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BEZPIECZNY DEBIUT NA NEWCONNECT
ÔÔRedip, fot. Passus

Passus SA zadebiutował we wtorek na rynku NewConnect. Do
obrotu trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63
400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji
zwykłych na okaziciela serii F. Debiut giełdowy był okazją dla
Passus do zaprezentowania wyników finansowych oraz strategii rozwoju spółki.
Passus, który jest liderem polskiego rynku APM/NPM (Application/Network Performance Management), a także ma mocną
pozycję w obszarze bezpieczeństwa IT, w minionych trzech latach
zdołał wypracować 4,7 milionów złotych zysku. Od samego początku większość zysków spółka przeznacza na rozwój własnych
produktów. Podobnie środki pozyskane z emisji akcji serii F w kwocie 1,259 mln złotych – zostaną przeznaczone na rozwój
oferty firmy, w tym przez budowę grupy kapitałowej.
75 MILIONÓW PRZYCHODÓW W PASSUS W TRZY LATA
DZIAŁALNOŚCI
Passus SA powstał w wyniku wydzielenia się w 2014 roku Działu Sieci i Bezpieczeństwa IT z Passus Sp. z o.o., firmy działającej
w branży IT od 1992 roku. Od początku działalności rok rocznie

Komunikacyjna
współpraca

ÔÔRedakcja

Allegro od 12 lipca 2018 udostępniła oficjalny kanał do komunikacji przez aplikację WhatsApp wykorzystując WhatsApp
Business. Dzięki temu klienci i sprzedawcy będą mogli komunikować się z obsługą serwisu, ale także mieć szybki dostęp
do najczęściej pojawiających się pytań
czy do podstawowych danych o firmie
i innych opcji w przyszłości. Na kanale będzie można na bieżąco poprosić
o wsparcie w zakupach i sprzedaży, zapytać o aktualne akcje promocyjne czy też
zapytać o zasady działania Allegro. Kanał
Allegro jest zarejestrowany pod numerem 573 449 254. Wystarczy wyszukać go
w aplikacji WhatsApp i można nawiązać
konwersację.
- Otwieramy nowy kanał komunikacji
z klientami i sprzedawcami przy pomocy
wiadomości tekstowych, bo widzimy,
że są oni coraz aktywniejsi w zyskują-

spółka osiągała zysk. W ciągu ostatnich trzech lat działalności
firma wygenerowała 75 milionów złotych przychodów.
W 2017 roku Passus wypracował 26.9 milionów złotych przychodów. Zysk netto z działalności operacyjnej spółki wyniósł
2 miliony złotych.

cej popularność aplikacji - mówi Jakub
Kłoczewiak, Customer Experience Director w Allegro - To kontynuacja zmian,
jakie od wielu miesięcy przeprowadzamy w obsłudze klientów. Robimy to dla
wygody wszystkich, którzy na Allegro
sprzedają lub kupują. Chcemy być obecni
nie tylko w z góry określonych przez nas
kanałach, ale wchodzić w inne, naturalne dla naszych klientów i sprzedawców
kanały komunikacji. W ciągu ostatnich
6 miesięcy liczba zgłoszeń obsłużonych
przez Facebooka i inne miejsca w Internecie podwoiła się. Dziś otwieramy kanał
tekstowy w WhatsApp, ale w przyszłości
możliwe jest, że uruchomimy w tej aplikacji także kanał głosowy - dodaje Jakub
Kłoczewiak.
WhatsApp to należąca do Facebooka
zyskująca w Polsce popularność aplikacja mobilna. Pozwala m.in. na wymianę
wiadomości tekstowych bez konieczności
płacenia za SMSy. Obecnie według szacunków PBI/Gemius z WhatsApp korzysta
średnio 4,5 miliona Polaków miesięcznie.

Nie tylko logistyczne mistrzostwo

ÔÔRedip, fot. CTL Logistics

Intensywnie trenują biegając
po wysokich górach i kilka razy
w tygodniu pływając. Jan Bach,
Michał Łubian, Krzysztof Bałc
oraz Paweł Sojecki, na co dzień
pracownicy Grupy CTL Logistics, powalczą za 3 tygodnie
o mistrzostwo Polski w triathlonie. W kategorii sztafet startują
w zawodach nieprzerwanie od
2012 roku.
W ubiegłym roku zawodnicy reprezentujący CTL Logistics
zajęli w Ocean Lava Triathlon Polska w sztafecie w Bydgoszczy
wysokie czwarte miejsce. Dystanse 3,8 km, 180 km i 42,194
km pokonali kolejno płynąc, jadąc na rowerze oraz biegnąc
w 10 godzin i 41 sekund. Rywalizacja była bardzo zacięta. Do
ostatniego miejsca na podium zabrakło zaledwie 19 minut,
a do drugiego miejsca 22 minut. – Oprócz satysfakcji czuliśmy
duży niedosyt. Podium było bardzo blisko. Miejsce w pierwszej
trójce było w naszym zasięgu – mówi Michał Łubian, specjalista
ds. raportowania finansowego z CTL Logistics w Sosnowcu.
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KOLEJNY ETAP UŻEGLOWNIENIA WISŁY
ÔÔPor Gdańsk S.A., fot. Por Gdańsk S.A.

2 lipca w Gdańsku została podpisana umowa na studium wykonalności Drogi Wodnej
rzeki Wisły. Podpisali ją przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk: prezes
Łukasz Greinke i wiceprezes Marcin Osowski, a także Artur Mazurek, reprezentujący
wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę, brytyjską firmę Halcrow Group Limited.
W wydarzeniu wziął udział również Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej.

Minister Gróbarczyk
podkreślił, że podpisanie umowy jest
kolejnym etapem na
drodze do użeglownienia Wisły:
„Otwarcie Gdańska
i całego Trójmiasta jest otwarciem
nowego kierunku połączenia Bałtyku
z Morzem Czarnym. Widzimy, jak wiele jest do zrobienia, by
uruchomić ostatnie, z tak wielkim potencjałem, rzeki w Europie”.
- powiedział Minister. Podziękował również Zarządowi Morskiego
Portu Gdańsk S.A za zaangażowanie.

