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RADOSŁAW T. KROCHTA
PREZESEM MLP GROUP

Andrzej Krzemiński
ponownie na czele ZPL
ÔÔŹródło: ZPL, Foto: ZPL

ÔÔ Źródło: MLP Group, Foto: MLP Group

Rada Nadzorcza MLP Group w dniu 9 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu
Radosława T. Krochty na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczas pełnił on funkcję
Wiceprezesa oraz Dyrektora Generalnego MLP Group. Radosław T. Krochta na fotelu
Prezesa zastąpił Michaela Shapiro, któremu Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprezesa MLP Group.

„Naszym celem jest kontynuacja dotychczasowej strategii zorientowanej na
systematycznej rozbudowie parków logistycznych. Koncentrujemy się także na
zwiększaniu banku ziemi w atrakcyjnych
lokalizacjach. Poza rozbudową posiadanych obiektów, w najbliższych planach
mamy także rozwój dwóch nowych parków logistycznych w okolicach Wrocławia
oraz Gliwic. Analizujemy także rozpoczęcie
inwestycji w regionie łódzkim i śląskim.
W tym roku chcemy także wejść na rynek

niemiecki oraz przyglądamy się rynkowi
rumuńskiemu. Podejmowane działania
mają na celu systematyczny wzrost wartości całej Grupy” – podkreślił Radosław
T. Krochta.
Radosław T. Krochta jest związany z MLP
Group od 2010 roku, pełniąc dotychczas
funkcję Wiceprezesa Zarządu. Doświadczenie w branży finansowej zdobywał
w Polsce, Europie Wschodniej i Stanach
Zjednoczonych – między innymi zajmował
stanowisko CFO w Dresdner Bank Polska S.
A. Kilka lat był również Dyrektorem Działu
Doradztwa Strategicznego w Deloitte Advisory w Warszawie, wcześniej pracował
jako manager w PWC w Warszawie i Stanach Zjednoczonych. Radosław T. Krochta
ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Finanse.
Oprócz tego ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Nottingham
University oraz studia podyplomowe MBA.

Andrzej Krzemiński – prezes Raiffeisen Leasing
po czteroletniej przerwie, po raz drugi został
wybrany na stanowisko przewodniczącego
Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego
Leasingu. Poprzednio, organizacją kierował
Wojciech Rybak, który awansował w strukturach Grupy Banku Millennium.
Nowy przewodniczący, Andrzej Krzemiński ze Związkiem
Polskiego Leasingu,
związany jest od dziewięciu lat. W latach
2007-2012 należał
do Komitetu Wykonawczego ZPL, gdzie
przez ostatnie cztery
ostatnie lata stał na
czele organizacji. W 2014 r. ponownie dołączył
do władz ZPL, początkowo sprawując funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, a 23
czerwca br. po raz drugi stanął na czele ZPL,
organizacji reprezentującej interesy polskiej
branży leasingowej.
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Baumalog partnerem Moduli
ÔÔŹródło: Baumalog

Polska firma Baumalog Sp. z o.o., konstruująca automatyczne systemy magazynowe do
zastosowań specjalnych, rozpoczęła oficjalną
współpracę z działającą na całym świecie włoską firmą ModulaS.p. A., produkującą szeroką
gamę lekkich automatycznych regałów magazynowych o modułowej konstrukcji, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu.
W ramach współpracy, Baumalog uzyskał
status autoryzowanego dilera produktów firmy Modula i może oficjalnie świadczyć usługi
montażu oraz serwisu regałów automatycznych firmy Modula. Dzięki posiadanej sieci

oddziałów i kontaktom handlowym, obydwie
firmy będą także wzajemnie uzupełniać swoją
ofertę produktową.
Oferta firmy Baumalog obejmuje automatyczne systemy magazynowe przeznaczone
do składowania materiałów ciężkich i o dużych
gabarytach, takich, jak m.in. blachy, pręty czy
profile. Mogą być one łączone w duże systemy,
pozwalające na składowanie nawet kilkuset
ton stali i mogą stanowić element linii technologicznych.
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CEMAT 2016
W HANOWERZE
ROZPOCZĘTY
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Logistyczy świat spotkał się w Hanowerze, nie ma w tym twierdzeniu przesady,
ponieważ międzynarodowy charakter
targów CeMAT, jest znany wszystkim zainteresowanym stronom, wystawcy z całego świata prezentowali swoja ofertę.
Tegoroczne targi obywały się w dniach
od 31 maja do 3 czerwca 2016 r. zajmując standardowo powierzchnie w czterech halach wystawienniczych oraz na
otwartej przestrzeni.
Hanowerskie targi CeMAT, to prestiżowa
impreza wyznaczająca trendy i kierunki
rozwoju myśli logistycznej i technologii,
czołowi dostawcy rozwiązań przygotowują innowacyjne rozwiązania wprowadzając logistykę na inne poziomy rozwoju.
Zapowiedzi organizatorów targów CeMAT że będzie to impreza gdzie dominować będą inteligentne rozwiązania
usprawniające procesy w zintegrowanym
łańcuchu dostaw, całkowicie się potwierdziły. Cyfrowe rozwiązania wspomagające urządzenia i procesy prezentowane
były wszędzie, gdzie było to możliwe.
Niektóre rozwiązania są wręcz trudne do
ogarnięcia, jednak na stoiskach były pre-

zentowane i zwiedzający mogli „fizycznie”
sprawdzić funkcjonalność i działanie, nie
są to wdrożone rozwiązania ale będące na
ostatnim etapie badań i testów.
Na targachCeMAToferowano wszystko co potrzebne jest do wyposażenia
magazynu, obsługi łańcuchów dostawi
procesów logistyki wewnątrzzakładowej. Wewnętrzne procesy logistyczne,
skupiają uwagę wielu dostawców dedykowanych rozwiązań. Przemysł po magazynowaniu i dystrybucji jest kolejnym
ważnym odbiorca systemowych rozwiązań logistycznych, które oferowane były
na targach. Zainteresowanie odbiorców
było znaczne, co świadczy o potrzebach
tej branży, która od lat jest w centrum
zainteresowania dostawców rozwiązań
logistyki sprzętowej.
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INPOST Z NOWĄ
SORTOWNIĄ
ÔÔ Źródło: InPost

Dynamiczny rozwój usługi InPost Kurier
spowodował konieczność wynajęcia nowej
sortowni o powierzchni 15 000 m2. w Parku
P3 Piotrków. Powstający właśnie nowy
obiekt umożliwi zainstalowanie dwóch
dodatkowych, najnowocześniejszych linii
sortujących, co zwiększy jego wydajność
o 60%. Liczba dostępnych bram dla samochodów ciężarowych wzrośnie o 300%.
Umowa zakłada możliwość rozbudowy
sortowni do 18 000 m2. Wykonawcą sortowni jest firma P3 Piotrków, obiekt jest
realizowany w formule BTS.
„Bardzo dynamiczny rozwój usług kurierskich – tylko w I kwartale obsłużyliśmy
2,8 mln szt. przesyłek kurierskich – spowodował, że stanęliśmy przed pilną decyzją
o rozbudowie naszych mocy sortujących.
W całkowicie nowej sortowni będziemy
mogli zwiększyć obsługiwane wolumeny
o 60 % w porównaniu do dotychczasowej
sortowni. Wcześniej nie planowaliśmy aż
tak szybkiej rozbudowy, lecz pozytywna
reakcja klientów na usługi kurierskie, z którymi wystartowaliśmy zaledwie 11 miesięcy temu, znacznie przyspieszył decyzję
o wynajęciu nowej lokalizacji” – powiedział
Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S. A.
W nowym obiekcie zastosowanie znalazł
szereg proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań. Cały obiekt będzie oświetlony diodami LED, dzięki czemu będzie zużywał on 30% mniej energii elektrycznej mimo
większej o 50% powierzchni w porównaniu
do dotychczasowej sortowni. Dodatkowo
znaczne oszczędności będą możliwe dzięki
zastosowaniu instalacji solarnej do ogrzewanie wody.
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ID LOGISTICS Z ECR POLSKA

JLL w Polsce w nowej siedzibie
ÔÔŹródło: JLL

Firma JLL przeprowadziła się do kompleksu biurowego WarsawSpire przy
Placu Europejskim 1 w Warszawie. Docelowo, JLL skonsoliduje w jednej
lokalizacji wszystkie swoje warszawskie oddziały.
30 maja 2016 r. do nowej siedziby w WarsawSpire wprowadzili się
pracownicy oddziału konsultingowego – JLL Polska, zajmując piętra 29
i 30. W kolejnych miesiącach dołączą do nich pozostałe spółki z grupy.
W nowym biurze firma JLL wdrożyła swój autorski projekt strategii
środowiska pracy.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, mówi: „Punktem
wyjścia do rozważań o kształcie naszego nowego biura było określenie,
co tworzy wartość naszej organizacji i położenie nacisku na takie rozwiązania przestrzenne i technologiczne, które sprzyjają jakości pracy.
Chcieliśmy stworzyć miejsce pracy przyjazne pracownikom, wspierające
produktywność i kreatywność, ale i odzwierciedlające „ducha firmy”. Poza
uniwersalnymi kryteriami wyboru powierzchni biurowej, myśleliśmy
o jakości przestrzeni, jej wykorzystaniu i zaprojektowaniu w odpowiedni
sposób. WorkplaceStrategy, czyli opracowywanie strategii środowiska
pracy, to jedna z usług, jakie oferujemy naszym klientom. Usługa ta jest
w Polsce coraz bardziej popularna, coraz więcej firm analizuje swoje środowisko pracy i odpowiednio modyfikuje wymagania. My zdecydowaliśmy się na pełną analizę środowiska pracy, i w konsekwencji całkowicie
zmieniliśmy nasze biuro, próbując jak najlepiej dopasować je do potrzeb
pracowników, a jednocześnie poprawić komunikację, produktywność
i współpracę. Wierzę, że to się udało.”
Firma JLL przeprowadziła cały proces analizy optymalizacji środowiska
pracy, obejmujący m.in. badania wykorzystania przestrzeni, ankiety
wydajności miejsca pracy,wywiady z kadrą zarządzającą czy warsztaty
w grupach fokusowych.

ÔÔ Źródło: ID Logistics

ID Logistics dołączył do grona firm zrzeszonych w ECR
Polska. Do organizacji należą największe sieci handlowe,
producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy usług dla branży FMCG i DIY.
Do najważniejszych celów, jakie stawia sobie ECR Polska, należy
promocja kultury biznesu w oparciu o koncepcję ECR (Efficient
Consumer Response – Efektywna Obsługa Konsumenta) oraz
integracja firm, które tworzą łańcuchy dostaw dla branży FMCG
i DIY. Organizacja odpowiada za popularyzację wiedzy oraz wyznaczanie standardów rynkowych. Dzięki wymianie doświadczeń
i wspólnej pracy członków organizacji, w ramach projektów i grup
roboczych, ECR Polska tworzy zbiory „Dobrych Praktyk”. Ich wdrożenie w firmach pozwala na usprawnienia procesów i osiągnięcie
wymiernych korzyści.
„Uczestnictwo w pracach ECR Polska ma dla nas istotne znaczenie. Jako operator 3PL współpracujemy z wieloma klientami
z branży retail oraz FMCG. Członkostwo w tej organizacji pozwoli
nam na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obecnych oraz
potencjalnych klientów, i co się z tym wiąże, przygotowanie i zaproponowanie rozwiązań odpowiadających ich wymaganiom.
Mamy też nadzieję, że nasze doświadczenie wynikające z roli
operatora logistycznego w łańcuchu dostaw oraz nastawienie
na innowacyjność, pozwoli nam na zaproponowanie i realizację,
wspólnie z innymi członkami ECR Polska, nowych, interesujących
pomysłów.” powiedział Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics Polska.
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ZWIĘKSZONY POTENCJAŁ
PRZEŁADUNKÓW AGRO
ÔÔ Źródło: OT Port Świnoujście, Foto: OT Port Świnoujście

OT Port Świnoujście, należący do Grupy Kapitałowej OT Logistics, przebuduje obecny magazyn surowców chemicznych na Nabrzeżu Chemików na elewator zbożowy.
Obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2017 r. Docelowy potencjał składowy
elewatora wyniesie 82 500 ton zboża i innych produktów agro. Wartość inwestycji
zamknie się kwotą ok. 40 mln zł.
Przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy jest realizowana
w ramach pierwszego etapu budowy terminalu Agro w Świnoujściu. Obiekt usytuowany
na dzierżawionym przez OT Port Świnoujście
Nabrzeżu Chemików będzie miał 50 m szerokości i 254 m długości. Elewator będzie
dysponował powierzchnią składową wynoszącą łącznie 82 500 ton zboża. – Inwestycja
w nowy elewator ma duże znaczenie dla
naszego portu i wpisuje się w realizację ogłoszonej w kwietniu nowej strategii rozwoju OT
Logistics. Jako Grupa dążymy do dalszego
zwiększenia naszego udziału w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich,
w związku z czym tego typu inwestycje są
naturalnym elementem rozwoju działalności
operacyjnej portów. Chcemy również stać się
liderem obsługi produktów rolnych w basenie Morza Bałtyckiego. Rata przeładunkowa
OT Portu Świnoujście w zakresie towarów
agro wynosi obecnie 15 000 ton na dobę. Szacujemy, że dzięki tej inwestycji przeładunki

Bezpośrednio do Holandii
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów
logistycznych na świecie, startuje na początku
czerwca z nowym połączeniem z Polski do
do Holandii. Przewozy realizowane będą ze
Strykowa przez Gądki do Zeveenaar niedaleko
niemieckiej granicy, skąd dalej część ładunków
trafiać ma również do Wadinxveen pod Rotterdamem. Transporty odbywać się będą pięć razy
w tygodniu, we wszystkie dni robocze.
Uruchamiane w czerwcu połączenie, będące wspólnym projektem oddziałów Dachser
w Strykowie i Gądkach, jest pierwszą bezpośrednią linią operatora z Polski do Holandii. Do
tej pory przewozy realizowane były przez niemieckie centra przeładunkowe, m.in. w Kolonii.

produktów rolnych w naszym porcie wzrosną
o 1 mln ton rocznie – informuje Zarząd OT
Port Świnoujście Sp. z o. o.
W obiekcie zostaną zastosowane zaawansowane technologie umożliwiające załadunek
i wyładunek zboża z samochodów i wagonów
kolejowych. Wydajność rozładunku z samochodów i zasypu zboża ma wynieść co najmniej 500 ton/h. Z kolei wydajność zasypu elewatora z wagonów kolejowych jest szacowana
na minimum 500 ton/h. Docelowa wydajność rozładunku z elewatora będzie wynosić
2000 ton/h.
Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu została firma FHU MULTI PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
K. Zakończenie przebudowy elewatora jest
planowane na wrzesień 2017 r. Nabrzeże
Chemików o długości 282,50 m obsługuje statki o maksymalnym zanurzeniu 13,20
m. Obecnie jest ono wykorzystywane do
przeładunku rudy żelaza oraz kruszyw budowlanych.

Transporty obsługiwane będą przez 2 pojazdy
BDF z 4 kontenerami.
– Bezpośrednia linia do Holandii to inwestycja, na której skorzystają wszyscy – przesyłki
naszych klientów będą od tej pory obsługiwane jeszcze efektywniej dzięki zlikwidowaniu
po drodze przeładunków na terenie Niemiec,
a z kolei dla nas jako operatora oznacza to zdecydowane usprawnienie i zoptymalizowanie
działań na tej trasie. Przepływ towarów między
Polską a Holandią systematycznie wzrasta, coraz więcej naszych rodzimych przedsiębiorców
eksportuje swoje wyroby w tamtym kierunku.
Jestem pewien, że z nowego połączenia Dachser będzie chętnie korzystało wiele firm z obu
krajów – komentuje Grzegorz Lichocik, prezes
Dachser w Polsce.

