana i stworzona specjalnie do intensywnych zastosowań.
Nadaje się idealnie do wymagających operacji magazynowych, takich jak załadowywanie
i rozładowywanie przyczep, transport palet
pomiędzy punktami poboru i odkładania, czy
przeładunek bezpośredni. Wózek może być
stosowany w różnych branżach przemysłu,
wymagających dużego natężenia pracy, np.
w branży magazynowej, dystrybucji i przemyśle spożywczym, tj. wszędzie tam gdzie

niezawodność i wytrzymałość są kluczowe
dla transportu palet na średnich i długich dystansach. – Hyster RP2.0-2.5N z miejscem dla
operatora to perfekcyjne rozwiązanie w operacjach rozładunku ciężarówek w dokach magazynowych – twierdzi Ron Farr, kierownik ds.
rozwiązań magazynowych Hyster. – Jest wytrzymały, a jego mocna konstrukcja odgrywa
kluczową rolę w wytężonych operacjach przeładunku bezpośredniego, podczas których
użytkowanie wózków jest tak intensywne, że
przypomina niejednokrotnie wyścig z czasem.
Zaprojektowany we współpracy z Centrum
Inżynierii Projektowej, nowy wózek paletowy
z miejscem dla operatora nadaje się idealnie
do tętniących życiem magazynów z ciasną

Technologie

przestrzenią roboczą. Jego konstrukcja sprawia, że jest bardziej kompaktowy niż wózek
paletowy z odchylanym podestem.
– Podczas projektowania nowej serii Hyster
RP2.0-2.5N, uwagę skupiono na trzech kluczowych elementach: dostępie operatora do
pojazdu, przyspieszeniu przy niskim poziomie drgań wywieranych na całe ciało oraz na
mniejszym obrysie – wyjaśnia Ron Farr. – Miejsce dla operatora w nowym Hyster RP2.0-2.5N
ma innowacyjną konstrukcję i inny podział
przestrzeni – koncepcja ta koncentruje się na
siedzisku, dostępie do wózka, wykorzystaniu
przestrzeni i elementach sterujących.
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KALKULATOR FRACHTÓW
MORSKICH

ÔÔ Źródło: Morska Agencja Gdynia, Foto: Morska Agencja Gdynia

Jednym z priorytetów firm spedycyjnych jest utrzymywanie
konkurencyjnej stawki dla wykonywanych przez siebie transportów. Odwiecznym problemem w branży logistycznej, jest
porównanie swoich cen na tle konkurencji. Rynek spedycyjny nie jest na tyle transparentny ani gotowy by upubliczniać
zakres cen, w jakich dany transport można zrealizować. Niewątpliwie jest to problem dla firm które dokonują importów
swoich towarów drogą morską. Zainteresowani muszą weryfikować stawki morskie u kilku firm spedycyjnych by sprawdzić
obowiązujący na tą chwilę poziom cenowy. Morska Agencja
Gdynia postanowiła złamać ten schemat.
Z przyjemnością informujemy że na portalu
www.kontener.pl postanowiliśmy udostępnić wszystkim zainteresowanym klientom wysokość stawek morskich. Morska
Agencja Gdynia udostępniła już wcześniej inny kalkulator pod
adresem www.drobnicamorska.pl dla klientów posiadających
ładunki mniejsze niż pełen kontener.
– Jesteśmy pierwszą firmą spedycyjną w Polsce która tak
otwarcie podchodzi do tematu stawek morskich. Uważamy
że należy podążać drogą armatorów, którzy nie mają problemu z upublicznianiem swoich tabel cenowych. Dodatkowo po
otwarciu naszego pierwszego kalkulatora wiemy, że był to po-

mysł który się sprawdza. Teraz każdy importer ma możliwość
zweryfikowania cen jakie oferują mu firmy spedycyjne – mówi
Michał Laskowski Koordynator ds. e-biznesu.
Wyobraźmy sobie również sytuację, gdy przedsiębiorca ma
pomysł sprowadzić do Polski produkt, który zamierza dystrybuować. Importer zna cenę zakupu, ale nie może oszacować
opłacalności biznesu bez poznania kosztów transportu. Teraz za
pomocą kalkulatorów stawkę poznaje w przeciągu minuty. W razie wątpliwości mamy konsultantów online którzy odpowiedzą
na jego pytania za pomocą narzędzia jakim jest chat – dodaje
Laskowski.

LOGISTYKA I DRUK 3D

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Drukowanie w 3D już dawno wyszło poza obszar fantastyki.
Przykładem są metalowe podzespoły do samolotów, które nie
są już zgrzewane z poszczególnych elementów, ale drukowane
w całości. Ich produkcja na skalę masową jest już tylko kwestią
czasu. To stwarza nowe możliwości dla różnych gałęzi przemysłu, a jak to wygląda w przypadku logistyki?
Inteligenta produkcja z wykorzystaniem internetu – czyli Industry 4.0 i internet rzeczy – są obecnie bardzo popularnymi
tematami. Digitalizacja wytwarzania daje nowe możliwości dla
firm produkcyjnych. Ten potencjał już teraz jest wykorzystywany przez branżę logistyczną, która stawia na wykorzystanie
informacji cyfrowych w celu stworzenia przejrzystości i optymalizowania procesów biznesowych. Operatorzy logistyczni
objęli pionierską rolę opracowania modelu bieżącej kontroli
globalnego przepływu towarów. Biorąc to wszystko pod uwagę, konieczność rozwoju internetu rzeczy jest faktem. Dachser,
który od lat inwestował w swój system IT, jest bardzo dobrze
Ta metoda produkcji może być krokiem milowym w rozwoju
przygotowany na procesy digitalizacyjne w branży – mówi An- przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyrób może być produkowadreas Froschmayer, dyrektor działu Corporate Development, ny w jednym kawałku, z pominięciem etapów produkcyjnych
jego poszczególnych części składowych, a tym samym, z pomiStrategy i PR w Dachser.
nięciem kosztów związanych z produkcją podzespołów. Ma to
również konsekwencje dla logistyki, w postaci uproszczenia łańMOŻNA WYDRUKOWAĆ WSZYSTKO, CO MOŻNA
cuchów dostaw.
ZESPAWAĆ
Światowy rynek druku 3D jest jak rakieta, z rocznym, ok. 30W kontekście cyfryzacji logistyki, jednym z najpopularniejszych
obecnie tematów jest druk 3D. W zasadzie jest to nic innego, jak proc. wzrostem.
proces spawania i wytopu. Surowiec lub metal nakładany jest
warstwami, za pomocą wiązki laserowej lub elektronowej.
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WIĘCEJ ZWROTÓW W E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: DPD Polska

Spółka DPD Polska przeprowadziła badania wśród polskich sklepów internetowych,
dotyczące zmiany liczby zwrotów, po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta. Wg. ustawy, kupujący zdalnie otrzymali nowy wachlarz praw dotyczących czasu
zwrotu towaru. Nowe prawo obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
Badania zostały przeprowadzone wśród
menedżerów i właścicieli sklepów internetowych. Pytania dotyczyły zmian
ilościowych w procesie zwrotu towarów
przez klientów e-sklepów, a także sposobu radzenia sobie ze zwiększonymi wolumenami powracającego do nadawcy
towaru. Podstawowe statystyki:
Dla 47% badanych liczba zwrotów od
początku 2015 roku zwiększyła się. Dla
niemal połowy ankietowanych pozostała
bez zmian,
Spośród sklepów notujących wzrost
przesyłek powrotnych, 74% badanych odnotowało niewielkie wzrosty – do 5%,
Najczęstszą przyczyną zwracania zamówionego towaru jest rezygnacja klienta
(54%), oraz pomyłka w wysyłce (29%).
NIEWIELKIE WZROSTY
Od 25 grudnia 2014 roku klient e-sklepu ma 14 dni na zwrot, a w przypadku
gdy sprzedawca nie przedstawi właściwej informacji o odstąpieniu od umowy
– aż 365 dni. Z badań przeprowadzonych
przez DPD Polska wynika, że 47% e-sklepów odnotowało zwiększenie wolumenów zwrotów. Jednak taka sama liczba
badanych nie zauważyła żadnych zmian,
a 5% spośród ankietowanych zadeklarowała zmniejszenie liczby zwrotów towaru.
Wśród sklepów internetowych, które odnotowały wzrosty, aż trzy czwarte
(75%) zadeklarowało niewielką, bo pięcioprocentową zwyżkę. Dla 15% e-sklepów
wzrosty były większe, bo sięgające jednej
czwartej, natomiast co dziesiąty odnotował wyraźne zwiększenie ruchu, sięgające
50% (patrz: wykres 1).
– Jak wynika z naszych badań, Polacy
w niewielkim stopniu korzystają ze swoich praw. Zaledwie pięcioprocentowy
średni wzrost liczby przesyłek zwrotnych
może świadczyć o tym, że nowe regulacje dotyczące e-handlu nie przebiły się
jeszcze do świadomości konsumentów.
Zmiany w prawie są krokiem we właściwą stronę, natomiast należy przekonać
kupujących do częstszego korzystania
przysługujących im uprawnień. Na pewno przekładają się one na ogólne poczucie bezpieczeństwa zakupów w internecie
– komentuje Łukasz Zembowicz, Dyrektor
ds. Sprzedaży i Marketingu w DPD Polska
(patrz: wykres 2).

PRACOWITY JAK POLAK
Chcąc zapewnić terminową realizację
sprzedaży i wysyłki towarów, przy zwiększonym wolumenie zwrotów aż 37% właścicieli i menedżerów e-sklepów pracuje
dłużej, a niecałe 12% badanych zatrudniło
nowego pracownika, bądź wspomaga się
firmą zewnętrzną. 21% ankietowanych zadeklarowało wdrożenie na tę okoliczność
systemu informatycznego, optymalizującego i przyśpieszającego procesy wysyłkowe.
– Obsługa logistyki jest jedną z podstawowych działalności w każdym sklepie
internetowym. Każda zmiana w bieżącej
realizacji procesów, wymaga od menedżerów i pracowników e-sklepu podjęcia
dodatkowych działań. DPD ma w ofercie
dla e-sklepów szereg rozwiązań usprawniających ten etap procesu wysyłki – mówi
Łukasz Zembowicz (patrz: wykres 3).
PRZYCZYNY ZWROTÓW
54% przebadanych sklepów internetowych twierdzi, że główną przyczyną
zwrotów towaru jest rezygnacja klienta
z zakupu, a niemal jedna trzecia (28%)
deklaruje, że zwroty są wynikiem pomyłki w wysyłce. W przypadku 17% ankietowanych, podstawowym powodem
jest wadliwy, uszkodzony produkt (patrz:
wykres 4).
Z badań DPD Polska na temat zwrotów
w e-sklepach wynika, że 36% ankietowanych traktuje zmiany w prawie jako szansę, dzięki której mogą wykazać się dbałością o satysfakcję klienta. Dla 22% jest
to niepotrzebne utrudnienie, natomiast
dla 42% nie mają one znaczenia (patrz:
wykres 5).
– Nasz rynek handlu internetowego
rośnie w szybkim tempie. Jesteśmy świadkami powstawania ciekawych startupów,
także coraz więcej ludzi przekonuje się do
zakupów w sieci. Jednak, jak pokazują nasze badania, przyzwyczajenia kupujących
zmieniają się wolniej. Jak pokazują doświadczenia e-sklepów o ugruntowanej
pozycji na rynku, sprawna i bezkosztowa
dla kupującego obsługa zwrotów, pozwala zwiększyć lojalność dotychczasowych
klientów i pozyskać nowych. My robimy
wszystko, aby być w dobrym partnerem
dla sklepów internetowych także w tym
obszarze – mówi Łukasz Zembowicz.

Sieci handlowe

Czy w związku z nowymi zasadami dotyczącymi
możliwości zwrotów zamówionych produktów,
liczba zwracanych paczek w Twojej firmie:

47+6+47
75+15+10
47,5%

47,5%

5%

 Zwiększyła się
 Zmniejszyła się
 Pozostała na tym samym poziomie

W jakiej skali zwiększyła się liczba zwrotów?
0%

10%

15%

75%

 W niewielkiej, do 5%
 W zauważalnej, do 25%
 Wyraźnej, do 50%
 Znaczącej, powyżej 50%

37+12+2118

W jaki sposób radzisz sobie ze zwiększoną liczbą
zwrotów (wielokrotny wybór):
18%

37%

21%

12% 12%

 Dłużej pracuję
 Zatrudniłem nowego pracownika
 Korzystam z usług firmy zewnętrznej
 Wdrożyłem system informatyczny
 Inne

28+22+446

Jakie są najczęstsze przyczyny zwrotów w Twoim
sklepie (wielokrotny wybór):
6%

33%

54%

28%

 Wadliwy produkt
 Pomyłka w wysyłce
 Rezygnacja klienta
 Inne

36+22+42

Czy uważasz, że zmiany prawne dotyczące zwrotów
to dla Ciebie:

42%

36%

22%

 Szansa, bo w ten sposób mogę wykazać dobra obsługę klienta
 Utrudnienie – duży wysiłek organizacyjny
 Nie mają one znaczenia

12

ALLEGROWICZE WYBIERAJĄ NARODOWEGO OPERATORA

ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Rynek e-commerce w Polsce opiera się przede wszystkim na sprzedaży za pośrednictwem Allegro: prawie 70 proc e-sprzedawców wybiera tę platformę jako podstawowy kanał sprzedaży – to wnioski z ostatniego badania TNS Polska w firmach e-commerce na zlecenie Poczty Polskiej. Z danych TNS wynika, że 65 proc. Allegrowiczów korzysta z usług narodowego operatora.
Tylko 10% wybiera InPost.