Dodał również, że proces użeglownienia rzek w Polsce dokonywany jest po wzięciu pod uwagę wszystkich obostrzeń ekologicznych, a także po konsultacji idących za nim zagrożeń dla
środowiska.
Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania
międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy
Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu
Wiślanego (Elbląg) będzie składało się z III etapów, obejmujących m. in.: wykonanie niezbędnych analiz oraz inwentaryzacja
stanu istniejącego m.in. analizy lokalizacji, głównych interesariuszy, otoczenia prawnego, obszaru oraz źródła finansowania,
, inwentaryzacji stanu obecnej infrastruktury, analizy potrzeb
i problemów związanych z realizacją programu. Planowany czas
realizacji umowy to 18 miesięcy

UMOWY NAJMU ZAWARTE PRZEZ GRUPĘ BIK
ÔÔBiuro Inwestycji Kapitałowych S.A., fot. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w pierwszej połowie 2018 roku podpisało umowy najmu na ponad 13,6 tys. m2 powierzchni
magazynowej, biurowej i handlowej. Z tego większość dotyczyło najmu powierzchni magazynowej w oddanej w pierwszym
półroczu hali magazynowej w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu.
Deweloper nowoczesnych powierzchni
magazynowych i handlowych w pierwszej połowie 2018 roku podpisał łącznie
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Najwięcej kontraktacji dotyczyło Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu, gdzie zawarto umowy na najem 11,8 tys. m2 powierzchni. Kluczowa
była umowa z firmą logistyczną Dachser, która wynajęła łącznie około 8,5 tys.
m 2 w nowo wybudowanej hali z czego
jedna trzecia to powierzchnia cross-dockingowa. Z kolei w Centrum Logistycznym Kraków II podpisano umowy
najmu na 1,7 tys. m 2, a w Galerii Nad
Potokiem w Radomiu zakontraktowano
blisko 200 m2.
„Zawarte umowy najmu w pierwszym
półroczu dotyczyły przede wszystkim
powierzchni w nowej hali magazynowej
nr 5 w Śląskim Centrum Logistycznym.
Zamierzamy dalej rozbudowywać ten
kompleks poprzez budowę kolejnej hali
o powierzchni 14 tys. m 2. W tym roku
planujemy rozpocząć budowę nowego Centrum Logistycznego Kraków III
zlokalizowanego w Targowisku pod
Krakowem. Realizacja tych projektów
zapewni nam znaczące zwiększenie
skali działania” – powiedział Mirosław
Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
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NOWY MAGAZYN IKEA
ÔÔIKEA, fot. IKEA

IKEA Industry uruchomiła w Lubawie
nowy magazyn wyrobów gotowych
o powierzchni 26 000 m2. Dzięki tej inwestycji powierzchnia użytkowa do magazynowania produktów wzrosła do niemal
5 hektarów, a całkowita powierzchnia zakładu „pod dachem” przekroczyła 18 hektarów, czyli tyle, ile wynosi powierzchnia
25 boisk piłkarskich.
IKEA Industry Lubawa jest znana z produkcji mebli lekkich, które powstają na
bazie płyty komórkowej z wypełnieniem
o strukturze plastra miodu. W zakładzie
powstają najpopularniejsze serie mebli
IKEA, m.in. MALM, LACK czy KALLAX. Tutaj także są rozwijane nowe technologie
produkcji, takie jak Modern Wood czy tzw.
„zaokrąglone krawędzie”, wykorzystywane
m.in. w projektach z serii REGISSOR, LISABO, ASKVOLL BED oraz FLEKKE.
Nowy magazyn, wybudowany obok
działającego od 1992 roku lubawskiego
zakładu, powstał w związku ze wzrostem
produkcji i potrzebą usprawnienia proce-

su logistycznego. Poza potrzebami związanymi z własną produkcją, Lubawa pełni
także funkcję punktu konsolidacyjnego
dla zewnętrznych dostawców IKEA. Nowy
magazyn będzie mógł pomieścić meble
o wartości 49.300.000 PLN na 29 000 miejscach paletowych w systemie blokowym.
Rocznie produkujemy ok. 7,5 miliona
artykułów dla sklepów IKEA na całym świecie - 97% naszych mebli trafia poza granice

Polski. Oznacza to duże zapotrzebowanie
na powierzchnię magazynową i właśnie
dlatego zapadła decyzja o wybudowaniu
dużego centrum logistycznego w Lubawie.
Rozwój zakładu i uruchomienie magazynu
wiązało się także z utworzeniem nowych
miejsc pracy– mówi Zbigniew Nikelewski,
dyrektor IKEA Industry w Lubawie.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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PLATFORMA EDUKACYJNA „NIE BĄDŹ DZIKI!”
ÔÔRaben, fot. Raben

Zdrowie i bezpieczeństwo to dla Grupy Raben priorytet. Firma od lat buduje silną kulturę bezpieczeństwa wśród swoich pracowników i dostawców oraz dba o edukację nie tylko swojego
zespołu, ale także wszystkich użytkowników dróg: zmotoryzowanych i pieszych. Dlatego właśnie, w lipcu 2018 rusza specjalna platforma edukacyjna „Nie bądź dziki!”, poświęcona bezpieczeństwu drogowemu. Platforma dostępna jest na stronie internetowej www.niebadzdziki.pl.
Zdrowie i bezpieczeństwo jest w Grupie Raben nienegocjowane.
Firma wysyła codziennie na trasy ponad 4000 środków transportu
w kraju i ma świadomość, jak ważne jest zarządzanie zachowaniami
w trasie w taki sposób, by bezpiecznie dotrzeć do celu, niezależnie od
tego czy jest to dostawa do najdalszego zakątka ziemi czy powrót do
domu. Grupa czuje się odpowiedzialna nie tylko za swoich kierowców, ale także za innych użytkowników ruchu drogowego, dlatego
zależy jej na podnoszeniu świadomości wszystkich użytkowników
szos. W tym celu, firma uruchomiła otwartą interaktywna platformę
edukacyjną traktująca o bezpieczeństwu na drodze.
„Dbamy nie tylko o naszych pracowników i dostawców, ale też
podejmujemy działania na rzecz społeczeństwa. W końcu wszyscy
jesteśmy użytkownikami dróg, jako kierowcy czy piesi. Wierzymy,
że znajomość i zrozumienie zagrożeń na drodze pozwoli nam
wszystkim uniknąć wypadków i chronić zdrowie i życie nasze, naszych najbliższych oraz innych użytkowników ruchu drogowego.”
– wyjaśnia Grażyna Łukasik, Safety, Health and Environment Project
Manager, Grupa Raben i dodaje – „Zapraszamy do nauki i zabawy
z naszą aplikacją. To tylko 20 minut, które może znacznie poprawić
bezpieczeństwo na drodze.”
Co roku na unijnych drogach śmierć ponosi ok 25 000 osób. W samej Polsce dochodzi do ponad 33 000 wypadków, w których rocznie
ginie ok 3000 osób. Główne przyczyny wypadków to nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, zachowanie
niewłaściwej odległości między pojazdami, ale także niebezpieczne
zachowania pieszych.
Aby wspólnie podnosić świadomość Polaków na drodze oraz
budować wzajemną kulturę bezpieczeństwa specjaliści ds. bezpieczeństwa z Grupy Raben, we współpracy z kierowcami opracowali
dedykowaną, edukacyjną platformę. Znajduje się na niej e-szkolenie
w formie 10 animacji tematycznych, które pokazują wybrane zasady bezpiecznych zachowań na drogach i placach manewrowych,
wpływające na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu
drogowego.

