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PEKAES WZMACNIA
KADRĘ MENEDŻERSKĄ

ÔÔ Źródło: PEKAES Foto: PEKAES

Z początkiem grudnia br. Jerzy Markow objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego
w PEKAES – wiodącym polskim operatorze logistycznym. To jedno z kluczowych
stanowisk w strukturze organizacyjnej Grupy PEKAES.
Jerzy Markow jest doktorem nauk technicznych w zakresie transportu i logistyki,
absolwentem International Leadership Programme w Ashridge Managemant School
w Londynie. Jest również współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów
Logistyki.
Jerzy Markow skoncentruje się na rozwoju oraz dalszym unowocześnianiu działalności i infrastruktury pionu operacyjnego
w Grupie, czego efektem będzie zapewnienie Klientom najwyższych standardów
obsługi oraz jakości świadczonych usług.
Jerzy Markow będzie współodpowiedzialny
za realizację strategii rozwoju i wzrostu wartości PEKAES.
– Bardzo wysokie kompetencje merytoryczne naszego nowego Dyrektora Operacyjnego w wyjątkowy sposób korespondują z planami zwiększania efektywności
biznesowej firmy i stałego podnoszenia

jakości świadczonych
usług w ramach Grupy
PEKAES. Jerzy Markow
to najwyższej klasy
menedżer z wieloletnim doświadczeniem
branżowym i uznanymi osiągnięciami
w swojej dziedzinie.
Jestem całkowicie przekonany, że jego wiedza i dobre praktyki biznesowe zapewnią
nam nie tylko wiodącą pozycję wśród liderów rynku logistycznego, ale także najwyższą jakość obsługi naszych Klientów – podkreśla Maciej Bachman, Prezes Zarządu
PEKAES.
Jerzy Markow przez kilkanaście ostatnich lat był związany zawodowo z DB
Schenker, gdzie odpowiadał za zarządzanie i rozwój m.in. krajowego biznesu lądowego.

Nagrodzony logistyczny innowator

STILL buduje centrum
dystrybucyjne
ÔÔAutor: Wojciech Podsiadły

W Hamburgu powstaje nowe Centrum Dystrybucyjne STILL o łącznej powierzchni 27 tys. m2.
Obiekt, którego budowa realizowana jest przez
uznaną na rynku nieruchomości komercyjnych
firmę ECE, ma zostać otwarty wiosną 2017 roku.
ECE Projektmanagement to generalny wykonawca znany między innymi z takich realizacji, jak
Poznań City Center – centrum handlowe zintegrowane z głównym dworcem kolejowym i autobusowym stolicy Wielkopolski. Tym razem przed
firmą postawiono zadanie opracowania, zaprojektowania i koordynowania inwestycji w postaci
dwukompleksowego centrum dystrybucyjnego
o wartości 30 mln euro.
Nowy obiekt będzie mieścił magazyn głównych komponentów STILL oraz terminal wysyłkowy obsługiwany przez samochody ciężarowe.
Dotychczas znajdowały się one w różnych lokalizacjach na obszarze hamburskiej dzielnicy Billbrook. – Dzięki temu projektowi będziemy mogli
w pełny sposób wykorzystać potencjał drzemiący w synergii pomiędzy poszczególnymi działami
firmy oraz dostosować się do dynamiki rozwoju
segmentu logistyki wewnętrznej na rynkach na
całym świecie – mówi Thomas A. Fischer, dyrektor
handlowy STILL GmbH.
REKLAMA

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel i Coesia Group zostały nagrodzone w Milanie tytułem „Logistics Award of the
Year” za wprowadzenie nowych rozwiązań w łańcuchu dostaw i zarządzania logistyką. Coesia
jest działającą na całym świecie grupą firm zajmujących się rozwiązaniami dla przemysłu opartymi na innowacjach. W ostatnim czasie dodała do swoich celów zmniejszenie złożoności, centralizację, ograniczenie kosztów logistyki oraz zwiększenie widoczności we wszystkich operacjach
w ramach łańcucha dostaw.
Kuehne + Nagel – globalny dostawca usług logistycznych i Coesia Group, działając w ścisłej
współpracy, pomyślnie wdrożyły nowe rozwiązanie dotyczące łańcucha dostaw i widoczności
obejmujące wszystkie przepływy multimodalne (przewóz powietrzny, morski i drogowy) oraz
aktywność związaną z logistyką kontraktową.
Dzięki zaawansowanemu i dostosowanemu do potrzeb klienta raportowaniu, które dostarcza
szczegółowe informacje dotyczące każdego oddziału, Coesia Group osiągnęła swoje cele, to jest
zwiększoną skuteczność procesową i operacyjną oraz rozszerzony kontroling.
Nagroda Logistyk Roku, zapoczątkowana i prowadzona przez Assologistica, czołowe włoskie
Stowarzyszenie Logistyczne, honoruje firmy i dyrektorów za wprowadzanie innowacji w dziedzinie technologii, nieruchomości, środowiska, transportu, globalizacji operacyjnej i szkoleniowej.
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PROMOCJA AUTOMATYZACJI

ÔÔ Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG

Już ponad 500 osób odwiedziło MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI w Centrum Techniki Magazynowej PROMAG. Zaproszeni goście mogli
zobaczyć pokaz pracy automatycznej linii transportu, paletyzacji, składowania i identyfikacji produktów, a także samodzielnie
zaprojektować nowoczesny magazyn oraz zasięgnąć opinii ekspertów na temat możliwości wdrożenia prezentowanych w CTM
rozwiązań w ich firmach.
- CTM PROMAG jest odpowiedzią na potrzeby polskiej intralogistyki. To tutaj zobaczyć można jedyną w Polsce pokazową, zautomatyzowaną linię transportu, paletyzacji, składowania i identyfikacji
produktów, wyposażoną w najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki. Organizowane przez nas spotkania to zatem bardzo dobra okazja do tego, aby z bliska przyjrzeć się nowoczesnym
rozwiązaniom intralogistycznym, zobaczyć jak działają w praktyce,
jakie problemy mogą rozwiązać w firmach i jakie korzyści może
przynieść ich wdrożenie. Ciekawą propozycją dla zwiedzających są
stanowiska multimedialne, przy których można zaprojektować magazyn, warsztat i szatnię, pójść na wirtualny spacer po obiekcie produkcyjnym lub magazynowym oraz pogłębić wiedzę logistyczną
– mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlu
i Marketingu w PROMAG S.A.
Centrum Techniki Magazynowej odwiedziły do tej pory m.in. takie
firmy jak: Kompania Piwowarska, Carlsberg Polska, Agregaty Fogo,
Samsung Electronics, Bakoma, Stomil Sanok, Składy Vox, Lorenz
Snack-World Logistics oraz Arkus & Romet Group. 20 i 21 stycznia
2016 roku w CTM PROMAG odbędzie się również X edycja szkoleń
z cyklu „BEZPIECZNY MAGAZYN”, które cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników magazynów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy.
Centrum Techniki Magazynowej pełni także funkcję edukacyjną
i jest otwarte dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół
średnich kształcących logistyków. Z prezentowanymi tutaj rozwiązaniami zapoznali się już m.in. członkowie koła naukowego PRIME
działającego na Politechnice Poznańskiej, studenci WSL, uczniowie
Technikum Logistycznego w Mosinie oraz szkół z Poznania.

- Chciałbym bardzo podziękować w imieniu swoim i moich
uczniów za możliwość zwiedzenia MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych znajdujących się w obiekcie. Chciałbym, aby moi uczniowie mieli kiedyś tak ciekawą pracę i potrafili o niej z taką pasją
opowiadać jak osoby, które nas oprowadzały. Dziękuję, za poświęcony nam czas – powiedział po wizycie w CTM PROMAG Wojciech
Kaczmarek, nauczyciel z Poznania.
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Prospekt emisyjny BIK S.A.
zatwierdzony przez KNF
ÔÔ Źródło: BIK

W dniu 8 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. Deweloper powierzchni
komercyjnych zamierza w najbliższych dniach
opublikować Prospekt Emisyjny.
Doradcą Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
w procesie upublicznienia Spółki jest Dom
Maklerski BDM S.A. jako oferujący, a doradcą
prawnym jest Kancelaria GHMW – Gach, Hulist,
Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni sp. k.. „Zatwierdzenie Prospektu BIK S.A. przez Komisję
Nadzoru Finansowego umożliwia nam przeprowadzenie oferty publicznej, skierowanej do
inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych
w Polsce. Pozyskanie środków z emisji akcji jest
naszym zdaniem najlepszym sposobem na przyspieszenie tempa rozwoju Spółki. Oczekujemy,
że inwestycja w nasze akcje będzie cieszyła się
zainteresowaniem inwestorów i zakończy się
sukcesem” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
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REKORDOWA KONFERENCJA PROCON/POLZAK 2015

ÔÔ Autor: Marcin Dulnik Foto: OptiBuy.

W październiku w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbyła się konferencja PROCON/POLZAK 2015, w której wzięła
udział rekordowa liczba ponad 250 profesjonalistów zakupów reprezentujących największe w Polsce firmy oraz instytucje.
Wśród prelegentów znajdowali się m.in. przedstawiciele największych globalnych organizacji zakupowych tj. IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) oraz BME e.V.
(Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik).
Tematyką wiodącą konferencji było zarządzanie kosztami materiałowymi, finanse zakupowe, zakupy indirect oraz inwestycyjne,
zakupy w sektorze publicznym, a także procesy i narzędzia wykorzystywane w branży zakupowej.
Po raz pierwszy w historii konferencji w programie wydarzenia pojawił się moduł dedykowany zakupom usług kreatywnych.
Odbyła się sesja tematyczna oraz panel dyskusyjny z udziałem
przedstawicieli agencji PR, marketingowych, domów mediowych, domów produkcyjnych oraz przedstawicieli środowiska
zakupowego. Celem dyskusji była wymiana doświadczeń oraz
poznanie oczekiwań, potrzeb i celów stron biorących udział
w procesach przetargowych usług kreatywnych.
Podczas wydarzenia zaprezentowano najlepszych polskich
dostawców wyłonionych w ramach branżowego konkursu PROCON Awards. Kapituła konkursowa dokonała wyboru laureatów
bazując m.in. na wynikach ankiet, w których klienci wskazani
przez nominowanych dostawców oceniali przebieg współpracy
biznesowej. W kategorii zakupowej Logistic Services nagroda
PROCON Awards trafiła do firmy ROHLIG SUUS Logistics, a firma
Speedmail otrzymała wyróżnienie. Wśród zgłoszonych dostaw-

ców z kategorii IT najlepsza okazała się firma Hicron. W przypadku kategorii zakupowej Facility Management Kapituła Konkursu
nie zdecydowała się przyznawać nagrody głównej i wyróżniła
firmę SODEXO.