Tropienie 1% talentów
w Polsce
ÔÔŹródło: Crossover.

Poszukiwanie nowych pracowników to wymagające zadanie. Potwierdzi to każda osoba
zajmująca się humanresources. Specjaliści
branży IT to najbardziej poszukiwane osoby
na rynku pracy, a Polska posiada ich bardzo
wielu. Jak znaleźć wysoko wykwalifikowanego specjalistę i gdzie go szukać? O tajnikach
swojej pracy opowiada Per Markus Tornberg
– Dyrektor Generalny Crossover.
Niedoceniony wpływ na proces poszukiwania nowych pracowników ma osobowość,
jaką posiada osoba zatrudniona w dziale
humanresources. Jej doświadczenie, intuicja
oraz umiejętność dalekowzrocznego postrzegania, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. O polskim
rynku w tej branży możemy swobodnie powiedzieć, że osiągnął wysoki poziom rozwoju. Może o tym świadczyć ilość konferencji poświęconych tematowi HR, rozwój
outplacementu, prestiżowe konkursy, czy
jakość stosowanych rozwiązań technologicznych. „Inteligentne systemy IT stosowane do funkcjonowania firmy są niezbędnym
narzędziem jej ekosystemu, w tym także
pożytecznego w przeprowadzaniu rekrutacji potencjalnych pracowników, pozwalają
na zapewnienie najwyższych standardów”
– podkreśla Per Markus Tornberg, Dyrektor
Generalny Crossover.

JAK WYGLĄDA TROPIENIE POLSKICH
SPECJALISTÓW IT?
Polska posiada bogaty zasób specjalistów
z branży IT. To grono wysoko wykwalifikowanych osób, których według danych
firmy Crossover jest w Polsce ok. 80 tysięcy. Polscy specjaliści z tej branży, są
doceniani za swoje umiejętności na całym
świecie. Mimo istniejącej konkurencji na
kontynencie amerykańskim i azjatyckim,
najbardziej rozwiniętych technologicznie
rynkach to i tak nieustannie są oni rozchwytywani. Managerowie transnarodowych korporacji IT, podkreślają, że polscy
eksperci posiadają talent, są świetnie wykształceni i operują językami obcymi, są
również zdeterminowani do pracy i chcą
tworzyć rzeczy wyjątkowe. „Wytropienie
1% talentów, wśród tak szerokiego spektrum specjalistów stanowi ogromne wyzwanie. Nie wystarczy jedynie dać ogłoszenie w internecie. Wybitni specjaliści
z branży IT zwykle posiadają już zatrudnienie i należy szukać ich w miejscach,
gdzie spędzają czas wolny lub rozwijają
swoje umiejętności zawodowe, jak np.
na sympozjach naukowych” – zaznacza
Per Markus Tornberg, Dyrektor Generalny
Crossover.
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Startuje z pakiet usług same day
ÔÔŹródło: InPost, Grafika: InPost

InPost startuje z dostawami przesyłek typu same day pod nazwą handlową Kurier Lokalny na terenie 9 miast w Polsce: Warszawa, Kraków,
Wrocław, Łódź, Katowice, Poznań, Gdańsk, Szczecin i Rzeszów. Usługa
będzie dostępna tylko dla klientów InPost i jest specjalnie sprofilowana do potrzeb nadawców e-commerce, którym zależy na szybkości
dostaw. Cena za dostawę tego samego dnia zaczyna się od 16,35 zł.
„Stale deklarujemy, że InPost równa się e-commerce i na tym rynku
zamierzamy być liderem oferując nowoczesne rozwiązania pomagające w prowadzeniu e-biznesu. Same day to kolejna usługa InPost
dedykowana właśnie nadawcom e-commerce. U jednego operatora
będzie teraz można zamówić najszersze w Polsce spektrum usług logistycznych: od listu e-commerce polecony poprzez InPost Kurier oraz
Kurier Lokalny do Paczkomatu®InPost. To olbrzymie udogodnienie dla
nadawców e-commerce gdyż nie muszą podpisywać kilku umów na
różne usługi, lecz pokryć całe zapotrzebowanie na usługi logistyczne
u jednego operatora” – powiedział Sebastian Anioł, prezes zarządu
InPost S. A.
Usługa Kurier Lokalny jest realizowana w systemie „od drzwi do
drzwi” i oferowana w trzech kategoriach. Standard – gwarantowany
czas doręczeń 5 godzin, Expres – do 2 godzin oraz Super Expres – której czas dostarczenia limitowany jest tylko przez odległość pomiędzy
nadawcą a odbiorcą. Usługa jest dostępna w granicach administracyjnych 9 polskich miast oraz w strefie II obejmującej miejscowości
w odległości do 30 km od tych granic.
„Startujemy na razie w 9 miastach, ale docelowo chcemy być obecni
z usługami same day we wszystkich największych polskich miastach,
czyli tam gdzie są najwięksi nasi klienci e-commerce” – dodaje Sebastian Anioł.

Usługi paczkowe rosną szybciej niż rynek
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Wartość rynku przesyłek kurierskich i paczkowych w Polsce w 2018 r. może osiągnąć ponad
6,4 mld zł, co oznacza że rocznie Polacy wyślą
prawie 440 mln paczek – wynika z analizy PwC.
Poczta Polska przewiduje, że jej usługi kurierskie będą dalej zyskiwać, pomimo bardzo silnej
konkurencji na rynku ze strony firmy należących
do operatorów wyznaczonych innych państw
oraz globalnych koncernów logistycznych.
W latach 2015 – 2018 rynek paczkowo-kurierski będzie rozwijał się w tempie ponad 10
procent pod względem wzrostu wolumenu
i przychodów. Znaczny wpływ na rozwój bran-

ży logistycznej będzie miała dalsza ekspansja
sektora e-commerce. W zeszłym roku dostawy
zakupów z internetu generowały 29% ruchu
paczek, za trzy lata będzie to już 39%, w tym
3,2 % w ramach obsługi zwrotów.
Poczta Polska w coraz większym stopniu
obsługuje rynek paczek kurierskich w Polsce.
Operator dostarczył w 1 kwartale 2016 roku
blisko 12 mln paczek kurierskich Pocztex. To
ponad 20 proc. więcej przesyłek w porównaniu
z takim samym okresem rok wcześniej. Wyniki
kurierskie Poczty Polskiej są obecnie wyższe od
średnich wzrostów dla całego rynku. Wynosi on

ponad 10 proc. – Szacujemy dalszy wzrost naszych usług kurierskich pomimo bardzo silnej
konkurencji. Naszym zdaniem wzrost rynku kuriersko-paczkowego w Polsce do 2018 r. może
przekroczyć 12% rocznie – mówi Grzegorz
Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej.
Wzrost liczby paczek o ponad 20 proc
w 1 kwartale br. w porównaniu z 1 kwartałem
2015 r. to wynik m.in. nowym umów z dużymi
nadawcami. Są wśród nich sieci handlowe, które rozwijają handel on-line i wybierają Pocztę
Polską do obsługi zamówień lub do zasilania
na bieżąco magazynów firmowych.

REKLAMA
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LAUREATKI TYTUŁU „KOBIETA W LOGISTYCE 2015”
ÔÔ Źródło: Pracujwlogistyce.pl, Foto: Pracujwlogistyce.pl

W dniu6 czerwca 2016 roku na 5. Forum Kobiet w Logistyce podczas uroczystej kolacji, ogłoszono laureatki prestiżowego wyróżnienia „Kobieta w Logistyce 2015”. Tytuł ten otrzymały: jako odbiorca usług logistycznych – Joanna Patera, manager logistyki
i działu celnego Sanden Manufacturing Polandorazjako dostawca usług logistycznych – Marta Tęsiorowska, vice president, marketing &communicationsCEE, Pan-EuropeanCoordinatorPrologis.
Tytuł „Kobieta w logistyce roku” przyznawany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl podczas corocznego Forum Kobiet
w Logistyce, konferencji dedykowanej
menedżerkom pracującym zarówno po
stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług
logistycznych. Celem wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest promowanie
kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja dorobku zawodowego oraz zaangażowania w rozwój
zawodowy kobiet, a przede wszystkim
uhonorowanie ich sukcesów i działalności
za rok poprzedni. Autorką i organizatorką
Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest Beata
Trochymiak, wydawca i redaktor portalu
Pracujwlogistyce.pl. Oceny kandydatek
do tytułu dokonuje niezależna kapituła
w składzie: Agnieszka Bilińska (fundatorka i założycielka VitalVoices Poland /
partner zarządzający TrustedCommunication), prof. Halina Brdulak (Szkoła Główna
Handlowa), dr Ireneusz Fechner (Wyższa
Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz Beata
Trochymiak.
Od tegorocznej, 5. edycji, wyróżnienie
jest przyznawane w dwóch kategoriach:
„Kobieta w Logistyce roku – dostawca
usług logistycznych” oraz „Kobieta w logistyce roku – odbiorca usług logistycznych”.
W dniu 6 czerwca 2016 roku na 5. Forum
Kobiet w Logistyce podczas uroczystej
kolacji, które miało miejsce w Wildze, Beata Trochymiak wręczyła dwie statuetki
i tytuły paniom: Joannie Paterze „Kobieta
w Logistyce 2015 – odbiorca usług” oraz
Marcie Tęsiorowskiej „Kobieta w Logistyce
2015 – dostawca usług”.
Joanna Patera, manager logistyki
i działu celnego Sanden Manufacturing Poland, spółki wchodzącej w skład
japońskiej korporacji Sanden, wiodącego
światowego producenta kompresorów
do klimatyzacji samochodowych. Jedyna
kobieta na stanowisku managera logistyki
w korporacji Sanden w Europie. Joanna
związana jest z firmą od 2006 roku, gdzie
przeszła wszystkie szczeble kariery, od pracownika magazynowego aż po stanowisko
managerskie. W zakładzie w Polkowicach
zarządza około 100 osobowym zespołem,
w którym znaczny udział mają kobiety.
Odpowiada za cały łańcuch dostaw polkowickiego zakładu, skąd realizowane są

Od lewej Joanna Patera, Beata Trochymiak, Marta Tęsiorowska

dostawy do krajów UE, Japonii, USA i Chin.
W latach 2014-2015 pracowała w oddziale
Sanden w Wielkiej Brytanii jako doradca,
jednocześnie pełniąc obowiązki managera
logistyki w Polsce. Brytyjskim kolegom
doradzała m.in. w projektach optymalizacji
procesów logistycznych, w usprawnieniach procesów współpracy z klientami.
Jednym z jej największych sukcesów jest
udział w przygotowaniu projektu optymalizacji procesów logistycznych „New
Logistics Center in Poland”, dzięki któremu
zarząd Sanden zgodził się na wybudowanie nowego magazynu logistycznego
w Polkowicach, w którym będą konsolidowane wszystkie wysyłki do klientów
europejskich. Warto wspomnieć, że zarząd
w Japonii podjął pierwszy raz taką decyzję
i to w bardzo krótkim czasie, a Joanna
została liderem jego wdrożenia. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej we
Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Przedsię-

biorczości i Techniki. Joanna Patera jest
zafascynowana logistyką, kocha to co robi
i nie wyobraża siebie w innym dziale. Prywatnie interesuje się kulturą japońską,
a także motoryzacją i nowinkami w świecie
automotive.
Marta Tęsiorowska, vice president, marketing &communicationsPrologisCEE,
Pan-EuropeanCoordinator, wiodącego
globalnego właściciela, zarządcy i dewelopera obiektów dystrybucyjnych w Europie, obu Amerykach i Azji. Marta jest
związana z firmą nieprzerwanie od 14
lat. Zbudowała od podstaw dział marketingu i komunikacji Prologis w Polsce,
najpierw odpowiadając za cztery kraje
– Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, a od
maja 2016 r. już za całą Europę. Wyznacza
strategiczne kierunki działań komunikacyjnych, tworzy plany marketingowe,
realizuje projekty CSR oraz zaangażowana
jest w prace Europejskiego Działu Badań
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i Strategii Prologis. Od 2015 roku Marta
uczestniczy również w pięciu międzynarodowych, eksperckich projektach prowadzonych przez Corporate Marketing
Team Prologis. Została też mentorką oraz
liderką programu wspierającego rozwój
zawodowy kobiet – BreakthroughPrologis
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Podobnie jak pozostałe liderki zachęca
kobiety do rozwijania swoich karier podczas cyklicznych spotkań i w ramach programów treningowych. Jest charyzmatyczną kobietą, aktywnie zaangażowaną
w życie branży logistycznej. Chętnie dzieli
się swoją wiedzą uczestnicząc w projektach, realizowanych zarówno przez Prologis, jak też w przedsięwzięciach ważnych
dla całej branży TSL. Ukończyła Wyższą
Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, a także
Wydział Administracji, Prawa i Dyplomacji
w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji oraz Podyplomowe Studium
Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Płynnie posługuje się językiem
angielskim i niemieckim, uwielbia operę
i ciężkie brzmienia.
O WYRÓŻNIENIU TYTUŁEM „KOBIETA
W LOGISTYCE ROKU”
Wyróżnienie tytułem „Kobieta w Logistyce
roku….” przyznawane jest od roku 2011
przez portal Pracujwlogistyce.pl. Oceny
dokonuje kapituła, powoływana przez redakcję Pracujwlogistyce.pl, skład której
tworzą: Agnieszka Bilińska (fundatorka
i założycielka VitalVoices Poland / partnerka zarządzająca TrustedCommunication),
prof. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa), dr Ireneusz Fechner (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz Beata Trochymiak, autorka i organizatorka, wydawca /
redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl. Do
ubiegania się o tytuł „Kobieta w Logistyce roku” mogą zgłaszać się kandydatki,
które posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze usług TSL.
Zgłoszenia można było dokonać poprzez
ankietę udostępnioną przez organizatora
na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Ocenie podlegało 5 pytań z obszarów: przebieg kariery zawodowej, osiągnięte sukcesy zawodowe / społeczne w roku 2015,
działalność na rzecz wsparcia rozwoju
zawodowego kobiet, hobby / pasje oraz
odpowiedź na pytanie: czemu zgłoszona
kandydatka zasługuje na tytuł „Kobieta
w Logistyce 2015”. Wyboru kapituła dokonała przyznając punkty każdemu z ww.
obszarów ankiety (każdy z członków oceniał niezależnie). Tytuł przyznano tej kandydatce, która zebrała największą liczbę
punktów.