Zmiany w zespole
czołowego dewelopera

ÔÔSEGRO, fot. SEGRO

Monika Starowieyska awansowała na stanowisko Development
Managera w SEGRO, firmie dzia-

Monika Starowieyska

łającej, jako deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych
powierzchni magazynowych i produkcyjnych. W zespole SEGRO pojawił się również nowy pracownik
– Szymon Majcher, który objął
funkcję Project Managera.
Jako Development Manager
Monika Starowieyska wspiera dział odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych projektów
w ramach grupy SEGRO w Polsce.
Jest związana z SEGRO od 10 lat,
wcześniej pełniła funkcję Leasing
Managera.
Do jej nowych obowiązków
będzie należało aktywne po-

„Poprzez swoje przesłanie oraz przestępną animowaną formę, aplikacja
zachęca do tego by nie być
dzikim na drodze, szanować
innych użytkowników tras oraz zwracać uwagę na pojawiającą się
przy trasach leśną faunę.” – objaśnia Jakub Krzewina, koordynator CSR w Grupie Raben – „Do tego przypomina nam o tym, jak
ważne jest, aby prowadząc samochód zachować czujność, czyli
nie używać telefonów komórkowych, nie jeść w czasie jazdy,
zachować bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego przed nami,
skupić się w 100% na tym co dzieje się na drodze tu i teraz.”
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowców samochodów ciężarowych i osobowych, ale sprawdzić się w nim mogę
wszyscy użytkownicy ruchu drogowego. Każdy użytkownik po
zapoznaniu się z 10 animacjami otrzyma certyfikat ukończenia
kursu z hasłem „Nie bądź dziki” i może się nim podzielić, za
pomocą specjalnej funkcji na Facebooku oraz Linkedin, aby
zachęcić innych do bezpiecznej postawy na drodze. Natomiast,
pracownicy i kierowcy Grupy Raben, którzy zalogują się do
platformy imiennie, dodatkowo są zobowiązani ukończyć quiz
składający się z 15 pytań dotyczących zachowań na drodze. Pozytywny wynik generuje certyfikat ukończenia.
Platforma dostępna jest z poziomu strony www.niebadzdziki.pl
dla przeglądarek: Mozilla, Safari, Chrome, Opera i Internet Explorer /MS Edge, jak również na urządzenia mobilne, o minimalnej
rozdzielności 1280x720 px i systemem Adroid 5.0 lub wyższym
oraz dla iOS 9.0 lub wyższym.
Dodatkowo komunikację wspierać będą dedykowane zapachy
i naklejki na samochody z logotypem akcji i hasłem „Nie bądź
dziki” oraz dedykowana komunikacja na facebook’u Grupy Raben.
Platforma powstała przy współpracy z firmą specjalizującą się
w szkoleniach on-line, Smart Education.

szukiwanie lokalizacji pod nowe
projekty deweloperskie oraz realizacja strategii firmy polegającej
na umacnianiu obecności SEGRO
w pobliżu kluczowych aglomeracji i węzłów komunikacyjnych.
Monika Starowieyska rozpoczynała swoją karierę w firmach logistycznych takich jak Van Cargo
czy Nagel.
Do zespołu SEGRO dołączył
również Szymon Majcher, który
objął stanowisko Project Managera. Z wykształcenia inżynier
budownictwa, od 10 lat zarządza
projektami związanymi z branżą
nieruchomości biurowych, maga-
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zynowych i komercyjnych. Ostatnie pięć lat był związany z Arcadis
EC Harris, również na stanowisku
Project Managera. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na
Wydziale Budownictwa.

Szymon Majcher
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WYKORZYSTANY POTENCJAŁ
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny oraz europejski lider
w transporcie drobnicowym, uruchomi w tym roku 26 nowych
linii przewozów drobnicy morskiej (LCL). Dodatkowo firma
zwiększy częstotliwość sześciu połączeń - z wysyłek co dwa
tygodnie do cotygodniowych.
Do tej pory Dachser dodał do harmonogramu przesyłek LCL (less
than container load) następujące stałe połączenia: cotygodniowe
usługi z Bremy do nowych destynacji w Stanach Zjednoczonych
(Los Angeles, Nowy Jork, Chicago, Boston, Houston, Atlanta,
Charlotte) oraz z Hamburga do Indii (Nhava Sheva, Chennai).
Oprócz tego od 1 czerwca działa linia z Hamburga do New Delhi.
W przeciwnym kierunku dostępne są dwa połączenia z Nhava
Sheva i Chennai, które zostały uzupełnione o linie z New Delhi
i Bengaluru do Hamburga. Kolejnym nowym połączeniem jest
cotygodniowa linia z Szanghaju do Santos w Brazylii. Ponadto
Dachser uruchomi również połączenia z Antwerpii do Hong
Kongu, Veracruz, Singapuru, Busan i Nhava Sheva.
Atrakcyjność usług LCL polega na właściwym połączeniu konsolidacji przesyłek i regularnych, stałych kursów. Dzięki temu
klienci zyskują sprawne planowanie, lepiej dopasowane czasy
tranzytu oraz większą przejrzystość całego procesu. Dla przykładu czas tranzytu przesyłek między Bengaluru a Hamburgiem
wynosi 22 dni.
- Klienci decydujący się na nasze usługi LCL korzystają dzięki
atrakcyjnym czasom tranzytu, szybszej dostępności towarów
w miejscu przeznaczenia, większej elastyczności oraz precyzyj-