Najchętniej wybieraną platformą do e-sprzedaży jest Allegro: prawie 70 proc
e-sprzedawców jest na niej obecnych. Na
drugim miejscu są własne sklepu internetowe i portale aukcyjne inne niż Allegro.
E-przedsiębiorcy obecni na Allegro najchętniej korzystają z małych paczek do
1 kg. Cena takich przesyłek przy zamówieniu pakietów spada nawet poniżej
3,6 zł netto i uwzględnia już koszt opakowania. Potwierdzają to wyniki Poczty Polskiej, która od września oferuje dla klientów prowadzących sprzedaż wysyłkową,
cztery warianty oferty „Pakiet POLECONY eCommerce” z wagą do 1 kg. Poczta
wprowadziła taką możliwość wysyłki
jako odpowiedź na ofertę konkurencji.
Z badania TNS Polska wynika także,
że grupa „Klienci Poczty Polskiej” nadaje za jej pośrednictwem około 65%
przesyłek o masie do 1 kg. Z kolei badani „ Klienci konkurencji” wysyłają
przesyłki do 1 kg korzystając z DPD/
Siódemka (około 21%), DHL (18%) i UPS
(17%). InPost na Allegro wybiera 10
procent e-sprzedawców.
Badanie TNS Polska zrealizowane dla
Poczty Polskiej wskazuje także, że dla
e-sklepów przy wyborze firmy obsługującej wysyłkę towarów do klientów
najbardziej liczy się cena oferowanych
usług. Istotny jest także gwarantowany
czas doręczenia – to jeden z kluczowych
czynników wyboru operatora logistycz-

nego. Najpopularniejsze usługi dodatkowe to monitoring przesyłek oraz możliwość otrzymania informacji o doręczeniu
przesyłki.
Opcje wysyłek udostępniane klientom i jednocześnie najczęściej przez
nich wybierane to przede wszystkim
paczka i kurier. Klienci Poczty Polskiej
dużo częściej niż klienci konkurencji
oferują również różne formy listów i paczek z opcją pobranie.
Badanie TNS Polska dla Poczty Polskiej
pokazuje także gotowość do zmiany
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operatora logistycznego przez e-sklepy.
75 proc e-sklepów na co dzień korzystających z usług logistycznych konkurencji
deklaruje gotowość skorzystania z oferty
wysyłkowej Poczty Polskiej.
Małe paczki, czyli te ważące do 1 kg
to coraz częściej oferowany w Polsce format wysyłki. Poczta Polska oferuje klientom cztery formy „Pakietu POLECONEGO
eCommerce” czyli opakowania firmowe
(5 sztuk, 10, 15 lub 20) . Pakiety przeznaczone dla klientów e-commerce obejmują przesyłki doręczane w terminie
D+3. Dostawa następnego dnia oznacza
nadanie przesyłki do godz. 15 i opłacenie
priorytetu, który od 1 września 2015 roku
kosztuje 2 zł.
W nowej ofercie Poczta Polska oferuje
także bezpłatny zwrot przesyłki w przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata oraz dla kupujących na Allegro.
Sprzedaż pakietów prowadzona jest
za pośrednictwem strony internetowej
ecommerce.poczta-polska.pl. Badanie
TNS Polska zostało przeprowadzane dla
Poczty Polskiej w związku z wprowadzeniem przez operatora nowej oferty
czterech pakietów lekkich przesyłek dla
klientów e-commerce. Grupa badana to
307 firm, które swoją działalność sprzedażową prowadzą tylko w Internecie,
głównie w Internecie lub w podobnej
skali za pośrednictwem Internetu oraz
kanałów tradycyjnych.
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RAPORT „LOGISTYKA E-COMMERCE W POLSCE”

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Boom w segmencie handlu internetowego generuje popyt na powierzchnie magazynowe. Nawet 700 000 mkw. mogą sięgnąć
nowe umowy najmu zawarte przez firmy obsługujące e-commerce do roku 2020. Dostępność kadr, a zwłaszcza atrakcyjne koszty pracy oraz relatywnie niskie koszty wynajmu nieruchomości, dają Polsce szansę na przyciągnięcie nowych graczy z branży
e-commerce. Do tego dochodzi organiczny rozwój firm już tu obecnych.
Jan Zombirt

Prologis, światowy lider na rynku nieruchomości przemysłowych oraz międzynarodowa firma doradcza JLL prezentują
wyniki raportu Logistyka e-commerce
w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora. Opracowanie analizuje w jaki sposób
rozwój handlu internetowego w Polsce
wpływa na strategię sieci handlowych
i operatorów logistycznych, którzy dostosowują swój łańcuch dostaw do wymagań
rynku, a w efekcie generują zmiany w segmencie magazynowym. Raport zawiera
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
podmiotów z sektora e-commerce1.
Paweł Sapek, Członek Zarządu, Szef Prologis w Polsce, informuje: „Tempo wzrostu
e-commerce w połączeniu z atrakcyjnością inwestycyjną Polski stwarza nowe
możliwości dla rynku magazynowego
wraz z ekspansją już obecnych tu podmiotów, napływem do kraju zagranicznych firm z branży i debiutem nowych
marek. Wszystkie wspomniane podmioty
zgłaszają popyt na nowoczesne centra
logistyczne. Polski rynek magazynowy
jest dobrze przygotowany na zwiększone zapotrzebowanie, a istniejące zasoby
nowoczesnej powierzchni w większości
spełniają wymagania najemców”.
Od kilku lat poziom wydatków w polskim internecie rośnie w tempie dwucyfrowym. Według PMR, w 2014 r. zakupy
w sieci stanowiły 3,9% wartości całej sprzedaży detalicznej w kraju. Większa część to
produkty, które muszą przejść przez nowo1
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czesne centra dystrybucyjne lub magazynowe. PMR przewiduje również, że do 2020
r. udział handlu elektronicznego sięgnie
aż 10% wartości całej sprzedaży detalicznej. Oznacza to jeszcze bardziej znaczący
wpływ e-commerce na łańcuchy dostaw
i rynek nieruchomości logistycznych oraz
większe zapotrzebowanie na nowoczesne
obiekty magazynowe.
Główne różnice pomiędzy tradycyjną
logistyką a specyfiką łańcucha dostaw
w sektorze e-commerce to: szybkość dostaw, różnorodność punktów odbioru
(BTC zamiast BTB) – co często wydłuża
czas i zwiększa koszt dostawy oraz sezonowość sprzedaży wymagająca elastycznej powierzchni magazynowej. Co więcej,
sprawna dostawa jest elementem budowania marki, a artykuły zamawiane przez
internet to dobra zarówno szybko – jak
i wolno zbywalne (sieci handlowe w swoich zasobach muszą mieć obydwie grupy
produktów).
Dynamiczny rozwój branży e-commerce stawia szereg nowych wyzwań przez
operatorami logistycznymi, pracującymi
na zlecenie sieci handlowych. Według
ankietowanych operatorów logistycznych, głównymi wyzwaniami związanymi
z e-commerce w nadchodzących pięciu
latach będą: doręczanie zamówień tego
samego dnia (100%), obsługa zwrotów
(60%), sprzedaż transgraniczna (40%),
bezpieczeństwo (20%), wzrost kosztów
pracy (20%), kwestie długości umowy najmu (20%) oraz dostępność odpowiedniej
powierzchni magazynowej (10%).
MAGAZYNY DLA NAJEMCÓW
Z SEKTORA E-COMMERCE – POLSKA
OFERUJE ATRAKCYJNE ZAPLECZE
„Prawie 50 dużych modułów magazynowych pojawi się na wynajem w Polsce
w ciągu następnych sześciu miesięcy.
W całym kraju aktualnie 280 000 mkw. powierzchni magazynowych jest w budowie
na zasadach spekulacyjnych, czyli bez zabezpieczenia w postaci umów najmu. Tak
rozwinięta baza magazynowa pokazuje,
że polski rynek jest dobrze przygotowany na dynamiczny wzrost sektora e-commerce”, informuje Jan Zombirt, Dyrektor
w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.
Magazyny dla branży e-commerce,
funkcjonujące na rynkach rozwiniętych,
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cechuje pewna specjalizacja. Są to m. in.
centra obsługi zamówień internetowych,
huby kurierskie i sortownie, miejskie
centra logistyczne oraz centra obsługi
zwrotów, a także magazyny artykułów
spożywczych sprzedawanych online. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez JLL
pośród operatorów logistycznych oraz
sieci handlowych w Polsce wskazują, że te
specjalistyczne funkcje magazynów będą
coraz częściej wprowadzane również
w naszym kraju. Przykładowo, w ciągu
następnych pięciu lat 71% ankietowanych
operatorów logistycznych będzie zgłaszało zapotrzebowanie na centra obsługi
zwrotów.
Według ankietowanych operatorów
logistycznych, najważniejsze cechy magazynu odpowiedniego do obsługi branży
e-commerce to: elastyczność kontraktu
i możliwość ekspansji, dodatkowa powierzchnia zlokalizowana np. na antresolach, wysoki poziom bezpieczeństwa, dodatkowe pomieszczenia socjalne, większa
moc, wydajniejszy system HVAC a także
obszerny parking dla pracowników. Co do
samej lokalizacji, kluczowym czynnikiem
jest dostępność kadr, odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz bliskość odbiorcy
końcowego.
Deweloperzy działający na polskim rynku są świadomi specyfiki działalności firm
e-commerce i charakteru poszukiwanych
przez nich nieruchomości. „Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazy-
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nowej w Polsce sięgają obecnie 9,6 mln mkw. To projekty, które
w dużej mierze spełniają oczekiwania najemców e-commerce.
Zdarza się też, że deweloperzy dostosowują swoje istniejące
projekty pod konkretne potrzeby klientów, dodając na życzenie
najemcy m.in. antresole czy zwiększając moc systemu zasilania.
Możliwe są też inwestycje szyte na miarę”, wyjaśnia Paweł Sapek.
POPYT NA ŚCIEŻCE DYNAMICZNEGO WZROSTU – NOWE
UMOWY NA 700 000 MKW. DO 2020
Wysoki popyt ze strony branży e-commerce z roku 2013 był
efektem trzech dużych transakcji firmy Amazon. Z analiz JLL
wynika, że udział najemców e-commerce w popycie brutto sięgnął 5,8% w 2014 r. 70% ankietowanych operatorów spodziewa
się znacznego wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne.
W efekcie wzrośnie także popyt na powierzchnie magazynowe,
generowany przez sprzedaż takich produktów jak odzież i dodatki, artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, elektronika, multimedia i żywność.
„E-commerce ma szansę stać się głównym motorem napędowym popytu na powierzchnię magazynową w nadchodzących
latach. Zakładając, ze wartość handlu internetowego w Polsce
będzie rosnąć w tempie 15% rocznie, szacujemy, że do roku
2020 firmy z sektora e-commerce mogą wynająć nawet 700
000 mkw. magazynów. Zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie będzie generowane m. in. przez międzynarodowych
graczy zaczynających działalność w Polsce oraz rozwój rynku
krajowego. Popyt będzie pochodzić z trzech rodzajów umów. Są
to: umowy bezpośrednie ze strony firm internetowych lub tradycyjnych sieci, które zainwestowały w magazyn dedykowany
dla kanału internetowego, umowy operatorów logistycznych,
gdzie obsługa zamówień internetowych jest zlecona partnerowi
zewnętrznemu, a także transakcje omni-channel, gdzie jedynie
część powierzchni jest przeznaczona na obsługę zamówień internetowych”, informuje Jan Zombirt.
Polska nadal pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla zagranicznych firm ze względu m.in. na niższe koszty najmu powierzchni
magazynowej. „Spodziewamy się kolejnych firm e-commerce
przenoszących się do Polski Zachodniej, która daje możliwość
uruchomienia efektywnego kosztowo centrum zamówień i dystrybucji produktów np. na rynek niemiecki. Z drugiej strony, regiony bliżej centrum kraju doskonale nadają się do zarządzania
dystrybucją na skalę krajową”, dodaje Paweł Sapek.

Rosnący popyt będzie również dotyczył wyspecjalizowanych
projektów (np. typu cross-dock) bliżej obszarów miejskich. Najemcy z sektora e-commerce będą coraz bardziej interesować się
lokalizacjami umożliwiającymi sprawniejsze dystrybucje dóbr
w miastach. „Podmiejskie parki pozostaną lokalizacjami najlepiej
nadającymi się dla hubów dystrybucyjnych, ale najemcy równolegle skierują swoją uwagę na istniejące już miejskie centra logistyczne i obiekty typu SBU”, podsumowuje Paweł Sapek.