EKOLOGICZNE DOSTAWY DSV
ÔÔ Źródło: DSV Road

W sierpniu br. DSV Road rozpocznie testy elektrycznych ciężarówek. Przedsięwzięcie
to będzie możliwe dzięki grantowi, przyznanemu operatorowi przez niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.
Ekologiczne testy transportu towarów
zostaną przeprowadzone dla jednej
z największych sieci drogerii w Niemczech – dm-drogerie markt, która jest
wieloletnim klientem DSV. Dzięki partnerskiej współpracy już na początku
sierpnia elektryczne ciężarówki wyjadą
na ulice Kolonii, aby zrealizować pierwsze dostawy.
Pojazdy zostaną wcześniej odpowiednio przerobione w Holandii, dzięki czemu na jednym ładowaniu będą w stanie

pokonać około 200 kilometrów. Koszt
całego przedsięwzięcia, uwzględniając
dodatkowe źródła finansowania, może
wynieść nawet 17 milionów Euro. Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej wspiera tego typu
projekty, związane z elektryczną mobilnością, nawet do kwoty 7,1 mln Euro.
Na oficjalnej uroczystości Peter Fog-Petersen, Prezes niemieckiej dywizji DSV
Road, osobiście przyjął grant od Ministra
Transportu Alexandra Dobrindta.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
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Kariera w logistyce
ÔÔŹródło: FIEGE

Finał Mistrzostw
Kadry BHP 2016

ÔÔŹródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy, Foto: Log4.pl

Zakończyła się druga edycja ogólnopolskich
Mistrzostw Kadry BHP. W tym roku do testu
wiedzy przystąpiło blisko 750 osób, które łącznie poświęciły ponad 36 godzin na odpowiedzi
na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli
do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP
oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział
wzięli managerowie, doświadczeni praktycy,
specjaliści, a także przedstawiciele środowiska
akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
niezwiązani zawodowo z branżą. Największa
liczba zgłoszeń pochodziła z województwa
mazowieckiego (15 proc.) i śląskiego (12 proc.).
Rozgrywany po raz drugi konkurs „Mistrzostw
Kadry BHP” wyłonił najlepszych specjalistów
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w Polsce. Najlepszy wynik uzyskała Dagmara
Dzięgiel-Paluch, która pokonała liczna w tym
roku grupę 750 konkurentów. Kolejne miejsca na
podium zajęli Łukasz Kaźmierczyk i Milena Adach.
– Już drugi rok z rzędu zorganizowaliśmy
konkurs wiedzy dla specjalistów i miłośników
branży BHP. W tej edycji udział wzięło blisko
dwa razy więcej uczestników niż rok temu. Taki

wynik jest dla nas miłym zaskoczeniem, ale też
pokazuje jak chętnie osoby związane z branżą
stają do rywalizacji. – mówi Andrzej Smółko,
Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.
Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch
etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali
test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowało się
do drugiego etapu, w którym na uczestników
czekał kolejny test oraz studium przypadku
do rozwiązania. Dodatkowym utrudnieniem
w tej edycji konkursu były ujemne punkty przyznawane za udzielenie błędnej niepoprawną
odpowiedzi. Tylko jedna osoba w pierwszym
etapie uzyskała maksymalną liczbę punktów.
– Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP okazały
się dla uczestników jeszcze większym wyzwaniem
niż w roku ubiegłym. Zawdzięczamy to Komisji
Konkursowej, która bardzo skrupulatnie dobierała
pytania, opracowywała studium przypadku i system punktacji. Uczestnicy stanęli jednak na wysokości zadania i kolejny raz wykazali się ogromną
wiedzą oraz umiejętnością jej przekazania – mówi
Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA
S. A., Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Mistrz Polski zawodów Global Challenge
ÔÔŹródło: MPM

Reprezentanci firmy SPX Flow Technology Poland wygrali ostatnią rundę drugiego etapu
GC – TFC 2016 i tym samym sięgnęli po tytuł
tegorocznego Mistrza Polski. To już drugi awans
do światowego finału tej firmy na przestrzeni
dwóch lat. Z kolei MPM Productivity Management okazało się najlepsze w rywalizacji
partnerów organizatorów zawodów w toczonym równolegle konkursie o najwyższe ROI
w symulatorze.
Drużyna SPX Flow Technology Poland okazała
się najlepsza spośród rekordowej liczby polskich
zespołów startujących w tegorocznych zawodach Global Challenge – The Fresh Connection
2016. W tym roku do rozgrywek przystąpiło aż 18
zespołów. Osiągnięty wynik przez zwycięzców
– ROI na poziomie 23,57% jest równocześnie
drugim najlepszym wśród wszystkich 300 drużyn biorących udział w zawodach. Przed nami
ostatnia faza, czyli finał światowy, który odbędzie
się 22 września w Miami na Florydzie.

l

Dla SPX Flow Technology Poland będzie
to drugi występ wśród najlepszych z całego
globu. W 2014 roku w Dubaju przedstawiciele
tej firmy zdobyli wówczas najwyższe trofeum
w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Równolegle do turniejów krajowych, w rywalizacji o najlepsze ROI w symulatorze TFC
wzięli również udział trenerzy i konsultanci
z całego świata prowadzący warsztaty przygotowujące drużyny do zawodów. Pierwsze
miejsce zajęła firma MPM Productivity Management z Poznania.
Przelot i pobyt polskich Mistrzów w Miami
pokrywa MPM Productivity Management,
krajowy przedstawiciel organizatorów zawodów. Nagroda dla zwycięskiej drużyny
całych zawodów to bezpłatny tygodniowy
kurs Executive Supply Chain Course na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, USA, o wartości 4500 dolarów na jednego
uczestnika.

FIEGE Sp. z o. o od wielu lat zaangażowana jest
we współpracę ze szkołami, uczelniami oraz
ośrodkami edukacyjnymi. Aktywne wspieranie młodych talentów, pomoc w planowaniu
ścieżki zawodowej umożliwia podniesienie
poziomu kształcenia, a co za tym idzie – pozyskanie wartościowych i kompetentnych
pracowników dla firmy. Dla osób poszukujących pierwszej pracy, chcących rozwijać swoje
kwalifikacje, umiejętności i zdobywać pierwsze doświadczenia, FIEGE stworzyło specjalny
program stażowy – START UP AT FIEGE.
Trwający 12 miesięcy program stażowy skierowany jest do studentów lub absolwentów
studiów logistycznych. Założeniem programu
jest przygotowanie kandydata do zawodu
Specjalisty ds. Optymalizacji Procesów Logistycznych. Staż obejmuje prace w działach

operacyjnych, cykl szkoleń z najbardziej doświadczonymi specjalistami oraz managerami, zdobycie wartościowego doświadczenia
zawodowego, a przede wszystkim szansę na
stałe zatrudnienie w FIEGE.
„Wiadomo, że pracownicy są największą
wartością firmy – mówi Agata Wydmańska,
Communication Manager FIEGE – a pozyskanie ambitnych, nastawionych na rozwój
pracowników w znaczący sposób przekłada
się na sukces rynkowy firmy. Programy edukacyjne ułatwiają nam dostęp do najlepszych
uczniów i studentów. Dzięki temu mamy
możliwość zatrudniania najbardziej wartościowych osób z rynku, co umożliwia nam
świadczenie naszym klientom usług na najwyższym poziomie. Nowy program stażowy
START UP at FIEGE daje również możliwość
pokazania młodym osobom wchodzącym
na rynek pracy – kultury pracy naszej firmy,
obowiązujących w niej zasad i panującej
atmosfery. Wierzymy, że jest to dodatkowy
element wyróżniający FIEGE na rynku i że będzie to dodatkowy atut przyciągający młode
talenty do naszej firmy.”
Dla uczestników stażu zapewnione jest wynagrodzenie w wysokości 3000 PLN brutto
miesięcznie.
Zapraszamy do wypełnienia aplikacji na
naszej stronie internetowej www.fiege.pl zakładka KARIERA.
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RUSZYŁ PROGRAM SALES CHALLENGE TRAINEE
ÔÔ Źródło: PEKAES, Foto: PEKAES

PEKAES SA, czołowa grupa logistyczna, otwiera się na młode i ambitne osoby, które pragną związać swoją przyszłość z branżą
logistyczną. W największych sześciu miastach Polski rozpoczął się właśnie proces rekrutacji w ramach programu SALES CHALLENGE TRAINEE.
PEKAES Z MYŚLĄ O MŁODYCH!
PEKAES otwiera się na młodych ludzi, którzy dopiero budują swoją ścieżkę zawodową i chcą zajmować się sprzedażą usług
logistycznych. Program SALES CHALLENGE
TRAINEE objął swoim zasięgiem: Kraków,
Warszawę, Gdynię, Poznań, Łódź, i Katowice.
W ramach projektu, Spółka oferuje stażystom
nie tylko bogaty program szkoleniowy, ale
także umowę o pracę, samochód służbowy,
telefon, laptop i inne liczne benefity.–Poszukujemy młodych osób, które chcą rozwijać
się w naszych strukturach. Oferujemy szkolenie i przygotowanie do pracy w obszarze
sprzedaży w branży TSL. Przygotowaliśmy
dla nich szkolenia e-learningowe i stacjonarne. Ponadto każdy uczestnik programu
otrzyma dedykowanego opiekuna, który
będzie go wdrażał w tajniki pracy w dziele
sprzedaży – powiedziała Maja Kuryłło, Dyrektor Personalny PEKAES SA.
PEKAES zatrudnia blisko 1000 pracowników. Firma otrzymała prestiżowe wyróżnie-

nie Solidny Pracodawca Roku 2015 przyznawane liderom w dziedzinie HR. Nagroda jest
potwierdzeniem klarowności i rzetelności
działania firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej. PEKAES
posiada własny kodeks etyczny, którego
celem jest zbudowanie w świadomości
osób związanych z organizacją istoty postę-

powania etycznego. Kodeks wyznacza też
standardy w zakresie przejrzystości umów,
zachowania wysokich standardów rachunkowości i sprawozdawczości oraz działania z poszanowaniem zasad prawa. Spółka
posiada także certyfikat wiarygodności
programu gospodarczo-konsumenckiego
Solidna Firma 2015.

REKLAMA
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DWA DNI INTELIGENTNEJ WSPÓŁPRACY
ÔÔ Źródło: ECR Polska, Foto: ECR Polska

9 i 10 czerwca w hotelu Sound Garden w Warszawie odbyło się ECR Forum 2016. Już po raz szósty spotkali się szefowie i managerowie najważniejszych firm branży FMCG i DIY – producentów, dystrybutorów, detalistów oraz dostawców usług, by wspólnie
zastanawiać się, jak dzięki lepszej współpracy skuteczniej obsługiwać zmieniające się potrzeby nabywców, dostarczać wartość
dodaną konsumentom i partnerom biznesowym, trafniej rozpoznawać i przygotować się do nadchodzących trendów na rynku.
Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Smart collaboration. Betterresults. Jej program został podzielony na dwa intensywne dni.
Pierwszego dnia, 9 czerwca, odbyła się całodniowa konferencja,
na którą złożyło się 10 prezentacji. Otwarcia konferencji wraz
z Mateuszem Borutą (ECR Polska) dokonali Paweł Górecki (Carrefour Polska) i Laszlo Bekefi (Coca-Cola Hellenic Polska). Podkreślając rolę dobrej i efektywnej współpracy w biznesie, opowiedzieli
oni o wspólnych działaniach handlowych w prezentacji Creating
Value Together.
Pierwszą sesję konferencji wypełniły prezentacje strategiczne
i ukazujące spektrum działań ECR Polska. Adam Manikowski

Mateusz Boruta (1)

Po przerwie rozpoczęła się sesja „technologiczna”. Viktor Riemer
(IRi) w porywającej prezentacji zarysował sytuację zmieniającego
się rynku – wyzwań dla handlu tradycyjnego w obliczu przemian
technologicznych oraz potencjału wykorzystania gromadzonych
danych. Następnie Jerzy Cichostępski (Makro Cash & Carry Polska)
i Janusz Anioł (Raben Logistics Polska) rozszyfrowali intrygujący
tytuł swojego wystąpienia: Allyouneedis LOVE, ujawniając wyzwania bezprecedensowej współpracy sieci handlowej i operatora
logistycznego, opartej na wzajemnym głębokim i rozległym zrozumieniu potrzeb partnera. Sesję zakończył dr George Ninikas, reprezentujący ORTEC Central &Eastern Europe, omówieniem trudności
dostaw towarów do domu klienta oraz możliwości optymalizacji
ostatniej mili dostawy z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań.
Ostatnia, trzecia sesja okazała się swoistym pojedynkiem myśli shopperowej! Uwagę słuchaczy przyciągnęli i serca podbili:
Julia Izmałkowa (psycholog i etnografka, Izmałkowa Consulting)
oraz Ken Hughes (ekspert w dziedzinie marketingu i zachowań
klientów, Glacier Consulting). Badaczka podjęła zagadnienie
relacji klienta z marką za pomocą mediów społecznościowych,
obalając sporo obiegowych mitów na podstawie wyników badań. Ken Hughes ujął publiczność zaskakującymi przykładami
współpracy marki z konsumentami ze światowych rynków oraz
humorem. Oboje potwierdzają: dzisiejszy nabywca oczekuje od
marki bliskości (dostępności), możliwie personalizacji swego

(Tesco Polska) omówił sytuację na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i reakcję sieci na aktualne potrzeby klientów. Maximilian Musselius, prowadzący ECR Rosja, opowiedział o strukturze
ECR Community i działaniach ECR NationalInitiatives. Szczególny
akcent położył on na inicjatywy prowadzące do wzajemnego
zrozumienia modelu biznesowego producentów i dystrybutorów
w branży FMCG, czego znakomitym przykładem jest świetnie
przyjęta w Rosji symulacja biznesowa Mar-Pro. W imieniu Marka
Borowskiego, Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków
Żywności przybliżyła działalność Banków i współpracę z dostawcami (200 producentów i dystrybutorów), by przekazywać
żywność potrzebującym. Pozostając w temacie produktów
spożywczych, Krzysztof Maruszewski ze StilnovistiInvestments
przedstawił możliwości inwestowania w… beczki whisky.

Networking (3)

Adam Manikowski (2)

produktu oraz dostarczenia wyjątkowych przeżyć i doświadczeń
w kontakcie z nią. O tym, że zagadnienie jest istotne i zostało
podane w znakomity sposób, świadczyła wysoka frekwencja do
samego końca prezentacji.
Po zakończeniu części merytorycznej, uczestnicy kontynuowali
dyskusje przy lampce wina oraz uczyli się wykorzystywania resztek żywności w gospodarstwie domowym podczas warsztatów
Mocni w niemarnowaniu, przygotowanych przez Banki Żywności,
partnera społecznego ECR Forum. Warto wspomnieć, że jedzenie
pozostałe z cateringu konferencji zostało przez organizatorów
przekazane za ich pośrednictwem potrzebującym – Mokotowskiemu Hospicjum Świętego Krzyża.
Wieczorem pierwszego dnia odbyła się ECR Awards& VIP gala,
podczas której zostały po raz pierwszy wręczone ECR Awards