nemu planowaniu łańcucha dostaw - mówi Günther Laumann,
szef Global Ocean Freight w Dachser.
Dachser widzi ogromny potencjał w rozwoju swojej sieci przewozów morskich w ramach Dachser Interlocking: dzięki bliskiej
współpracy między obszarami Dachser Air & Sea Logistics oraz
Dachser European Logistics (transport drogowy), firma może
zaoferować w pełni zintegrowane rozwiązania logistyczne obejmujące transport, magazynowanie i usługi dodane. Jednocześnie dzięki jednorodnemu systemowi IT klienci Dachser mogą
nieustannie śledzić swoje przesyłki - od dostawcy w Europie do
odbiorcy znajdującego się w dowolnym miejscu na świecie.

REKLAMA
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TRANSPORT LODÓW
ÔÔRaben, fot. Raben

Czy jest coś lepszego niż chwila słodkiej ochłody w upalny dzień? Lody kojarzą nam się z beztroskim dzieciństwem, urodzinami,
nagrodą za dobre świadectwo czy pierwszą randką. Badacze odkryli nawet, że obniżają one poziom reakcji na stres. Ale żeby
nie straciły swoich magicznych właściwości, muszą być odpowiednio magazynowane oraz transportowane – i to jest właśnie
zadanie dla Fresh Logistics.
Waniliowe, czekoladowe, pistacjowe, owocowe… Mogą być w postaci sorbetu lub
z mlekiem, a także na patyku, w wafelku, kubeczku lub wyciskane. Mają tysiące
smaków i rodzajów i każdy z nas miał
okazję skosztować ich nie raz. Lody, bo
o nich mowa, najlepiej smakują latem, gdy
temperatura idzie w górę, i każdy szuka
chwili ochłody.
LODOŻERCY NA START!
W Unii Europejskiej największym producentem lodów są Włosi (aż 19 proc.
całej produkcji w UE). Według Eurostatu,
w 2016 roku wyprodukowali ich ponad pół
miliarda litrów (585 mln l), dalej plasują
się Niemcy (514 mln l), Francuzi (453 mln
l), Hiszpanie (300 mln l) oraz Polacy (263
mln l.)[1]. Łącznie w całej Unii w 2016 roku
wyprodukowano ponad 3 miliardy 200
milionów litrów lodów.
Zdecydowanie największymi lodożercami na świecie są mieszkańcy Nowej
Zelandii, którzy rocznie zjadają średnio
28,4 l lodów na osobę. Z kolei w Europie,
największymi smakoszami lodów są Finowie, zjadając 14,2 litra lodów rocznie na
osobę.[2] Natomiast Polacy, spożywają zaledwie około 4-5 l lodów na osobę rocznie.
Biorąc pod uwagę eksport tych mroźnych
smakołyków, prym wiodą takie kraje jak:
Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Włochy.[3] Polskie lody także robią karierę
poza granicami kraju. Według danych
Eurostat w pierwszych trzech kwartałach
2017 r. wolumen eksportu lodów z Polski,
zwiększył się o 23% do 50,9 tys. t, a jego
wartość wyniosła 104 mln EUR (21% więcej niż przed rokiem). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. z Polski wyeksportowano więcej lodów niż w całym 2016
r. Największym odbiorcą zimnych smakołyków z naszego kraju były Niemcy, gdzie
w okresie pierwszych trzech kwartałów
trafiło 14,1 tys. t tych produktów, czyli aż
o 55% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż
polskich lodów do Czech zwiększyła się
o 14% do 6,4 tys. t, a na Węgry wzrosła
o 55% do 5,0 tys. t. Należy natomiast
zauważyć, że eksport do Wielkiej Brytanii
zmniejszył się o 32% do 2,8 tys. t.[4]
Co ciekawe ulubione smaki Polaków,
podobnie jak wszystkich Europejczyków,
od lat się nie zmieniają, jest to tradycyjna
wanilia, czekolada i truskawka, które wszy-

scy doskonale znają z dzieciństwa. Jednak,
producenci stale poszerzają swoją ofertę
i wprowadzają nowe formaty oraz smakowe połączenia, aby zwiększać sprzedaż.
Co z pewnością nie ulega wątpliwości,
aby lody były czystą przyjemnością, do
naszych rąk muszą trafić zimne, bez odpowiednich warunków przechowywania
i transportu w chłodniach – nie byłoby to
możliwe.
LODY ZIMNE I ŚWIEŻE – LOGISTYKA TU
POMOŻE
W sektorze usług logistycznych wyrobów mrożonych najważniejsza jest jakość,
która bezpośrednio wiąże się z utrzymaniem temperatury produktu na odpowiednim poziomie w całym łańcuchu dostaw. Aby sprostać zadaniu, niezbędne
jest posiadanie specjalistycznej wiedzy,
odpowiednio wyposażonego taboru oraz
magazynów - mroźni. Flota przeznaczona
do przewozu produktów w temperaturze
poniżej -18 st. C, musi być w pełni sprawna
i wyposażona w urządzenia umożliwiające
rejestrację i wydruk pomiaru temperatury. Niezbędne jest wprowadzanie i utrzymywanie standardów oraz procedur dotyczących obsługi tego typu produktów,
a także zaangażowanie i uświadomienie