Poczta Polska obsłuży polskie sądy
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Oferta Poczty Polskiej, narodowego operatora, zdobyła
blisko 98 punktów na 100
możliwych w przetargu na
obsługę polskich sądów – wynika z dzisiejszej decyzji Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Według Zamawiającego, oferta Poczty Polskiej jest najkorzystniejsza i spełnia wszystkie wymagania specyfikacji zamówienia. Konkurencyjna propozycja złożona przez PGP uzyskała jedynie
67,79 pkt.
– Poczta Polska udowodniła, że państwowa firma może realnie konkurować i zmusić przereklamowanego konkurenta do odwrotu– podkreśla Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Poczta Polska złożyła rynkową ofertę, mając jednocześnie świadomość
roli Poczty Polskiej jako firmy kluczowej dla infrastruktury krytycznej państwa i służby dla
obywateli w tym specyficznym i arcyodpowiedzialnym zamówieniu. –Ten przetarg to ważny element w rozwoju Poczty Polskiej. Walczymy o nasze miejsce na rynku, poszukując dodatkowych źródeł przychodu, rozwijając usługi finansowe i zdobywając kontrakty nie tylko
na obsługę listów, ale przede wszystkim – paczek– dodaje Zbigniew Baranowski.
Poczta Polska przygotowała też kompleksowe rozwiązanie dla przesyłek poleconych
oparte na Elektronicznym Potwierdzeniu Odbioru (EPO). Jest to system wykorzystujący tablety dla listonoszy i pady w placówkach pocztowych. Informacja o doręczeniu przesyłki
zostanie wysłana elektronicznie do systemu nadawcy od razu po odebraniu przesyłki przez
adresata i złożeniu przez niego podpisu bezpośrednio u listonosza na urządzeniu mobilnym (tablecie). Poczta Polska od dawna świadczy usługę Elektronicznego Potwierdzenia
Odbioru. Wprowadzone innowacje pozwolą Poczcie na jej jeszcze szybszą popularyzację.
Poczta Polska w tym roku wygrała konkurs na operatora wyznaczonego organizowany
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zdobywając 210 na 220 punktów. Oznacza to, że przez kolejne 10 lat Polacy będą mogli korzystać z bezpiecznych usług pocztowych po przystępnych cenach na terenie całego kraju. Firma, nie otrzymując żadnych
dotacji z budżetu państwa, od pięciu lat osiąga dodatnie wyniki finansowe zatrudniając
blisko 80 tys. osób na umowach o pracę.

Srebrny „Operator
Logistyczny Roku 2015”
ÔÔ Źródło: FM Logistic

FM Logistic po raz kolejny w tym roku zdobyło
ważną nagrodę. Tym razem operator został Laureatem Srebrnego Godła programu „Operator
Logistyczny Roku 2015”. To jedna z najbardziej
prestiżowych nagród w branży logistycznej.
O tytuł najlepszej firmy logistycznej w Polsce
walczyło w tym roku 30 firm, w tym 5 debiutantów. Każdy z nich został włączony do badania
typu „Customer Satisfaction Survey” i poddany
anonimowej ocenie swoich kluczowych klientów. FM Logistic zostało uznane za drugiego
operatora na polskim rynku.
- „Nagroda Srebrnego Godła w badaniu Operator Logistyczny Roku 2015 to wyjątkowe wyróżnienie. To nie tylko dowód na to, że starania i wysiłki jakie wkładamy w obsługę klienta
i realizację misji logistycznych mają sens, ale też
motywacja do dalszego rozwoju i doskonalenia
się” – powiedział Piotr Sukiennik, Dyrektor Generalny FM Logistic w Polsce, odbierając statuetkę podczas uroczystej Gali wręczenia nagród.
Program badawczy i ranking przygotowała
już po raz 14 agencja badawcza Data Group
Consulting pod patronatem pisma branżowego Eurologistics. Lista laureatów badania Operator Logistyczny Roku 2015 ogłoszona została
3 grudnia 2013 roku podczas oficjalnej gali
w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.
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STILL PRZEJMUJE LR INTRALOGISTIK

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Firma STILL wzmocniła swoją pozycję w obszarze lean logistics poprzez przejęcie LR Intralogistik. Przedsiębiorstwo, będące
dostawcą zindywidualizowanych systemów transportowych, przyczyni się do poszerzenia kompleksowej oferty STILL o nowe,
innowacyjne rozwiązania dla ciągników.

LR Intralogistik GmbH to powstała w 2009 roku firma, specjalizująca się
w alternatywnych dla wózków widłowych rozwiązaniach przepływu
materiałów. Jej oferta obejmuje przede wszystkim tworzenie dostosowanych do potrzeb klienta zestawów transportowych, w tym ściśle dopasowanych do przewożonych ładunków trolejów - z uwzględnieniem
kwestii automatyzacji, bezpieczeństwa, efektywności kosztowej oraz
ergonomii.
LR Intralogistik było dotychczas wyłącznym partnerem technologicznym STILL w zakresie wyposażenia wózków platformowych i ciągników.
Spółki spodziewają się, że ich połączenie zaowocuje umocnieniem pozycji marki w obszarze zestawów transportowych. – Przejęcie LR Intralogistik sprzyjać będzie rozwojowi oferty inteligentnych, wysokowydajnych rozwiązań z zakresu przepływów materiałowych – mówi Thomas
A. Fischer, Dyrektor Handlowy STILL. - Sformalizowanie relacji z naszym
długoletnim partnerem niesie ze sobą zwiększenie potencjału innowacyjnego STILL i gwarantuje, że będziemy w stanie sprostać wymaganiom klientów nie tylko teraz, ale także w przyszłości. Biorąc pod uwagę
dynamiczny rozwój rynku inteligentnych rozwiązań lean logistics, to
bardzo istotne dla budowania przewagi konkurencyjnej firmy – dodaje
Fischer.
Obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające realizację założeń koncepcji just-in-time oraz doradztwo w zakresie organizacji specyficznych dla niej procesów. Przejmując know-how

i zasoby LR Intralogistik, STILL pogłębia i poszerza swoje kompetencje
w obszarze rozwiązań dla tego typu skomplikowanych modeli przepływów materiałowych. Oferta zestawów transportowych firmy obejmuje
dziś wydajne ciągniki, ramy typu B, C i E. Kompaktowe, ciche, bezpieczne i efektywne pojazdy sprawdzają się szczególnie dobrze w zakładach,
których organizacja pracy wymaga elastycznego transportu poziomego pomiędzy oddalonymi od siebie liniami produkcyjnymi. Przejęcie
ma pozwolić jeszcze pełniej realizować potencjał tego typu rozwiązań.

Nowe kadry JLL w Europie Środkowo - Wschodniej
ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Z początkiem stycznia 2016 r., Stuart Jordan obejmie stanowisko Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią
w JLL. Obok swoich nowych obowiązków związanych z koordynacją
transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz dbałością o relacje z kluczowymi klientami w regionie, Stuart będzie kontynuować pracę na obecnym stanowisku jako Dyrektor Działu Rynków
Kapitałowych JLL w Czechach.
Richard Batten, Członek Zarządu JLL w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki, komentuje: „Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy
z obszaru transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie
Środkowo – Wschodniej, Stuart Jordan będzie mógł zaproponować
klientom międzynarodową ekspertyzę i regionalne wsparcie”.
„Z naszych prognoz wynika, że całkowity wolumen transakcji w Europie Środkowo – Wschodniej może wynieść w tym roku nawet 8 mld
euro, co będzie najlepszym wynikiem od czasu spowolnienia gospodarczego. Aktywność inwestorów w Czechach i Polsce nadal będzie
się utrzymywać na wysokim poziomie, ale spodziewamy się również
wzrostu wolumenu transakcji w innych krajach regionu – na Węgrzech,
Słowacji i Rumunii”, dodaje Richard Bloxam, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, JLL. „Stuart
Jordan zapewni klientom JLL dostęp do lokalnej, regionalnej i globalnej
ekspertyzy JLL w poszczególnych sektorach rynku nieruchomości, jak
również profesjonalne doradztwo w kwestiach finansowania”.
Stuart Jordan dołączył do zespołu rynków kapitałowych JLL w 2011 r.
Ma dziesięć lat doświadczenia w branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Nottingham Trent University oraz
członkiem RICS.
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DB SCHENKER LOGISTICS
W EKOLOGICZNEJ SIEDZIBIE

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics

Firmy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju szukają partnerów, którzy odpowiedzialnie podchodzą do biznesu. Przykładem jest DB Schenker Logistics, który siedzibę Biura Zarządu przeniósł do warszawskiego kompleksu biurowego Business
Garden, znanego z ekologicznych rozwiązań.
DB Schenker Logistics rozwija się w zrównoważony sposób. Strategia firmy opiera się na trzech filarach: ekonomii, społeczeństwie
i środowisku. Odpowiedzialne podejście do biznesu jest też widoczne w wyborze nowej siedziby firmy w Warszawie, przy ul. Żwirki
i Wigury 18. O wyborze nowej lokalizacji zaważyły ergonomiczne
warunki pracy i aspekty środowiskowe, które spełnia nowy, innowacyjny obiekt. Na terenie warszawskiego kompleksu Business Garden
zastosowano szereg sprawdzonych technologii i pro-ekologicznych
rozwiązań. Pozwalają one na mniejsze zużycie energii elektrycznej
i wody, co zaowocowało przyznaniem dla kompleksu certyfikatu
LEED na złotym poziomie.
„Obok ekonomii, nasza strategia zrównoważonego rozwoju zakłada cele środowiskowe oraz działania na rzecz społeczeństwa – mówi
Monika Pachniak-Radzińska, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w DB
Schenker Logistics. – Naszym pracownikom zapewniliśmy dobre
warunki pracy. W doborze mebli kierowaliśmy się ergonomią. Możemy korzystać z terenów zielonych zaprojektowanych wokół kompleksu. Pracownicy dojeżdżający do biura rowerami mogą korzystać
z szatni i pryszniców. W budynku zastosowano system klimatyzacji

z filtrowanym, nawilżanym powietrzem, właściwe warunki oświetlenia naturalnym światłem dziennym. Takie rozwiązania pozytywnie
wpływają na zdrowie, przekładają się na dobre samopoczucie i poprawę efektywności pracy. Ponadto przestrzenne i otwarte miejsca
pracy sprzyjają dobrej komunikacji między pracownikami, co eliminuje marnotrawstwa i stanowi kolejny krok na drodze budowania
kultury Lean”.
Business Garden to innowacyjny park biznesowy o ciekawej architekturze z uwzględnieniem zieleni. – „Wewnątrz biurowców zainstalowano między innymi energooszczędne oświetlenie z systemem
sterowania i czujnikami ruchu, wyłączającymi zbędne światło w częściach nieużytkowanych. Woda deszczowa wykorzystywana jest do
nawadniania terenów zielonych dookoła budynków – informuje
Ewa Łydkowska z Vastint Poland, dewelopera Business Garden. – Ponadto do budowy obiektów wykorzystano wiele materiałów lokalnych, zmniejszając tym samym emisję spalin w trakcie transportu,
a ponad 65% odpadów budowlanych zostało poddanych recyclingowi – dodaje.

REKLAMA

DHL EXPRESS ZDOBYWCĄ BRĄZOWEGO GODŁA

ÔÔ Źródło: DHL Express Foto: DHL Express

Dywizja DHL Express, wchodząca w skład Grupy Deutsche Post DHL, zdobyła Brązowe Godło w XIV edycji badania satysfakcji
klientów Operator Logistyczny Roku 2015. Obecność w rankingu na tak wysokiej pozycji wskazuje na DHL Express obsługujący
przesyłki międzynarodowe, jako niekwestionowaną najlepszą firmę w dziedzinie obsługi klientów, korzystających z usług międzynarodowych.