Chronometr wydarzeń
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Podczas trzecich warsztatów, Retail homedelivery:
towards a newworld of planning, eksperci firmy ORTEC,
George Ninikas, Patryk Fabisiak i Szabolcs Balazs, zapoznali uczestników z trendami
w logistyce retailhomedelivery oraz z różnorodnymi
rozwiązaniami wspierającymi realizację ostatniej mili
dostawy. Podczas zadania
warsztatowego uczestnicy
mieli okazję zaprojektować
własne plany dystrybucji dla
nieeksploatowanego do tej
pory na polskim rynku modelu biznesowego, sprawdzić
ECR Forum 2016 – ECR Awards 2016 (4)
ich wykonalność wykorzystu– wyróżnienia dla projektów opartych na współpracy partne- jąc rozwiązanie ORTEC Routing &Dispatch, a także porównać
rów w łańcuchu wartości, przekraczającej podstawowe relacje je z wynikami automatycznego planowania odbywającego się
biznesowe. Jej efektem są usprawnienia i rozwiązania, które w oparciu o algorytmy dostarczane przez ORTEC. Warto dodać,
przynoszą organizacjom wartość dodaną w innowacyjny i unika- że zadanie planowania najlepiej wykonali przedstawiciele Frigo
towy sposób. Spośród finalistów: Joint Value Creation (Coca-Cola Logistics, wygrywając Value AssessmentStudy warte 5 000 euro,
Hellenic i Carrefour Polska), Evolution in planning (British Ame- które zostanie wykonane przez konsultantów/ekspertów ORTEC.
rican Tobacco Polska, DHL, ORTEC) i SpeedDocking Polska 2015 Zainteresowanie warsztatami spowodowało, że organizator ECR
(Coca-Cola, Danone, FM Logistics, Kompania Piwowarska, Nestle), Forum rozważa kontynuację ich w przyszłości.
zgromadzona na bankiecie publiczność wybrała w głosowaniu
Intensywne dwa dni za nami! Inspirujące przykłady współten trzeci jako zwycięzcę pierwszej edycji ECR Awards. Gratulacje pracy, doborowe grono prelegentów i uczestników, znakomita
należą się wszystkim finalistom!
okazja do networkingu, świetna organizacja – za to szczególnie
Drugiego dnia, 10 czerwca, uczestnicy ECR Forum wzbogacili cenione jest ECR Forum. Wyniki satysfakcji uczestników potwiersię o solidną porcję wiedzy praktycznej. Odbyły się wtedy trzy dzają, że to jedyna w swoim rodzaju konferencja, dla której ważna
równoległe warsztaty, poświęcone różnym obszarom rozwoju jest współpraca i jej jakość, na której warto bywać i której grono
biznesu. Ken Hughes, który o swej charyzmie prelegenta i wykła- stałych uczestników stale się poszerza. ECR Polska, organizator
dowcy przekonał publiczność poprzedniego dnia, poprowadził dorocznego ECR Forum, poruszone na konferencji zagadnienia
Shopper Marketing Masterclass, dedykowane specjalistom zaj- rozwija przez cały rok podczas prac grup roboczych, prowadzomującym się shopper marketingiem, category managementem, nych projektów i szkoleń.
trade marketingiem, marketingiem konsumenckim, zarządzaniem marką, sprzedażą i obsługą klientów. Omówił zróżnicowane
ECR FORUM 2016 – FOTO ©BARTEK DĄBROWSKI:
aspekty zachowania konsumenta w sklepie oraz wszechstronne 1. Mateusz Boruta (dyrektor zarządzający ECR Polska) wita uczestników konferencji,
czynniki oddziałujące na nie. Jonathan T. Scott, założyciel Center
9.06.2016
for Industrial Productivity and Sustainability, dzielił się z uczest- 2. Adam Manikowski (dyrektor zarządzający Tesco Polska) na ECR Forum, 9.06.2016
3. Networking podczas przerw, 9.06.2016
nikami warsztatu The Sustainable Business podstawami wiedzy 4. Zwycięzca ECR Awards 2016: SpeedDocking 2016 – na zdjęciu Gary Cattel (Kompania
o zrównoważonym rozwoju oraz doświadczeniem w mapowaniu
Piwowarska), Krzysztof Deja (Coca-Cola Hellenic Polska), Mateusz Boruta (ECR Polska),
9.06.2016
procesów biznesowych, ograniczaniem strat w przedsiębiorstwie
5. Shopper Marketing Masterclass z KenemHughesem, 10.06.2016
i wykorzystywaniem skończonych zasobów. To cenna i praktycz- 6. Retail home delivery: towards a new world of planning z ORTEC, 10.06.2016
na wiedza dla każdego – oby wdrożenie jej było skuteczne!

Ken Hughes (5)
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GOSPODARKA PRZEDSIĘBIORSTW
WYTWARZAJĄCYCH ODPADY
ÔÔ Źródło: Stena Recycling, Grafika: Stena Recycling

Choć 2/3 przedsiębiorstw nie obawia się zaostrzenia przepisów dot. gospodarowania odpadami, to właśnie sprostanie nowym regulacjom prawnym i raportowanie środowiskowe
jest największym wyzwaniem dla firm — wynika z badania PBS przygotowanego na zlecenie Stena Recycling. Optymalizacja kosztów dla średnich przedsiębiorstw oraz poprawa
logistyki zarządzania odpadami i zwiększenie poziomu recyklingu dla dużych przedsiębiorstw to najważniejsze cele jakie stawiają sobie firmy na najbliższe lata.
Zachodzące zmiany w branży gospodarki odpadami wpływają na działanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady. Coraz
większy nacisk przywiązywany jest do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami zarówno przez społeczeństwo, jak i same firmy.
ODWAŻNIE W PRZYSZŁOŚĆ
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu
odpadów systematycznie wzrasta, co mobilizuje firmy do optymalizacji procesów
gospodarowania odpadami oraz takiego
projektowania produktów, by ich recykling
możliwy był w jak najwyższym stopniu. Badanie zrealizowane przez PBS na zlecenie
Stena Recycling pokazuje, że zaostrzenia
przepisów dot. gospodarki odpadami, w tym
zwiększenia poziomu recyklingu odpadów,
obawia się 30 proc. średnich przedsiębiorstw
oraz 24 proc. dużych. 2/3 przedsiębiorstw
zadeklarowało, że nie boi się zmian.
Podmiotami, od których przedsiębiorcy
oczekują wsparcia w zakresie dostosowywania rozwiązań gospodarowania odpadami
do nowych przepisów są przede wszystkim

firmy oferujące usługi gospodarowania odpadami oraz rząd (po 38 proc. odpowiedzi),
a w dalszej kolejności Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska i inne instytucje (32
proc. odpowiedzi).
– Przedstawione w grudniu 2015 r. propozycje Komisji Europejskiej przewidują dalsze
dążenie do wzrostu wskaźników recyklingu
oraz stopniową likwidację składowisk. Większość przedsiębiorstw nie obawia się jednak
rosnących względem ich wymagań. Już teraz maksymalizują wskaźnik recyklingu oraz
coraz efektywniej gospodarują odpadami.
Pomimo tego, jest też grupa przedsiębiorstw,
w których rosnące wymagania budzą niepokój. Wsparcie od podmiotów, od których tego
najbardziej oczekują, m.in. firm gospodarujących odpadami, mogłoby pomóc im prowadzić zrównoważone zarządzanie odpadami,
czyli takie, które pod uwagę bierze zarówno
efekt środowiskowy, jak i biznesowy – mówi
Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

l

DHL Global Forwarding
zdobywca
ÔÔŹródło: DHL Global Forwarding

Czerwiec okazał się gorącym miesiącem dla
DHL Global Forwarding nie tylko ze względu
na pogodę, ale również pod kątem zaciętej
walki z konkurencją w bardzo ważnych rankingach.
Po raz drugi DHL Global Forwarding otrzymał tytuł „Best Agent 2015-2016”. Został
nagrodzony przez linię lotniczą Emirates
Cargo podczas „Gali Emirates”, która miała
miejsce w Warszawie 23 czerwca. Jako jeden
spośród blisko 100 agentów, z którymi na
stałe współpracuje Emirates, DHL Global
Forwarding przewiózł najwięcej cargo lotniczego w 2015 roku. Roczne nagrody dla najlepszych agentów są ważną częścią polityki
EmiratesSkyCargo i okazją do uhonorowania
tych agentów, którzy wnoszą największy
wkład we wspieranie sukcesu tej linii. Jak
podkreśla Prezes DHL Global Forwarding,
Krzysztof Bielica: „Jest to dla nas bardzo ważna nagroda, tym bardziej, że otrzymaliśmy ją
kolejny rok z rzędu”.
Z kolei organizator konkursu „Ranking firm
TSL” – „Dziennik Gazeta Prawna” uhonorowała DHL Global Forwarding dyplomem za
zajęcie II miejsca w kategorii – przychody
z deklarowanej głównej działalności (transport). „Wszystkie nagrody są dla nas bardzo
ważne, ponieważ stanowią jeszcze większą
motywację do ciężkiej pracy, tak aby zwiększać swoją silną pozycję na rynku. Bardzo
dziękujemy organizatorom za docenienie
wysiłku całego naszego zespołu”. – podsumowuje Krzysztof Bielica.
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Dni Otwarte w CTM
ÔÔKamil Kubicz

Grupa Allegro, Geberit, Trefl, Avon, Beiersdorf,
Poczta Polska i The Lorenz Bahlsen Snack-World
– to tylko nieliczne z firm, które wzięły udział
w Dniach Otwartych w Centrum Techniki Magazynowej PROMAG. W ciągu dwóch dni CTM odwiedziło w sumie 150 gości, reprezentujących
kilkadziesiąt firm działających w Polsce. Celem
wydarzenia była promocja automatyzacji i robotyzacji polskich przedsiębiorstw.
Zorganizowane przez PROMAG S. A. we
współpracy z COMAU Dni Otwarte CTM odbyły się 15 i 16 czerwca br. i były adresowane
głównie do prezesów, członków zarządu,
dyrektorów, menedżerów, kierowników produkcji,działów projektowych a także osób
odpowiedzialnych za zarządzanie: strategią,
rozwojem i operacjami (R&D), łańcuchem dostaw, inwestycjami, optymalizacją procesów
oraz utrzymaniem ruchu. Jak podkreślała po

w Koninku. Chcemy jednak, aby wydarzenia organizowane przez nas w Centrum Techniki Magazynowej, służyły nie
tylko prezentacji nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych, ale wymianie
doświadczeń związanych z wdrażaniem
rozwiązań automatycznych i robotyzacją. Dlatego tak bardzo cieszy nas to, że
dzięki nam w jednym miejscu mogli się
PREMIERA NOWEGO
ze sobą spotkać i porozmawiać przedAUTONOMICZNEGO WÓZKA
stawiciele największych polskich przedAGV PROMAG
siębiorstw, które już mają doświadczenie
– W trakcie Dni Otwartych po raz pierw- w tym obszarze, z właścicielami i kadrą
szy zaprezentowaliśmy nasz najnowszy kierowniczą mniejszych firm, szukająprodukt – w pełni autonomiczny wózek cych inspiracji i optymalnych rozwiązań
w technologii AGV, który już niebawem dla siebie – mówi Karolina Tokarz, PROtrafi do naszej oferty. Aktualnie produkt MAG S. A.
przechodzi ostatnie testy – zarówno
w CTM jak i w naszych magazynach
spotkaniu Karolina Tokarz, Prezes Zarządu,
Naczelny Dyrektor PROMAG S. A. udało się
osiągnąć cele i przyciągnąć zarówno duże
przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty,
które z uwagi na dynamiczny rozwój przygotowują się do wdrożenia automatycznych
rozwiązań intralogistycznych, wspierających
procesy magazynowo – produkcyjne.

REKLAMA

Numer jeden wśród
operatorów logistycznych!

l

ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES SA, czołowa grupa logistyczna, zdobył pierwsze miejsce w kategorii operatorów
logistycznych, którzy jako główne źródło
dochodów zadeklarowali spedycję. PEKAES
otrzymał również wyróżnienie za przychody
z działalności TSL w roku 2015. W 21. edycji
rankingu TSL koordynowanego przez prof.
Halinę Brdulak z SGH, we współpracy z firmą
CLUE wzięły udział 62 firmy.
Wartość ze sprzedaży PEKAES w obszarze
spedycji w roku 2015 wyniosła 706 419 tys. zł.
Spółka uplasowała się także na szóstym miejscu w zestawieniu firm wg wielkości przychodów w branży TSL w roku 2015. PEKAES na
tle innych operatorów logistycznych oferuje
także najwięcej, bo aż 9, usług w ramach TSL.
Ponadto dynamika zysku brutto w spółce
w porównaniu rok do roku wyniosła 121,09%.
− Zajęcie pierwszego miejsca w kategorii
największych operatorów pod względem
przychodów ze sprzedaży w spedycji w roku
2015 to ogromne wyróżnienie. Zebrane laury
są dla nas zaszczytem i mobilizują nas do
dalszej pracy. Ubiegły rok był wyjątkowo
dobry dla rozwoju naszej spółki, a rok 2016
zapowiada się równie obiecująco. Cieszy
nas w szczególności dwucyfrowa dynamika
wzrostu naszej flagowej usługi – dystrybucji
drobnicowej w kraju i zagranicą. –powiedział
Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
Ranking firm TSL koordynowany przez prof.
Halinę Brdulak z SGH uważany jest przez ekspertów branży za najbardziej merytoryczną
i obiektywną ocenę rynku usług transportowo-logistycznych w Polsce. Partnerem tegorocznej edycji rankingu jest „Dziennik Gazeta
Prawna”.

SUPERELASTYCZNE

PNEUMATYCZNE

OPASKI AMORTYZUJĄCE

Światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
opon do wózków widłowych.
Szeroka gama wysokiej jakości opon superelastycznych, pneumatycznych, opasek
amortyzujących oraz felg do wózków widłowych i innych pojazdów transportu
wewnętrznego. Zapewniają one wysoką wydajność, wytrzymałość, bezpieczeństwo,
komfort oraz wydłużony okres eksploatacji. Naszym celem jest dbanie o klienta i
osiąganie przez niego najniższych kosztów eksploatacji - LOCS.

Camso Polska S.A.
ul. Trakt Brzeski 35
05-077 Warszawa
tel. 22 783 35 89-90
biuro@camso.co

camso.co

DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL
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INPOST Z NAGRODĄ WORLD
POST & PARCEL AWARDS

LISTA

Na warszawskiej gali zostały ogłoszone wyniki światowego konkursu World Post &
Parcel Awards. InPost, lider nowoczesnego sektora logistycznego w Polsce, otrzymał nagrodę w kategorii Customer Service. Jurorzy docenili projekt „Makeitsocial” –
efektywną obsługę klientów w serwisach społecznościowych. W finale firma z Polski
pokonała konkurencyjne projekty Deutsche Post oraz Liban Post.

ÔÔ Źródło: FOB

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

Główna wygrana przyznawana jest firmie,
która poprzez swoje innowacyjne działania, tworzy zestaw dobrych praktyk i tym
samym wyznacza branżowe standardy.
InPost został doceniony za innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów klientów, zgłaszanych przez nich
w mediach społecznościowych. InPost jest
pionierem jeżeli chodzi o wykorzystanie
kanałów społecznościowych, jako wygodniejszych dla współczesnego klienta do
kontaktu z dostawcą usług, niż infolinia czy
kontakt poprzez stronę www.
Nagroda jest kolejnym potwierdzeniem
doskonałych wyników InPost w dziedzinie rozwiązywania problemów klientów.
Wcześniej firma otrzymywała wyróżnienia
w raportach takich firm analitycznych jak
SoTrender czy Socialbakers. Obydwie klasyfikowały InPost w krajowej czołówce pod
względem ilości obsługiwanych zgłoszeń,
jak i czasu reakcji na za zadawane przez
Klientów pytania. Warto przypomnieć, że
działania InPost w mediach społecznościowych zostały po raz pierwszy docenione na
arenie międzynarodowej w maju 2015 r.

ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU
Powstanie pierwsza w Polsce lista najbardziej znaczących projektów, kampanii, programów, akcji realizowanych
w zakresie działalności edukacyjnej firm.
Inicjatorem powstania listy jest Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem
medialnym „Rzeczpospolita”.

podczas gali EngageAwards w Pradze, kiedy to przyznano firmie wyróżnienie w kategorii „SociallyDevoted” (zaangażowanych
w obsługę klienta w social media).
Firmy mają wpływ na kształtowanie postaw m.in. klientów, pracowników, dostawców. Te, decydujące się na wdrażanie
społecznej odpowiedzialności biznesu,
wiele ze swoich praktyk CSR poświęcają
właśnie działaniom edukacyjnym. Forum
Odpowiedzialnego Biznesu i redakcja
„Rzeczpospolita” postanowiły rozpocząć
projekt, który pozwoli wskazać te z inicjatyw, które ten wpływ miały największy
lub w danej społeczności dokonały przełomowych zmian, lub do dziś są wskazywane jako wzór skuteczności i sukcesu.
„Edukacyjne działania biznesu. Lista
najbardziej znaczących inicjatyw” stanowić będzie pierwsze w Polsce zestawienie działań edukacyjnych, prowadzonych przez firmy. Będzie jednocześnie
przeglądem aktywności firm i inicjatyw
podejmowanych na rzecz zwiększania
świadomości interesariuszy między innymi w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii, rynku pracy, konsumpcji,
współpracy z dostawcami, stylu życia,
kultury, technologii, nauki i rozwoju.
Zmiany w zarządzie Poczty Polskiej S. A.
Inicjatorem powstania Listy jest Forum
ÔÔŹródło: Poczta Polska
Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem
Rada Nadzorcza Poczty Polskiej SA. powołała pocztowego i implementacji dyrektyw medialnym „Rzeczpospolita”. Ogłoszenie
w dniu 15 czerwca 2016 roku Pana Przemysława pocztowych Unii Europejskiej. Założyciel Listy nastąpi podczas Targów CSR, 17
Sypniewskiego na stanowisko Prezesa Zarzą- i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, listopada na PGE Narodowym w Wardu Poczty Polskiej oraz Panią Iwoną Ziomek stowarzyszenia obywateli zajmującego się szawie.
na stanowisko Członka Zarządu. Pani Iwona rynkiem pocztowym.
– Rozwiązywanie problemów społeczZiomek obejmie funkcje z dniem 20 czerwca
nych i środowiskowych wydaje się już
br., Pan Przemysław Sypniewski – z dniem 21 IWONA ZIOMEK
niemożliwe bez zaangażowania bizneczerwca br.
Iwona Ziomek jest absolwentką Akademii Rol- su, jego współpracy z otoczeniem. To
niczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplo- firmy posiadają wiedzę i know-how tak
PRZEMYSŁAW SYPNIEWSKI
mowe o kierunku: Marketing i Zarządzanie potrzebny w innych sektorach, a współPrzemysław Sypniewski ma 48 lat. Jest ab- w przedsiębiorstwach łączności na Uniwersy- praca z organizacjami pozarządowymi
solwentem Uniwersytetu Adama Mickiewi- tecie Szczecińskim, Zarządzanie personelem czy administracją publiczną daje szansę
cza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na edukowanie interesariuszy i lepszą
Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowij- Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry współpracę. Mamy nadzieję, że Lista zaskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych kierowniczej Poczty Polskiej w Wyższej Szkole inspiruje firmy do nowych projektów,
wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. Przedsiębiorczości i Zarządzania w Gdańsku. a te z kolei będą wspólną odpowiedzią
W latach 2005-2008 członek Rady Poczty Z Poczta Polską jest związana od 1995 roku pra- biznesu i jego otoczenia na wyzwania
dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję cowała zarówno na stanowiskach specjalistycz- zmieniającego się świata – mówi Mirella
Sekretarza Rady. Później był biegłym Naj- nych jak i kierowniczych w różnych jednostkach Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowe- organizacyjnych Spółki. Ostatnio zatrudniona powiedzialnego Biznesu.
go i regulacji pocztowych, a także eksper- w Pionie Operacji Logistycznych – WER Rudna
tem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa Mała na stanowisku specjalisty.

Chronometr wydarzeń
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DWUCYFROWY WZROST
PRZYCHODÓW

NOWOCZESNA
TECHNOLOGIA

Polski oddział Dachser, jednego z największych operatorów logistycznych na świecie,
w 2015 roku osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 290,9 mln zł, co oznacza
wzrost o 18% rok do roku. Jednocześnie, firma przewiozła w 2015 roku 419 tys. ton
masy towarowej, czyli o 22% więcej niż w 2014 roku. Zwiększyło się również w tym
czasie zatrudnienie w firmie o 12%. Przy wykorzystaniu zintegrowanych usług logistycznych działalność biznesowa Dachser w Polsce oparta jest zwłaszcza na przewozach zagranicznych towarów drogą lądową, morską i lotniczą, współpracy z eksporterami, magazynowaniu, a także na usługach dla dostawców sieci DIY w Europie.

ASR to samoobsługowy portal informacji głosowej oparty na systemie
rozpoznawania mowy, a następnie
na zamianie dowolnego tekstu na
mowę. Nowoczesna technologia pozwala rozpoznać ludzki głos, a następnie przekształcić go na czytelny
komunikat dostarczony do oprogramowania. Dzięki temu Klienci mogą
w szybki sposób sprawdzić status
przesyłki, podając tylko numer listu
przewozowego bez konieczności połączenia z konsultantem infolinii.

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

– Stabilny rozwój Dachser w Polsce nastawiony jest na długotrwałe efekty.
Osiąganie dobrych wyników jest raczej
efektem koncentrowania się na tych klientach, którzy gwarantują stabilność sieci,
dzięki czemu uzyskują oni bardzo wysoką
jakość naszych usług. Nasi kontrahenci
to w dużej mierze firmy, które rozwijają
swoją sprzedaż na globalnych rynkach.
Obszar Europy Zachodniej dla dystrybucji
drogowej w ostatnim okresie został rozszerzony o szereg nowych codziennych
połączeń bezpośrednich w ramach UE.
Dzięki sprawnej organizacji naszej sieci
drogowej mamy w swoim zasięgu całą
Europę i dostarczamy przesyłki naszych
klientów naprawdę w bardzo krótkim czasie – mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes
zarządu Dachser Sp. z o.o.

W związku z rozwojem skali działalności
w 2015 roku polski oddział Dachser uruchomił nowe połączenia do Niemiec, do
Überherrn koło Saarbrücken, Dortmundu
i Neuss. Firma zyskała również bezpośrednie połączenie ze Strykowa k/Łodzi do
Francji do Clermont-Ferrand (środkowa
Francja, gdzie znajduje się główny hub
przeładunkowy na Francję) i do Barcelony
w Hiszpanii. Ostatnia z tych linii stworzyła najdłuższe europejskie połączenie, bo
dzięki nim przesyłki z Portugalii poprzez
Barcelonę i Stryków trafiają do krajów bałtyckich i Finlandii. Ten dystans z Lizbony
do Helsinek wynosi prawie 4 500 km, a połączenia są dostępne codziennie w obie
strony.

l

ÔÔ Źródło: DHL Parcel

ASR z pewnością prz ycz yni się do
usprawnienia pracy Customer Service,
poprzez umożliwienie Klientom sprawdzenia statusu paczki bez konieczności
oczekiwania w kolejce na połączenie
z konsultantem, co będzie szczególnie
ważne w okresach zwiększonego zapotrzebowania na usługi kurierskie np.
przed Świętami Bożego Narodzenia.
Ponadto umożliwimy naszym klientom
sprawdzenie statusu przesyłki przez
całą dobę, nie tylko jak dotychczas poprzez informację na stronie www, teraz
także za pośrednictwem automatycznego systemu na naszej centrali. Każdy
o dowolnej porze dnia i nocy będzie
mógł sprawdzić status swojej paczki nawet po godzinach pracy Biura Obsługi
Klienta – zapewnia Malwina Głowacka,
Dyrektor ds. Obsługi Klienta DHL Parcel
Polska.
Łódzki dział Obsługi Klienta obsługuje zapytania telefoniczne i mailowe
z całej Polski. Sprawdzenie statusu przesyłki poprzez Automatyczny System
Rozpoznawania mowy to pierwszy krok
mający na celu przyśpieszenie i ułatwienie kontaktu Klienta z Działem Obsługi.
Kolejne będą obejmowały takie procesy
jak złożenie zlecenia czy wycena kosztu
nadania paczki. – Elżbieta Mytych, Dyrektor Sprzedaży i Obsługi Klienta DHL
Parcel Polska.
Dostawcą systemu ASR jest firma Pirios S. A, która posiada bogate doświadczenie w branży Call Center poparte
pozytywnymi rekomendacjami od takich firm jak Meritum Bank, FM Bank,
Ministerstwo Finansów, Tauron oraz
PZU. Firma dostarczyła także system telefoniczny, który obsługuje największą
linię alarmową w Polsce – 991.
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WSZECHSTRONNOŚĆ NA WSZYSTKICH POZIOMACH
ÔÔ Źródło:WDX, Foto: WDX

Crown, jedna z największych firm zajmujących się obsługą towarów przedstawiła dziś Serię Crown WAV60, zaprojektowaną
w celu osiągnięcia wyższego poziomu bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności w miejscach, w których do tej pory używano
drabin o długości do pięciu metrów, spotykanych w handlu czy produkcji.
Znany lepiej jako Wave®, pojazd Crown
WorkAssist® jest doskonały dla pracowników przyjmujących, wysyłających i magazynujących małe pakunki lub produkty
w ruchliwych, ciasnych przestrzeniach,
a także przy kompletacji i realizacji zamówień. Może jednocześnie jechać i podnosić
się, tak więc operatorzy mogą sprawnie
przemieszczać się po zakładzie, jednocześnie opuszczając lub podnosząc podest do
wymaganej wysokości jednym delikatnym
i płynnym ruchem. Silniki napędowe prądu stałego w Wave i elementy sterujące
umożliwiają poruszanie się wózka z prędkością do 8km/h i pozwalają na większą
kontrolę nad przyśpieszaniem i manewrowaniem. Wbudowany system sterujący
Access 1 2 3 pozwala na optymalne osiągi
i kontrolę, dzięki koordynacji poleceń operatora, operacji unoszenia/opuszczania,
kierowania i hamowania, poziomów mocy
oraz innych systemów pojazdu.
„Używamy nowego Wave do podnoszenia profili PCV w systemie trzyzmiano-

wym” powiedział JörgThauer – osoba odpowiedzialna za technologię w berlińskim
centrum obsługi grupy Profine – jednego
z wiodących producentów profili PCV dla
systemów stolarki budowlanej. „W logistyce czas jest zawsze czynnikiem krytycznym. Dlatego jesteśmy przekonani do nowego silnika prądu stałego, który pozwala
na maksymalną prędkość jazdy 8km/h,
a jednocześnie ma minimalne wymogi serwisowe. Nowy moduł wyświetlacza Access
1 2 3 jest umiejscowiony w doskonałym
miejscu i w jednej chwili dostarcza naszym
operatorem wszelkich potrzebnych informacji. Podoba nam się również solidna
konstrukcja, w której wykorzystano stal,
a nie plastik, a także mnogość ustawień,
które pozwalają nam na dopasowanie
Wave dla naszego środowiska pracy. Ogółem biorąc nowy WAV 60 to bardzo udany
produkt”.
Seria Crown WAV 60, posiada baterię,
którą można w prosty sposób ładować ze
standardowego gniazdka. Oferuje szereg

l

zabezpieczeń, które pozwalają zapewnić
bezpieczeństwo operatorowi jednocześnie podnosząc łatwość użytkowania i produktywność.

ONTAX DO WYMAGAŃ RAPORTOWYCH JPK
ÔÔ Źródło: Onwelo

Od 1 lipca br. duże firmy w Polsce będą miały obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej w postaci Jednolitego
Pliku Kontrolnego (JPK). W szybkim dostosowaniu się do tych zmian może im
pomóc nowa aplikacja OnTax, która jest częścią kompleksowej oferty Onwelo
w tym obszarze.

OnTaxjest modułem podatkowym platformy OnFinance – rozwiązania Onwelo pozwalającego na automatyzację procesów
raportowania finansowego i zarządczego. Aplikację można zainstalować albo na serwerze w firmie, albo korzystać z niej w modelu usługowym (SaaS). OnTax umożliwia zbieranie danych z wielu
różnych źródeł (systemów lub plików w różnych formatach) i ich
ujednolicenie do takiej postaci, aby zapewnić generowanie JPK
zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Dodatkowo
przy pomocy OnTax można też m.in. testować dane, edytować je
(pojedynczo lub hurtowo), wysyłać w standardzie wymaganym
przez Ministerstwo Finansów, a także dokonywać korekty plików
JPK oraz archiwizować raporty.
„Bez względu na to czy firma zdecyduje się zainstalować
OnTax na swoim serwerze, czy też korzystać z niej w modelu
usługowym, może liczyć na stałe aktualizacje, tak aby zapewnić zgodność aplikacji z wymaganiami odnośnie struktur JPK,
które w przyszłości mają być wprowadzane przez Ministerstwo
Finansów. Moduł OnTax umożliwia także import gotowych
plików JPK, np. wygenerowanych z systemów ERP, a następnie
odpowiada za ich wysyłkę na serwery MF i archiwizację w swoim
repozytorium” – mówi Bartosz Czyż, odpowiedzialny za rozwój
platformy OnFinance w Onwelo.

Aplikacja OnTax jest częścią kompleksowej oferty Onwelo w zakresie zagadnień raportowania. Inne elementy tej oferty obejmują
też analizę biznesową, która polega na weryfikacji założeń merytorycznych jakie dane mają być raportowane do struktur JPK,
a także z jakich obszarów systemów finansowo-księgowych te
dane można pozyskać. Analizy tej dokonuje doświadczony zespół
specjalistów, mogących pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem w kwestiach prawno-podatkowych (licencjonowani doradcy
podatkowi) oraz integracji i wdrażania systemów informatycznych.
Onwelo oferuje także wdrożenie aplikacji OnTax na serwerze
klienta lub uruchomienie z chmury, jego testy i usługę wsparcia
serwisowego. Dodatkową usługą jest też stworzenie dedykowanych interfejsów, tak aby zapewnić automatyczny przepływ
danych pomiędzy systemami zasilającymi (np. SAP, Oracle EBS,
Microsoft Dynamics AX) a modułem OnTax.
Po wejściu nowych przepisów w życie, organy kontrolne mogą żądać od dużych firm udostępnienia danych w formie JPK za zamknięte
okresy podatkowe przypadające po 1 lipca 2016 roku. Pierwsze obowiązkowe dostarczenie struktury ewidencji VAT będzie wymagane
do dnia 25 sierpnia br. Od początku 2017 roku obowiązek przesyłania
danych dotyczących ewidencji VAT do urzędów skarbowych w formie
JPK ma także zostać rozszerzony na małe i średnie przedsiębiorstwa.
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TEST Z WYKORZYSTANIEM ROBOTÓW W MAGAZYNIE
ÔÔ Źródło: DHL, Grafika: DHL

Firma DHL przeprowadziła zwieńczony sukcesem test pilotażowy,
wykorzystujący robotykę w procesie kompletowania zamówień
w magazynie DHL Supply Chain w miejscowości Unna (Niemcy).
Robot o nazwie EffiBOT, stworzony przez francuski startup Effidence, to nowy, w pełni zautomatyzowany wózek transportowy. Porusza się po całym magazynie i wykonuje większość prac fizycznych
za osoby kompletujące zamówienia. Podczas testu dwa roboty pomagały zbieraczom w transporcie oraz załadunku ciężkich przedmiotów, a także dostarczały zamówienie do miejsca rozładunku.
Robot został zaprojektowany do bezpiecznej pracy pośród ludzi.
Pracownicy magazynu chwalą sobie możliwość pracy bez użycia
rąk i brak konieczności ciągnięcia za sobą ciężkich wózków.
Często spotykanym wyzwaniem dla dzisiejszego sektora logistyki, w kontekście redukcji stanów magazynowych i rosnącej
liczby transakcji zawieranych przez internet, jest duże zapotrzebowanie na konfekcjonowanie zamówień w obiektach o mniejszej powierzchni. W środowiskach niezautomatyzowanych magazynierzy mają do czynienia z obsługą ciężkich wózków i dużych
ładunków, co ogranicza ich do pojedynczego kompletowania
zamówienia i zmusza do przemierzania dużych odległości.
„Wózek do zbierania zamówień podąża za zbieraczem wzdłuż
systemu regałów. W momencie gdy zostanie załadowany do
pełna, zbieracz odsyła wózek do wyznaczonego miejsca rozładunku i korzysta z kolejnego wózka. Takie rozwiązanie sprawia,
że zamiast jednego zamówienia można skutecznie i wygodnie
kompletować wiele zamówień jednocześnie” – wyjaśnia Michael
Artinger, kierownik zakładu DHL Supply Chain, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie testu.
Poza EffiBOTem testowane są także inne roboty, zaprojektowane
do obsługi usług takich jak co-packing oraz samodzielnie przemieszczające się roboty mobilne, służące do kompletowania części.
„W najbliższych tygodniach DHL ma w planie testować roboty i systemy różnych typów” – mówi Markus Kückelhaus, wiceprezes ds.
innowacji i badań trendów, DHL Customer Solutions &Innovation.
„Wyniki testów pozwolą nam określić, które technologie zostaną
wprowadzone na stałe, umacniając przy tym pozycję DHL jako
lidera w zakresie automatyzacji procesów logistycznych”.