pracowników biorących udział w procesie.
„W Fresh Logistics Polska kładziemy
ogromny nacisk na bezpieczeństwo żywności, ponieważ jako pośrednik pomiędzy
producentem a konsumentem, jesteśmy
świadomi jak wielka odpowiedzialność
leży po naszej stronie. Działania podejmowane przez naszą firmę i wdrożone
procedury mają na celu monitoring CCP
(Krytycznego Punktu Kontrolnego), polegającego na badaniu temperatury od
chwili odbioru od klienta, poprzez cały
okres składowania i transportowania. Wymóg ten jest realizowany m.in. poprzez
nadzór nad urządzeniami utrzymującymi
właściwą temperaturę, eliminując ryzyko
niezachowania ciągu chłodniczego” – podkreśla Krzysztof Nowaczyk z Działu Jakości
Fresh Logistics Polska.
Wymagania temperaturowe dla asortymentu mrożonego, w szczególności lodów
i wyrobów głęboko mrożonych, generują
wysokie koszty zużycia energii. W przypadku transportu możemy mówić o kosztach wyższych o około 20% od kosztów
transportu w warunkach chłodniczych
(temperatura powyżej 0 st. C). Koszt energii związany z utrzymaniem specjalistycznych powierzchni magazynowych, wyposażonych w odpowiednie agregaty oraz
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śluzy chroniące przed wymianą powietrza ze światem zewnętrznym, jest około
dwa razy wyższy od kosztów związanych
z utrzymaniem temperatury kontrolowanej powyżej 0 st. C. Należy również liczyć
się z wyższymi kosztami pracowniczymi ze
względu na warunki pracy.
„Zapotrzebowanie na lody uzależnione jest przede wszystkim od warunków
pogodowych - a zatem praktycznie nieprzewidywalne. Największym wyzwaniem
dla producentów lodów i operatorów logistycznych jest dystrybucja towarów przy
skokach wolumenowych sięgających kilkuset procent z dnia na dzień” – wyjaśnia
Maja Kierzek-Piotrowska, Menedżer ds.
Obsługi Klienta w Fresh Logistics Polska.
Logistyka i transport lodów wymaga
niesamowitej precyzji oraz know-how.
Producenci chcąc sprostać wymaganiom
runku oraz sezonowości tego typu pro-

duktów, korzystają z usług wykwalifikowanych operatorów logistycznych, którzy
dzięki obsłudze różnych grup asortymentowych, mających swoje szczyty sprzedaży
w różnych okresach roku, są w stanie
zagwarantować nam bezpieczeństwo produktów oraz dostępność do pysznych
lodowych smakołyków podczas letnich
upałów.
KILKA SŁÓW O HISTORII LODÓW
Na koniec warto przypomnieć, że już
starożytni Grecy czy Rzymianie szukali
chwili lodowego orzeźwienia jedząc pokruszony lód bądź śnieg z dodatkiem soku
owocowego czy miodu. Niestety, sprowadzanie lodu z gór było bardzo kosztowne, dlatego też na taki rarytas mogły
sobie pozwolić tylko elity. Podobno nawet
Aleksander Wielki był koneserem mocno schłodzonego makaronu ryżowego

z wodą różaną zwanego faloodeh. Dopiero w XIX wieku, nastąpił zwrot w lodowej
historii. Powstały wówczas małe domowe
urządzenia do wyrobu lodów. Przełom
XIX i XX wieku przyniósł tak lubione do
dziś rożki, a w 1927 roku Otello Cattabriga
z Bolonii skonstruował pierwszą automatyczna maszynę do produkcji lodów. Nie
na darmo, Włochy po dziś dzień, uważane
są za europejską stolicę lodowych przyjemności.
Źródło: Eurostat
Źródło: https://www.worldatlas.com/
articles/the-top-ice-cream-consumingcountries-of-the-world.html
[3]
Źródło: http://www.worldstopexports.com/ice-cream-exporters/
[4]
Żródło: https://www.foodfakty.pl/
rynek-lodow-w-2017-roku
[1]
[2]

REKLAMA

Augusto Farfus
o przekraczaniu granic

ÔÔShell Helix

Partnerstwo techniczne Shell z BMW Motorsport to nowy rozdział historii, jaką Shell zapisuje w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Celem współpracy jest
opracowanie specjalnego oleju silnikowego
Shell Helix Ultra dla wszystkich samochodów
BMW M4 DTM, by zapewnić długotrwałą wydajność silnika w każdej sekundzie wyścigu
– bo w tym sporcie zaledwie sekundy dzielą
pierwsze miejsce od ostatniego.
Precyzyjnie skonstruowany silnik modelu
BMW M4, w czasie wyścigów DTM poddawany jest zdecydowanie większemu obciążeniu i wyższym temperaturom niż jednostka
napędowa w zwykłym samochodzie. Każdy
kierowca ma do dyspozycji jeden silnik na
cały sezon, dlatego olej silnikowy odgrywa
nadrzędną rolę, pomagając zapewnić jego
wydajność i niezawodność.
W tym roku Shell i BMW Motorsport wspólnie wzięli udział w mistrzostwach World
Endurance Championship (WEC), startując
w klasie GTE Pro Class podczas jednego z najbardziej prestiżowych wyścigów w sezonie
sportów motorowych – w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Świadcząc wsparcie na rzecz
zespołu BMW Motorsport w DTM i WEC, Shell
zdobywa wiedzę oraz doświadczenie, które
wykorzystuje opracowując innowacyjne produkty oraz technologie dla dwóch różnych,
lecz jednakowo wymagających dyscyplin
sportów motorowych.
Jako sportowiec muszę nieustannie pokonywać trudności i przekraczać granice – zarówno własne, jak i samochodu.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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FLOTA NOWYCH BOEINGÓW 777 FREIGHTER
ÔÔDHL Express, fot. DHL Express