Sieci handlowe

16

WYGODNE I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DHL PARCEL

ÔÔ Źródło: DHL Parcel, Foto: DHL Parcel

Od listopada DHL Parcel włączył do swojej oferty nową usługę – Przekieruj paczkę. Umożliwia ona m.in. zmianę adresu doręczenia zamówionej przesyłki, kiedy ta jest już w drodze do odbiorcy. By to zrobić wystarczy dostęp do komputera bądź urządzenia
mobilnego połączonego z siecią internetową. Za pomocą specjalnie w tym celu stworzonego serwisu Przekieruj paczkę (www.
przekieruj.dhlparcel.pl) odbiorca przesyłki będzie mógł sam, bez konieczności kontaktu z nadawcą, zadecydować o najwygodniejszym sposobie przekierowania.
Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych
klientów, stąd pomysł włączenia do naszej oferty nowej usługi.
Zależy nam by być firmą elastyczną, ceniącą czas konsumentów,
a także innowacyjną, wykorzystującą nowe technologie. Przekieruj paczkę to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli
odbiorcom zarządzać swoją przesyłką od momentu jej nadania,
aż do chwili jej dostarczenia. Mamy nadzieję, że nowa usługa finalnie przyczyni się również do zwiększenia skuteczności naszych
doręczeń, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji klientów. – komentuje Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.
Korzystając z serwisu Przekieruj paczkę odbiorca, podając numer przesyłki oraz indywidualny kod PIN, może praktycznie w każdej chwili zmienić adres jej dostarczenia. By odebrać przesyłkę
w wygodnym dla siebie miejscu i czasie, klient ma możliwość nie
tylko przekierować ją do jednego z tysiąca punktów DHL Parcelshop (m.in. stacje benzynowe, sklepy), ale także całkowicie zmienić datę i adres doręczenia paczki w obrębie danego terminala
doręczającego. Alternatywnym adresem dostarczenia może stać
się niemal każde miejsce znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie poprzednio wybranej lokalizacji, bez względu na to, czy jest
to mieszkanie sąsiada, znajomych czy też miejsce pracy. Chcąc
sprostać oczekiwaniom swoich klientów, w ramach usługi, firma
umożliwia także całkowitą rezygnację z przesyłki. W tym celu wystarczy tylko podać powód anulowania zamówienia.
Informację o możliwości przekierowania paczki klient otrzymuje w formie usługi dodatkowej Powiadomienie e-mail/SMS.
Wiadomość może pojawić się w dniu nadania przesyłki, w dniu

doręczenia oraz już po jej awizowaniu. Dodatkowo odbiorca
ma możliwość systematycznego sprawdzania statusu przesyłki
na stronie www.dhlparcel.pl. Serwis Przekieruj paczkę obsługuje wszystkie przesyłki w dostępnej obecnie ofercie z wyjątkiem
usługi DHL Parcel MAX (przesyłki powyżej 31,5 kg do 2 500 kg).

KURIERSKI SZCZYT PACZKOWY

ÔÔ Małgorzata Maj, DPD Polska, Foto: Henrik Spohler

Zakupy w internecie dla wielu Polaków stały się codzienną czynnością. W sieci kupujemy niemal wszystko – ubrania, książki,
sprzęt RTV-AGD, kosmetyki, muzykę, a nawet artykuły spożywcze. Również przedmioty, które później przeznaczamy na upominki i prezenty okolicznościowe, wręczane z okazji Mikołajek czy świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie tradycyjnie już
odnotowywane są znaczne wzrosty wolumenów sprzedaży w e-sklepach, co bezpośrednio wpływa na wzrost liczby dystrybuowanych paczek. Radzimy, w jaki sposób ułatwić sobie zakupy świątecznych prezentów i uniknąć niepotrzebnych obaw czy
paczka z zamówieniem dojdzie na czas.

OD NADANIA DO ODBIORU
O szybkim i skutecznym doręczeniu paczki decyduje zoptymalizowany proces logistyki przesyłki. Nadana paczka jedzie
na koniec dnia pracy do lokalnego magazynu, skąd jest zabierana do centralnej sortowni lub większego oddziału. Stąd
rusza do docelowej stacji firmy kurierskiej, gdzie wczesnym
rankiem ładowana jest na furgonetkę kuriera, a ten doręcza
ją do odbiorcy. – W teorii wszystko wygląda prosto. Rzecz jednak w tym, aby duże liczby przesyłanych paczek mogły być
bezbłędnie i bezpiecznie przesortowane, a następnie sprawnie przeprowadzone przez kolejne etapy procesu logistycznego. Za wiele czynności odpowiedzialne są dziś maszyny, na
przykład nowoczesne i wysoko wydajne sortery, jakimi dys-

ponujemy w Strykowie. W całym procesie wiele jednak wciąż
zależy od człowieka, szczególnie w okresach przedświątecznego natężenia obowiązków – – mówi Rafał Nawłoka, Prezes
Zarządu DPD Polska.
DZIAŁANIA W OKRESACH SEZONOWYCH SZCZYTÓW
Firmy kurierskie odnotowują wzrosty wolumenów w różnych
miesiącach – na przełomie sierpnia i września, kiedy rodzice wyposażają swoje dzieci w podręczniki i przybory szkolne, czy w październiku, gdy kierowcy kupują opony zimowe.
Największe wzrosty wolumenów przypadają jednak na newralgiczny okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia.
W tym czasie wolumeny mogą przekraczać średnioroczne
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dzienne wielkości nawet o połowę. – Tegoroczny szczyt paczkowy jest dla nas wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy będziemy przez niego przechodzić po połączeniu z Siódemką,
jako znacznie większa firma. Konsekwencją połączenia jest
rozbudowa i modernizacja naszej infrastruktury. Teraz procesy operacyjne we wszystkich oddziałach dostosowane są
do wysokich standardów DPD Polska i z pewnością świadczą
o dobrym przygotowaniu do zbliżającego się szczytu paczkowego – mówi Rafał Nawłoka.
W wyniku łączenia oddziałów firm i usprawniania infrastruktury, DPD Polska powiększyła sieć, wybudowała nowe obiekty
m.in. w Poznaniu i Gdańsku, a wiele z nich znacząco powiększyła i unowocześniła, na przykład oddziały w Częstochowie czy
Rzeszowie.
JAK USPRAWNIĆ ŚWIĄTECZNE ZAKUPY – PORADNIK DLA
KONSUMENTÓW
Chcąc uniknąć obaw, czy zamówione prezenty pod choinkę
dotrą na czas, warto złożyć zamówienia w sklepach internetowych z odpowiednim, co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Wiele przesyłek dociera do adresatów z opóźnieniem
z powodu błędnie, bądź nieczytelnie wypełnionych pól teleadresowych.
1. Aby ustrzec konsumentów przed niepotrzebnym stresem,
przedstawiamy poniżej kilka prostych porad, które zminimalizują ryzyko kłopotów.
2. Warto złożyć zamówienie w sklepie internetowym z bezpiecznym wyprzedzeniem, najlepiej dwutygodniowym, a najpóźniej na pięć dni roboczych przed Wigilią. Jest to również dobre
zabezpieczenie przed skutkami czynników losowych, w tym
m.in. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, na które kurier nie ma wpływu.
3. Należy zadbać o prawidłowe wpisanie adresu odbiorcy i danych kontaktowych (telefon, e-mail).
4. Paczki standardowo doręczane są w godzinach pracy (pomiędzy 9 a 17), dlatego warto pomyśleć o zamówieniu przesyłki
do miejsca, gdzie spędzamy większą część dnia.
5. Warto sprawdzić, czy zamawiany towar jest dostępny „w magazynie” e-sklepu. Jego brak z pewnością wydłuży cały proces
doręczania prezentu.
6. Dobrze jest monitorować status przesyłki poprzez narzędzie
służące do „śledzenia” paczki udostępnione na stronie internetowej DPD Polska.
7. Elastyczne zarządzanie odbiorem paczki ułatwia usługa Pre-

dict – odbiorca otrzymuje powiadomienie e-mail lub sms zawierające precyzyjną informację o planowanym doręczeniu
wraz z wygodną opcją zmiany terminu doręczenia oraz imię
i numer telefonu kuriera.
– Poza powiadomieniem Predict, nasi klienci i odbiorcy
paczek mają do dyspozycji czat z konsultantem dostępny na
stronie internetowej DPD Polska i wyspecjalizowane Contact Center. Naszym zdaniem sprawna komunikacja i wcześniejsze planowanie pozwalają uniknąć przykrych niespodzianek w procesie doręczenia przesyłek – wyjaśnia Łukasz
Zembowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu DPD Polska.
– Pamiętajmy też, że nawet najlepsze narzędzia techniczne
mogą nie wystarczyć, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami losowymi. Trudne warunki pogodowe związane na
przykład z opadami śniegu czy gołoledzią powodują trudne
do przewidzenia utrudnienia w ruchu kołowym, na którym
przecież opiera się cały transport przesyłek kurierskich – dodaje Łukasz Zembowicz.
PORADNIK DLA E-SKLEPÓW
Doświadczenia ostatnich lat pozwoliły wypracować standardy
działania w przypadkach wzmożonej aktywności handlowej.
Przypominamy o kilku podstawowych czynnościach, o których
warto pamiętać.
1. Wyraźnie zaznacz na swojej platformie sprzedażowej produkty, których nie masz na magazynie (które wymagają dłuższego czasu dostawy) – w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych emocji i rozczarowania klientów.
2. Przygotuj się na wydłużony czas pracy.
3. Rozważ zatrudnienie na okres przedświąteczny dodatkowych
pracowników.
4. Skorzystaj z rozwiązań, jakie oferuje Twoja firma kurierska
(rozwiązania optymalizujące tworzenie listów przewozowych,
itp.).
5. Polecaj klientom korzystanie z monitoringu przesyłek oraz
innych usług wspomagających proces dostarczenia paczki do
adresata (np. DPD Predict)
6. Umieść na swojej witrynie komunikat z poradą o dokonaniu
zakupów odpowiednio wcześniej przed świętami. Zaznacz
termin, po którym nie będą przyjmowane nowe zamówienia.
Zastosowanie się do powyższych wskazówek zwiększy prawdopodobieństwo, że przesyłki dotrą na czas i we właściwe miejsce, w dobrym stanie i bez niepotrzebnych emocji związanych
z ewentualnymi opóźnieniami.
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STANDARDY PRACY
KURIERÓW NA DRODZE

ÔÔ Źródło: DHL Parcel, Fot: DHL Parcel

Koniec roku to czas wzmożonej pracy dla całego sektora KEP.
Do trwającego wówczas świątecznego szczytu paczkowego
firmy kurierskie zaczynają przygotowywać się już kilka miesięcy wcześniej. To dla nich prawdziwy test jakości usług.
Już z początkiem grudnia liczba dostarczanych przesyłek zaczyna stopniowo wzrastać. Klienci kupują pierwsze świąteczne
prezenty zamówione w sklepach internetowych, a firmy wysyłają kurtuazyjne upominki dla partnerów biznesowych oraz dokumenty dotyczące całorocznej działalności. W okresie przedświątecznym przed kurierami stoi bardzo trudne zadanie. Jak
poradzić sobie z ogromną ilością przesyłek, natężonym ruchem
drogowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
a przy tym zachować bezpieczeństwo na drodze?
– Kładziemy bardzo duży nacisk na standardy pracy kurierów.
Nasi podwykonawcy doskonale wiedzą, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie godzin pracy, przerw na odpoczynek
czy trasy przejazdów. To wszystko bowiem minimalizuje ryzyko,
że presja czasu lub nadmierne zmęczenie staną się przyczyną
kolizji czy wypadku drogowego. Równie istotne jest regularne
sprawdzanie stanu technicznego pojazdów oraz ich przystosowania do jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. Opony
zimowe oraz stałe kontrole stanu technicznego pojazdu to podstawa – wyjaśnia Krzysztof Poznański, Kierownik ds. Floty.
Praca kuriera jest szczególnie odpowiedzialna, bo związana
z uczestnictwem w publicznym ruchu drogowym. W okresie
przedświątecznym firmy logistyczne szczególnie apelują do
swoich podwykonawców o ostrożność i nadzwyczajną koncentrację, wiedząc, że szczyty paczkowe są dla nich wyjątkowo
wymagające. Dlatego DHL Parcel robi wszystko, by jak najlepiej
zadbać o bezpieczeństwo nie tylko kurierów, ale także o wszystkich użytkowników drogi.