Wdrożenie na
niewielkim metrażu
ÔÔWojciech Podsiadły

Ze względu na dużą dynamikę postępu technologicznego oraz wzrastające oczekiwania
kontrahentów, o sukcesie dostawców usług intralogistycznych na dzisiejszym rynku decyduje
przede wszystkim kompleksowa i elastyczna
oferta. Dzięki bogatemu asortymentowi łatwiej
również pozyskać klientów reprezentujących
branże na pozór niezwiązane z magazynowaniem. Dobrym przykładem jest współpraca
STILL z firmą Bockholdt.
Obecna na rynku od ponad 55 lat, firma Bockholdt oferuje wyspecjalizowany serwis z zakresu sprzątania, czyszczenia i zarządzania powierzchną dla przedsiębiorstw wszystkich branż
– od przemysłu, przez biura, handel i turystykę,
aż po gastronomię, kulturę i medycynę. Zapewnia swoim klientom pełen asortyment usług

Wspomagane kompletowanie zamówień to tylko jeden z etapów rewolucji automatyzacji, która zmieni świat logistyki. Najnowszy raport firmy DHL na temat trendów, „Robotyka i logistyka”, ilustruje pełen potencjał robotyki oraz jej wpływ na łańcuchy
dostaw, a także przygotowuje logistyków na wejście w nową
erę, której domeną będzie wykorzystanie zaawansowanej robotyki w logistyce. Raport jest dostępny w internecie pod adresem
http://www.dhl.com/robots.

– począwszy od dezynsekcji, a skończywszy na
pracach na wysokościach. Jest jednym z największych pracodawców w północnych Niemczech.
Zatrudnia około 6 500 osób, osiągając roczne
przychody na poziomie 83 milinów euro. Współpraca Bockholdt i STILL mogłaby więc opierać się
na zatrudnieniu pracowników pierwszej z firm
do zajmowania się fabrykami i biurami drugiej.
Okazuje się, że rację bytu ma także wzajemnie
świadczenie sobie usług. W szerokiej ofercie
producenta wózków znalazł się pojazd, dzięki
któremu usprawniono pracę hamburskiego
oddziału przedsiębiorstwa sprzątającego.
CHARAKTERSTYKA OBIEKTU
Przez lata działalności i gromadzenia doświadczeń, firma Bockholdt wypracowała know-how
dotyczący składowania produktów koniecznych do obsługi konkretnych branż. Według
niego, sposobem organizacji dostaw środków,
zapewniającym najkrótszy czas reakcji na zgło-
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szone żądanie, jest sieć zdecentralizowanych
magazynów, zaopatrzonych w wyposażenie
i preparaty „pierwszej potrzeby”. Ze względu
na prestiżowe lokalizacje budynków, na rzecz
których pracuje Bockholdt, zróżnicowany asortyment musiał pomieścić się w składach o bardzo ograniczonym metrażu. – W Hamburgu
wszystkie artykuły chemii gospodarczej oraz
środki wykorzystywane do utrzymania obiektów zimą zostały umieszczone na powierzchni
250 metrów kwadratowych. W razie nagłej potrzeby, na przykład niespodziewanego opadu
śniegu, niezbędny jest przy tym łatwy dostęp
do zgromadzonych w magazynie produktów
– mówi Markus Roth, szef oddziału Bockholdt
w Hamburgu. – Wspólnie z firmą STILL opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania i wyposażenia składu, pozwalającą spełnić te wymagania – dodaje.

l
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MARATON CZY SPRINT? ZWINNE
WDROŻENIA OPROGRAMOWANIA
ÔÔ Źródło: Sente

W biznesie nie tylko technologie błyskawicznie się rozwijają. Dynamikę współczesnego świata widać szczególnie w branży
informatycznej, gdzie niczym w soczewce skupiają się jednocześnie najnowsze trendy w technologii oraz zarządzaniu. To w segmencie IT dokonuje się rewolucja w zarządzaniu projektami, która porywa nie tylko dostawców rozwiązań IT, ale – chyba po raz
pierwszy w historii informatyki – stawia realne potrzeby klientów w absolutnym centrum procesu tworzenia oprogramowania.
Rewolucję tę przyniosły zwinne metodyki prowadzenia projektów informatycznych. Co sprawiło, że za ich przyczyną dokonał się
prawdziwy przewrót na rynku oprogramowania dla firm?
SZYBKO I ELASTYCZNIE
Metodyka zwinna (z ang. Agile) to sposób
realizacji projektów – głównie informatycznych. Często jest przeciwstawiana tradycyjnej metodyce kaskadowej czy prototypowej. Jakie są zatem podstawowe cechy
modelu zwinnego, stawiające go w opozycji do metod „tradycyjnych”? Podstawowe
zalety metodyki zwinnej można zamknąć
w dwóch słowach: szybko i elastycznie.
Szybko – bo w porównaniu z innymi
metodami zarządzania projektami, model
zwinny pozwala na osiągnięcie w krótkim czasie mierzalnych, zauważalnych dla
klientów efektów. W przypadku projektów
informatycznych oznacza to po prostu, że
pierwsze działające elementy systemów
klienci dostają znacznie, znacznie szybciej
niż w przypadku klasycznego zarządzania.
Elastycznie – bo podzielenie realizacji projektu na krótkie odcinki czasowe,
umożliwia jego elastyczne korygowanie,
reagowanie na uwagi klientów czy sprawne rozwiązywanie nowych problemów,
pojawiających się w trakcie prac.

CEL: POTRZEBY KLIENTA
Metodyka zwinna ma jeden główny cel:
klient ma szybko otrzymać działający produkt. Oczywiście nie oznacza to, że produkt
– czyli na przykład system informatyczny
– powstanie szybko w ostatecznej postaci. Kluczem metodyki zwinnej jest raczej
podział czasowo-funkcjonalny projektu.
W przeciwieństwie do klasycznych metod
zarządzania projektami, w stylu zwinnym
etapy cząstkowe są krótsze i nastawione
na uzyskanie konkretnych, widocznych dla
klienta efektów – mówiąc wprost, uruchamianie kolejnych, działających modułów
i funkcji systemu.
Nie jest też żadną tajemnicą, że niektóre
kwestie w realizacji projektu informatycznego pojawiają się dopiero w trakcie jego
wykonywania, w przysłowiowym „praniu”.
Klient może na przykład zdecydować
o poszerzeniu czy zawężeniu zakresu prac,
zmienić plany względem początkowych
zamierzeń, objąć informatyzacją nowe
procesy biznesowe. O ile w przypadku metodyki tradycyjnej zmiany takie poważnie
naruszyłyby cały projekt (jeśli zupełnie go
nie przekreśliły), to w metodyce zwinnej
wprowadzenie ewentualnych zmian nie
stwarza już tak poważnego ryzyka.

nej celem działania zespołu jest zbudowanie dla klienta systemu o określonych
cechach, funkcjonalnościach. Podejście
takie zakłada, że klient jeszcze przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem systemu w pełni wie, czego potrzebuje, jak ma
wyglądać ostateczna wersja systemu, jakie
funkcje ma on realizować. Jest to jednak
założenie zwykle nieprawdziwe. Klient, inwestując w systemy informatyczne w istocie oczekuje konkretnych, określonych
korzyści biznesowych, a nie stworzenia
– nawet bardzo sprawnego i złożonego
– systemu informatycznego. A na rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych nastawiona jest – z samej swojej
definicji – metodyka zwinna. Bowiem już
po pierwszych sprintach otrzymujemy
rozwiązania, które możemy uruchomić
i czerpać z nich korzyści.

ROZWÓD ZANIM SIĘ ZNIENAWIDZIMY
Zwinne metodyki zarządzania projektami
również mają, bardzo istotną zaletę. Ważną zarówno z punktu finansowego – i dla
wykonawcy, i dla klienta – jak i sprawnoSPRINT VS MARATON CZYLI SYSTEM
ści zarządzania, czy nawet wizerunku. PoIDEALNIE SKROJONY
dzielenie projektu na krótkie, na bieżąco
Elastyczność zarządzania zwinnego wynioceniane odcinki pozwala obu stronom
ka z innej filozofii realizacji projektu. O ile
oceniać szanse na pomyślną realizację. Przy
w zarządzaniu tradycyjnym etapy realizacji KLIENT OCZEKUJE KORZYŚCI. I JE
większych wdrożeniach jest to zaleta wręcz
są podzielone na długie odcinki czasowe OTRZYMUJE
niesłychana, klient bowiem ma gwarancję
(nawet kilkumiesięczne), w których wyko- Paradoksalnie, inny jest też efekt prac przerwania finansowania projektu infornuje się szeroki zakres prac, to w metodyce w obu metodykach. W metodyce klasycz- matycznego, gdy zauważy że nie spełnia on
zwinnej prace są podzielone na krótkie,
około dwutygodniowe etapy nazywane
Tabela 1. Porównanie metodyki zwinnej i tradycyjnej
sprintami. Celem każdego sprintu jest doMETODYKA ZWINNA
METODYKA TRADYCYJNA
starczenie takiego fragmentu oprogramowania, aby osiągnąć konkretne efekty
Rezultatem jest oprogramowanie, którego klient
Rezultatem jest oprogramowanie opisane
biznesowe.
potrzebuje
w dokumentacji projektowej
Odmienną filozofię konstrukcji obu tych
Projekt podzielony na krótkie etapy
Projekt podzielony na długie etapy
metod dobrze oddaje przykład krawca
– w przypadku metod tradycyjnych jest to
Szybkie efekty
Ostateczny efekt na koniec projektu
jeden pomiar na początku szycia ubrania,
Stopniowe oddawanie funkcji
Cały system wdrażany jednorazowo
a następnie oczekiwanie na ostateczny
ubiór. W metodyce zwinnej mielibyśmy
Łatwe wprowadzanie korekt i zmian
Wprowadzanie korekt utrudnione
do czynienia z częstymi przymiarkami,
Niższe koszty rezygnacji z projektu
Wysokie koszty rezygnacji z projektu
co z jednej strony pozwala na skrojenie
ubrania idealnie według potrzeb, z drugiej
Mniejsze ryzyko niepowodzenia
Większe ryzyko niepowodzenia
zaś umożliwia dokonywanie poprawek
Osiągnięcie określonych korzyści biznesowych
Opracowanie systemu o zdefiniowanych cechach
praktycznie do samego końca.
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jego oczekiwań, a wykonawca nie musi angażować swojego wysiłku w prace, za które
klient może nie zapłacić. Zwinny model
prowadzenia projektów informatycznych
sprawdza się idealnie w sytuacjach krytycznych, konfliktowych – pozwala bowiem
stronom, przy relatywnie niskich stratach ,
na szybkie wycofanie się z realizacji umowy,
bez konieczności dochodzenia roszczeń
np. na drodze sądowej. Klienci po prostu
płacą za czas poświęcony na realizację projektu, co przy podziale go na krótkie etapy
(wspomniane sprinty), znacznie zmniejsza
koszty w przypadku rezygnacji (zaniechania
dalszych prac).
Sente realizuje swoje projekty z sukcesami w metodyce zwinnej. Stosowanie takich
metod zarządzania projektami zmniejsza
koszty ich realizacji oraz umożliwia klientom szybkie odnoszenie korzyści biznesowych wynikających z wprowadzenia
rozwiązań informatycznych.
PRZYPADEK 1: SZYBKI SUKCES
Projekt zwinny w firmie zajmującej się archiwizacją, składowaniem i zarządzaniem
dokumentacją. Klient zarządzał archiwum
fizycznym o powierzchni tysięcy metrów
kwadratowych. Ze względu na specyfikę
przechowywanych dokumentów, dostęp
do archiwum podlega rygorystycznym
procedurom bezpieczeństwa. Przed specjalistami z Sente postawiono zadanie opracowania systemu dla Centrum Zarządzania
Dokumentami, uwzględniającego ogromne ilości przetwarzanej dokumentacji oraz
koordynującego całość procesów archiwizacyjnych. Ważne przy tym było niezakłócone zachowanie ciągłości działania klienta.
Przyjęcie przez Sente metodyki zwinnej w trakcie realizacji tego projektu pozwoliło na bardzo szybkie uruchomienie
podstawowych funkcji systemu. W ciągu
zaledwie 12 tygodni specjaliści Sente opracowali i wdrożyli system zarządzania dokumentami oraz magazynem dokumentów.
Dodatkowo, w czasie realizacji projektu
klient mógł na bieżąco dokonywać korekt
w systemie i jego procesach.
Efekt? Podwojenie mocy przerobowych
klienta, skrócenie czasu szkolenia nowych
pracowników, zwiększenie elastyczności
działania pod kątem potrzeb nowych klientów. I oczywiście przewaga nad konkurencją.

może być wiele, niektóre z nich bywają
obiektywne, inne wynikają z braku „chemii”. Analogicznie, jak w realnych relacjach
międzyludzkich.
Tak też było w przypadku klienta z branży artykułów dekoracji wnętrz oraz przetwórstwa przemysłowego. Pierwsze podejście do stworzenia systemu zarządzania
produkcją nie spełniło oczekiwań klienta.
Przyjęty tradycyjny model realizacji projektu wygenerował wyższe koszty niż się
spodziewaliśmy, a nie przyniósł oczekiwanych efektów.
Drugie podejście do realizacji systemu
zarządzania produkcją okazało się już
skrajnie inne, a to za przyczyną przyjętej
do jego wykonywania metodyki zwinnej.
Przesunięcie punktu ciężkości na uzyskiwanie mniejszych, w krótszych odstępach
czasu efektów biznesowych, diametralnie
zmieniło przebieg wdrożenia. W efekcie

nowy system wsparcia produkcji został
opracowany w czasie kilku miesięcy, przy
płynnej, zgodnej współpracy Sente i klienta. Realizacja tego projektu została podzielona na 1-2 tygodniowe sprinty, po
zakończeniu każdego etapu strony uzgadniały zakres i kierunek dalszych prac. Dzięki
temu klient otrzymał pierwsze działające
elementy systemu już po kilku tygodniach.
Efekt? Krótki czas udanej realizacji wdrożenia, szybkie wdrożenie systemu, ale również sprawne planowanie produkcji i zarządzanie nią na każdym etapie. Co zyskał
klient? Niższe koszty produkcji i zwiększenie
jej wydajności, co poprawiło wskaźniki finansowe w przedsiębiorstwie. Zastosowanie metodyki zwinnej okazało się dla klienta
na tyle satysfakcjonujące, że zdecydował się
również na wprowadzenie kolejnych modułów aplikacji: zarządzania magazynem oraz
kadrami tą samą metodyką.

REKLAMA

PRZYPADEK 2: ZWIĄZEK PO
PRZEJŚCIACH
Kolejny przypadek udanego zastosowanie
metodyki zwinnej to wdrożenie u partnera
o nieco dłuższej historii współpracy. Cóż,
sprawne wdrożenie nie zawsze się udaje,
o czym dobrze wiedzą firmy informatyczne
i ich klienci. Przyczyn takiego stanu rzeczy
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KAMPANIA DLA BRANŻY
E-COMMERCE

NOWOŚĆ W PORTFOLIO
CHEP

ROHLIG SUUS Logistics intensyfikuje działania informacyjno-promocyjne dla branży e-commerce. Kampania jest elementem szerszej strategii operatora, który konsekwentnie
wzmacnia swoją pozycję w obsłudze sektora, budując możliwe
szeroką i kompleksową ofertę usług.

CHEP, światowy lider w zakresie zarządzania paletami, z powodzeniem wprowadził na Polski rynek kolejną nowość produktową – plastikową paletę typu euro. W Europie plastikowa
paleta o wymiarze 1200 mm x 800 mm, obecna jest już od 15
lat, doskonale sprawdzając się przy obsłudze towarów wymagających specjalistycznych warunków przewożenia. Polskie
firmy, od tego roku, testują nowy sprzęt i wprowadzają nośniki
do swoich magazynów.