Podczas Międzynarodowych Targów Powietrznych Farnborough, wiodący światowy dostawca przesyłek ekspresowych – firma
DHL Express ogłosiła, że złożyła zamówienie na 14 samolotów Boeing 777 typu Freighter. Kontrakt obejmuje jeszcze opcję zakupu
dodatkowych 7 samolotów. Pierwsze cztery maszyny mają być dostarczone do końca 2019 roku.
„Zakup 14 Boeingów wskazuje kierunek stopniowej wymiany naszej
starszej floty międzykontynentalnej. Wybraliśmy ten najbardziej
paliwooszczędny i najbardziej niezawodny typ samolotu dalekiego
zasięgu. Te maszyny przyczynią się do realizacji naszego celu, jakim
z pewnością jest redukcja emisji spalin i pozwolą nam obsługiwać
jeszcze więcej rynków dzięki lotom bez międzylądowań. Firma DHL
już wcześniej była użytkownikiem tego typu samolotu dla celów
logistycznej, kiedy w 2009 r. przyjęła dostawę trzeciego B777F wyprodukowanego przez Boeinga. Dzięki bogatemu doświadczeniu
w obsłudze tego typu maszyn, Boeing okazał się najlepszym samolotem we wszystkich aspektach działania, nasz wybór staje się bardzo
logiczny.” – wyjaśnia Ken Allen, CEO DHL Express.
Wymiana 14 interkontynentalnych maszyn na nowe, o porównywalnej ładowności, przyniesie pod względem operacyjnym znaczące
korzyści w zakresie kosztów, wydajności i niezawodności. Chociaż
firma w przeszłości głównie wynajmowała samoloty do obsługi swojej globalnej siatki połączeń, zakup własnej floty wpłynie pozytywnie
na wyniki finansowe DHL Express w przyszłości. Zaliczka została już
uwzględniona w firmowych rozliczeniach Capex na 2018 rok.
Zwiększenie sprzedaży transgranicznej w e-commerce wzrośnie
do 4,48 biliona dolarów do 2021 r. – co oznacza wzrost o 19,2%
rocznie. Inwestycja DHL w samoloty 777 Freighter jest bezpośrednią
odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na ekspresowe
przesyłki. Ten największy na świecie dwusilnikowym samolot transportowy, ma zasięg 4 900 mil morskich (9 070 kilometrów) i może
pomieścić ładunki do wagi 102 ton.

Międzynarodowe
spotkanie sieci WIN

ÔÔAsstrA , fot. AsstrA

Powszechnie przyjęta prawda głosi, że zarówno
każdy człowiek, jak i prowadzony przez niego
biznes, mają swoje mocne i słabe strony. Pora
nie zgodzić się z tą tezą. Mocne strony – owszem,
są obszary, w których tak człowiek, jak i jego
działalność, nie mają sobie równych. Jednak
pewne braki wbrew pozorom nie są przejawem
słabości. To nie pole porażki i powód do wstydu.
To dowód ambicji, aktywnego samodoskonalenia się i ustawicznego rozwoju, które największe
rezultaty przynoszą we współpracy z innymi jednostkami. W końcu co dwie głowy, to nie jedna.
Przedstawiciele branży TSL na całym świecie
doskonale zdają sobie sprawę z tego, że razem
można więcej. Podążając za daną dewizą zrzeszają się w różnych stowarzyszeniach i organizacjach paneuropejskich, by wspólnie rozwijać
swój biznes. Międzynarodowa grupa kapitałowa
AsstrA-Associated Traffic AG, jako świadomy
i dojrzały dostawca usług transportowo-logistycznych, ambitnie rozwija swoją działalność
angażując się w członkostwo w różnych globalnych stowarzyszeniach branżowych zwanych
sieciami.

Te najnowocześniejsze samoloty zredukują emisję CO2 o 18%
w porównaniu do zastępowanych maszyn. Pomoże to przyczynić
się do zrównoważonego rozwoju, zgodnie z celami DHL Express
w zakresie ochrony klimatu i do ograniczenia emisji spalin związanych z logistyką do zera do 2050 r.
DHL Express obsługuje ponad 260 dedykowanych samolotów
współpracując z 17 partnerskimi liniami lotniczymi. To ponad 600
lotów dziennie do 220 krajów świata.

Jedną z najnowszych sieci, do
jakiej AsstrA dołączyła w ostatnim czasie, jest organizacja WIN
(Worldwide Independent Network). AsstrA Russia wchodząca w skład grupy kapitałowej
AsstrA-Associated Traffic AG
stała się oficjalnym przedstawicielem światowej niezależnej
sieci logistycznej WIN w Rosji.
To niezwykle unikalne wyróżnienie, ponieważ AsstrA jest
jedynym przedstawicielem jednego z największych krajów na świecie w sieci
WIN. Stowarzyszenie założone w 1999 roku, dziś
reprezentuje szeroką grupę partnerów, których
biura znajdują się w 72 krajach.
W dniach 26-29 maja br. w Zurychu odbyło
się doroczne spotkanie GSM (General Sales
Meeting) członków sieci WIN, na którym AsstrA
Russia reprezentował Karol Barańczuk, Kierownik Działu Dostaw Drobnicowych, w którego
skład wchodzi również zarządzanie frachtem
lotniczym. Ekspert grupy kapitałowej wygłosił
podczas konferencji prezentację opowiadając
o wszystkich atutach AsstrA i oferowanych usługach, a także przeprowadził liczne spotkania
bilateralne.

„Dzięki specjalnej aplikacji, która umożliwiła
członkom konferencji wcześniejsze „umówienie
się” na spotkania, wszystkie mitingi przebiegały
niezwykle sprawnie. Mimo tego, że rozmowy
nie trwały zbyt długo, jako że program szczytu
był napięty, przeprowadziłem wiele ciekawych
i obiecujących spotkań. Na chwilę obecną ciężko mówić o konkretnych rezultatach odbytych
rozmów. Aczkolwiek już kilka dni po konferencji
otrzymaliśmy zapytania, m.in. na przewozy
z Holandii, z Singapuru, Filipin, Litwy oraz transporty do krajów WNP. Mamy nadzieję, że przełożą się one na wyniki biznesowe i wolumen”,
stwierdza Karol Barańczuk.
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ZMIANY PERSONALNE CONTINENTAL
ÔÔContinental , fot. Continental

Z początkiem lipca w dziale opon Continental nastąpiły zmiany
personalne na szczeblu kierowniczym. Nowym szefem działu
opon do samochodów użytkowych został Christian Koetz.
Jego miejsce, jako dyrektora działu opon do samochodów
osobowych i lekkich pojazdów ciężarowych w regionie EMEA
(Europa, Bliski Wschód i Afryka) zajął Philipp von Hirschheydt,
wcześniej odpowiedzialnym za regiony Azji i Pacyfiku (APAC).
Tym rynkiem w wyniku reorganizacji działu zarządza teraz
Ferdinand Hoyos.
Christian Koetz zastąpił dr. Andreasa Essera, który objął kierownictwo nad rynkiem opon ciężarowych w regionie Azji i Pacyfiku.
Zmiany nie dotyczą kadry zarządzającej najwyższego szczebla
– za pracę działu opon Continental z ramienia zarządu Continental AG nadal odpowiada Nikolai Setzer, członek zarządu oraz szef
działu opon Continental, który tak wyjaśnił powody reorganizacji
zespołu: Celem wprowadzonych zmian personalnych jest jak
najlepsze wykorzystanie rozległej specjalistycznej wiedzy oraz
międzynarodowego doświadczenia, jakie powołani dyrektorzy
zdobyli przez lata swojej pracy zawodowej. Dzięki temu nasz
globalny zespół zyskał nowe siły, aby zaspokajać potrzeby klientów jeszcze lepiej, dokładniej i szybciej. Jest to istotny element
długoterminowej strategii rozwoju firmy „Wizja 2025”.