– Wiemy jak ważna jest edukacja kurierów w zakresie
bezpieczeństwa, dlatego nieustannie kładziemy nacisk na
budowanie wśród nich świadomości bezpiecznej jazdy.
Bezwzględnie wymagamy przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, o czym przypominamy podczas porannych odpraw. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na cykliczne kontrole. Mamy możliwość badania kierowców alkomatami, co daje
nam pewność, że mogą prowadzić bezpiecznie – tłumaczy
Wojciech Andziak, Menedżer ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
DHL Parcel.
– Promowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji ma
ogromny wpływ na kulturę jazdy, dlatego jako firma społecznie odpowiedzialna staramy się ją kształtować z należytą
uwagą. Jestem przekonany, że oddziaływanie na obszary takie jak komunikacja, motywacja do zachowań bezpiecznych
czy edukacja w zakresie bhp wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa kurierów oraz pozostałych użytkowników ruchu – komentuje Igor Caban, Dyrektor Zarządzający
DHL Parcel.

POLSKI RYNEK KURIERSKI

ÔÔ Maria Namysł, Foto: Log4.pl

Pierwszą firmą kurierską w Polsce, która powstała w 1982 roku było Servisco. Powstanie firmy było efektem niewydolności
Poczty Polskiej, która z początkiem lat osiemdziesiątych nie była w stanie dostarczać olbrzymich ilości przesyłek z pomocą humanitarną, jaka wówczas docierała do kraju.
Servisco pojawiło się wtedy jako nowy podmiot w gospodarce,
jeszcze centralnie planowanej, który wykorzystał istniejącą niszę
i zaczął ją zagospodarowywać. Jednocześnie był to sygnał dla
państwowego monopolisty w dziedzinie przesyłek, wskazujący
pojawienie się konkurencji.1
Pewne rozluźnienie w gospodarce nakazowej, skutkuje zagospodarowywaniem kolejnych obszarów rynku. W 1984 roku dochodzi do współpracy firmy Cargo z największą na świecie firmą
kurierską DHL Worldwide Express, która przejęła większą część
polskiego rynku zagranicznych przesyłek ekspresowych. Jednak
dopiero po 1989 roku obserwujemy prawdziwy rozwój rynku
kurierskiego, kiedy to powstało kilka największych firm i kilkadziesiąt mniejszych w tej branży.

Otwarcie polskiego rynku na świat spowodowało szybki napływ kapitału zagranicznego i zaowocowało natychmiastowym
zainteresowaniem największych firm światowych działających
w branży usług kurierskich. Wykorzystały one sprzyjające wówczas warunki do opanowania części tworzącego się jeszcze rynku usług tego typu, a rezultatem tego było utworzenie oddziałów lub filii światowych potentatów tej branży.2
Po 2000 roku, nastąpiła seria przejęć polskich firm kurierskich
przez globalnych operatorów logistycznych. Największe zagraniczne firmy kurierskie, wchodząc na rynek polski wnosiły wcześniej nieznane rozwiązania organizacyjne, technologiczne ale
przede wszystkim kapitał, którego brakowało małym polskim
firmom. Firmy polskie miały doświadczenie w rynku krajowym
i lokalnym a globalni operatorzy kapitał.

1

2

http://www.spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg05/pliszka.pdf

http://www.spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg05/pliszka.pdf
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ÔÔ ROK

ÔÔ POLSKA FIRMA PRZEJMOWANA

ÔÔ GLOBALNY OPERATOR LOGISTYCZNY

1992

Evimar

TNT Express

2001

Szybka Paczka

GLS

2003

Servisco

DHL

2004

Masterlink

DPD

2005

Stolica

UPS

2012

Opek

FedEx

2014

Siódemka

DPD

2014

Poltraf

UPS

Powyżej przedstawiona jest tabelka3,
w której zamieszczono polskie firmy przejęte przez globalnych operatorów logistycznych na przełomie lat 1992-2014.
Aktualnie na polskim rynku działa
około 100 podmiotów podzielonych pomiędzy 8 firm o zasięgu globalnym oraz
kilkadziesiąt małych polskich przedsiębiorstw, zajmujących się rynkiem krajowym i lokalnym.
BADANIA
Z badania przeprowadzonego przez GEMIUS w kwietniu 2015, wynika że aż 61%
klientów kupujących przez internet wybrało formę dostawy kurierem do domu/
do pracy, 21% dostawa pocztą do domu/
do pracy, 11% odbiór w paczkomacie. Jeśli chodzi o preferowane możliwe formy
zwrotu towaru kupionego przez internet, również najczęściej podawana była
3

raport_II_Instytut_Pocztowy_02_04_15

możliwość darmowego zwrotu kurierem
(w systemie door-to-door) lub pocztą.
W badaniu pytano również respondentów o firmy kurierskiej, którą najczęściej
wybierają podczas zakupów przez internet:
• Grupa Kapitałowa DPD Polska (po przejęciu Siódemka SA) – 20%
• DHL – 13%
• UPS – 6%
• Pocztex – 4%
• GLS – 3%
• FedEx – 2%
• Inna – 2%
• Żadna z powyższych/trudno powiedzieć – 10%.
Podstawą procentową są osoby robiące
zakupy przez internet4.
Dostawa przesyłki przez firmę kurierską
jest świetną alternatywą dla wiodącego
dostawcy usług pocztowych. Wysyłając
4 www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf
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paczkę przez firmę kurierską, ma się pełen podgląd gdzie ta paczka jest w danym
momencie. Dzięki numerowi nadania
przesyłki na stronie internetowej można
śledzić całą trasę, od momentu nadania
przesyłki, po dzień dowozu do adresata.
Przesyłka może trafi do adresata w ciągu kilku godzin, w zależności od firmy kurierskiej, a także kwoty jaką jest w stanie
zapłacić klient za usługę. Istnieją firmy
kurierskie, które dowożą przesyłki rowerem. To bardzo szybki sposób dotarcia do
klienta, ponieważ rowery mogą poruszać
się w korkach ulicznych szybciej od samochodów, jak również motocykli.
JEST WIELE MOŻLIWOŚCI ODBIORU
PRZESYŁKI POZA DOMEM.
Niektóre firmy kurierskie oferują odbiór przesyłki poprzez paczkomat. Jest to
idealne rozwiązanie, zwłaszcza dla zapracowanych, zabieganych ludzi. Klient nie
musi już czekać w domu na kuriera, tylko
sam odbiera przesyłkę kiedy jemu pasuje.
Na stronie firmy wybiera się miejsce
najbliższego paczkomatu gdzie kurier ma
zostawić przesyłkę. Po dostarczeniu w wyznaczone miejsce przesyłki, klient dostaje
wiadomość SMS, że paczka gotowa jest do
odbioru. Klient w dogodnym dla siebie czasie może podejść do paczkomatu, wpisać
kod który dostał SMSem i automatycznie
otwiera się skrzynka z przesyłką. Ważność
takiego SMS-a z kodem trwa kilka dni.
W okresie przedświątecznym, kiedy
wszystkie skrzynki w paczkomacie są
zapełnione, kurier może wysłać SMS do
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klienta, że w danych godzinach czeka na
niego tuż obok tego paczkomatu w specjalnie oznaczonym samochodzie. Nawet
wtedy kiedy nie ma wolnych skrzynek
w paczkomacie, klient na czas dostanie
swoją przesyłkę.
Jeśli jednak klientowi nie pasują godziny dyżuru kuriera przy paczkomacie,
przesyłka zostanie włożona do pierwszej
skrzynki jaka się zwolni.
Odbiór przesyłki możliwy jest również
w sieci punktów partnerskich, z jakimi
firma kurierska podpisała umowę. Kiedy przesyłka znajdzie się w wybranym
punkcie, klient otrzymuje email lub SMS
z kodem PIN niezbędnym do odbioru przesyłki. Przesyłkę można odebrać
w ciągu 7 dni. Istnieje również możliwość, odbioru przesyłki nie tylko przez
adresata. Wystarczy przekazać wybranej
osobie kod PIN, który jest upoważnieniem do odbioru przesyłki.
Inna opcją odbioru przesyłki, poza
swoim miejscem zamieszkania jest możliwość zostawienia jej u sąsiada. Kupujący dany towar przez internet, podaję alternatywę adresu dostawy do swojego
sąsiada. Na etykiecie przesyłki, oprócz
adresu klienta, zamieszczony zostaje
alternatywny adres sąsiada. W momencie, kiedy kurier nie zastanie w danych
godzinach swojego klienta w domu, kurier wystawia awizo i zanosi do sąsiada
aby u niego za pokwitowaniem zostawił
przesyłkę.
Rynek kurierski w Polsce szybko rośnie, a o jego atrakcyjności świadczy
obecność największych globalnych firm
– mówi Mariusz Mik, dyrektor zarządzający FedEx w Polsce, w rozmowie z PAP.
Jego zdaniem warunki rynkowe są takie
same dla wszystkich, a układ sił mogą
zmienić innowacje podnoszące efektywność logistyki.
Wzrosty w segmencie B2B są jednocyfrowe, przyjmuje się, że zazwyczaj jest
to ok. dwu – lub trzykrotność dynamiki
PKB – powiedział Mariusz Mik w rozmowie z PAP. – Dużo szybciej powiększa się
w Polsce rynek B2C, związany z rozwojem handlu internetowego. Tutaj szacuje się dynamikę na 20-30 proc. rocznie
– dodał. W ocenie dyrektora zarządzającego jednym z najważniejszych trendów
w działalności kurierskiej jest zwiększająca się mobilność klienta. – Zaciera się
ścisły podział pomiędzy B2C i B2B. Paczki dla klientów indywidualnych są dostarczane do biur, a z kolei działalność
gospodarcza prowadzona jest z domów
– powiedział.
Ponadto, jak mówi, rosną oczekiwania
klientów związane z dostosowaniem się

usługodawcy do jego potrzeb. Nie chodzi wyłącznie o miejsce i czas dostarczenia przesyłki, ale także o kompleksową
ofertę. Klient chce współpracować z jednym, dwoma partnerami logistycznymi
i oczekuje, że będą oni w stanie zapewnić odpowiednią usługę także w przypadku niespodziewanych zmian lub pojawienia się dodatkowych potrzeb.
Mariusz Mik podkreślił, że najwięksi
światowi gracze są już obecni na pol-

skim rynku i dla nich obecność na krajowym rynku jest strategiczna. To pokazuje, że rynek jest atrakcyjny5.

5 Wywiad z Mariuszem Mikiem, dyrektorem
zarządzającym FedEx w Polsce http://biznes.
pap.pl/pl/news/pap/info/1439289,rynek-kurierski-w-polsce-atrakcyjny--uklad-sil-mogazmienic-innowacje---fedex-%28wywiad%2

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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ZŁOTY CZAS KURIERSKIEJ PACZKI

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Stwierdzenie, że internet jest największym odkryciem wśród technologicznych zdobyczy człowieka ostatnich dziesięcioleci, nie
jest absolutnie przesadzone. Wpływ tego narzędzia na współczesny świat jest aż nadto widoczny, a rynek kurierski wprowadził
na poziom ekstremalnie szybkich dostaw.
Ewolucyjne zmiany w rewolucyjnej rzeczywistości rozwijającego
się rynku, stawiają przed firmami logistycznymi duże wyzwania,
a te działające na rynku KEP muszą stawić czoło tym najtrudniejszym, wynikającym z obsługi rynku B2C. Rozwój usług kurierskich
nigdy dotąd nie przeżywał tak gwałtownych zmian, kamienie milowe rozwoju rynku nie dzielą dziesiątki, a zaledwie kilka lat od
zmian jakie muszą wprowadzić, aby sprostać oczekiwaniom. To
właśnie internet spowodował to przyśpieszenie, skrócił wszystkie
dystanse i zmusza wszystkich graczy na rynku do szukania rozwiązań, które zapewnią jeszcze lepszą obsługę rynku.
Rynek usług kurierskich przeżywał swój rozkwit w obsłudze
B2B, tworząc nieliczne narzędzia do obsługi rynku B2C, który
był obsługiwany przez operatora pocztowego. Internet stworzył
nowe nieznane dotąd możliwości rozwoju rynku, powstał nowy
rynek nazywany e-commerce, zmieniający niemal wszystko na
rynku usług kurierskich. Dynamika zmian wprowadza w zdumienie, nawet tych, którzy przewidywali rozwój rynku e-commerce
i udział oraz znaczącą w nim rolę firm kurierskich. Rozwój rynku
zmusza firmy kurierskie do poszukiwań nowych technicznych
i technologicznych rozwiązań, sortownia bez sorterów i systemów zarządzających, wyklucza niemal z rynku, samochody, samoloty i ostatnio drony, sprzężone w systemie dostaw tworzą
nowe jakościowo rozwiązania.