DHL Express to dywizja reprezentująca jedną z największych grup logistycznych na polskim rynku, która dysponując szerokim portfolio usług
międzynarodowych i licznym gronem zadowolonych klientów, mocno
zaznaczyła swoją 25-letnią obecność w branży przesyłek międzynarodowych w Polsce. O zaufaniu klientów świadczą prestiżowe wyróżnienia przyznane jej w poprzednich edycjach programu badawczego
Operatora Logistycznego. DHL Express jest bowiem laureatem głównej nagrody w 2004 i 2011 roku oraz zdobywcą nagród i wyróżnień we
wszystkich pozostałych jego edycjach od 2003 r.
W tegorocznym rankingu firm logistycznych, dywizja DHL Express po
raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w kategorii Pozycja rynkowa, przyznane jej przez klientów wszystkich firm za standardy obsługi. Nadal
pozostaje również Najbardziej konkurencyjną firmą zdaniem ogółu
klientów.
Wręczenie nagrody miało miejsce podczas największego w Polsce
spotkania środowiska top managementu łańcucha dostaw, które odbyło się 3 grudnia br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Nagrodę
odebrał dyrektor zarządzający DHL Express – Tomasz Buraś.
„Jestem niezwykle dumny z faktu, że po raz kolejny DHL Express, obsługujący przesyłki międzynarodowe, znalazł się w gronie najlepszych

PROMAG S.A.
z prestiżowym tytułem

i cieszących się największym zaufaniem
klientów, firm logistycznych. Branża usług,
którą reprezentujemy, tj. międzynarodowe
przesyłki ekspresowe, jest specyficzna i złożona. Wymaga od pracowników zaangażowania, ciągłego doskonalenia kompetencji,
przewidywalności, koordynacji wszystkich
złożonych procesów logistycznych, w tym
skomplikowanych procedur celnych, ale
przede wszystkim pracy zespołowej. Jak
ważną rolę każdego dnia w procesie obsługi
klientów odgrywają wszystkie te elementy,
najlepiej wiedzą kurierzy i pracownicy DHL
Express, którzy wykonując swoje codzienne obowiązki na najwyższym poziomie dają
tego świadectwo. Dlatego największym wyrazem uznania za naszą codzienną pracę jest
zadowolenie i zaufanie klientów.” – powiedział Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający
DHL Express.

Jeronimo Martins Polska wśród patriotów gospodarczych
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska

ÔÔ Autor: Kamil Kubicz

Firmę PROMAG uhonorowano prestiżowym
tytułem Perła Polskiej Gospodarki, a meble
metalowe poznańskiego producenta po raz
kolejny wyróżnione zostały godłem „Najlepsze
w Polsce”, przyznawanym w ramach konkursu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. To
kolejne sukcesy PROMAG i piąte wyróżnienie
przyznane Spółce w ciągu ostatniego miesiąca.
Uroczystość wręczenia Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. PROMAG uplasował się na bardzo wysokiej 16 pozycji w kategorii Perły Duże czyli
firm, które w danym roku rozrachunkowym
osiągnęły przychody netto ze sprzedaży pomiędzy 100 mln a 1 mld złotych. W rankingu
pod uwagę brano efektywność, dynamikę
i płynność finansową. Firmę doceniono „za
konsekwentną realizację polityki i strategii
przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród
najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.
Z kolei konsumencki konkurs Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” wyłania
w drodze głosowania produkty wyróżniające
się na polskim rynku jakością, uznaniem klientów i nowoczesnością rozwiązań. Produkty
PROMAG zostały docenione przez konsumentów już dwukrotnie.

W pierwszej edycji konkursu „Indeks
Patriotyzmu Polskiego Biznesu”, przygotowanego przez Fundację Patriotyzmu Gospodarczego oraz redakcję
dziennika „Rzeczpospolita”, Jeronimo
Martins Polska S.A. – właściciel sieci
sklepów Biedronka – wyróżniony został
w kilku kategoriach jako jedna z najbardziej patriotycznych firm w Polsce.
Jeronimo Martins Polska jest według kapituły konkursu „Indeks Patriotyzmu Polskiego
Biznesu” jedną z najbardziej patriotycznych wśród dużych spółek, a z liczbą etatów w 2014
r. na poziomie ponad 52 tys. także największym pracodawcą zestawienia. Spółka Jeronimo
Martins Polska uplasowała się również na 4. miejscu w rankingu największych płatników
podatku dochodowego. Tylko za 2014 r. firma zapłaciła podatki w wysokości ponad 481
mln zł, w tym podatek CIT w wysokości ponad 275 mln zł, a za okres 2010-2014 na rzecz
skarbu państwa odprowadziła zobowiązania podatkowe i publicznoprawne o wartości ponad 3,2 mld zł.
Właściciel sieci Biedronka zajął także pierwsze miejsce w zestawieniu firm, które najwięcej wydają na działalność prospołeczną. Wydatki z tego tytułu w 2014 roku sięgnęły 32 410
tys. zł. W tej kategorii kapituła doceniła m.in. projekt letnich projekcji filmowych w miejscowościach turystycznych - „Kino z Biedronką” czy wsparcie potrzebujących poprzez przygotowywane paczki, a także pomoc w przygotowaniu Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
Caritas „Bądźmy razem”.
Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu to konkurs, w którym kapituła wyróżnia najbardziej
patriotyczne firmy, stosując jako kryterium kwotę zapłaconych w Polsce podatków, wzrost
zatrudnienia, wydatki na rozwój czy działalność charytatywną.
To kolejny ranking, który potwierdza silną pozycję Jeronimo Martins Polska na polskim
rynku. Obecnie JMP jest drugą co do wielkości polską firmą według dziennika „Rzeczpospolita”, a marka Biedronka drugą „Najcenniejszą Polską Marką”. Firma cyklicznie lokuje się też
w pierwszej dziesiątce zestawień największych płatników podatku CIT.
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FINANSE GRUPY PEKAES W RĘKACH NOWEGO CFO

ÔÔ Źródło: PEKAES

Ster Pionu Finansowego Grupy PEKAES, jednego z największych polskich operatorów logistycznych, przejął nowy Dyrektor Finansowy. W grudniu br. zarządzanie zespołem finansowym firmy powierzono Piotrowi Marczukowi – finansiście z bogatym
doświadczeniem praktycznym w branży logistycznej oraz współpracy z funduszami inwestycyjnymi.
Głównym celem Piotra Marczuka będzie efektywne zarządzanie finansami Grupy PEKAES, które doprowadzi do znaczącego wzrostu wartości
firmy w perspektywie kolejnych lat jej rozwoju na rynku. Nowy Dyrektor Finansowy, poza procesami finansowymi, będzie również odpowiedzialny za obszar kontrolingu, informatyki, nieruchomości oraz zakupów Grupy.
– W nowy rok i nowy rozdział historii właścicielskiej Grupy PEKAES
wchodzimy z dobrze wzmocnioną kadrą zarządzającą. W grudniu witaliśmy w firmie Jerzego Markowa, Dyrektora Operacyjnego, a teraz do
zespołu dołącza nowy Dyrektor Finansowy. Piotr Marczuk to wysokiej
klasy ekspert z dziedziny finansów, z doświadczeniem w sprawowaniu
funkcji w zarządach polskich i międzynarodowych spółek w branży logistycznej. Jestem pewien, że jego doświadczenie zawodowe i kompetencje, połączone z doskonałym zrozumieniem specyfiki naszej branży,
gwarantują nam profesjonalne zarządzanie finansami naszej Grupy
z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – podkreśla Maciej Bachman, Pre-

zes Zarządu PEKAES.
– Jestem przekonany, że zdobyte przeze mnie w dotychczasowej karierze zawodowej umiejętności praktyczne, związane z powierzonymi
mi przez PEKAES obszarami odpowiedzialności, są znakomicie dopasowane do aktualnych i przyszłych potrzeb Grupy. Z pewnością korzystnie
przysłużą się one dobrze rozumianej optymalizacji finansowej procesów wewnątrz i na zewnątrz Grupy wspierającej jej rozwój. Wierzę, że
dla Grupy PEKAES nadchodzący 2016 rok będzie kolejnym okresem jej
dalszego, dynamicznego rozwoju, którego będę miał przyjemność być
współautorem – dodaje Piotr Marczuk, nowy Dyrektor Finansowy PEKAES.
Piotr Marczuk ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada także tytuł Executive MBA
uzyskany w École Nationale des Ponts et Chaussées. Przez ostatnie kilka
lat rozwijał swoją karierę zawodową w branży TSL. Zajmował kluczowe
stanowiska w DHL Express Poland Sp. z o.o. oraz w Siódemka SA.

63% UDZIAŁÓW PEKAES
ZMIENIA WŁAŚCICIELA

ÔÔ Źródło: PEKAES

Kulczyk Investments S.A. (KI) oraz Kulczyk Holding S.A. (KH) zbyły cały posiadany 63-procentowy
pakiet akcji PEKAES SA, notowanej na GPW czołowej spółki logistyczno-intermodalnej. Sprzedaż jest wynikiem zawarcia 21 lipca 2015 roku umowy inwestycyjnej oraz warunkowej umowy
przedwstępnej między podmiotem z grupy Innova Capital a spółkami zależnymi KI i KH, będącymi
pośrednio akcjonariuszami PEKAES od maja 2009 roku. Transakcja jest kolejnym etapem realizacji
strategii gruntownej przebudowy portfela Kulczyk Investments.
W wyniku transakcji grupa Innova Capital przejęła
kontrolę nad pakietem 63,01 proc. akcji Grupy PEKAES.
Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał 25 sierpnia 2015 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji nie została ujawniona.
„Zakup PEKAES, pierwszej spółki logistycznej w portfelu Innova, jest efektem długotrwałych zainteresowań
i analiz rynku logistycznego w Polsce. Wierzymy, że Pekaes jest obecnie najlepszą na polskim rynku platformą
do dalszego rozwoju, zarówno ze względu na zakres
świadczonych usług, jak również bardzo kompetentną
i doświadczoną kadrę menadżerską. Będziemy wspierać zarząd PEKAES w realizacji strategii dalszego dynamicznego wzrostu”- komentuje Krzysztof Kulig, Partner
Zarządzający Innova Capital.
W okresie inwestycji KH, PEKAES został głęboko
zrestrukturyzowany, wdrożył nowoczesne systemy informatyczne i znacząco poszerzył zakres oferowanych
usług. W efekcie PEKAES zdobył w ostatnich latach
pozycję jednego z kluczowych graczy na polskim rynku logistyczno-intermodalnym. W 2014 roku Grupa
wypracowała 20,5 mln zł zysku netto, a jej przychody
wyniosły 722 mln zł. W I półroczu 2015 r. po raz kolejny
poprawiła wyniki wykazując 49 proc. (r/r) wzrostu zysku
netto, który wyniósł 11,4 mln zł przy rentowności EBITDA na poziomie 5,5 proc.