Nowa siedziba oddziału STILL

Christian Koetz

Christian Koetz kierował pionem opon osobowych i dostawczych w regionie EMEA od czerwca 2011 r. Ponadto od 2015 do
2017 roku pełnił funkcję prezesa Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Opon i Gumy (ETRMA). W latach 2006–2011 Koetz
był pierwszym wiceprezesem centralnego Działu Badań i Rozwoju
firmy Continental w Hanowerze w Niemczech. Wcześniej pełnił
szereg funkcji w działach oryginalnego wyposażenia samochodów
osobowych i dostawczych w Ameryce Północnej i Hanowerze.

Strategiczna inwestycja LPP

ÔÔWojciech Podsiadły, fot. STILL

ÔÔRedip

Najbardziej wysunięty na południe oddział STILL
Polska przeprowadził się z początkiem lipca do
nowego obiektu. Choć stare i nowe miejsce dzieli
niespełna 10 kilometrów, zmieni się zaskakująco
wiele.
Większa, nowocześniejsza i doskonale skomunikowana – taka właśnie jest nowa siedziba
oddziału STILL Polska przypisanego do regionu
Katowice. Obiekt klasy A zlokalizowany w Psarach
przy ul. Akacjowej 4 stanowi element jednego
z największych parków logistycznych w tej części
kraju, zlokalizowanego bezpośrednio przy łączącej
Katowice z Warszawą trasie DK86 i skomunikowany z nią przez bezkolizyjny węzeł. Nieruchomość
jest połączona ze wszystkimi najistotniejszymi
węzłami tras A4, A1 i S1, gwarantując natychmiastowy dojazd do wszystkich kluczowych miejscowości Śląska. – Zmiana lokalizacji jest naturalnym
skutkiem rozwoju oddziału oraz stałej poprawy
koniunktury w regionie. - mówi Marek Schwarz,
Dyrektor oddziału Katowice w STILL Polska Znacznie nowocześniejszy i lepiej skomunikowany z krajową siecią dróg magazyn pozwoli nam
jeszcze sprawniej reagować na potrzeby klientów
przypisanych do Regionu Katowice – dodaje. Choć
starą i nową lokalizację dzieli zaledwie około 10
kilometrów, nowa siedziba lepiej spełnia wymagania rozwijającego się oddziału. Większy metraż i rozwiązania infrastrukturalne pozwalające
pomieścić nowe miejsca magazynowe znacząco
podnoszą sprawność procesów składowania,
transportu i spedycji.

Gdański producent odzieży wybuduje nowe
centrum dystrybucyjne na terenie gminy Brześć
Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie). Inwestycja
o wartości blisko 400 mln zł pozwoli na podwojenie obecnej powierzchni magazynowej firmy.
Nowe centrum ma docelowo obsługiwać sklepy
stacjonarne flagowej marki Reserved. Zatrudnienie znajdzie w nim około 1000 osób.
Prace projektowe na terenie inwestycji rozpoczną się jesienią tego roku. Zgodnie z planem centrum w Brześciu Kujawskim zostanie uruchomione na przełomie 2021 i 2022 roku. Powierzchnia
obiektu wyniesie 100 tys. m2. Z nowego centrum
dystrybucyjnego do salonów Reserved na całym
świecie będzie wysyłane tygodniowo nawet 10
mln ubrań i akcesoriów.
-Inwestycja w Brześciu Kujawskim wpisuje się
w strategię rozwoju LPP w nadchodzących latach.
Rozwój naszej sieci stacjonarnej w Polsce i za granicą oraz znaczący wzrost udziału sprzedaży internetowej to wyzwania, które wymagają zaawansowanego technologicznie zaplecza logistycznego
– mówi Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP ds.
logistyki i IT. Postawiliśmy na Brześć Kujawski ze
względu na jego położenie w centralnej Polsce,
świetne skomunikowanie z główną osią transportową naszego kraju oraz potencjał, jeśli chodzi
o rynek pracy. Duże znaczenie miało również
pozytywne nastawienie władz samorządowych do
naszej inwestycji – dodaje Jacek Kujawa.

Nowoczesny spedytor
ze 160-letnią tradycją

ÔÔC.Hartwig Gdynia, fot. C.Hartwig Gdynia

C.Hartwig Gdynia, jeden z liderów rynku
międzynarodowej
spedycji kontenerowej w Polsce, 1 lipca
obchodził 160-lecie działalności. Z tej okazji
w Gdyni zorganizowane zostaną m. in. wystawy
dotyczące historii firmy oraz jej obecnej działalności.
C.Hartwig Gdynia z Grupy Kapitałowej OT
Logistics, w lipcu 2018 r. obchodzi 160-lecie
działalności. Firma swoimi korzeniami sięga
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W czasach
PRL stanowiła jedno z najważniejszych przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodową
spedycją i logistyką, obecnie dzięki procesom
fuzji i przejęć, a także przynależności do Grupy
Kapitałowej OT Logistics, zdobyła znaczącą pozycję na spedycyjnej mapie Polski i Europy. Spółki
zależne od C.Hartwig Gdynia działają w Stanach
Zjednoczonych, w Niemczech i Wielkiej Brytanii,
co znacząco ułatwia obsługę ładunków wysyłanych przez klientów z Polski i do Polski.
„C.Hartwig Gdynia ma bardzo mocną pozycję
nie tylko na polskim, ale również regionalnym
rynku. Zatrudniamy ponad 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wspierają
naszych klientów w przewozie ok. 15 mln ton
różnych ładunków rocznie.”