Bez wsparcia nowoczesnych technologii zapewne nie udałoby się firmom kurierskim sprostać tym wyzwaniom. „Firmy
pocztowo-kurierskie coraz częściej opierają swoją działalność na
współpracy ze sklepami online i sprzedawcami korzystającymi
z platform sprzedażowych i aukcyjnych, a także z urzędami państwowymi oraz instytucjami administracji publicznej. Wszystkie
te podmioty należą do nadawców realizujących wysyłki masowe, związane z ogromna liczbą dziennych zleceń. Największym
problemem jest tutaj sam proces przygotowania przesyłek do
nadania, który bez optymalizacji i standaryzacji wpływa negatywnie na czas realizacji zleceń przez firmę kurierską. – mówi
Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt – Skutecznym rozwiązaniem jest udostępnienie przez firmę kurierską swoim nadawcom platformy IT, zaprojektowanej z myślą o obsłudze przesyłek
wysokonakładowych. Pozwala to także nadawcy śledzić proces
doręczeń i ewentualnych zwrotów. – dodaje.”
Obsługa rynku e-commerce zdominowała rynek KEP, klienci
sklepów internetowych coraz częściej wybierają usługi firm kurierskich jako dostarczycieli kupionych towarów. To dopiero początek, nasz rynek e-commerce, według znawców tematu, jest
w fazie wstępnej swego rozwoju, jego udział w sprzedaży wynosi niespełna 4%, podczas gdy w Europie Zachodniej wynosi 10%,
jednak bardzo szybko rośnie. Szacuje się że ten przyrost oscyluje

USŁUGA FLEXDELIVERYSERVICE
Handel internetowy to obecnie najważniejszy czynnik napędzający rozwój
polskiego rynku usług kurierskich. Podkreślić jednak należy, że w tym zakresie
dynamiczny wzrost obserwujemy również w handlu międzynarodowym. Taki
stan rzeczy wymaga od nas posiadania
rozległej i świetnie funkcjonującej europejskiej sieci połączeń w transporcie drogowym oraz elastycznych rozwiązań
dla sektora B2C.
Klientami sklepów internetowych najczęściej są osoby prywatne, które dokonując zakupu oczekują również
szybkiej, sprawnej i wygodnej dostawy zamówionego towaru. To jednak także grupa Odbiorców, którą w standardowych godzinach dostaw paczek najtrudniej zastać pod
wskazanym adresem. Głównym zadaniem firm kurierskich
jest zatem zintensyfikowanie poszukiwań i rozwój innowacyjnych rozwiązań umożliwiających skuteczne doręczenie
przesyłek na etapie ostatniej mili. Kluczowymi pozostają
więc kwestie odpowiedniej komunikacji z Odbiorcami, włączenie ich w proces doręczenia przesyłki, zaproponowanie
zróżnicowanych opcji doręczenia przesyłki oraz określenia
okien czasowych wizyty kuriera. Stanowią one podstawowe komponenty oferowanej przez GLS usługi FlexDeliveryService.
Tomasz Kroll, Region Manager GLS Poland & Ireland

PEŁNA OBSŁUGA E-BIZNESU
Przesyłki e-Commerce już dziś stanowią
ponad 25% rynku i rosną ok. 20% r/r.
Ogromna dynamika wzrostu jest już trendem i przewidujemy, że utrzyma się w perspektywie najbliższych 2-4 lat. Oznacza to,
że firmy kurierskie będą dostosowywały
operacje i obsługę klienta właśnie pod ten
segment rynku, co z resztą już realizują m.in.– inwestycje w infrastrukturę, IT i rozwiązania ostatniej mili.
Poczta Polska S.A. stała się liderem dostaw na rynku e-Commerce i odzyskała stabilną pozycję wśród dominujących na polskim rynku liderów KEP. Spółka obsługuje prawie
jedną piątą segmentu KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe
i paczkowe). W 2014 r. była II pod względem wolumenu firmą
na rynku paczek i IV pod względem przychodów z rekordowym 16% wzrostem wolumenu nadanych przesyłek, zdecydowanie przekraczający wzrost całego rynku. W naszym
portfelu klientów biznesowych obrót generowany z firm e-Commerce stanowi prawie 70% całości rynku i obserwujemy znacznie szybszy niż rynkowy wzrost tego segmentu.
Spółka planuje stale rozszerzać zakres usług, aby ułatwiać sklepom internetowym koncentrację na podstawowej działalności i outsourcingu innych procesów. Celem
jest oferowanie pełnej obsługi e-biznesu włącznie z magazynowaniem, konfekcjonowaniem, marketingiem, generowaniem ruchu, doradztwem logistycznym, platformą sklepową i usługami finansowymi.
Sławomir Żurawski, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
w Segmencie Klienta Biznesowego w Poczcie Polskiej S.A.

Temat numeru

22

PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA
Szacowana wartość rynku e-commerce w Polsce to 33 mld
zł. Rokrocznie przyrasta o około 10%.
Determinantem rozwoju tej branży są nowe rozwiązania,
przez co firmy kurierskie, takie jak TBA Express stale inwestują w innowacyjne narzędzia wspomagające procesy wysyłki klientów e-handlu.
W Polsce zainteresowanie e-zakupami wciąż wzrasta,
obecnie 54% internautów odwiedza e-sklepy, dokonuje zakupu i jako formę dostawy wybierają kuriera. Skutecznym
sposobem na zdobycie zaufania klientów i zapewnienie im
bezpieczeństwa podczas dokonywania e-zakupów jest na
pewno współpraca z profesjonalnym operatorem przesyłek
kurierskich.
Oprócz znanych marek, na rynku są także inne firmy takie jak TBA Express, która dynamicznie się rozwija oferując
swoje usługi klientom e-commerce, a przez nieprzerwane
wprowadzanie udogodnień i nowych rozwiązań, buduje
zaufanie swoich klientów i ich odbiorców.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów e-handlu,
TBA Express opiera swoją strategię biznesu na sukcesywnym pozyskiwaniu rynku e-commerce , sektor ten stanowi
ponad połowę udziału w całym portfelu klientów firmy.
Maciej Zieliński, Dyrektor Handlowy TBA Express

w granicach 20-30% rocznie, tempo niezwykłe jak na teraźniejsze uwarunkowania gospodarcze.
Wszystkie badania i analizy rynkowe wskazują na niezwykły
wpływ e-commerce na rozwój innych gałęzi gospodarki, jednak
wpływ na rynek kurierski jest chyba największy. Wyzwania przed
jakimi stoją wszyscy kurierzy, koncentrują się wokół jednej wielkości, „czasu dostawy”, ciągłe wymagania skrócenia czasu dostawy wydają się być trochę nierzeczywiste. Najwięksi globalni
gracze E-bay czy Amazon, gwarantują dostawy nie tego samego
dnia, ale w ciągu godziny. To dla dostawców jest prawdziwym
wyzwaniem, sprostać tak „wyśrubowanym” parametrom czasowym. Wprowadzone do centrów dystrybucji roboty, które można odpowiednio zaprogramować, by pracowały tak samo wydajnie o godz. 8:00 i 16:00, to odpowiedź na rosnące wymagania
rynku. Zatłoczone ulice ominą drony i dostarczą we wskazane
miejsce upragnioną paczkę, z towarem zamówionym w sieci.
Poprawić szybkość, efektywność i jakość dostaw, nad tymi obszarami usług najwięcej czasu spędzają kreatorzy nowych rozwiązań zapewniając realizację powyższych celów. Niemal każda
firma kurierska ma w swojej ofercie narzędzia wspomagające
dostawy kurierskiej paczki, która przeżywa swój złoty czas sieciowego biznesu.

PRZEKIEROWANIE PACZKI
Rynek usług logistycznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i taki trend
utrzyma się zarówno w perspektywie
roku, jak i trzech kolejnych lat. Konsumenci coraz wyraźniej łączą zakupy
w Internecie z wygodą. Całodobowa
dostępność, brak konieczności podróżowania od sklepu do sklepu i łatwość porównywania ofert,
to wyznaczniki motywujące do robienia zakupów online.
Wzrosty wolumenowe, szczególnie jeśli chodzi o segment
B2C, związane z nieustającym rozwojem handlu internetowego, będą oscylowały w granicach 20%.
W związku z tym w perspektywie najbliższych lat możemy się spodziewać dalszych zmian w sposobie realizowania
usług kurierskich. Trendem obserwowanym od dłuższego
czasu na całym świecie jest coraz większa popularność alternatywnych sposobów doręczeń i systematyczne skracanie czasu dostawy.
W Polsce już teraz, oprócz tradycyjnej dostawy, możemy
zaoferować między innymi dostarczenie do jednego z ponad tysiąca dwustu punktów DHL Parcelshop, przekierowanie paczki do sąsiada czy też na inny adres, kiedy ta jest
już w drodze do odbiorcy. Staramy się oferować klientom
rynku e-commerce jak najszerszy wachlarz możliwości bo
kluczem jest tu elastyczność.
Uruchomiliśmy dla potrzeb sklepów internetowych ekonomiczną usługę drogową do krajów Unii Europejskiej.
W usłudze tej oprócz doręczeń tradycyjnych dajemy odbiorcom możliwość skorzystania z 90 000 punktów dostępu DHL w Europie. Nie ustajemy w poszukiwaniu rozwiązań
wyprzedzających oczekiwania Klientów. Ich wygoda jest
dla nas priorytetem.
Igor Caban, Dyrektor zarządzający DHL Parcel
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LOGISTYKA Z PERSPEKTYWY
DWUSTU LAT

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

AZJATYCKIE
POŁĄCZENIA
ROHLIG SUUS
LOGISTICS

DHL Global Forwarding, Freight, specjalista od frachtu lotniczego, morskiego i drogowego w Grupie Deutsche Post DHL, świętuje w tym roku swoje dwustulecie. Historia usług logistycznych spod żółtego znaku rozpoczęła się w 1815 roku, kiedy Louis ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics
Danzas założył firmę „Danzas”, która w ciągu następnych dwustu lat stała się świato- ROHLIG SUUS Logistics od kliku lat skuwej sławy firmą transportową.
tecznie obsługuje bezpośrednie linie
Obecnie rozwiązania logistyczne w trans- ści i zaoferował dostawy transatlantyckie drobnicowe obejmujące główne porty
w południowej i wschodniej Azji. Obecporcie lotniczym, morskim, drogowym do Nowego Jorku.
Oprócz wykorzystania różnych środ- nie firma z sukcesem rozwija także seri kolejowym są rozwijane przez DHL Global Forwarding, Freight, jedną z czterech ków transportu i stworzenia oddziałów wisy drobnicowe z mniejszych portów
dywizji operacyjnych Grupy Deutsche na całym świecie, by zwiększyć swój zaazjatyckich, konsekwentnie dążąc do
Post DHL. „Duch nowatorstwa i przedsię- sięg, DHL dotrzymuje także kroku postębiorczości, który pozwolił firmie utrzymać powi w innych dziedzinach. Niezależnie objęcia lidera w tym obszarze.
się na szczycie przez ostatnie dwa stulecia
jest zapisany w naszych genach” – mówi
Frank Appel, Prezes Grupy Deutsche Post
DHL. „Stale pracujemy nad nadaniem nowego wymiaru pojęciu logistyka i stworzeniem nowego podejścia, do procesu
udoskonalania łańcuchów dostaw, ponieważ naszym celem jest stymulowanie
rozwoju światowego handlu, łączenie ze
sobą ludzi i wspieranie dobrej koniunktury na całym świecie”.
Historia firmy Danzas rozpoczęła się
od przewozu towarów konnym wozem
na ważnym szlaku handlowym łączącym
Bazyleę i Mulhouse. Po wynalezieniu kolei żelaznych i statków parowych pojawiły
się nowe trasy przewozowe. W czasie, gdy
transport lądowy i morski stale się rozwijał, Danzas skorzystał z nowych możliwo-
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od tego, czy jest to skanowanie kodów
kreskowych, koncepcja dostawy just-in-time, czy rozwiązania informatyczne, DHL
zawsze stymuluje dalszy rozwój swojej
branży.

NOWY OBIEKT DHL EXPRESS

ÔÔ Źródło: DHL Express

Firma DHL Express, oferująca międzynarodowe usługi logistyczne, oraz jej wieloletni partner biznesowy – Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, podpisały umowę na budowę
nowoczesnego, międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego DHL w Polsce wraz
z całą infrastrukturą. Wartość projektu, którego inwestorem jest Port Lotniczy Gdańsk,
opiewa na kwotę ponad 4 mln EURO. Ta wspólna inwestycja ma ogromne znaczenie dla
wzrostu międzynarodowego lotniczego ruchu towarowego w regionie północnej Polski
oraz dla rozwoju europejskiego korytarza transportowego pomiędzy krajami bałtyckimi,
a centralnym hubem DHL Express w Lipsku oraz resztą Europy i Świata.
Umowa z Portem Lotniczym w Gdańsku,
należącym do najważniejszych lotnisk
w ruchu międzynarodowym w Polsce,
dotyczy budowy najnowocześniejszej
jednostki operacyjnej, dedykowanej DHL.
Zgodnie z zawartym porozumieniem,
termin oddania inwestycji zaplanowany
został na początek 2018 r. Powierzchnia
obiektu wyniesie blisko 2000 m kw.
Budowany obiekt stanowi jeden
z trzech największych projektów inwestycyjnych DHL w Polsce zlokalizowanych

bezpośrednio na lotnisku, po zainicjowanych przedsięwzięciach w Katowicach
i w Warszawie. Realizując nową inwestycję, DHL Express zamierza podkreślić swoją 24-letnią obecność w północnej Polsce.
Funkcjonujący bowiem dzisiaj obiekt DHL
w Gdańsku, jest trzecim w Polsce pod
względem rosnącego wolumenu międzynarodowych przesyłek kurierskich, obsługiwanych w imporcie i w eksporcie.