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

Prowadzona komunikacja podkreśla mocne strony firmy, takie
jak dostawy przesyłek o większych gabarytach, nie podejmowanych przez paczkomaty i branżę kurierską czy wysokie
kompetencje związane z estetyką dostarczanych przesyłek.
Akcentuje również szerokie możliwości w zakresie magazynowania i kompletacji produktów oraz profesjonalne rozwiązania
informatyczne oferowane przez operatora dla tego kanału.
Pierwszą fazę kampanii ROHLIG SUUS Logistics rozpoczął od
działań media relations, publikując systematycznie w branżowych
mediach informacje prasowe związane z tematyką e-commerce
oraz komentarze eksperckie przedstawiające specyfikę biznesu
internetowego. Dzięki nim e-przedsiębiorcy mogą m.in. poznać
dokładniej ofertę firmy czy dowiedzieć się, jak dobrać optymalny
model obsługi logistycznej dla swojego e-sklepu.
Obecnie operator promuje serię filmików prezentujących
świadczone usługi dla kanału e-commerce. Krótkie, animowane
spoty ukazują się systematycznie na portalu Linkedin ale można
je również znaleźć na stronie www.suus.com oraz kanale YouTube.
ROHLIG SUUS planuje również stworzenie specjalnych infografik
obrazujących ciekawe informacje ze świata e-biznesu oraz filmików z udziałem pracowników firmy, którzy przybliżą interesujące
zagadnienia ze świata e-commerce.
Jak wskazuje Agnieszka Bober – Marketing & Communications Manager ,,Sektor e-commerce wciąż rośnie w siłę. Już 22%
naszych krajowych dostaw, stanowią dostawy do odbiorców
indywidualnych (B2C) i w dalszym ciągu zauważamy tendencję
wzrostową. Mając to na uwadze ukierunkowaliśmy nasze działania wizerunkowe na e-biznes, nie tylko by przybliżyć ofertę firmy,
ale również informować naszych klientów na temat możliwości
i rozwiązań logistycznych jakie stwarza ten kanał sprzedaży’ – dodaje przedstawicielka ROHLIG SUUS Logistics.

ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

Plastikowa paleta CHEP typu euro, jest rozwiązaniem dla firm,
których produkcja i transport musi odbywać się na nośnikach fitosanitarnych. Paleta jest wodoodporna, łatwa w czyszczeniu oraz
odporna na działanie tłuszczy, kwasów oraz zapachów. Plastik
użyty do produkcji nośnika jest gładki, dzięki czemu zachowuje
wyższy standard higieniczny. Brak zagłębień, w których woda
lub zanieczyszczenia mogą się odkładać, redukuje ryzyko skażenia produktu. Powierzchnia palety ze specjalnymi wypustkami
antypoślizgowymi zapobiega przemieszczaniu się produktów
w wilgotnych warunkach. Paleta jest w pełni kompatybilna ze
skrzyniami i zasobnikami, dzięki czemu może tworzyć system
nośników.
CHEP jest firmą nieustannie rozwijającą się, która bada potrzeby rynku, a następnie wdraża narzędzia stanowiące odpowiedź
na ich zapotrzebowanie. Ponadto, proponujemy naszym partnerom biznesowym rozwiązania i produkty zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju i ekologii. Dbamy, aby materiały,
z jakich wykonywane są wszystkie rodzaje palet, były wolne od
zanieczyszczeń oraz w pełni recyklingowane. CHEP, w ramach
usługi wynajmu palet podnosi efektywność łańcucha dostaw,
przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego zużycia surowców naturalnych – mówi Kinga Di Salvo Country General
Manager CHEP Polska i kraje bałtyckie.
Mondi Poznań jako jedna z pierwszych polskich firm zdecydowała się przejść na system poolingu paletowego CHEP,
wynajmując nośniki plastikowe. – Współpracujemy z firmą CHEP
od 2004 roku. Na początku były to drewniane palety typu euro,
natomiast od tego roku rozszerzyliśmy współpracę o palety
plastikowe o wymiarze euro (H1). Od momentu wspólnej decyzji
o dodaniu kolejnego nośnika, bardzo szybko udało się ustalić
warunki handlowe i przejść do działań operacyjnych. Doceniamy
profesjonalizm i przejrzystość stosowanych w CHEP procedur.
Dzięki wysokiej jakości otrzymywanych produktów i usług, możemy sprostać potrzebom naszych najbardziej wymagających
klientów – powiedział Zbigniew Sapała, Head of Logistics Dep,
Mondi Poznań.
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E-commerce trzyma się mocno
ÔÔŹródło: DPD

Omnichannel, m-commerce oraz elastyczność terminu i miejsca dostawy to, zdaniem
ekspertów DPD Polska, najważniejsze trendy
na rynku sprzedaży elektronicznej w Polsce.
Eksperci spodziewają się, że ten kanał powinien osiągnąć na koniec 2016 roku rekordową
wartość.
Według analiz i obserwacji DPD Polska, e-sprzedaż w Polsce utrzyma w tym roku wysokie wzrosty. – Według SociomaticLabs1,
wartość tego sektora w Polsce na koniec 2016
r. może wynieść aż 36 mld zł, co stanowi 15%
wzrostu w stosunku do roku 2015. Biorąc pod
uwagę wysoki popyt wewnętrzny i wynikające
z niego dobre nastroje właścicieli e-sklepów,
zakładamy, że te prognozy są realne – mówi
Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.
Według Łukasza Zembowicza, Dyrektora ds.
Marketingu i Sprzedaży w DPD Polska, nadal
istotnym trendem będzie rozwój sprzedaży wielokanałowej. – Połączenie sprzedaży
tradycyjnej z elektroniczną, choć jest dużym
wyzwaniem technicznym, organizacyjnym
i logistycznym, przynosi korzyści zarówno
sprzedającym, jak i klientom. Klienciwieloka1 https://www.sociomantic.pl/barometr-e-commerce-2016/

nałowiwydająstatystycznie znacznie więcej na
zakupy niż konsumenci, korzystający z tylko
jednego kanału. Jesteśmy świadkami także
ciekawego trendu, polegającego na wejściu
e-sklepów do realnego świata. Część znanych
sklepów internetowych przymierza się do
otwarcia tradycyjnych placówek funkcjonujących na zasadach show roomu – wyjaśnia
Łukasz Zembowicz.
Liczba smartfonów i innych urządzeń mobilnych wzrasta na świecie i w Polsce w bardzo szybkim tempie. Stają się one coraz ważniejszym narzędziem służącym do wyboru
i porównywania produktów, a także składania
zleceń e-zakupów. – M-commerce nie jest
odrębnym kanałem sprzedaży, choć stawia
sprzedawcom dodatkowe wymagana techniczne. E-sklepymusząbowiemdostosowywać swoje strony sprzedażowe do odczytu na
mniejszych urządzeniach, gdyż klienci coraz
częściej surfują i dokonują zakupów właśnie
na smartfonach – dodaje Łukasz Zembowicz.
Kupujący w sieci już przyzwyczaili się do dostaw dzień po dokonaniu zakupu i formułują
coraz to nowe wymagania. W związku z tym
e-sklepy prześcigają się w rozwiązaniach, które mają konsumentowi ułatwić zamówienie
i odbiór towaru. Rosnąca skala zakupów w In-

ternecie, nowe regulacje, np. dotyczące prawa
konsumenta do dokonania zwrotu towaru
i coraz większa świadomość konsumentów
sprawiają, że e-sklepy stawiają na sprawny
proces logistyczny. Jeśli konsument szybko
otrzyma swoje zamówienie, a paczka dotrze
w idealnym stanie, i w dodatku może je łatwo
zwrócić, chętnie ponowi zakupy w tym samym
e-sklepie.
– Te wszystkie zjawiska sprawiają, że tak
ważna jest jakość obsługi na tzw. „ostatniejmili”. Klienci chcą mieć komfort wyboru czasu
i miejsca odbioru swojej paczki. Dlatego firmy
kurierskie stawiają na dobrą komunikację na
linii kurier – odbiorca. DPD Polska oferuje
usługę Predict, dzięki której adresat paczki
otrzymuje informację o planowanej dostawie z możliwością zmiany terminu na dogodniejszy, dodatkowo komunikat zawiera imię
i telefon do kuriera realizującego doręczenie
–dodaje Rafał Nawłoka.

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

Sieci handlowe

www.exide.com
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CZY WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA
OUTSOURCING USŁUG MAGAZYNOWYCH?
ÔÔ Źródło: 7R Solution, Foto: 7R Solution

W każdym przedsiębiorstwie nadchodzi moment podjęcia decyzji, jaki model magazynowania przyjąć. Czy inwestować we własną powierzchnię, wynająć magazyn, a może skorzystać z outsorsingu usług magazynowych? – o zaletach korzystania z usług
operatora logistycznego opowiada Edyta Holik, Country Sales Manager w 7R Solution.
Wiele przedsiębiorstw posiada własne magazyny, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego.
Takie rozwiązanie zapewnia sprawne pobieranie oraz magazynowanie produktów, ale równocześnie wiąże się z dużym kosztem. Począwszy od zakupu odpowiedniej działki, wybudowanie
magazynu, wyposażenie go w regały wysokiego składowania
i niezbędny sprzęt, po koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem budynku. Co istotne, własny obiekt generuje koszty stałe
niezależnie od tego jaki jest poziom wykorzystania powierzchni
magazynowej. Na posiadanie własnego magazynu w większości
decydują się więc duże zakłady produkcyjne, które na bieżąco
potrzebują dużej przestrzeni magazynowej. Pozostałe przedsiębiorstwa mają do wyboru wynajem powierzchni w parkach
magazynowych bądź outsourcing, czyli współpracę z operatorem
logistycznym.
– Współpraca z odpowiednim operatorem logistycznym dysponującym nowoczesnymi systemami pozwala na zaplanowanie pracy i procesów w sposób optymalny uwzględniając we
współpracy specyfikę działalności przedsiębiorstwa, jego branży,
sezonowości etc. Operator logistyczny organizuje pełną obsługę
w zakresie logistyki magazynowej i transportowej. Firma nie musi
więc martwić się o organizację swojej logistyki i może poświęcić
więcej czasu na rozwój produkcji czy pozyskiwanie nowych klientów – mówi Edyta Holik, Country Sales Manager w 7R Solution

Carrefour Polska przedłuża
umowę z ID Logistics
ÔÔŹródło: ID Logistics Polska

Carrefour Polska przedłużył umowę z ID Logistics. Umowa dotyczy zarządzania Centrami Dystrybucyjnymi sieci handlowej w Będzinie oraz Piotrkowie Trybunalskim. Odgrywają one kluczową rolę w systemie regionalnej dystrybucji towarów i zaopatrzenia hipermarketów, supermarketów
oraz sklepów franczyzowych w północnej i południowej części kraju.
ID Logistics współpracuje z firmą Carrefour Polska od ponad 8 lat.
Od 2008 roku operator logistyczny zarządza Centrum Dystrybucyjnym
sieci handlowej w Będzinie, a od 2012 roku Centrum Dystrybucyjnym
w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach umowy ID Logistics odpowiada
za efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, w tym składowanie towarów, kompletowanie zamówień w obiegu tranzytowym,
pickingowym i cross-dockingowym, logistykę opakowań oraz logistykę
zwrotów. Obydwa magazyny są zarządzane zgodnie z restrykcyjnymi
wymogami Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics – CID oraz
międzynarodowego certyfikatu IFS Logistics (International Featured
Standard), przyznawanego firmom logistycznym, współpracującym
z sieciami handlowymi.
„W ciągu tego długiego okresu współpracy, wspólnie z naszym klientem, firmą Carrefour Polska, udało się nam zrealizować i wdrożyć wiele
innowacyjnych rozwiązań oraz projektów. To podejście skutkuje ciągłą
poprawą jakości i optymalizacją procesów logistycznych w zarządzanych
przez nas magazynach. Cieszymy się, że dotychczasowa współpraca
została wysoko oceniona przez naszego klienta i będziemy mogli ją rozwijać, proponując nowe rozwiązania, wspierające rozwój jego biznesu”
powiedział Krystian Mrukwa, dyrektor ds. rozwoju ID Logistics Polska.

Wybierając firmę świadczącą outsorsing usług magazynowych,
mamy pewność, że zajmie się kompleksowo logistyką naszych
towarów. Operatorzy logistyczni dysponują powierzchniami magazynowymi w różnych miastach, dzięki czemu mogą elastycznie
dostosować lokalizację do potrzeb kontrahenta. Magazyny są wyposażone w regały wysokiego składowania, odpowiednie wózki
widłowe do rozładunków i załadunków, a także w inne urządzenia
niezbędne przy kompletacjach towarów i ich etykietowaniu. Korzystanie z outsorsingu usług zwalnia przedsiębiorstwo od takich
czynności jak opłaty za czynsz i media, ubezpieczenie budynku,
czy zatrudnienie osób do obsługi magazynu

l

Współpraca przez kolejne trzy lata
ÔÔŹródło: VGL Group

Ligentia Sp. z. o.o. będąca częścią czołowego polskiego operatora
logistycznego VGL Group, przedłużyła umowę na kompleksową obsługę logistyczną z PEPCO Poland na kolejne trzy lata.
Ligentia, spółka działająca pod flagą czołowego operatora logistycznego VGL Group, w 2013 r. została wyłoniona w przetargu
na obsługę logistyczną PEPCO Poland, sieci marketów odzieżowo-przemysłowych w Polsce. Przez ostatnie trzy lata Ligentia była
wyłącznym partnerem PEPCO Poland na obsługę morskich przesyłek
importowych oraz świadczyła usługi obejmujące m.in. organizację
i realizację procesu dostaw kontenerowych i drobnicowych, konsolidację wysyłek w portach załadunku, a także organizację dostaw do
Centrum Dystrybucji PEPCO.
„W całym okresie naszej współpracy zespół VGL Group dał się
poznać jako rzetelny i godny zaufania kontrahent oraz kreatywny
i elastyczny partner dostarczający nowoczesnych i niestandardowych
rozwiązań logistycznych” – podsumowuje dotychczasową współpracę
Małgorzata Lipka, Import Manager w PEPCO Poland.
Dlatego po wygaśnięciu pierwszego kontraktu, nowa umowa została zawarta z pominięciem procedury przetargowej, która zdaniem
przedstawicieli PEPCO Poland był po prostu zbędna.
„Zmiany wdrożone z pomocą zespołu Ligentia pozytywnie wpłynęły
na efektywność naszego łańcucha dostaw i pomogły w obniżeniu
kosztów z nim związanych. A dzięki rozwiązaniom systemowym
oferowanym przez Ligentia jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować postępy przesyłek na wszystkich etapach procesu” – dodaje
Małgorzata Lipka.
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WSTĘP DO
AKWIZYCJI
KOLEJOWEJ
GRUPY STK
ÔÔ Źródło: OT Logistics

Zarząd Grupy Kapitałowej OT Logistics
podpisał list intencyjny z Jarpid Investment Sp. z o.o. celem nabycia 100%
udziałów w STK Group Sp. z o.o., jednego
z wiodących przewoźników kolejowych
na polskim rynku przewozów towarowych.