„Sprzedaż PEKAES to kolejny etap realizacji naszej
strategii przebudowy portfela aktywów. Wychodzimy
z długoterminowej inwestycji, przekazując, po ponad
6 latach nadzoru właścicielskiego, spółkę zrestrukturyzowaną i rentowną. Spółkę, która jest dzisiaj jednym z liderów polskiego rynku TSL, z potencjałem do dalszego
rozwoju w skali krajowej i międzynarodowej.” - mówi
Sebastian Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Investments.
Kulczyk Investments: Kulczyk Investments jest
międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu i realizowaniu transakcji na rynkach o największym potencjale wzrostu. Poprzez
swoje spółki Grupa obecna jest m.in. w sektorach:
energetycznym, chemicznym i infrastrukturalnym.
www.kulczykinvestments.com
Innova Capital: Innova Capital należy do czołówki
środkowoeuropejskich funduszy private equity inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw. Od
momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili
obecnej fundusz Innova Capital zainwestował blisko
600 mln EUR w ponad 40 przedsiębiorstw działających
w 10 krajach regionu. Fundusze Innova były wielokrotnie wyróżniane, w tym, jako Fundusz Roku w Europie
Środkowo-Wschodniej przez Unquote w 2010 oraz
Fundusz Roku 2015 w Polsce przez PSIK & Executive
Club. www.innovacap.com

Profesjonaliści od mrożonek.
ÔÔ Źródło: Frigo Logistics

Polski Ogród, spółka zależna Hortex Holding i Frigo
Logistics podpisały umowę dotyczącą dystrybucji
produktów głęboko mrożonych do wybranych sieci
handlowych. Współpraca rozpoczęła się z dniem 2 listopada 2016 roku i obejmuje składowanie, kompletację oraz dostawy do sklepów na terenie całej Polski.
Frigo Logistics posiada mroźnie i platformy dystrybucyjne w Radomsku i Żninie oraz punkt przeładunkowy w Warszawie, co pozwala firmie na optymalną
dystrybucję na terenie Polski. Spółka specjalizuje się
we współpracy z sieciami handlowymi i producentami produktów głęboko mrożonych oraz jest liderem
w dystrybucji mrożonek na terenie Polski.
Bardzo się cieszymy, że firma Polski Ogród zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z Frigo Logistics. Jako lider w dystrybucji produktów głęboko
mrożonych pragniemy zapewnić naszemu nowemu
Partnerowi biznesowemu najwyższą jakość serwisu
popartą wysokimi wskaźnikami jakościowymi KPI’s.
Jest to kolejny krok w celu zwiększenia naszej pozycji lidera segmentu dystrybucji produktów głęboko
mrożonych w Polsce. Kolejne działania będą miały
na celu optymalizację procesów transportowych, co
dodatkowo zwiększy atrakcyjność i jakość oferowanego przez nas serwisu – twierdzi Kristof Verbruggen
Prezes Zarządu Frigo Logistics.
Cieszymy się, że firma z tak długą tradycją zdecydowała się na współpracę z nami w tak ważnej części
działalności, jaką jest dystrybucja produktów głęboko mrożonych do sieci handlowych. Przygotowane
przez nas rozwiązania dla spółki Polski Ogród bazowały na wnikliwej analizie, jaką przeprowadziliśmy
wspólnie z naszym nowym Partnerem biznesowym
– komentuje Marcin Szlęzak Dyrektor ds. Rozwoju
Biznesu Frigo Logistics, który był odpowiedzialny za
projekt.

Chronometr wydarzeń

7

TESTY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics; Toyota MH

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych, rozpoczął testy innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających zarządzanie transportem wewnętrznym w centrach dystrybucyjnych. Ich celem jest optymalizacja
kosztów operacyjnych i wzrost efektywności procesów oraz bezpieczeństwa pracy.
Obecnie w magazynach ID Logistics testowane są systemy zdalnego sterowania wózkami widłowymi i monitoringu floty magazynowej oraz baterie litowo-jonowe. Za
ich przygotowanie odpowiada dedykowany zespół ID Logistics, współpracujący z partnerami zewnętrznymi. „Testy
przeprowadzane są w różnych magazynach, co pozwala
nam dobrze sprawdzić funkcjonalność poszczególnych
rozwiązań. W czasie prac wykorzystujemy także globalne
doświadczenie Grupy ID Logistics. Rozwiązania stosowane
w obsłudze klientów w różnych krajach na świecie dostosowujemy do naszej specyfiki i oczekiwań klientów w Polsce“ powiedział Piotr Krasoń, Project Manager ID Logistics
Polska.
ZDALNIE STEROWANY WÓZEK WIDŁOWY
Przy współpracy z firmą Toyota Material Handling, ID
Logistics rozpoczęło testy sprawdzające możliwość wykorzystania w aktywności magazynowej zdalnie sterowanego
wózka widłowego Toyota BT Optio OSE250, przeznaczonego do kompletacji towarów z niskich poziomów regałów.
To pierwsze tego typu testy, które są przeprowadzane na
polskim rynku przez obie firmy. Podobne rozwiązanie jest
już stosowane w magazynach ID Logistics we Francji i Holandii, co pozwala na wykorzystanie w testach doświadczenia z innych krajów. Zadaniem, jakie stawia sobie zespół
ID Logistics, jest sprawdzenie funkcjonalności systemu
zdalnego kierowania wózkami widłowymi podczas pracy
w wielkopowierzchniowych magazynach i w trakcie różnych operacji magazynowych. Największy nacisk położony
jest na wzrost efektywności procesów operacyjnych oraz
produktywność i bezpieczeństwo pracy.

ratorowi szybkie i sprawne kierowanie ruchem pojazdu.
Operator idzie tuż za wózkiem, zatrzymując go przy kolejnych punktach kompletowania zamówienia. Nie musi za
każdym razem wchodzić i schodzić z pojazdu, tak jak ma
to miejsce w przypadku tradycyjnych wózków. To znacznie przyspiesza, a jednocześnie ułatwia mu pracę. Zdalnie
sterowany wózek widłowy ma zwiększać bezpieczeństwo
pracy operatora i innych pracowników magazynu. Taką rolę
pełni zamontowany skaner bezpieczeństwa i czujnik ruchu
z sygnalizacją świetlną. Gdy skaner wykryje przeszkodę, na
przykład inny wózek albo przechodzącego człowieka, automatycznie zatrzymuje pojazd w bezpiecznej odległości.
Pozwala on także na utrzymanie odpowiedniego dystansu
od regałów oraz, w miarę potrzeb, koryguje trasę przejazdu. Z kolei czujnik ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej
ostrzega innych pracowników o zbliżającym się pojeździe.
ID Logistics sprawdza także jaki wpływ na środowisko będzie miało testowane rozwiązanie. Już teraz wiadomo, że
płynna jazda znacznie zmniejsza zużycie energii.

SYSTEMY MONITORINGU FLOTY MAGAZYNOWEJ
ID Logistics rozpoczęło również testy rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie wózkami widłowymi
w centrach dystrybucyjnych. Ich działanie opiera się na
podobnych zasadach i rozwiązaniach technologicznych
(transmisja on-line za pośrednictwem GPS lub sieci komórkowej 3G), co systemy monitoringu floty aut osobowych.
Największy nacisk kładziony jest na efektywność, bezpieczeństwo pracy oraz ograniczenie kosztów serwisowych
związanych z urządzeniami i infrastrukturą. Specjaliści ID
Logistics sprawdzają takie funkcjonalności jak zarządzanie
pracą operatorów (m.in. rejestracja czasu pracy, kontrola
Testowany wózek widłowy jest zdalnie sterowany za dostępu i ważności uprawnień), monitoring pracy wózków
pomocą pilota. To proste w obsłudze urządzenie, przy- widłowych (m.in. stan naładowania baterii, prędkość, czas
mocowywane do ubrania lub nadgarstka, umożliwia ope- jazdy, trasy i przebyty dystans) oraz raportowanie (m.in.

Technologie

8

dane serwisowe i finansowe). W ramach testów sprawdzane są także możliwe rozwiązania z zakresu monitorowania
zderzeń wózków z przeszkodą (m.in. rejestracja czasu zdarzenia, pomiar siły uderzenia i prędkości pojazdu w momencie kolizji, możliwości spowolnienia jazdy lub jej całkowitego zablokowania).
WÓZEK WIDŁOWY Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ
Kolejnym projektem, realizowanym przez ID Logistics,
są testy wózków widłowych wyposażonych w baterie litowo-jonowe. ID Logistics sprawdza jak będzie można je
wykorzystać w czasie pracy w warunkach magazynowych
i jak to wygląda w porównaniu do tradycyjnych baterii
kwasowo-ołowiowych. Testy przeprowadzane są pod kątem funkcjonalności baterii litowo-jonowych, wpływu na
zmniejszenie kosztów operacyjnych (co wiąże się z prostą
obsługą, krótkim czasem doładowania i dłuższą żywotnością baterii) oraz bezpieczeństwem pracy w magazynie.
Z punktu widzenia ID Logistisc jedną z korzyści wynikających z zastosowania tego typu baterii może być zwiększenie powierzchni magazynowej. Akumulatory mogą być
bezpiecznie ładowane w dowolnym miejscu w magazynie. To oznacza, że nie ma potrzeby wyodrębniania części
magazynu na akumulatorownię, w której, ze względu na
wydzielanie szkodliwych oparów, muszą być ładowane baterie kwasowe. Uzyskana w ten sposób dodatkowa przestrzeń może być wykorzystana do procesów operacyjnych.
W testach pod uwagę brany jest także aspekt środowiskowy, związany ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.

„Głównym celem ID Logistics jest przeprowadzenie testów sprawdzających nowe rozwiązania techniczne, informatyczne, itp., które stwarzają potencjał możliwy do zastosowania w jednym z naszych obszarów działania i mogą
wnieść wartość dodatnią. Nie oznacza to jednak, że będziemy je natychmiast wdrażać. Chcemy wiedzieć, jak to, co oferują dostawcy, sprawdzi się w warunkach magazynowych.
Z drugiej strony, chcemy też współpracować z dostawcami,
pomagając im rozwijać innowacyjne rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom. Tylko wtedy możemy być pewni,
że rozwiązanie, które proponujemy obecnym i przyszłym
klientom, jest sprawdzone od strony praktycznej. Jesteśmy
zawsze gotowi zapewniać klientom najbardziej dla nich korzystne rozwiązania“ podsumował Sergiusz Pałubski, kierownik techniczny ID Logistics Polska.
„Toyota Material Handling Polska współpracuje z ID Logistics od kilkunastu lat, zawsze staramy się być blisko klientów oraz ich potrzeb. Wspólnie obserwujemy zmiany na rynku logistycznym i dlatego bardzo chętnie przeprowadzamy
testy innowacyjnych produktów, które mogą wspomóc procesy logistyczne, zwiększyć ich wydajność oraz zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy ludzi i wózków
widłowych. Toyota jest liderem w branży, oferuje innowacyjne i bezpieczne produkty na całym świecie. Polski rynek
nie stanowi wyjątku, dlatego też takie projekty są dla nas
bardzo cenne“ powiedział Maciej Pessel, dyrektor d/s biznesu strategicznego Toyota Material Handling Polska.

REKLAMA

Aplikacja AEP dla drukarek serii NX

EASY-TRUCK EL – nowy wózek paletowy

ÔÔ Źródło: SATO Foto: SATO

ÔÔ Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG

SATO, wiodący światowy dostawca rozwiązań, które wspierają
pracowników oraz usprawniają działania, ogłosił wypuszczenie
nowej aplikacji AEP (Embedded Application-Enabled Printing) dla
lini uniwersalnych, przemysłowych drukarek CL4NX / CL6NX. SATO
wraz ze swoimi certyfikowanymi partnerami pomogą przy realizacji zamówień.

PROMAG S.A. wprowadził
do swojej oferty nowy model elektrycznego wózka
paletowego prowadzonego.
EASY-TRUCK EL znakomicie
sprawdza się m.in. w trakcie
załadunku i rozładunku samochodów z użyciem rampy
oraz podczas kompletacji
i transportu palet na krótkie
odległości.
Jedną z największych zalet nowego wózka jest szczelny akumulator typu
AGM, który umożliwia ładowanie bez konieczności korzystania ze specjalnej
akumulatorowni. Brak emisji gazów podczas ładowania baterii sprawia, że
wózek jest świetnym rozwiązaniem dla firm działających w branży spożywczej w tym marketów i dyskontów. Proces ładowania baterii jest niezwykle
prosty dzięki zastosowaniu automatycznego wbudowanego prostownika
i ogranicza się do podłączenia wtyczki wózka do standardowego gniazdka
230V.
Dzięki wyposażeniu wózka w elektryczny napęd jazdy jest to także propozycja dla wszystkich firm, w których pracownikami są kobiety.
Easy-Truck EL przystosowany jest do obsługi równomiernie obciążonych
palet EUR, pozwala na wygodny i szybki transport towarów o masie nawet
do 1500 kg i może poruszać się z prędkością do 3,5 km/h. Zaletą wózka jest
możliwość płynnej regulacji prędkości, co pozwala dostosować ją do wykonywanych czynności i ułatwia manewrowanie. Wysoki komfort codziennego użytkowania gwarantuje także bezobsługowy silnik bezszczotkowy,
a także wskaźnik naładowania baterii oraz licznik motogodzin. Produkt wyposażony został także w system awaryjnego cofania i wyłącznik bezpieczeństwa, który zabezpiecza operatora przed ewentualnym przygnieceniem
w trakcie jazdy tyłem.