Decyzja dotycząca rozszerzenia usług
morskich ROHLIG SUUS Logistics, jest
wynikiem strategii budowania możliwie
szerokiej i kompleksowej oferty usług
oraz szybkiego reagowania na potrzeby
klientów. Firma od lat konsoliduje przesyłki z głównych chińskich portów takich jak:
Shanghai, Ningbo czy Yantian oraz z Hong
Kongu i Singapuru. Teraz obsługuje także
mniejsze ośrodki: Xiamen, Fuzhou, Dalian,
Xingang, Qingdao, Kaohsiung (Taiwan),
Chittagong (Bangladesz). Regularne serwisy drobnicowe realizowane są raz w tygodniu, według stałego harmonogramu,
z gwarancją wypłynięcia nawet w okresie
szczytów sezonowych.
– Zainteresowanie serwisami drobnicowymi z mniejszych portów azjatyckich
okazało się dużo większe niż pierwotnie zakładaliśmy. Klienci chętnie korzystają z bezpośrednich połączeń, gdyż pozwalają one
uniknąć przeładunków oraz skracają czas
dostawy nawet o blisko 2 tygodnie. Dwucyfrowy wzrost wolumenu od początku
roku – względem roku poprzedniego, znacząco przerósł nasze oczekiwania. Planujemy dalej rozwijać siatkę bezpośrednich
połączeń, aby z czasem stać się niekwestionowanym liderem na polskim rynku. Z naszych analiz rynkowych jasno wynika, że
aktualnie na rynku są zaledwie dwie firmy,
które mają tak różnorodną ofertę, w tym
jedną z nich jest ROHLIG SUUS – wskazuje
Jacek Liszewski, Dyrektor ds. frachtu morskiego w ROHLIG SUUS Logistics.
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Transport drogowy do Chin
ÔÔŹródło: LOXX, Foto: LOXX

Od października 2015 roku Spółka LOXX oferuje wyjątkową usługę – transporty drogowe do
Chin. Są to regularne transporty od ładunków
drobnicowych, pojedynczych palet do transportów częściowych i całopojazdowych.
Ładunki konsolidowane są w Gelsenkirchen
w Niemczech, a następnie wysyłane do Khorgos – miasta przy granicy Chińsko – Kazachskiej. Samochody wyjeżdżają raz w tygodniu
i transportują ładunki przez Polskę, (gdzie
następuje konsolidacja i doładunek przesyłek
z południowej Europy) Białoruś, Rosję i Kazachstan. W ciągu 16–18 dni od daty załadunku
przesyłki docierają do Chin. Transporty całopojazdowe odbierane są od nadawcy w dowolnym czasie i wysyłane bezpośrednio do Chin.
Z Khorgos towary są dowożone m. in. do Urumqi – miasta w północno-zachodnich Chinach
o statusie prefektury miejskiej. Okręg ten liczy
ponad 2 mln mieszkańców.
Nasza nowa usługa wypełnia niszę rynkową, dotyczącą transportów drogowych do
Chin oraz stanowi doskonałą alternatywę dla
szybkiego, ale drogiego transportu lotniczego
i długich szlaków morskich. Oferta stworzona
jest dla B2B oraz dla spedytorów wyspecjalizowanych w transporcie morskim i lotniczym,
którzy chcą sprzedawać dodatkowe usługi za

pomocą transportu drogowego. Zapotrzebowanie na takie rozwiązanie można zaobserwować m.in. w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, przemyśle chemicznym i tekstylnym .
Pomysł wprowadzenia nowej usługi zdobył
też poparcie w świecie politycznym Chin. Podczas oficjalnej wizyty w Pekinie wicekanclerza
i ministra gospodarki i technologii Niemiec
Pana Sigmara Gabriela – Günter Weber – Dyrektor Zarządzający LOXX Holding przedstawił
nowy projekt. Komisja NDRC (National Development and Reform Commission) okazała
duże zainteresowanie ruchem samochodów
ciężarowych do Chin oraz tym, że Spółka LOXX
wspiera inicjatywę : „jeden pas – jedna droga”.

W ciągu ostatnich pięciu lat Firma LOXX
udowodniła, że jest w stanie zorganizować
transporty drogowe obejmujące ogromne
odległości. W 2010 roku zaczęła rozwijać bezpośrednie transporty drobnicowe do Syberii:
do miast Perm, Jekaterynburg, Nowosybirsk,
Kemerowo. Początkowo branża logistyczna
podchodziła sceptycznie do tego pomysłu,
jednak dzisiaj możemy potwierdzić swój sukces w powodzeniu misji „ dotrzemy tam, gdzie
nie mogą dotrzeć inni”. Obecnie za pośrednictwem LOXX towary dostarczane są do 15
miejsc docelowych w Rosji w tym do dalekich
miast Krasnojarsk i Irkuck.

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

www.exide.com
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NAJSZYBCIEJ ROSNĄCY OPERATOR
LOTNICZY NA ŚWIECIE

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

DSV Air & Sea od lat wiedzie prym pod względem tempa rozwoju w ramach Grupy DSV, co kwartał realizując z nawiązką wyznaczone cele strategiczne. Po pierwszym półroczu 2015 wzrost w zakresie obsługiwanego frachtu lotniczego wyniósł
aż 8,8 proc., nie tylko znacznie przekraczając średnią rynkową, ale także pozwalając
DSV wyprzedzić pod tym względem dużo większych graczy rynkowych.
W ostatnim czasie David P. Campbell, jeden z najbardziej cenionych amerykańskich
analityków transportowych, podsumowując wyniki branży określił DSV jako najszybciej rosnącego operatora lotniczego na świecie. Przyglądając się osiągnięciom operatora w ostatnich latach, trudno z tym stanowiskiem polemizować. Wzrost wolumenów
obsługiwanych przez DSV Air & Sea w ubiegłym roku wyniósł 11 proc, w pierwszych
sześciu miesiącach br. było to 8,8 proc. we frachcie lotniczym, podczas gdy średnia rynkowa wyniosła w tym czasie 2–4 proc., z dużymi indywidualnymi wahaniami wśród
operatorów. Dla porównania największy obecnie globalny operator frachtu lotniczego
zanotował w pierwszym półroczu 3,6 proc. spadek wolumenów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
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Dachser otwiera
oddział w Stambule
ÔÔŹródło: Dachser

Zespół Dachser Turcja Lojistik Hizmetleri AS
usprawni obsługę obecnych klientów operatora, integrując procesy logistyczne związane
z importem i eksportem przesyłek z europejską siecią połączeń drobnicowych w Dachser.
Ściśle ze sobą połączone usługi intermodalne
mają duży potencjał. Operator był już wcześniej obecny w Stambule i Izmirze z usługami
transportu morskiego i lotniczego Dachser Air
& Sea Logistics.
Turcja jest interesującym rynkiem dla branży
logistycznej: gospodarka rozwija się w szybkim
tempie, a populacja kraju jest młoda i rośnie
w szybszym tempie niż europejska średnia
– wyjaśnia Wolfgang Reinel, dyrektor zarządzający European Logistics Europy Północnej
i Środkowej, który jest odpowiedzialny za rozwój logistyki drogowej Dachser w Turcji. Od kilku lat rozwijamy działalność w Turcji w zakresie transportu drogowego. Nadszedł czas, aby
nasi klienci mogli poznać inne zalety naszej

organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nasz unikalny system IT, szczególnie Tracking & Tracing.
W ścisłej współpracy z naszą dywizją zajmującą się transportem morskim i lotniczym oraz
z ofertą transportu intermodalnego, mamy
nadzieję na współpracę z tureckimi firmami
z branży motoryzacyjnej, tekstylno – modowej
czy FMCG, które dynamicznie się rozwijają –
wyjaśnia Wolfgang Reinel.
Logistyka drogowa Dachser w Turcji jest zarządzana przez doświadczonego managera,
49-letniego Erkana Basaka, który od blisko 25
lat pracuje dla międzynarodowych operatorów logistycznych. Postawiliśmy sobie ambitny
cel wzrostu, dodatkowo w ciągu kilku lat planujemy uruchomienie oddziałów w najważniejszych ośrodkach przemysłowych regionu
– w Bursie, Izmirze, Ankarze i Mersin – mówi
Erkan Basak.
Dywizje Dachser Turkey Road i Dachser Turkey Air & Sea Logistics wspólnie zaprezentują
się podczas międzynarodowych targów logistycznych Logitrans w Stambule, które odbędą
się w dniach 18 – 20 listopada 2015 roku (hala
10, stoisko 3017).

Strategiczny rozwój
na terenie Węgier
ÔÔŹródło: Ekol

Ekol realizuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o fakt posiadania największej
sieci logistycznej w Europie, jednocześnie dysponowania największą własną flotą transportową. Firma Ekol Hungary rozpoczęła działalność
operacyjną w nowym magazynie o powierzchni 10 000 m². Lokalizacja tego centrum dystrybucyjnego ma kluczowe znaczenie, ponieważ
znajduje się ono zaledwie 4 km od centrum Budapesztu, 400 metrów od terminala kontenerowego oraz 200 metrów od agencji celnej.
„Z tego obiektu Ekol może organizować
transport drogowy, kolejowy oraz rzeczny, jednocześnie pozostając bardzo blisko centrum
miasta. Dzięki temu, nowe centrum dystrybucyjne może oferować rozwiązania tri-modalne.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w zakresie organizacji transportu intermodalnego,
uważamy, że ta lokalizacja jest korzystna nie
tylko dla naszych operacji, ale przede wszystkim dla naszych Klientów.” – mówi Ákos Kovács, Country Manager, Ekol Hungary.
Nowy magazyn oferuje nie tylko cross-dock,
ale również kompleksowe usługi logistyczne.
Obiekt jest wyposażony w specjalny system regałów do składowania palet ciężkich. Firma oferuje również usługi dodatkowe (VAS), a klienci
mogą skorzystać również z magazynu czy składu
celnego. „Nowa lokalizacja oznacza, że możemy
teraz oferować kompleksowe usługi logistyczne
dla Klientów na terenie Węgier. Jeśli weźmiemy
pod uwagę, że Ekol pracuje na oprogramowaniu
stworzonym przez własny zespół badawczo-rozwojowy, jesteśmy przekonani, że nasi Klienci
współpracując z nami otrzymują wartościową
przewagę konkurencyjną” – dodaje Ákos Kovács.
Ekol działa na terenie Węgier od 2 lat, zatrudnia
ponad 200 osób i posiada ponad 100 własnych
środków transportu. „Ciągle widzimy możliwości
rozwoju biznesu. Planujemy kontynuować wzrost
tak jak w latach ubiegłych. Następnym krokiem
będzie pogłębienie naszej wiedzy zgromadzonej
przez spółkę matkę, w zakresie usług logistycznych dla przemysłu farmaceutycznego, aby zaoferować rozwiązania w zakresie logistyki dla tego
sektora na Węgrzech” – mówi Ákos Kovács.
Ekol rozwija się nie tylko na terenie Węgier,
ale też w innych krajach. Macierzysta spółka
znajduje się w Turcji, gdzie firma jest liderem na
rynku. W Europie Ekol posiada aktualnie oddziały w 10 krajach. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 4 lat firma weszła na 9 rynków w Europie.
„W najbliższej przyszłości Ekol otworzy spółki
na terenie Czech, Słowacji, Bułgarii oraz Iranu” –
mówi Wojciech Brzuska, General Manager Ekol
Europe oraz Executive Board Member.
Oprócz planowanej ekspansji w w/w krajach
Ekol zamierza otworzyć nowe oddziały na terenie Hiszpanii, Polski oraz Rumunii.
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MULTIMODALNIE
DO CHIN
I TAJWANU

WYZWANIA
DLA FIRM
Z BRANŻY TSL

ÔÔŹródło: DB Schenker Logistics , Foto: DB Schenker Logistics

Od dłuższego czasu mamy niższe ceny paliw,
jednak koszty usług operatorów logistycznych nie wykazują takich zmian. Dlaczego
jest taki stan rzeczy wyjaśnia Tomasz Cegielski, Dyrektor Sprzedaży w DB Schenker Logistics w Polsce. Jako główny powód podaje
ograniczoną podaż środków transportowych
– jest mniej dostępnych przewoźników, zmienił się także rynek pracy coraz trudniej także
o kierowców.
Czy w przypadku branży TSL w Polsce możemy mówić o tendencjach rozwojowych?
Obserwujemy rozwój branży TSL, ale dotyczy on głównie konkretnych obszarów i produktów. Oferta na rynku jest coraz bardziej
rozbudowana. Dlatego klienci doceniają głównie rozwój w tych segmentach, których obsługa z punktu widzenia operatorów stanowi
największe wyzwanie: np. e-commerce, B2C,
dostawy do klientów indywidualnych. Te produkty wymagają od operatora największych
umiejętności i elastyczności.
Jakie zjawiska w branży TSL będziemy obserwować w najbliższym czasie?
Możemy się spodziewać przede wszystkim
wzrostów w sektorach mniejszych przesyłek
i paczek – oznacza to częstsze dostawy małych partii towaru, w tym właśnie do indywidualnych odbiorców. Ma to związek z rosnącą popularnością handlu internetowego.
Rozwój e-commerce oznacza także większe
zapotrzebowanie firm z tej branży na usługi
magazynowania, co stanowi szansę dla operatorów.