DEEPENINGIMPACT –
RAPORT AGILITY
ÔÔ Źródło: Agility, Foto: Agility

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, po raz trzeci
opublikował raport społeczny „DeepeningImpact”. W szczegółowy sposób przedstawia on zaangażowanie firmy na rzecz etycznego postępowania w biznesie, przestrzegania praw pracowniczych, bezpieczeństwa w miejscu pracy, społeczności lokalnych i środowiska w ponad 100 krajach, w których Agility prowadzi działalność.
„Działania społecznej odpowiedzialności
biznesu, od wielu lat realizowane przez
Agility, stanowią ważny element naszej
działalności na świecie i w Polsce. Agility
Polska angażuje się we wsparcie lokalnych
społeczności m.in. przez pomoc w wyposażeniu w materiały edukacyjne przyszpitalnych szkół i hospicjów oraz wsparcie organizacji imprez i teatrzyków przez fundacje
działające na rzecz dzieci. Nasi pracownicy
biorą też regularnie udział w biegach charytatywnych na rzecz dzieci (m.in. Bieg
firmowy). Tak, jak i w codziennej pracy,
również na tym polu realizujemy podstawowe wartości Agility, którymi są: integrity
– prawość, team work – praca zespołowa,
personalownership – osobista odpowiedzialność oraz excellence – doskonałość”
powiedziała Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Polska.
Raport Agility „DeepingImpact” 2016
podsumowuje działania Agility w czterech,
kluczowych obszarach:

balnych łańcuchów dostaw. Warto podkreślić, że Agility bezpłatne raportuje emisję
CO2 dla klientów oraz prowadzi działania
proekologiczne w operacjach logistycznych na rzecz zmniejszenia zużycia energii
elektrycznej i odpadów opakowaniowych.
Stosuje proekologiczne rozwiązania w magazynach i innych obiektach, wdraża też
wewnętrzne systemy raportowania emisji CO2. Firma działa w oparciu o system
zarządzania środowiskiem zgodny z ISO
14001.

WSPARCIE OFIAR KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH
Agility, w ramach współpracy z organizacjami humanitarnymi, brało udział
w działaniach na rzecz pomocy osobom
poszkodowanym w 40 klęskach żywiołowych na świecie. Firma wspierała logistycznie akcje pomocowe podczas katastrof
i klęsk żywiołowych w Bangladeszu, Chile,
Chinach, Kongo, Haiti, Indiach, Indonezji,
Iraku, Włoszech, Japonii, Libanie, Libii, MyZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
anmarze, Nepalu, Pakistanie, Filipinach,
Do najważniejszych działań podjętych Samoa, Południowym Sudanie i Stanach
w tym obszarze należą: znaczna redukcja Zjednoczonych.
emisji CO2 (od 2010 roku o 10 proc.), a także kosztów i czasu realizacji w ramach glo-
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Grupa STK składa się z dwóch spółek: STK
S. A. i Kolej Bałtycka S. A., zajmujących się
przewozami kolejowymi i działalnością
bocznicową. Spółki są wyspecjalizowane
w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych.
Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie
spółki są licencjonowanymi przewoźnikami kolejowym, posiadającymi niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
Głównymi klientami Grupy STK są największe w Polsce zakłady branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej.
Grupa STK zajmuje piąte miejsce wśród
prywatnych przewoźników kolejowych
w Polsce pod względem wykonanej pracy przewozowej. Roczne obroty generowane przez Grupę STK wynoszą ok.
80 mln zł. – Planowane przejęcie jest
częścią naszej nowej strategii, której
ważnym elementem jest rozwój w segmencie przewozów kolejowych. Grupa
STK jest atrakcyjnym aktywem, które
może wzmocnić naszą ofertę i przyczynić
się do wzrostu naszych udziałów w krajowym rynku transportu kolejowego.
– mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu
OT Logistics
OT Logistics i Grupa STK zamierzają
zawrzeć umowę przedwstępną, określającą warunki dojścia transakcji do skutku.
Strony zakładają możliwość częściowego rozliczenia transakcji poprzez wkład
sprzedającego w akcje kupującego. Na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kapitałowej OT Logistics złożony ma
zostać wniosek o głosowanie nad uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, co pozwoli Spółce na dokonanie
zapłaty ok. 80% ceny za udziały w Grupie STK. W efekcie, kapitał zakładowy
OT Logistics może zostać podwyższony
o kwotę o wartości nominalnej nie wyższej niż 198 tys. zł.

Operatorzy logistyczni
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PCL wynajęte
ÔÔŹródło: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, podpisał
dwie umowy najmu na łączną powierzchnię
7 800 m2 w Pomorskim Centrum Logistycznym
(PCL) położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk.
Podpisanie nowych umów oznacza, że cała
dostępna powierzchnia (51 500 m2) w gdańskim centrum jest obecnie w 100% wynajęta.
W odpowiedzi na rynkowy popyt Goodman
rozpoczął budowę kolejnego magazynu klasy
A o powierzchni 15 800 m2, który zostanie oddany do użytku w III kwartale 2016 r.
Nowe umowy najmu w PCL zostały podpisane z NRF, producentem systemów chłodzących na rynek motoryzacyjny oraz operatorem logistycznym ATC Cargo. Transakcje są
potwierdzeniem wysokiej jakości i elastyczności centrum logistycznego we wspieraniu
rozwoju klientów Goodman z różnych sektorów gospodarki.
NRF to dotychczasowy klient PCL, który
w ramach rozszerzenia współpracy z Goodmanem wynajął 3 485 m 2, dzięki czemu
łączna powierzchnia najmu osiągnęła ponad
6 500 m2. – Rosnące zainteresowanie naszymi produktami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej skłoniło nas do rozbudowy zaplecza logistycznego. Ze względu na
sposób organizacji łańcucha dostaw w skali
globalnej, lokalizacja Pomorskiego Centrum
Logistycznego w pobliżu portu idealnie odpowiada naszym potrzebom. Dotychczasowa, bardzo udana współpraca z Goodman
sprawiła, że bez wahania zdecydowaliśmy
się na ponowny wybór PCL – powiedziała
Sylwia Rutkowska, Dyrektor Zarządzający
w NRF Poland.
ATC Cargo, nowy klient PCL wynajął 4 320 m2
powierzchni magazynowej w celu rozszerzenia swojej działalności. – Filarem działalności ATC Cargo jest obsługa ładunków „door to
door” z wykorzystaniem transportu morskiego.
Z uwagi na koncentrację naszej działalności na
terminalu kontenerowym DCT Gdańsk, Pomorskie Centrum Logistyczne było dla nas oczywistym wyborem –powiedział Artur Jadeszko,
Prezes Zarządu ATC Cargo.
Łączna powierzchnia Pomorskiego Centrum Logistycznego sięga już 51 500 m2 i jest
w 100% wynajęta. Centrum zapewnia powierzchnię logistyczną klasy A dla ośmiu
klientów z trzech sektorów:
• Motoryzacja: NRF Poland
• Handel: Eurocash, czołowy dystrybutor
FMCG
• Transport i logistyka: ATC Cargo, Kuehne +
Nagel, Terramar, Poland Services Transport-Logistyka, Univeg Logistics Poland oraz
firma spedycyjna NTA

BEST LOGISTICS PARK 2016
ÔÔ Źródło: SEGRO, Foto: SEGRO

SEGRO Logistics Park Prague został wybrany najlepszym parkiem 2016 roku w Czechach. Tytuł Best Logistics Park 2016 jest przyznawany przez najbardziej obiektywne
jury – samych klientów, bezpośrednich użytkowników powierzchni magazynowych.
Best Logistics Park 2016 to wyróżnienie dla
najlepszych w Czechach parków przemysłowych oraz logistycznych. Jest to jedyna
tego typu nagroda na czeskim rynku, będąca jednocześnie najbardziej miarodajną
oceną wysokiej jakości oferowanych usług,
gdyż przyznawana jest przez klientów parków na podstawie anonimowych ankiet.
Konkurs, zorganizowany przez firmę logistyczną ATOZ Logistics, we współpracy
z niezależną agencją badań STEM/MARK
oraz agencją nieruchomości Cushman&
Wakefield, odbywa się co roku w ramach
konferencji EASTLOG 2016.
„Cieszę się, że to właśnie najemcy docenili park w Pradze. Już na etapie naszych

Magazyn BTS dla InPostu
ÔÔŹródło: P3

P3 wyspecjalizowany właściciel, deweloper
i zarządca europejskich obiektów logistycznych
dostarczy 15.000 m² dedykowanej powierzchni
obecnemu klientowi – firmie InPost – w P3
Piotrków, parku logistycznym zlokalizowanym
w centralnej Polsce. Magazyn będzie pełnił
funkcję głównej sortowni InPostu.
Spółka InPost należy do grupy kapitałowej
Integer.pl i jest największym niezależnym operatorem pocztowym w Polsce. Świadczy zarówno tradycyjne, jak i niestandardowe usługi
pocztowe na rzecz klientów indywidualnych,
biznesowych oraz instytucji z sektora publicznego. Obecnie wynajmuje w P3 Piotrków ponad 10.000 m² powierzchni magazynowej. Na
podstawie niedawno uzgodnionej umowy z P3,
firma postanowiła zwiększyć o ponad 50% zaj-

Infrastruktura

corocznych badań dotyczących satysfakcji klientów, zauważyliśmy niezwykle
wysoki poziom zadowolenia ze współpracy z SEGRO. 100% najemców zgodnie
stwierdziło, że rozumiemy ich potrzeby na
poziomie „dobrym” lub „świetnym”. Otrzymana nagroda potwierdza, że nasza oferta obejmująca długofalową opiekę nad
klientami, którą zapewniają dedykowani
property managerowie, jest unikalna na
rynku. Jednym z doskonale ocenionych
obszarów było również niewątpliwie
samo położenie parku, gwarantujące wysoką efektywność biznesu” – wyjaśnia
Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Środkową.

mowaną powierzchnię w parku. Trwają prace
związane z przygotowaniem do budowy obiektu dedykowanego, w którym mieścić się będzie
centralna sortownia InPostu.
In Post jest najemcą w P3 Piotrków od 2009
roku, tutaj posiada swoje główne zaplecze logistyczne. Nowy magazyn przeznaczony dla
operatora pocztowego został w pełni zaprojektowany wedle jego potrzeb, będzie posiadać ponadstandardową ilość doków (53) oraz
część powierzchni zaprojektowaną w konwencji „crossdock”. W magazyn zostaną również
zastosowane ekologiczne rozwiązania, mi.in.
system solarny wspomagający ogrzewanie
wody bytowej i krany z perlatorami oraz uruchamianiem na podczerwień, a także nowego
typu płyty warstwowe z podwyższoną izolacją.
Oświetlenie wewnętrzne jak i zewnętrzne magazynu będzie wykonane w standardzie LED.
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PEPSICO SPRZEDAJE
SWOJE HALE I MAGAZYNY
ÔÔ Źródło: JARTOM Real Estate, Foto: JARTOM Real Estate

JARTOM jako wyłączny doradca, reprezentuje markę PepsiCo –
globalnego producenta napojów gazowanych – przy sprzedaży obiektów logistycznych zlokalizowanych na terenie Polski.
W portfelu sprzedawanych obiektów znajdują się w pierwszej
kolejności cztery zakłady PepsiCo: w Tomaszowie Mazowieckim, Bielanach Wrocławskich i Ciechanowcu.
– Klienci szukają obiektów dystrybucyjnych położonych w aglomeracjach miejskich w pobliżu ważnych korytarzy transportowych w Polsce. Sprzedawane przez JARTOM powierzchnie logistyczne PepsiCo doskonale wpisują się w oczekiwania klientów.
Oferowane przez JARTOM centra dystrybucyjne PepsiCo o łącznej
powierzchni ponad 17000 m2. położone są w ważnych punktach
na magazynowej mapie Polski – mówi Kamila Branecka, dyrektor
w JARTOM Real Estate.
JARTOM jest także wyłącznym reprezentantem przy sprzedaży
nieruchomości Lindab oraz DUIF. Jest również doradcą przy wynajmie magazynów Prologis oraz Segro.

l

Zespół marketingowego wsparcia
ÔÔŹródło: P3, Foto: P3

P3, jeden z wiodących ogólnoeuropejskich właścicieli, deweloperów
i zarządców nieruchomości, po raz kolejny wzmocnił swój zespół marketingowy poprzez zatrudnienie Korduli Kiefer-Kempf na stanowisku
Dyrektora Marketingu na Europę Zachodnią. Zmiana ta następuje po
niedawym dołączeniu do zespołu Julie Svárovskiej i Adama Foksa oraz
awansie Hynka Bartíka na stanowisko Dyrektora PR i Marketingu Grupy.
Kiefer-Kempf dołączyła do zespołu marketingowego P3 jako Dyrektor Marketingu na Europę Zachodnią – regionu, w którym P3 planuje
znaczną ekspansję na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Poprzednio
była zatrudniona w IDI Gazeley, gdzie pracowała od 2004 roku, ostatnio
jako Dyrektor Marketingu na Europę i Chiny. Kiefer-Kempf będzie pracować w biurze P3 we Frankfurcie. Ukończyła filologię na Uniwersytecie
w Saarbrücken i ma 25-letnie doświadczenie w sektorze budowlanym.
Odnosząc się do zatrudnienia Kiefer-Kempf, Bartik powiedział: „Wraz
z rozwojem w Europie Zachodniej potrzebujemy szczególnego wsparcia
marketingowego dla naszych zespołów we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Holandii. Będąc doświadczonym marketingowcem,
który rozumie specyfikę tych krajów, Kordula idealnie pasuje do tej roli.
Zna sektor logistyczny na tych rynkach i ma bogate doświadczenie we
wdrażaniu innowacyjnych strategii marketingowych. Wniesie szereg
umiejętności w realizację naszej strategii marketingowej i pomoże nam
w dalszym jej rozwijaniu. Jej zatrudnienie stanowi część strategiczną
ekspansji naszego zespołu marketingowego, która objęła również dwa
inne kluczowe mianowania.”
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PRZYSZŁOŚĆ POLSKICH
MAGAZYNÓW
ÔÔ Kamil Kubicz, Foto: Promag

Przechowywanie towarów to bardzo istotna, ale nie jedyna
funkcja jaką pełnią w wielu przedsiębiorstwach magazyny.
Trend związany ze zmianą postrzegania funkcji jaką może
pełnić magazyn, widoczny jest nie tylko na przykładzie nowopowstających obiektów, ale także tych modernizowanych. Jak
podkreśla Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu w PROMAG S.
A., zmienia się sposób myślenia o tego typu inwestycjach oraz
oczekiwania względem firm, które dostarczają wyposażenie.
Z roku na rok przybywa w Polsce obiektów, które poza tym,
że gromadzą towary, pełnią rolę nowoczesnych centrów logistyczno-biznesowych, stanowiących kluczowe ogniwo i zasób
w przedsiębiorstwie. Za tymi przeobrażeniami nadążyć muszą
także producenci i dostawcy wyposażenia.
NAJWAŻNIEJSZE JEST OBNIŻENIE KOSZTÓW
EKSPLOATACJI
– Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zwraca uwagę na długofalowy aspekt inwestycji. Interesują się nie tylko kosztem początkowym, ale także kosztami późniejszej eksploatacji urządzeń
i proponowanych przez nas rozwiązań. Firmy chcą mieć w taki
sposób zaprojektowany magazyn, aby już na początku uwzględnić ich rozwój w perspektywie przynajmniej kilkuletniej. W ślad za
tym rosną także wymagania i oczekiwania, co do zakresu współpracy z dostawcami. Naszym klientom coraz bardziej zależy na
zminimalizowaniu liczby podejmowanych decyzji, oczekują więc
współpracy obejmującej kompleksowe doradztwo logistyczne
i technologiczne. Poszukują Partnerów, którzy nie tylko dostarczą produkt czy rozwiązanie, ale zintegrują całą infrastrukturę
logistyczną oraz sprawią, że ich magazyny staną się maksymalnie
wydajne. Większego znaczenia nabierają tym samym takie usługi
dodatkowe jak chociażby audyt logistyczny, projektowanie procesów intralogistycznych, doradztwo idobór wyposażenia oraz
szkolenia – podkreśla Karolina Tokarz, PROMAG S. A.
W konsekwencji tych przeobrażeń, coraz rzadziej przedmiotem
kontraktów są te czy inne systemy regałowe czy wózki widłowe,
ale kompleksowe systemy logistyczne, które integrują procesy
przyjęcia towarów, produkcji, składowania, kompletacji oraz
wysyłki. Współpraca z dostawcą nie kończy się tutaj wraz z przekazaniem wyposażenia magazynu, ale coraz częściej ma charakter
długoterminowy.

Infrastruktura
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