Technologia AEP oferuje użytkownikom bardziej elastyczne i efektywniejsze kosztowo opcję drukowania etykiet oraz metek. Dzięki nowej generacji inteligentnego wydruku, seria NX może być prawdziwą
platformą do rozwiązywania problemów związanych z prostotą użytkowania, wydajnością oraz redukcją kosztów. Klienci mogą zmniejszyć
z góry koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. Funkcjonalność
AEP oszczędza przestrzeń dzięki możliwości pracy bez wsparcia komputera.
Uniwersalna funkcja AEP umożliwi wydruk na różnych gałęziach
przemysłu, w celu optymalizacji procesów wydruku. Umożliwia to zastosowanie wspólnych urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura
numeryczna, klawiatura USB oraz skanery do wprowadzania danych.
Użytkownicy mogą również drukować etykiety automatycznie korzystająć z baz danych znajdujących się w urządzeniu lub w pamięci zewnętrznej.
„Naszym celem jest umożliwienie klientom korzystanie z istniejących
funkcji, a także dodawanie nowych” powiedział Kaz Matsuyama, Dyrektor Generalny i Prezes SATO Holdings Corporation, „Nasze unikatowe
i praktyczne podejście Genbaryoku (pro-aktywne zrozumienie działań
klientów) pozwala nam stworzyć rozwiązania ułatwiające klientom
obsługę naszych urządzeń oraz zapewni oszczędność kosztów. Nowa
funkcja AEP jest tego doskonałym przykładem”.

PARAMETRY TECHNICZNE:
•
Udźwig: 1500 kg
•
Długość wideł: 1150 mm
•
Prędkość jazdy: 3.0-3.5 km/h
•
Wysokość podnoszenia: 205 mm
•
Szerokość zewnętrzna wideł: 550 mm
•
Szerokość korytarza roboczego: 1920 mm
•
Promień skrętu: 1547 mm
•
Zasilanie: 24V/85 Ah
•
Masa: 275 kg

Limitowana edycja - UniCarriers PLL 160C
ÔÔ Źródło: Polsad Foto: Polsad

PLL 160C to elektryczny wózek paletowy optymalny dla Twoich potrzeb, niezastąpiony w sklepie jak i w magazynie. Wózek oferuje zaawansowaną technologię i ergonomię, aby sprostać każdemu zadaniu. Inteligentna modułowa konstrukcja pozwala na użycie mniejszej ilości części i przyczynia się do redukcji kosztów.
KILKA CECH, KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ GO SPOŚRÓD KONKURENCJI:
•
Solidny i ergonomiczny dyszel, który ułatwia pracę a wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne
i w razie potrzeby można nimi manewrować jedną ręką
•
Friction Force – system odpowiada za doskonałą przyczepność i stabilność
•
Efektywny silnik jazdy w technologii AC
•
Hamowanie regeneracyjne z odzyskiem energii
•
Automatyczny hamulec oraz system antypoślizgowy
•
Zwrotny – tylko 660 mm szerokości
•
Uniwersalny i kompaktowy z bardzo niskim podwoziem – tylko 505 mm długości
•
Kółka pnące do obsługi palet zamkniętych
•
Tani w eksploatacji
Przygotowaliśmy jego limitowaną edycję w specjalnej cenie. Promocja ograniczona czasowo. Więcej informacji na www.nissanforklift.pl
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CZYNNIKI SUKCESU MODELU OMNICHANNEL

ÔÔ Autor: Monika Górka Foto: DHL

Rynki i konsumenci zmierzają w kierunku modelu omnichannel, ale większość firm jest do tego nadal nieprzygotowana. Spółki
doskonalące strategię omnichannel zyskają istotną przewagę konkurencyjną. Według najnowszego raportu trendów, łańcuch
dostaw i logistyka są kluczowymi elementami napędowymi pomyślnej strategii omnichannel, pełniącymi również istotną rolę
w spełnianiu potrzeb klientów.
DHL, wiodący dostawca usług logistycznych na świecie, opublikował we
współpracy z IDC Manufacturing Insights – spółką zajmującą się analizą
danych – szczegółową analizę usług logistycznych w modelu omnichannel. Publikacja zatytułowana„DHL Omin-Channel Logistics Trend Report”
ujawnia, że logistyka jest branżą odgrywającą kluczową rolę w procesie
wdrażania modelu omnichannel.
Rynki i konsumenci są coraz bardziej świadomi faktu, że metody oparte na tradycyjnych kanałach sprzedaży nie są zsynchronizowane z oczekiwaniami konsumentów w zakresie zachowań i dostaw. Stymuluje to
najnowszą metodę sprzedaży wielokanałowej, w której wszystkie kanały, takie jak budownictwo, sprzedaż elektroniczna czy urządzenia mobilne, są zintegrowane w pojedynczym, spójnym kanale zorganizowanego
przepływu produktów.
„W ciągu kolejnych trzech lat większość światowej populacji (90%) będzie posiadała mobilne łącze internetowe, a już dzisiaj coraz więcej osób
korzysta z Internetu do przeglądania jego zasobów i robienia zakupów.
W USA już 70% – 80% konsumentów korzysta ze strategii wielokanałowości przed podjęciem decyzji o zakupie i według naszych oczekiwań
trend ten będzie wzrastał w przypadku większości rynków globalnych”,
wyjaśnia Matthias Heutger, starszy wiceprezes ds. marketingu i innowacji, DHL Customer Solutions and Innovation.
Raport ujawnia, że pomimo zaawansowanej realizacji procesu wdrażania strategii omnichannel, większość firm nie jest jeszcze do niej przygotowana, trzymając się kurczowo metod opartych na tradycyjnych kanałach sprzedaży, które nie są w stanie sprostać najnowszym potrzebom
konsumentów.
Heutger dodaje: “Konsumenci oczekują stałego dostępu do informacji, szybszej realizacji dostaw oraz spersonalizowanych zakupów. Firmy
nie mogą spełnić tych oczekiwań z użyciem metod opartych na tradycyjnych kanałach sprzedaży. Strategia omnichannel jest potrzebna do
odnoszenia sukcesów w przyszłości”.
Pomiędzy obydwiema metodami istnieje istotna różnica. Celem dotychczasowej strategii sprzedaży wielokanałowej jest optymalizacja doświadczeń konsumentów w pojedynczych kanałach sprzedaży, podczas
gdy strategia omnichannel charakteryzuje się holistycznym i agnostycznym podejściem do kanałów, ukierunkowanym na klienta.
STRATEGIA OMNICHANNEL JAKO PRZEWAGA
KONKURENCYJNA
Opublikowany dzisiaj raport stwierdza, że firmy, które doskonalą strategię omnichannel, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną. Pomimo
złożoności procesów koordynacji i integracji wszystkich kanałów sprzedaży oraz nakładów wymaganych do ich pomyślnej realizacji, sprzedawcy będący pierwszymi użytkownikami strategii omnichannel ujawniają
znaczny wzrost bazy klientów, wyższy poziom ich lojalności, większe zyski oraz sprawniejszą rotację zapasów.
W raporcie podkreśla się również fakt, że łańcuch dostaw i usługi logistyczne są kluczową siłą napędową pomyślnej strategii omnichannel
i procesu spełniania oczekiwań klientów. Podczas restrukturyzacji, przekształcania przez spółki własnych procesów i systemów IT w ramach
wdrażania strategii omnichannel, dostawcy usług logistycznych mogą
upraszczać spersonalizowane, spójne opcje odblokowujące nowe poziomy wydajności operacyjnej i zadowolenia klientów.
Strategia omnichannel zaczyna się od inwestowania w systemy, aby
umożliwić pełną przejrzystość zapasów we wszystkich kanałach. Potrzebny jest do tego potencjał analityczny umożliwiający aktywne podej-

mowanie przewidywalnych decyzji spełniających oczekiwania klientów.
Elastyczne sieci i usługi logistyczne zapewniają spójny przepływ produktów pomiędzy łańcuchami dostaw sprzedaży w Internecie i sklepie tradycyjnym.
Badania fizyczne obejmujące magazyny i sklepy będą kontynuowane, aby dostarczać wartość dodaną, ale ze zmieniającymi się rolami. Aby
umożliwić elastyczne i odpowiadające potrzebom opcje we wszystkich
kanałach sprzedaży, magazyny podejmują coraz więcej działań spełniających oczekiwania klientów, sklepy zaś doskonalą swoje zdolności
w zakresie magazynowania na małą skalę. Ostatni etap procesu dostawczego ma równie istotne znaczenie dla strategii omnichannel. Zapewnia
bowiem szansę optymalizacji doświadczeń klientów oraz redukcji kosztów dostawy.
Inwestycje w ramach strategii omnichannel mogą okazać się nieopłacalne dla sprzedawców drobnych i lokalnych, lecz miasta i dostawcy usług logistycznych mogą współpracować, aby zapewnić dostęp do
platform współdzielonych. Jako przykład, raport przytacza projekt Online City Wuppertal.
TRENDY OMNICHANNEL W REGIONIE AZJI I PACYFIKU
Pomimo, że region Azji i Pacyfiku jest najdynamiczniej rozwijającym
się na świecie regionem usług B2C, jest to jednocześnie obszar najmniej
zanalizowany pod względem trendów omnichannel. Opublikowany raport zawiera wnioski z dogłębnej analizy przeprowadzonej przez DHL
i IDC, obejmującej 56 firm działających w regionie. Okazuje się, że zdaniem konsumentów azjatyckich, szybkość dostawy jest ważniejsza od
elastyczności. Natomiast rynki i sklepy elektroniczne będą najszybciej
rozwijającą się branżą w ciągu kolejnych 2 – 5 lat, zaś firmy azjatyckie
będą inwestowały najczęściej w usługi logistyczne, automatyzację centrów dystrybucyjnych, zakupy w oparciu o urządzenia mobilne, modele
„click & collect”, cyfryzację sklepów oraz dostawy realizowane tego samego dnia.
Raport zwraca również uwagę na znaczne zróżnicowanie poziomów
przygotowania do strategii omnichannel oraz dojrzałości rynkowej
w Azji. Według Mei Yee Pang, wiceprezesa DHL Asia Pacific Innovation
Center: “Naszą rolą w DHL Innovation Center jest wspieranie firm w rozpoznawaniu ich odmienności, adoptowaniu najlepszych praktyk i realizowaniu innowacyjnych działań w ramach rozwoju firmy w regionie”.
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CURSOR WSPIERA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PIROMAX