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL Global Forwarding, Freight, spółka Grupy Deutsche Post DHL specjalizująca się we frachcie lotniczym,
morskim i drogowym, połączyła drogą
morską Tajwan z Chinami kontynentalnymi i włączyła ten kraj do swojej
pionierskiej, szybko rozwijającej się
multimodalnej sieci w Azji północnej. Dla tej nowej destynacji spółka
oferuje klientom usługę przesyłek całokontenerowych typu door-to-door
DHL Railline, która jest możliwa dzięki połączeniu sieci kolejowej Warszawa-Suzhou z głównym tajwańskim portem w Taichung (przy wykorzystaniu drogi
morskiej). Usługa jest dostępna również w kierunku zachodnim dla klientów
posiadających ładunki na Tajwanie i zainteresowanych rozwojem swojej działalności na rynkach europejskich.
„Od czasu, gdy w 2011 r. po raz pierwszy
wprowadziliśmy do naszej oferty usługę
transportu multimodalnego, stale rozszerzamy naszą sieć, by wspierać wciąż rozwijające się stosunki handlowe pomiędzy Europą
a Chinami”, powiedział Amadou Diallo, Dyrektor Zarządzający DHL Freight. „Dodając
Tajwan do sieci, rozszerzamy swój zasięg na
Azję północną, ułatwiając dostęp do tego regionu klientom z Europy, chcącym eksportować półprodukty, maszyny i sprzęt”.
DHL rozpoczął ekspansję na kraje Azji
północnej w 2014 roku, kiedy do swojej

sieci przyłączył Japonię. Dzięki rozszerzeniu zasięgu usług na Tajwan, klienci
w Europie i w całej Azji północnej zyskali dostęp do regularnych i sprawnych
usług logistycznych, które pozwalają im
rozwijać swoją działalność na obu kontynentach. Elastyczność usługi Railline DHL
umożliwia klientom rezerwowanie pojedynczych kontenerów, grup wagonów lub
całych składów pociągów towarowych.

l

Co jest obecnie największym wyzwaniem
dla firm z branży TSL?
Największe wyzwanie to ograniczona podaż środków transportowych. Coraz mniej
jest dostępnych przewoźników, coraz trudniej także o kierowców. Ograniczona podaż
sprawia, że ceny usług transportowych rosną. Dlatego mimo spadających cen paliw,
nie spadają ceny usług operatorów logistycznych, co nie zawsze jest na rynku zrozumiałe. Szacuje się, że mogą to być nawet
kilkunastoprocentowe wzrosty. Operatorzy
logistyczni muszą się ponadto zmierzyć
z takimi wyzwaniami, jak wahania kursów
walut, niepewność na rynku paliw i ograniczona chęć przewoźników do inwestowania
w nowy tabor.
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O ZAWODZIE KIEROWCY

ÔÔ Źródło DB Schenker Logistycs

KUEHNE + NAGEL
W SIECI

Kierowca mechanik to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji zawodów, szkoły
zawodowe będą kształcić kierowców. Czy decyzja MEN może stanowić odpowiedź ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel
na niedobór kierowców? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Na to i inne pytania odpo- Po wprowadzeniu rozwiązania KN Frewiada Andrzej Gluźniewicz, Koordynator ds. Współpracy z Przewoźnikami w DB ightNet w spedycji lotniczej w 2014 r.,
Kuehne + Nagel rozszerza zakres sysSchenker Logistics.
temu do wyceny i zlecania transportów
Od jak dawna branża TSL boryka się Czy decyzja MEN może stanowić od- o usługi konteneryzowanej drobnicy
z niedoborem kierowców? Co legło powiedź na niedobór kierowców? Jeśli
morskiej (LCL) od drzwi do drzwi.
u podstaw tych trudności?
tak, to w jakim stopniu?
Sygnały o potencjalnych trudnościach
były zgłaszane przez ekspertów z branży
i właścicieli firm transportowych od dawna.
W połowie br. dało się odczuć ten problem
czyli deficyt kierowców zawodowych.
Główne przyczyny zaistniałej sytuacji to:
coraz starsza kadra (część kierowców osiągnęła wiek emerytalny), brak szkolenia kierowców w szkołach zawodowych i wysokie
koszty uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Jak dużą barierę dla przyszłych kierowców stanowiły dotąd koszty uzyskania
potrzebnych uprawnień? Czy to główny powód niedoboru kierowców, czy
może jednak większe znaczenie ma
konkurencja płacowa ze strony firm zachodnich?
Dla części kierowców głównym motywatorem jest wysokość wynagrodzenia – ci podejmują pracę za granicą lub
u polskich przedsiębiorców w transporcie
międzynarodowym. Kierowcy, dla których
priorytetem jest bliskość rodziny, wybierają pracę w Polsce. Zatem płace oferowane
przez firmy zachodnie nie stanowią kluczowego kryterium wyboru. Wspomniane
już wysokie koszty kursów na zawodowe
prawo jazdy to istotny problem.

Kuehne + Nagel rozszerza
swoją działalność
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Od 1 listopada 2015 r. Kuehne + Nagel będzie
świadczyć szeroką gamę usług logistycznych
dla działu części zamiennych Grupy BMW. Kuehne + Nagel będzie wspierało Grupę BMW
przy wdrożeniu nowej struktury logistycznej
dla dystrybucji części zamiennych w Głównym
Centrum Dystrybucji (CDC) w Bawarii: skąd odbywa się dystrybucja do regionalnych centrów
dystrybucyjnych, które z kolei organizują dostawę do lokalnych autoryzowanych dealerów
BMW w poszczególnych krajach.
W listopadzie Kuehne + Nagel przejmie operacje w trzech lokalizacjach centralnych w Dolnej Bawarii. Oprócz działań związanych z odbieraniem towarów, Kuehne + Nagel będzie

Decyzja MEN była długo oczekiwana
przez środowisko transportowe. Jakie
przyniesie efekty? W dużej mierze zależy to od faktycznego zainteresowania
zawodem kierowcy wśród absolwentów
gimnazjów, czy szkół średnich. Sukces
zależy nie tylko od działań zachęcających po stronie placówek szkolnych,
ale również od poziomu wynagrodzeń
i warunków pracy, jakie młodym kandydatom na kierowców zaproponują przewoźnicy.

Jakie inne działania mogą stanowić zachętę do wyboru zawodu kierowcy?
Na pewno pomogą działania skutkujące poprawą infrastruktury drogowej, komfortu jazdy, a pośrednio także
bezpieczeństwa na drogach. Pożądane
byłoby także zniesienie bariery wiekowej – 45 lat – ograniczającej możliwość
kierowania aktualnych kierowców na
kursy podnoszące kwalifikacje, finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Całej branży przydałyby
się też działania wizerunkowe, zachęcające młodych ludzi, w tym również
kobiety, do zainteresowania się zawodem kierowcy.

odpowiedzialne za magazynowanie, kompletację i wyjścia towarów. Od wielu lat Kuehne
+ Nagel jest silnym partnerem logistycznym
dla rynku motoryzacyjnego. Kontrakt z Grupą
BMW potwierdza wszechstronną wiedzę ekspercką zwłaszcza w obszarze złożonego rynku
części zamiennych.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju
współpracy z Grupą BMW.” – mówi Jens Wollesen, Członek Zarządu Kuehne + Nagel odpowiedzialny za dział logistyki kontraktowej.
Od logistyki produkcji, poprzez dostawy na
czas (just-in-time, just-in-sequence) do logistyki opon, zwrotów i części zamiennych,
zakres usług Kuehne + Nagel będzie obejmował cały cykl życia pojazdu. Ponad 3000
pracowników Kuehne + Nagel w Niemczech
jest zaangażowanych w projekty dla sektora
motoryzacyjnego.

Ładunki drobnicowe – LCL są ważnym
produktem spedycji morskiej Kuehne +
Nagel. Dzięki globalnej, dobrze rozbudowanej sieci klienci Kuehne + Nagel mogą
korzystać z wydajnych i optymalnych procesów transportowych oraz krótkich czasów dostaw.
Uzyskanie wyceny kosztów transportu i złożenie zlecenia spedycyjnego było
często procesem długotrwałym, który
mógł powodować opóźnienia. Poprzez
wykorzystanie narzędzia KN FreightNet,
klienci mogą uzyskać wycenę online
w eksporcie i imporcie ładunków w zaledwie kilka sekund i złożyć zamówienie
szybciej, niż kiedykolwiek. Nie jest również wymagana wcześniejsza rejestracja,
gdyż dostęp do platformy może mieć
każdy.
Wycena bazuje na podaniu kilku prostych danych, takich jak miejsce odbioru,
adres dostarczenia towaru, waga i ilość.
Użytkownicy otrzymują wycenę przesyłki, obejmującą opłaty dodatkowe , oraz
informację o planowanym czasie dostawy. Na tym etapie można dokonać zamówienia transportu bądź zachować ofertę,
która będzie ważna przez kolejne 30 dni.
Użytkownicy mogą również sprawdzić
drogę przesyłki na każdym etapie transportowym, wykorzystując do tego aplikację KNLogin na iPhone.
Otto Schacht, Executive Vice President
Spedycji Morskiej, powiedział: „Jesteśmy
dumni, że jesteśmy pionierami w naszej
branży i oferujemy klientom drobnicy
morskiej LCL wycenę i zamówienie transportu w tak dogodny dla nich sposób.
Szybkość i prostota KN FreightNet dla
ładunków drobnicowych jest kluczowym
elementem innowacyjności tego rozwiązania. Nawet najbardziej zaawansowane
transporty od drzwi do drzwi mogą zostać wycenione w kilka sekund.”
Rozwiązania KN FreightNet są obecnie globalnie dostępne pod adresem
www.knfreightnet.com/lcl/
Podobne rozwiązanie KN FreightNet
dla spedycji drogowej zostanie udostępnione wkrótce.
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WYSOKI POPYT NA POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Deweloperzy na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych wciąż są bardzo aktywni. Zgodnie z danymi
międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield za trzeci kwartał br. w budowie pozostaje 617 000 m2. nowoczesnej
powierzchni magazynowej, a łączne zasoby tego typu powierzchni wyniosły ok. 9 677 000 m2. i wzrosły o 13% w stosunku
rocznym (o 1 110 000 m2.).

Większość realizowanych obecnie inwestycji zlokalizowana jest w okolicach
Warszawy (148 000 m2.), w regionie Górnego Śląska (99 000 m2.) oraz Polski Centralnej (88.000 m2.). Dynamiczny rozwój
aktywności deweloperskiej odnotowują
także mniejsze rynki regionalne (Lublin,
Trójmiasto, Rzeszów, Szczecin), gdzie
w budowie znajduje się łącznie 141 000
m2., w porównaniu do 83 000 m2. realizowanych w tym samym okresie 2014 roku.
Popyt na powierzchnię magazynową utrzymuje się na wysokim poziomie.
W trzecim kwartale bieżącego roku odnotowano transakcje na 552 000 m2.
magazynów, co oznacza wzrost o 24%
(107 000 m2.) w porównaniu do tego
samego okresu z 2014 roku. Największą aktywnością najemców cieszył się
rynek okolic Warszawy, gdzie wynajęto
ok. 157 000 m2. powierzchni magazynowych. Inne regiony o wysokiej aktywności najemców to Górny Śląsk (106 000
m2.) oraz Polska Centralna (112 000 m2.).
Relatywnie wysokim zainteresowaniem
cieszyły się również mniejsze rynki regionalne, wśród których wymienić należy
Trójmiasto (20 000 m2.), Szczecin (14 000
m2.) oraz Toruń (12 000 m2.). Największy
udział w wolumenie transakcji stanowiły
nowe umowy najmu (ok. 48%), kontynuacje umów najmu wyniosły 42%, natomiast pozostałe 10% przypadło na rozszerzenia powierzchni.
Do największych umów najmu w trzecim kwartale br., w których pośredniczyła firma Cushman & Wakefield, należą wynajęcie firmie Sonoco 26 500 m2.
w Panattoni Park Stryków II, renegocjacja
i rozszerzenie wynajmowanej przez firmę

MLP Group buduje
spekulacyjnie w Poznaniu.
ÔÔŹródło: MLP Group

Zarząd MLP Group S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu budowy obiektów magazynowych
w systemie spekulacyjnym. Pierwszy budynek
tego typu o powierzchni 10 tys. m2. powstanie
w Poznaniu. MLP Group planuje zakończenie
inwestycji już na początku drugiego kwartału
2016 r.
„Sytuacja w branży nowoczesnych powierzchni magazynowych jest bardzo dobra.
Widzimy duży popyt inwestorów szukających