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Cursor, specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu wsparcia sprzedaży i e-logistyki, kontynuuje rozpoczętą w 2014 roku współpracę z producentem fajerwerków Piromax. Kontrakt obejmuje budowę ekspozycji produktów klienta w sieciach detalicznych
oraz outsourcing konsultantów sprzedaży.
W ramach współpracy w pierwszym etapie Cursor przygotował dodatkowe ekspozycje produktów w przejrzysty sposób prezentujące
ofertę Piromax. Punkty sprzedaży fajerwerków pojawiły się w kilkudziesięciu halach sieci Carrefour i Leclerc na terenie całej Polski. Całość została wykonana zgodnie z identyfikacją wizualną stosowaną
przez klienta.
Od połowy grudnia konsultanci sprzedaży Cursora doradzają i pomagają w doborze odpowiednich produktów klientom zainteresowanym ofertą Piromax. - Przed rozpoczęciem akcji nasi konsultanci
przeszli szkolenie produktowe, na którym poznali nie tylko szczegóły
oferty Piromax, ale także zasady bezpiecznego korzystania z fajerwerków. Każda z zatrudnionych przez nas osób posiada wiedzę z zakresu
technik sprzedażowych, dzięki czemu nasze działania przekładają się
na wymierny wzrost obrotów klienta – powiedział Przemysław Bogdański, dyrektor zarządzający usługami field marketing w Cursor SA.
W tym roku klienci przed zakupem będą mogli zobaczyć na tabletach filmy przestawiające działanie danego produktu. O kontynuowaniu współpracy z Cursor klient zdecydował po analizie efektów
zeszłorocznej akcji wspierającej sprzedaż jego produktów. - Grudzień
to dla nas najlepszy okres sprzedażowy w roku. Zdecydowaliśmy się
na współpracę ze spółką Cursor z uwagi na jej doświadczenie i jakość
usług. Koordynacja centralna i lokalna akcji przebiegała na najwyższym poziomie, a zatrudniony personel pracował zgodnie z ustaloną
wcześniej mechaniką. Wpłynęło to na znaczny wzrost naszych wyników sprzedażowych - powiedział Robert Nowak, dyrektor handlowy
PIROMAX.
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

KOMPLETACJA TOWARU W ROSSMANN E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: Wanzl Foto: Wanzl

Wielu logistyków zadaje sobie pytanie: jak dobrze zorganizować kompletację
towarów w magazynie? Jak zwiększyć wydajność i zoptymalizować koszty oraz
czy w dzisiejszych czasach możliwe jest, aby w magazynie pracować bez użycia
lub przy minimalnym wykorzystaniu wózków widłowych? Odpowiadamy: oczywiście, że tak – to jest możliwe z wózkami kompletacyjnymi serii KT (KT2, KT3,
KT4), szczególnie tam, gdzie wymagane jest skrócenie czasów kompletacji, przy
jednoczesnym zwiększeniu wydajności i redukcji strat.
Od lata 2013 r. 80 specjalnie zmodyfikowanych wózków KT3 realizuje zamówienia internetowe w magazynie firmy Rossmann
Online GmbH w Burgwedel koło Hannoweru. Mają pełne „ręce”
roboty, gdyż wybór produktów jest tutaj imponujący. Model KT3
jeździ tam i z powrotem po całym magazynie, kompletuje elektroniczne zamówienia i jest wyposażony w technologię „Pick-to-Light”.

czone w centralnej części pod wózkiem, zapewniając tym
samym łatwe sterowanie i manewrowanie. Solidna półka
uchylna wykonana z drewna i metalu służy jako powierzchnia robocza lub dodatkowe miejsce do transportu cięższych
produktów, takich jak kartony z proszkiem do prania. Jednocześnie na dwóch półkach może być przewożonych do dwunastu zamówień. Umieszczone na wysokości 200 i 900 mm

Rossmann wymaga szybkiej kompletacji przesyłek kategorii A,
B i C (produkty są podzielone zgodnie z kryterium szybkości ich
sprzedaży) z niewielkim odsetkiem błędów. „Trzeba nieustannie
przemieszczać się między różnymi częściami magazynu, w zależności od rodzaju produktu, aktualnych kampanii czy prognoz
sprzedaży” – tłumaczy Andreas Hofmann, koordynator projektu
IT w Rossmann Online GmbH. Czas na zrealizowanie elektronicznego zamówienia jest każdorazowo ustalany przez oprogramowanie zarządzające magazynem (WMS). Wózki firmy Wanzl są
połączone z systemem WMS za pośrednictwem modułów „Pick-to-Light”. „Nasz wózek KT3 to idealne rozwiązanie w przypadku
zamówień internetowych” – przekonuje Hubert Zeller z Wanzl
Logistyka + Przemysł. Wózki wyposażone w moduły LED, czytniki kodów kreskowych i monitory kursują po magazynie każdego
dnia, zbierając zamówienia internetowe.
Wózek KT3 oferuje wiele dodatkowych akcesoriów, jeśli chodzi o realizację zamówień: dwa uchwyty oraz piąte kółko umiesz-

półki dopasowane idealnie do poziomu dwóch transporterów rolkowych, które transportują towary do punktu pakowania i wysyłki. Mechanizm zabezpieczający produkty przed
zsunięciem się z wózka jest wyposażony w zawiasy, dzięki
czemu wózek może „przycumować” do transportera z obydwu stron. Następnie kartony łatwo zepchnąć na rolki. „Brak
konieczności podnoszenia kartonów to bardzo skuteczne
udogodnienie, które oszczędza czas i sprawia, że życie osób
pakujących jest łatwiejsze” – mówi Andreas Hofmann.
Rossmann to tylko przykład kompleksowego wykorzystania wózków ręcznych do wydajnych prac kompletacyjnych.
Wózki serii KT z powodzeniem pracują w wielu innych magazynach przewożąc towary w transporcie wewnątrzmagazynowym, np. tworząc pociągi logistyczne, jak również
i w przemyśle, gdzie sprawnie zaopatrują gniazda produkcyjne komponentami produkcyjnymi.
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Wielokanałowe dostawy InPost
ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

Wielokanałowe dostawy, czyli wprowadzony przez InPost System Dynamicznego
Przekierowania Paczek to rozwiązanie dedykowane kategorii przesyłek kurierskich.
Z usługi skorzystać mogą wszyscy klienci
indywidualni, którzy wybrali tę opcję dostawy towaru, jednak – m.in. z uwagi na
nieobecność domowników lub brak czasu
w dniu doręczenia – chcą odebrać swoją
przesyłkę z wybranego Paczkomatu® InPost
lub jednego z Punktów Obsługi Klienta.
Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na
potrzeby e-konsumentów oraz wzrost ich
aktywności zakupowej podczas zbliżającego się sezonu świątecznego.
Nowa usługa ma charakter bezpłatny i zapewnia wysoką elastyczność w zakresie dostawy produktów zamawianych przez klientów e-sklepów. Rozwiązanie początkowo
będzie obejmowało możliwość zmiany sposobu odbioru paczek jeszcze w dniu nadania przesyłki pod warunkiem, że odbiorca
podejmie taką decyzję do godziny 23.:59.
Docelowo opcja Dynamicznego Przekierowania Przesyłek przez odbiorcę ma zapewnić taką możliwość nawet do jednej godziny
przed planowanym terminem doręczenia.
„Usługa Dynamicznego przekierowania
paczek jest idealnym rozwiązaniem dla
wszystkich e-konsumentów kupujących

w Internecie, którzy wybierając opcję dostawy kurierskiej, nie mają pewności, że będą
mogli odebrać swoją przesyłkę. Rozwiązanie jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie wielokanałowości dostaw
oraz wysokiej elastyczności podmiotów obsługujących e-sklepy w zakresie logistycznym. Jesteśmy przekonani, że wdrażane
przez nas rozwiązanie doskonale sprawdzi
się także podczas zbliżającego się świątecznego sezonu zakupowego, gdyż jak pokazuje nasze dotychczasowe doświadczenie,
zakupy online w tym okresie biją absolutne
rekordy popularności i zmuszają operatorów kurierskich do pełnej mobilizacji” – komentuje Sebastian Anioł, prezes InPost SA.
InPost rozpoczął działalność na rynku
przesyłek kurierskich w pierwszej połowie 2015 roku. Spółka świadczy usługi kurierskie dla klientów indywidualnych oraz
biznesowych. Gwarantowana dostawa
następnego dnia i atrakcyjne ceny usług –
w połączeniu z 1700 Paczkomatami® InPost
i największą siecią obejmującą ponad 7000
placówek pocztowych – to jedyna w Polsce
oferta zapewniająca kompleksowy i komplementarny zakres usług logistycznych
krajowych oraz międzynarodowych ‘pod
jednym dachem’.

Bezpieczne płatności paysafecard
ÔÔ Źródło: paysafecard

Z metody płatności przedpłaconych z wykorzystaniem gotówki internetowej –
która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie globalnego rynku na bezpieczeństwo transakcji i danych osobowych – skorzystało już 800 000 Polaków,
a na całym świecie dostępna jest ona dla około miliarda osób.
Płatności internetowe są coraz bardziej popularne, a liczba bezgotówkowych transakcji płatniczych wzrosła z 36,6 mln w III kwartale 2003 roku, aż do
422,4 mln w II kwartale 2014 roku . Jak wynika z przeprowadzonych dla paysafecard badań wewnętrznych aż 68% badanych klientów firmy wybiera metodę
pre-paid ze względu na minimalizację ryzyka potencjalnych zagrożeń oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych za jej pośrednictwem płatności,
a 54% osób wskazało na brak konieczności podawania danych osobowych.
Ponad jedna trzecia badanych (37%) wybiera ten sposób zapłaty ze względu
na możliwość kontroli wydawanych pieniędzy, natomiast 37% ze względu na
brak konieczności posiadania konta bankowego. Jak wynika z przeprowadzonych badań aż 96,5% klientów jest zadowolonych z produktów paysafecard,
a 95% poleciłoby paysafecard znajomym .
„Skuteczne zapobieganie przypadkom internetowych kradzieży i wyłudzeń
jest możliwe w coraz większym stopniu między innymi dzięki wykorzystaniu
instrumentów przedpłaconych, które nie wymagają podawania danych osobowych bądź numeru konta czy karty kredytowej w internecie. Jednocześnie
– według raportu Gemius z 2015 roku – około 55% polskich internautów co
najmniej raz w życiu dokonało zakupów online, a rosnąca liczba transakcji
przeprowadzanych przez internet wymaga odpowiedniej dbałości o bezpieczeństwo płatności. Świadomość konsumentów w zakresie bezpieczeństwa
transakcji jest efektem licznych kampanii informacyjnych – użytkownicy coraz częściej wybierają metody płatności pozwalające na ochronę ich danych

finansowych, co stanowi zauważalny trend w branży transakcji internetowych.
Badania potwierdzają, że użytkownicy przykładają do tej kwestii coraz większą
wagę, a działania dostawców usług – wśród których istotną pozycję zajmuje
paysafecard – są zbieżne z oczekiwaniami wymagających klientów” - mówi
Udo Müller, Dyrektor Generalny paysafecard, wiodącego światowego dostawcy internetowych rozwiązań płatniczych typu prepaid z siedzibą w Wiedniu
i części międzynarodowej grupy Skrill.
Najnowsze wyniki badań pokazują, że najczęstszy powód korzystania z kart
paysafecard, na który wskazało 74% ankietowanych to łatwość użytkowania.
Aż 68% badanych użytkowników korzysta z nich ze względu na bezpieczeństwo dokonywanych płatności, a 54% osób wskazało na brak konieczności podawania danych osobowych. Duża część badanych (37%) wybiera ten sposób
zapłaty ze względu na możliwość kontroli wydawanych pieniędzy, a tyle samo
osób wskazuje na brak konieczności posiadania karty kredytowej. Ponadto aż
96,5% klientów jest zadowolonych z produktów paysafecard, a 95% poleciłoby
paysafecard znajomym .
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EKSPORT, A BRANŻA TRANSPORTOWA

ÔÔ Autor: Piotr w. Krawiecki Foto: DSV

Na wielu europejskich rynkach po latach kryzysu i stagnacji widać symptomy ożywienia gospodarczego. W 2015 r.
pierwszy raz od czasu transformacji gospodarczej wartość polskiego eksportu przekroczyła wartość towarów importowanych do naszego kraju.
Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. eksport był o ponad 7 proc. wyższy niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import zwiększył się tylko o około
3 proc. Z jednej strony fakt ten jest powodem do zadowolenia, jednak z drugiej
narastające niezbilansowanie eksportu towarowego z importem, wraz z rosnącą krajową produkcją przemysłu i budownictwa oraz sprzedażą towarów, są
dużym wyzwaniem dla branży transportowej w zakresie zapewnienia płynności i ciągłości obsługi transportowej.
Dobra koniunktura gospodarcza znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz
większym zapotrzebowaniu na środki transportu, w międzynarodowych i krajowych przewozach drogowych. Sytuacja ta przekładała się w mijającym roku
na znaczące zmniejszenie dostępności pojazdów na polskim rynku transportowym, zarówno dla towarów eksportowanych z Polski do naszych głównych
partnerów handlowych m.in. do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii i Skandynawii, jak i do obsługi rynku krajowego, zwłaszcza po letnim sezonie wakacyjnym i w okresie jesiennego szczytu przewozowego na przełomie października
i listopada.
Biorąc pod uwagę stały odpływ polskiego taboru ciężarowego i kierowców
do obsługi potoków wewnątrzunijnych wydaje się, że w przyszłym roku polski
rynek przewozowy pozostanie nadal „rynkiem przewoźnika”. Stawia to przed
operatorami logistycznymi, takimi jak DSV, nie lada wyzwanie w postaci konieczności szukania coraz to nowych rozwiązań dla zbilansowania rosnącego
popytu na zakup usług transportowych z podażą środków przewozowych.
DSV Road, ze swojej strony dokłada wszelkich możliwych starań, aby ta sytuacja nie miała wpływu na jakość usług świadczonych i nie doprowadziła do
dramatycznego wzrostu kosztów transportu w szczególności na rynkach niezbilansowanych. Jednocześnie według naszych prognoz ceny przewozów pozakontraktowych w roku 2016 na kierunkach eksportowych będą dalej rosnąć,
niezależnie od wahań cen oleju napędowego. Według mnie należy szacować
wzrost cen na ok. 4-5 proc. zarówno w przewozach międzynarodowych jak
i krajowych.

Umowa na dystrybucję mrożonek
ÔÔ Źródło: Frigo Logistics Foto: pixabay.com

Polski Ogród, spółka zależna Hortex Holding i Frigo Logistics podpisały
umowę dotyczącą dystrybucji produktów głęboko mrożonych do wybranych sieci handlowych. Współpraca rozpoczęła się z dniem 2 listopada 2016 roku i obejmuje składowanie, kompletację oraz dostawy do
sklepów na terenie całej Polski. Frigo Logistics posiada mroźnie i platformy dystrybucyjne w Radomsku i Żninie oraz punkt przeładunkowy
w Warszawie, co pozwala firmie na optymalną dystrybucję na terenie
Polski. Spółka specjalizuje się we współpracy z sieciami handlowymi
i producentami produktów głęboko mrożonych oraz jest liderem w dystrybucji mrożonek na terenie Polski.
Bardzo się cieszymy, że firma Polski Ogród zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z Frigo Logistics. Jako lider w dystrybucji produktów
głęboko mrożonych pragniemy zapewnić naszemu nowemu Partnerowi biznesowemu najwyższą jakość serwisu popartą wysokimi wskaźnikami jakościowymi KPI’s. Jest to kolejny krok w celu zwiększenia naszej
pozycji lidera segmentu dystrybucji produktów głęboko mrożonych
w Polsce. Kolejne działania będą miały na celu optymalizację procesów
transportowych, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność i jakość oferowanego przez nas serwisu – twierdzi Kristof Verbruggen Prezes Zarządu
Frigo Logistics.
Cieszymy się, że firma z tak długą tradycją zdecydowała się na współpracę z nami w tak ważnej części działalności, jaką jest dystrybucja pro-

duktów głęboko mrożonych do sieci handlowych. Przygotowane przez
nas rozwiązania dla spółki Polski Ogród bazowały na wnikliwej analizie,
jaką przeprowadziliśmy wspólnie z naszym nowym Partnerem biznesowym – komentuje Marcin Szlęzak Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Frigo
Logistics, który był odpowiedzialny za projekt.
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CZEGO ŻYCZYĆ BRANŻY TSL W NOWYM, 2016 ROKU

ÔÔ Autor: Sylwia Woźniak Foto: SOOT

Koniec roku to czas podsumowań i planów. Po burzliwych zmianach w branży TSL, które miały miejsce w 2015 roku, czas na
przemyślane działania, których celem będzie polepszenie jakości procesów logistycznych ich stabilizacja oraz optymalizacja.
PSTARY ROK, NOWE PROBLEMY
Koniec roku nie przyniósł rozwiązań najważniejszych kwestii, które
miały wpływ na rozwój branży logistyki i transportu. Z jednej strony
jest to problem płacy minimalnej, wprowadzanej w kolejnych państwach UE. Od początku roku to zagadnienie uderza szczególnie
w polskie firmy przewozowe, które posiadają drugą co do wielkości
flotę samochodów ciężarowych w całej UE. Drugą poważną kwestią,
która cały czas jest w toku jest napięta sytuacja międzynarodowa,
która powoduje znaczne problemy dla europejskiej infrastruktury
transportowej. Ważniejsze połączenia drogowe są zamykane lub
ograniczane wzmożoną kontrolą, a fundamenty silnej gospodarczo
Europy, uginają się pod ciężarem konfliktów związanych z nieujednoliconą polityką migracyjną.

4 POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
W związku z trudną sytuacją, w której znalazła się branża TSL konieczne stanie się znalezienie nowych rozwiązań, które w obliczu
nowych realiów przyniosą korzyść przedsiębiorstwom. Jednym
z takich przedsięwzięć może okazać się inwestycja w transport mieszany, który prowadzić może do ewolucji metod dostaw. Jest to
obecnie najskuteczniejszy rodzaj transportu. Niwelowanie barier
na drodze ładunków, daje wiele możliwości rozwoju gospodarki,
a także dzięki nim przesyłka może trafić do adresata w najkrótszym
czasie. W Polsce jednak takie rozwiązania nadal nie są tak powszechne jak zagranicą i są ograniczane słabą infrastrukturą polskich dróg,
kolei czy brakiem inwestycji w nowoczesne rozwiązania IT. 2016 rok
powinien przynieść zmianę w świadomości postrzegania roli tego
typu transportu.
Kolejnym ważnym postanowieniem noworocznym dla całej branży
TSL, powinno być to związane z transportem 24h na dobę. Komfort
odbioru zamawianej przesyłki w dowolnym czasie, po jej dostarczeniu do punktu, wzbudził chęć jeszcze szybszej możliwości dostarczania zamawianych towarów. Czy będzie możliwe stworzenie takiej
infrastruktury i zaplecza logistycznego by wprowadzić taki system
dostaw? Byłby to niewątpliwie duży ukłon w kierunku odbiorcy koń-

Przedłużony kontrakt z Kuehne + Nagel
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Merck Sharp & Dohme, (MSD), jedna z wiodących na świecie firm
farmaceutycznych, przedłużyła umowę dotyczącą spedycji drogowej z Kuehne + Nagel w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce
(EMEA) oraz w Ameryce Północnej na kolejne dwa lata.
Od 2012 r. MSD wykorzystuje KN PharmaChain, wyspecjalizowane rozwiązanie łańcucha dostaw zaprojektowane na potrzeby
przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia. W ramach współpracy, Kuehne + Nagel kontynuuje zarządzanie usługami FTL (Full-Truck-Load) oraz LTL (Less-than- Truck-Load) z zachowaniem odpowiednich zakresów temperatury dla produktów farmaceutycznych
w całym regionie EMEA oraz w Ameryce Północnej zgodnie z wytycznymi GXP.
Ponadto Kuehne + Nagel organizuje i wykonuje przewozy farmaceutyków z zakładów produkcyjnych MSD w Europie i Ameryce
Północnej do ich globalnych centrów dystrybucyjnych. Tam produkty MSD są kontrolowane przez dedykowany zespół specjalistów
farmaceutycznych Kuehne + Nagel w specjalnie zaprojektowanym
środowisku, aby sprostać wymogom GXP.

cowego. Ukłon, który mógłby zapewnić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Trzecim postanowieniem powinien być zwiększony budżet na innowację, o które bardzo ciężko w branży TSL. Wprowadzenie nowych
rewolucyjnych rozwiązań, często powiązane jest z inwestycją kapitału,
a to z kolei z ryzykiem, którego firmy nie chcą podejmować bez gwarancji zwrotu. Odrobina ryzyka i większe środki by możliwe było ich
inwestowanie to krok, który zadecydować może o poprawie kondycji
nie tylko branży transportowej, ale również całej polskiej gospodarki.
Czwartym postanowieniem noworocznym może być rozwój infrastruktury logistycznej, rozumiany jako większą ilość magazynów, która
zapewni możliwość odbioru zamówionego towaru tego samego dnia.
- Tegoroczne problemy, również te międzynarodowe uświadomiły
nam, że najlepsze rozwiązania to te najprostsze. mówi Sławomir Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży marki SOOT. W czasach zmian i kryzysów,
najważniejsze są szybkość reakcji i elastyczność do działania. Dlatego
głównym życzeniem powinno być to, by 2016 rok przyniósł branży TSL
jeszcze większy rozwój niż obecnie, oraz by jeszcze szybciej wykrywać
i niwelować wąskie gardła w procesach logistycznych – podsumowuje
Sławomir Woźniak.
„Kuehne + Nagel
okazało się być niezawodnym
partnerem, który jest
w stanie spełnić nasze
wysokie wymagania
dzięki swojemu doświadczeniu w branży farmaceutycznej
i medycznej. Jesteśmy
przekonani, że współpraca z Kuehne +
Nagel ułatwi nam realizację naszych planów rozwojowych w ciągu najbliższych lat „ komentuje Frederic Brut, dyrektor wykonawczy MSD Global Logistics.
Stefan Paul,, wiceprezes spedycji drogowej w Kuehne + Nagel International AG, dodaje: „ Naszym celem jest zapewnienie efektywności dostaw i wysokiej jakości usług dla MSD. Cieszymy się z przedłużenia współpracy. ”
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PROLOGIS ROZBUDOWUJE PEPCO

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych poinformował dzisiaj, że rozbuduje obiekt dystrybucyjny firmy
Pepco, czołowego sprzedawcy odzieży i artykułów gospodarstwa domowego. Po ukończeniu prac w pierwszym kwartale 2016
roku, budynek o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych znajdujący się w Rawie Mazowieckiej powiększy się do 50 000
metrów kwadratowych i będzie służyć jako centrum dystrybucyjne Pepco w regionie Europy Środkowej.
Współpraca Prologis z Pepco rozpoczęła się w grudniu 2010 roku
od otwarcia pierwszego centrum dystrybucyjnego firmy w Europie
Środkowej w Prologis Park Rawa w Rawie Mazowieckiej. Od tamtej
pory działalność Pepco dynamicznie się rozwija i obecnie obejmuje
ponad 800 punktów sprzedaży na terenie Polski, Czech, Rumunii,
Węgier i Słowacji. „Ze względu na rozbudowę naszej sieci detalicznej i chęć utrzymania usług na najwyższym poziomie musimy
wzmocnić łańcuch dostaw” – powiedział Matthew Lythgoe, członek zarządu Pepco Poland. „Idealna lokalizacja parku w połączeniu
z dodatkową powierzchnią dystrybucyjną pomoże nam w realizacji
planów rozwoju naszej firmy w Europie”.
Współpraca z Prologis obejmuje trzy etapy: wykonanie zindywidualizowanego projektu, nadzór nad pracami projektowymi oraz
przetarg obejmujący budowę i przekazanie budynku do użytkowania. „Umowa stanowi wyraz naszej długotrwałej współpracy z Pepco i dobrych relacji z klientami” – powiedział Paweł Sapek, senior
vice president i country manager Prologis na Polskę.„Rozbudowany
obiekt w Rawie Mazowieckiej przyczyni się do rozwoju Pepco w regionie dzięki swojemu usytuowaniu w centrum kraju.”