Flextronics powierzchni w Logicor Łódź II
(27 000 m2.) i wynajęcie 5 300 m2. firmie
Benteler Automotive w Panattoni Park
Września.
Podaż na koniec trzeciego kwartału 2015 r. wyniosła ponad 383 000 m2.,
co oznacza ponad dwukrotny wzrost
w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w poprzednim kwartale (161 000 m2.)
oraz zbliżony rezultat w odniesieniu do
trzeciego kwartału poprzedniego roku
(422 000 m2.). W tym czasie odnotowano
587 000 m2. powierzchni magazynowej
dostępnej na rynku, co stanowi ok. 6,1%
istniejących zasobów.
Czynsze nominalne na głównych rynkach magazynowych nie zmieniły się.
W dalszym ciągu najwyższe stawki obowiązują w strefie miejskiej Warszawy
(4,20–5,50 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski Centralnej (2,40–
3,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach Warszawy (2,40–3,80 EUR/mkw./
miesiąc). W pozostałych regionach czynsze kształtują się na poziomie 2,50–4,00
EUR/mkw./miesiąc.
Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Polsce i Relacji z Klientami
Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield,
prognozuje: „Biorąc pod uwagę wysokie
tempo rozwoju rynku magazynowego
w Polsce, już w I połowie 2016 roku jego
zasoby przekroczą granicę 10 mln mkw.
Potwierdzeniem wysokiej aktywności
deweloperów jest prawie 617 000 m2.
powierzchni pozostającej w budowie,
z czego połowa zabezpieczona jest już
umowami przednajmu. Pomimo wysokie-

go wolumenu nowych realizacji i wzrostu
udziału powierzchni spekulacyjnej w inwestycjach deweloperskich, przewidujemy utrzymanie lub obniżenie wskaźnika
pustostanów, który obecnie kształtuje się
na poziomie 6,1%. Prognozowany wzrost
gospodarczy i PKB w 2016 roku na poziomie 3,5% powinny korzystnie stymulować
popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa
na nowoczesną powierzchnię magazynową i produkcyjną. Wobec bardzo dużego
zainteresowania inwestorów instytucjonalnych aktywami magazynowo-logistycznymi popyt ten przyczyni się do dalszej kompresji stóp kapitalizacji w 2016 r.
Towarzyszą temu stabilne ceny gruntów
i koszty budowy, wskutek czego deweloperzy oferują najemcom bogatsze pakiety
zachęt, co prowadzi do spadku czynszów
efektywnych. Trend ten utrzymuje się już
od kilku kwartałów”.

atrakcyjnych obiektów i spodziewamy się, że
będzie on systematycznie się zwiększał. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji
projektów spekulacyjnych ponieważ chcemy
mieć w swoim portfelu więcej gotowych powierzchni, które będziemy mogli od ręki zaoferować potencjalnym najemcom” – podkreślił
Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
MLP Group rozpoczął budowę 10 tys. m2. nowoczesnych powierzchni magazynowych na
terenie rozwijanego parku logistycznego MLP
Poznań. Realizowana inwestycja aktualnie nie

jest objęta żadnymi umowami najmu, co oznacza jej spekulacyjny charakter. Zakończenie projektu planowane jest na drugi kwartał 2016 r.
Park logistyczny MLP Poznań zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, ok. 15 km
od centrum Poznania i 3,5 km od autostrady
A2. Docelowo inwestycja będzie obejmować
90,8 tys. m2. powierzchni magazynowo – produkcyjnych. Na koniec czerwca br. wybudowanych było około 20 tys. m2., a kolejne blisko 16
tys. m2. było w trakcie budowy i w przygotowaniu. To oznacza, że park logistyczny ma wciąż
duży potencjał do dalszej rozbudowy.
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PHOENIX PHARMA PRZEDŁUŻYŁA UMOWĘ

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Spółka farmaceutyczna PHOENIX Pharma przedłużyła umowę najmu powierzchni w SEGRO Logistics Park Warsaw Pruszków
i powiększyła wynajmowaną powierzchnię do 8 300 m2. Magazyn jest dostosowany do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.
Najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.
PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się
firma zajmująca się handlem i serwisem na poziomie hurtu farmaceutycznego. Firma kieruje się ideologią All-in-One, dzięki której
dostarcza kompleksowe usługi dla rynku farmaceutycznego.
SEGRO Logistics Park Warsaw, Pruszków to nowoczesny kompleks logistyczny o powierzchni ponad 66 000 m2. Zaletą parku
jest położenie w pobliżu węzła na autostradzie A2 oraz drogi krajowej nr 2. Dodatkowym atutem lokalizacji jest odległość 13 km
do Lotniska Okęcie oraz położenie blisko centrum miasta.
„SEGRO Logistics Park Warsaw, Pruszków jest jednym z czterech naszych obiektów w rejonie Warszawy, który od lat jest najpopularniejszym regionem wśród najemców. Atutem lokalizacji
jest rozwinięta infrastruktura drogowa, umożliwiająca naszym
klientom efektywny transport towarów, zarówno w obrębie
aglomeracji warszawskiej, całego kraju, a także poza jego granicami” – dodaje Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę
Centralną.

Przedłużona umowa najmu
ÔÔŹródło: MLP Group, Foto: MLP Group

Firma North Coast podpisała umowę z MLP Group dotyczącą przedłużenia najmu blisko 3,9 tys.
m2. powierzchni w parku logistycznym MLP
Pruszków I. W ramach tej powierzchni 3,5 tys.
m2. spółka wykorzystuje na cele magazynowe,
a pozostałe 0,4 tys. m2. na biura i pomieszczenia
socjalne. Mieści się tam główna siedziba spółki
oraz centralny magazyn. North Coast jest klientem MLP Group od 2002 roku.
North Coast specjalizuje się w dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych
pochodzących przede wszystkim z Włoch.
Firma posiada główny magazyn w Pruszkowie, a także filie w Krakowie oraz w okolicach
Wrocławia, Gdańska i Poznania. North Coast
poprzez spółkę zależną Latteria Tinis zajmuje
się także produkcją serów, głownie mozzarelii.
Oferta spółki skierowana jest do konsumentów ceniących sobie przede wszystkim jakość.
W chwili obecnej firma sprowadza do Polski
produkty wytwarzane przez czołowych producentów markowych wyrobów spożywczych.
W przypadku większości z nich, posiada prawo
do wyłącznej dystrybucji na rynku polskim.
W portfelu produktów North Coast można
znaleźć między innymi: makarony i sosy AGNESI, włoskie potrawy z ryżu RISO GALLO, sery
NUOVA CASTELLI, kawę KIMBO, wytwarzane
z pomidorów włoskie produkty marki CIRIO,
oliwę z oliwek CARAPELLI oraz SALVADORI,
świeże makarony RANA, francuskie produkty
owocowa rapsodia ST. DALFOUR oraz szeroki
wybór win. Głównym akcjonariuszem North

„SEGRO Logistics Park położony jest w doskonałej lokalizacji,
w sąsiedztwie węzła Pruszków, co gwarantuje dogodny transport. Na decyzję PHOENIX Pharma miał wpływ również standard
oferowanej powierzchni” – mówi Joanna Sinkiewicz, Associate,
Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman &
Wakefield.

Coast S.A. jest Nuova Castelli S.p.A., wiodący
producent włoskich serów twardych D.O.P takich jak Parmigiano Reggiano, Grana Padano
czy Pecorino Romano i wysokogatunkowych
serów miękkich – mozzarelli, ricotty, gorgonzoli. Nuova Castelli to lider w sprzedaży na eksport włoskich specjałów.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowana większość naszych najemców, w tym
także North Coast, systematycznie przedłuża
umowy i pozostaje z nami na dłużej. Potwierdza to, że nasza oferta jest bardzo atrakcyjna,
a jednocześnie konkurencyjna na rynku” –
podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony
przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo – produkcyjna wynosi 167 tys. m2.,
znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał
się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum posiada około 50
klientów, którzy wynajmują powierzchnie od
200 do 18 tys. m2.
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Udana transakcja LaSalle
ÔÔŹródło: LaSalle

LaSalle Investment Management („LaSalle”),
globalna firma zarządzająca inwestycjami na
rynku nieruchomości, przeprowadziła w imieniu Encore+ swoją pierwszą transakcję kupna
w Europie Środkowej. LaSalle przejął park handlowy Futura Park we Wrocławiu od funduszu
IRUS za ponad 27 mln euro. Transakcja odzwierciedla zaufanie, jakim LaSalle darzy rynek
nieruchomości w Polsce i regionie, jak również
rosnące zaangażowanie firmy w europejski
sektor handlowy.
Park handlowy Futura Park zlokalizowany
jest na obrzeżach Wrocławia, w pobliżu lotniska oraz obwodnicy, zapewniając swoim
klientom łatwy dojazd zarówno autobusem,
jak i samochodem. Powierzchnia obiektu to
20 208 m2. Głównym najemcą Futura Park jest
Carrefour.
W najbliższych latach prognozuje się wzrost
polskiego PKB, przewyższający wyniki notowane w wielu z państw sąsiednich. LaSalle zakłada dalszą aktywność inwestycyjną w Polsce
oraz Czechach.
Skoncentrowany na Europie Kontynentalnej Encore+ jest zdywersyfikowanym funduszem nieruchomości, który ma na celu
zapewnienie stabilnego i rosnącego przychodu, przy jednoczesnym długoterminowym
wzroście wartości kapitału z aktywnie zarządzanego portfela. Od prawie 10 lat Encore +
jest zarządzany przez LaSalle Investment Management i Aviva Investors.
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KARA UMOWNA – KIEDY NALEŻY JĄ ZAPŁACIĆ?

ÔÔ Paweł Żytkowski, Radca Prawny z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Zgodnie z definicją kary umownej – na mocy art. 483 § 1 kodeksu cywilnego – można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego
nastąpi przez zapłatę określonej kwoty. Istotą kary umownej jest zatem zabezpieczenie wykonania zobowiązania oraz ułatwienie ewentualnego naprawienia szkody. Kara umowna ma motywować do prawidłowego wykonania zobowiązania, a więc służy ochronie interesów prawnych wierzyciela.

Granice odpowiedzialności dłużnika w zakresie kary umownej
określa art. 484 § 1 kodeksu cywilnego. Kara umowna należy się
wierzycielowi w ustalonej w umowie wysokości i to bez względu
na wysokość poniesionej szkody. W przypadku sporu sądowego dotyczącego jej naliczenia nie jest konieczne wykazywanie
szkody poniesionej przez wierzyciela. Zgodnie z tezą uchwały
Sądu Najwyższego1 niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej
nawet, gdy wierzyciel nie poniósł z tego tytułu szkody. Kodeks
Cywilny w art. 484 § 2 przewiduje jednak możliwość miarkowania kary umownej. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. Ten
przepis ma również zastosowanie, gdy kara umowna jest rażąco
wygórowana.
Redukcja kary umownej daje możliwość ograniczenia negatywnych skutków błędnej oceny przyjętego na siebie wcześniej
ryzyka. Kara umowna nie może bowiem prowadzić do wzbogacenia wierzyciela – nawet jeśli nie jest to wzbogacenie bezpodstawne, to może być w pewnych okolicznościach uznane za
niesłuszne2. Miarkowanie kary umownej, które jest często stosowane w praktyce orzeczniczej, nie oznacza jednak całkowitego
zniesienia obowiązku jej zapłaty przez dłużnika. Przy stosowa-

niu instytucji miarkowania kary umownej sąd powinien mieć na
względzie podstawowe jej funkcje: stymulującą – wykonanie zobowiązania, represyjną – sankcja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także kompensacyjną – naprawienie
szkody.
Kolejnym przypadkiem, który może uzasadniać zastosowanie
instytucji miarkowania jest działalność wierzyciela, przyczyniająca się do powstania okoliczności uzasadniających obciążenie
dłużnika karą umowną. W takiej sytuacji dłużnik ma zasadną
możliwość wnioskowania o zmniejszenie kary umownej w rozmiarze odpowiadającym przyczynieniu się wierzyciela do zaistniałej sytuacji3.
Zmniejszenie kary umownej w trybie art. 484 § 2 k.c. następuje na wniosek dłużnika, który powinien wykazać przesłanki
do miarkowania. Możliwe jest uzyskanie częściowego zmniejszenia kary umownej w drodze postępowania sądowego. Co
więcej, taki wniosek nie musi zawierać wprost sformułowania
z żądaniem o zmniejszenie obciążenia – wystarczy gdy w trakcie
procesu dłużnik podniesie również zarzut rażącego wygórowania kary umownej4. Należy jednak podkreślić, że to na dłużniku
zawsze spoczywa ciężar udowodnienia zasadności miarkowania
kary umownej.

1 Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6.11.2003 r. o sygn. akt III CZP
61/03
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.03.2012 r. o sygn. akt I CSK
287/11

3 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.12.2008 r.
o sygn. akt V ACa 483/08
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.1.2010 r. o sygn. akt V CSK
217/09
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