Obiekt Pepco w Rawie Mazowieckiej znajduje się w odległości 50 kilometrów od Łodzi i 70 kilometrów od Warszawy, na skrzyżowaniu
drogi krajowej DK8/E67, łączącej Czechy, Polskę i Litwę, oraz drogi
krajowej DK72 z Rawy Mazowieckiej do Łodzi.

NOWY PARK LOGISTYCZNY
OBOK ŁODZI

ÔÔ Źródło: MLP Group

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych przygotowuje się
do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź. Docelowo
zespół obiektów w Konstantynowie Łódzkim będzie liczyć 90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.
MLP Group przygotowuje się do
rozpoczęcia budowy nowego parku
logistycznego MLP Łódź. Centrum
zlokalizowane będzie w Konstantynowie Łódzkim zaledwie 10 kilometrów na zachód od Łodzi. Powstanie
bezpośrednio przy planowanym odcinku drogi ekspresowej S14, który
połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8, tworząc jednocześnie
zachodnią obwodnicę Łodzi. MLP
Łódź będzie docelowo oferował 90
tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita powierzchnia parku wyniesie 17 hektarów.
„Sytuacja w branży nowoczesnych
powierzchni magazynowych jest
bardzo dobra. Dlatego przygotowujemy się do kolejnej dużej inwestycji,
która pozwoli nam zaoferować najemcom atrakcyjne obiekty w bardzo
dobrej lokalizacji” – podkreślił Rado-

sław T. Krochta, Dyrektor Generalny,
Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
W skład parku logistycznego będą
wchodzić budynki klasy A. Obiekty
będą miały wysokość 10 metrów,
a nośność posadzki sięgnie 6 ton.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyjne 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 oraz MLP Wrocław.
Uwzględniając te projekty docelowa powierzchnia magazynowa
MLP Group przekroczy 1 mln mkw.

BTO dla Transgourmet Polska
ÔÔ Źródło: Frigo Logistics

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych w Polsce zakończył budowę centrum logistycznego dla holdingu
Transgourmet, do którego należy m.in. sieć hurtowni Selgros
Cash&Carry. Inwestycja powstała w Ożarowie Mazowieckim
na zamówienie Transgourmet Polska Sp. z o.o. i liczy 10 200
m2. Obiekt jest pierwszym centrum dystrybucyjnym firmy
w Polsce i zostanie wykorzystany do obsługi serwisowej branży HoReCa.
Panattoni Europe zakończyło kolejną inwestycję build-to-own (BTO). Jest nią realizacja pierwszego centrum dystrybucyjnego spółki Transgourmet Polska w kraju. Firma oferuje
szeroki asortyment towarów dedykowanych profesjonalnym
kuchniom i ośrodkom zbiorowego żywienia - od produktów
FMCG po pełne wyposażenie i urządzenia, a wraz siecią hurtowni Selgros należy do międzynarodowego holdingu Transgourmet. Z nowopowstałego centrum w Ożarowie Mazowieckim, o powierzchni 10 200 m 2, Transgourmet Polska Sp. z o.o.
będzie obsługiwać grupę klientów systemowych z terenu
województwa mazowieckiego i łódzkiego. m.in. sieci hoteli,
bezpośrednio dostarczając im swój asortyment.
Zrealizowane przez Panattoni Europe centrum dystrybucyjne dla Transgourmet Polska Sp. z o.o. liczy 10 200 m 2. Powierzchnia magazynowa zajęła 9 000 m 2, a w jej skład wchodzą m.in. magazyn świeżych owoców i warzyw, magazyn
mrożonek o powierzchni 1 500 m 2, czy 800 m 2 chłodni,
przeznaczonej na mięsa i przetwory oraz świeże ryby. Powierzchnia biurowa zajęła 1 200 m 2. Hala wyposażona została w szereg nowoczesnych rozwiązań m.in. instalację chłodu,
która pracując na CO 2 , umożliwiając odzysk ciepła. Dzięki
temu zapewniona jest produkcja ciepła dla magazynu, biur
i pomieszczeń socjalnych oraz ciepłej wody użytkowej.
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REKORDOWY POPYT NA RYNKU BIUROWYM

ÔÔ Źródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza przedstawia wstępne podsumowanie 2015 r. na rynku nieruchomości biurowych w Polsce.
Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych
i Reprezentacji Najemcy, JLL, komentuje: „To był bardzo dobry rok
na rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Z naszych szacunków
wynika, że w całym 2015 na rynek trafi łącznie ponad 700 000 mkw.
nowoczesnej powierzchni biurowej. Dużej aktywności deweloperów towarzyszy bardzo mocny popyt ze strony najemców. Wolumen
umów najmu podpisanych w 2015 r. sięgnął ok. 1,3 mln mkw. na
terenie całego kraju, co jest najlepszym wynikiem w historii rynku.
Ponad 550 000 mkw. popytu przypadło na największe miasta poza
Warszawą, gdzie tradycyjnie dominowali najemcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu”.
NAJWIĘKSZE UMOWY NAJMU NA RYNKU BIUROWYM
W POLSCE W 2015 R.
Firma

Miasto

Budynek

Powierzchnia
(mkw.)

mBank

Łódź

Przystanek mBank

Ok. 24 000

Shell

Kraków

Dot Office

Powyżej
22 000

Poufny najemca

Warszawa

Warsaw Spire

Ponad 21 000

PZU

Warszawa

Konstruktorska Business Center

17 500

EY

Warszawa

Rondo 1

13 500

PODAŻ
NAJWIĘKSZE OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKU W 2015 R.
Obiekt

Miasto

Powierzchnia
(mkw.)

Business Garden

Poznań

40 600

Dominikański

Wrocław

35 600

Postępu 14

Warszawa

34 300

Royal Wilanów

Warszawa

29 800

Domaniewska Office Hub

Warszawa

27 000

„Deweloperzy nie tracą tempa. W budowie w całej Polsce znajduje
się ok. 1,3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Najwięcej
podaży w realizacji przypada na Warszawę, Kraków, Wrocław i Trójmiasto”, informuje Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

NAJWIĘKSZE PROJEKTY BIUROWE W REALIZACJI
POZIOM PUSTOSTANÓW I CZYNSZE
Wskaźnik powierzchni niewynajętych w Warszawie nieznacznie
spadł i na koniec III kw. wyniósł 12,9% (16,4% w COB, 12,4% na Obrzeżach Centrum oraz 12,5% poza nim). Poza Warszawą, najniższy poziom
pustostanów rejestruje Kraków (4,1%) oraz Łódź (7,0%), a najwyższy
Poznań (19,3%). Najwyższe czynsze transakcyjne w Warszawie w centrum miasta wynoszą 21 - 23,5 euro za mkw. miesięcznie oraz 11 – 18
euro poza nim. Stawki w miastach regionalnych wynoszą od 11-12
euro za mkw. miesięcznie w Lublinie do 14 – 14,5 euro za mkw. miesięcznie w Poznaniu i Wrocławiu (13,8-14,5 euro w Krakowie).
„Na przestrzeni roku obserwowaliśmy czasową stabilizację wskaźnika powierzchni niewynajętej, niemniej jednak – ze względu na dużą
prognozowaną podaż – spodziewamy się wzrostu poziomu pustostanów w 2016. Z kolei, presja zniżkowa na czynsze odczuwalna jest
raczej w coraz atrakcyjniejszych pakietach zachęt oferowanych przez
deweloperów niż w obniżce czynszów transakcyjnych”, dodaje Tomasz
Czuba.
RYNEK INWESTYCYJNY
W 2015 r. inwestorzy byli najbardziej aktywni na rynku nieruchomości handlowych, a następnie biurowych. Istotnym trendem w segmencie biurowym był dalszy wzrost znaczenia regionalnych rynków.
Sławomir Jędrzejewski, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w JLL, informuje: „W połowie
grudnia wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
biurowych w Polsce wyniósł 827 mln euro, z czego aż 480 mln przypadło na rynki regionalne, a 347 mln euro na Warszawę. Biorąc jednak
pod uwagę transakcje czekające na finalizację, całkowity wolumen
umów kupna/sprzedaży biurowców w całej Polsce może sięgnąć
1,09 mld euro na koniec 2015 r., w tym aż 640 mln euro na rynkach
regionalnych. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii polskiego rynku
inwestycyjnego wartość transakcji zawartych poza Warszawą będzie
wyższa niż w stolicy”.
Największe transakcje sfinalizowane do tej pory w 2015 r. na rynku biurowym w Polsce dotyczą takich nieruchomości jak m.in.: B4B
w Krakowie (sprzedający: TriGranit, kupujący: TPG), Empark w Warszawie (sprzedający Heitman, kupujący: Immofinanz) czy Enterprise Park
w Krakowie (sprzedający: Avestus, kupujący: Tristan Capital Group).

NAVO Orbico w Prologis Park Sochczew
ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował, że firma NAVO Orbico,
wiodący dystrybutor branży FMCG, wynajęła 12 100 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w Prologis Park Sochaczew.
NAVO Orbico dostarcza swoje produkty do ponad 100 najważniejszych sieci handlowych oraz kilkunastu tysięcy niezależnych punktów sprzedaży w całej Polsce. Firma wprowadzi się do wynajętego
budynku magazynowego w I kwartale 2016 roku.
„Wybraliśmy Prologis Park Sochaczew ze względu na jego doskonałą lokalizację, która zapewnia
nam szybkie dotarcie do naszych klientów oraz sprawną dystrybucję produktów na terenie całego
kraju” – powiedział Krzysztof Gnoiński, Dyrektor Logistyki i Zakupów, NAVO Orbico – „Dodatkowym atutem jest obecność naszego strategicznego partnera
firmy P&G w tym samym parku. Dzięki temu czas odbioru towarów został skrócony do minimum, a w logistyce taka korzyść jest na wagę złota.”
„NAVO Orbico doceniło potencjał naszego parku w Sochaczewie, który stał się ważnym elementem ich struktury biznesowo – logistycznej” – powiedziała
Kamila Pruk, Leasing Manager Prologis w Polsce. „Nowoczesne magazyny Prologis wyróżniają się dużą elastycznością i mogą być dostosowane do potrzeb
firm prowadzących zróżnicowaną działalność. Oferowana przez nas wysokiej jakości powierzchnia w pełni odpowiada potrzebom naszego nowego klienta, gdyż umożliwia dowolną aranżację przestrzeni – od powierzchni logistycznej, przez produkcyjną, po reprezentacyjne biura”.
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»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