Chronometr wydarzeń
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PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W FIRMIE WOBIT
ÔÔRedip, fot. P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.

W piątek, 27 lipca br. firma WObit w swojej siedzibie w Dęborzycach zorganizowała wyjątkowe spotkanie Premiera RP z zespołem
firmy oraz przedsiębiorcami z Wielkopolski, a także samorządowcami.
Szef rządu w swoim wystąpieniu poprzedzającym debatę podkreślił, że wzrost
gospodarczy, który mamy, zawdzięczamy przede wszystkim przedsiębiorcom.
Premier wyraził wdzięczność, że polscy
przedsiębiorcy są coraz bardziej kreatywni
i konkurencyjni na światowych rynkach.
„Zależy nam, żeby pracownicy zarabiali
jak najlepiej, w jak najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstwach” - mówił premier, wskazując na „potrzebę połączenia
kreatywności i zdyscyplinowania, ciężkiej
pracy na rzecz polskiej gospodarki”, aby to
osiągnąć. Odwołał się przy tym do sukcesu
Powstania Wielkopolskiego.
Jako przykład innowacyjnego przedsiębiorstwa przytoczona została firma WObit,
organizator i gospodarz spotkania, znana
m.in. z produkcji polskich robotów przemysłowych.
Premier RP oraz zgromadzeni goście
podczas wizyty mogli zobaczyć linię technologiczną, która prawie całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie firmy WObit związane z wytwarzaniem robotów i innych
urządzeń mechatronicznych. W skład linii
wchodzą takie urządzenia jak laser światłowodowy, prasa krawędziowa, maszyny
CNC wykorzystywane do obróbki skrawaniem. Ponadto firma posiada sekcję montowni (dział montażu mechatroniki), której
elastyczna organizacja umożliwia wytwa-

rzanie urządzeń w systemie zgodnym
z Industry 4.0. W skład obszaru produkcji
wchodzi również linia do automatycznego
i ręcznego montażu elektroniki.
Wymienione powyżej elementy dają firmie WObit znaczną przewagę konkurencyjną w obszarze najnowocześniejszych
technologii. Wyposażenie firmy wraz
z doskonale wyszkolonym personelem
czyni WObit niekwestionowanym liderem
w branży robotyki i elektromobilności
w naszym kraju.

Podczas spotkania, szef rządu oraz zaproszeni przedsiębiorcy wzięli udział w prezentacji urządzeń demonstrujących możliwości
firmy WObit, w tym robotów mobilnych MOBOT® AGV oraz robotów manipulacyjnych
typu Tower.
Premier Mateusz Morawiecki był pod
wrażeniem nowoczesności i innowacyjności
polskiej, rodzinnej firmy WObit oraz jej działań na polu współpracy nauki z biznesem
– takich jak objęcie patronatem klasy w zawodzie: technik mechatronik w Pniewach.

Chronometr wydarzeń
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NIEPOKOJĄCE DANE I SŁABE NASTROJE W MŚP
ÔÔEFL, fot. EFL

Barometr EFL , wskaźnik monitorujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach, spadł w III kwartale br. do najniższego poziomu
od początku 2015 roku (od kiedy jest realizowane badanie) i osiągnął wartość 52,9 pkt. (-8,3 pkt. kw./kw.). Wszystko za sprawą
wyraźnego spadku optymistów przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym z badanych kryteriów. W szczególności jest
to widoczne w prognozach sprzedaży i inwestycji.
- Nastroje w sektorze mikro, małych i średnich firmach monitorujemy już od ponad 3 lat i jesteśmy przygotowani na
cykliczną powtarzalność wyników. Zgodnie z tendencjami
z poprzednich lat, spodziewaliśmy się mniej optymistycznych
prognoz w III kwartale, jednak nie w aż tak dużej skali. W poprzednich latach różnice między wynikami II a III kwartału
wynosiły 1-3 pkt, podczas gdy teraz odnotowaliśmy ponad
8 pkt. spadek. Na taki stan rzeczy z pewnością wpływa wiele
czynników, m.in. kalendarz, pogoda, ale pod lupę wziąłbym
dwa. Pierwszy – wewnętrzny, który jest związany z brakiem
rąk do pracy. Z ostatnich danych GUS wynika, że w maju stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 6,1%, jednocześnie liczba
ofert zatrudnienia w I kwartale wzrosła o 14%. Drugi
czynnik – zewnętrzny. Być może zbliża się albo już jest
moment, kiedy polskie firmy zaczynają odczuwać spowolnienie gospodarki naszego zachodniego sąsiada.
Indeks obrazujący niemiecką koniunkturę ZEW spada
już od kilku miesięcy, a w lipcu osiągnął najniższy
poziom od kilku lat. A przecież Niemcy są głównym
partnerem handlowych polskiego przemysłu – mówi
Radosław Kuczyński, prezes EFL.

(z 35,1 proc. do 26 proc.)., natomiast grupa pesymistów zdecydowania wzrosła – z 15,5 proc. w II kwartale do 27,7 proc.
w III kwartale tego roku. Co więcej, w obszarze inwestycji,
więcej jest przedsiębiorców, którzy przewidują spadek niż tych,
którzy planują ich wzrost. Planowany spadek poziomu inwestycji sprawia, że MŚP wyrażają mniejsze zapotrzebowanie na
finansowanie zewnętrzne (-4 p.p. w ujęciu kwartalnym).
– Zgodnie z dotychczasowymi pomiarami, pomiędzy III a IV
kwartałem wartość głównego indeksu powinna spaść. Jednak liczymy, że po tak dużym spadku w obecnym pomiarze,
wskaźnik odwróci tendencje z poprzednich lat i odnotuje lekki
wzrost – mówi prezes EFL.

MŚP OBAWIAJĄ SIĘ SPOWOLNIENIA
Wynik Barometru EFL na III kwartał 2018 roku
wyniósł 52,9 pkt., czyli był o 8,3 pkt. proc. niższy
w porównaniu do II kwartału br. i o 6,4 pkt. niższy
niż w analogicznym okresie 2017 roku. Jednocześnie,
osiągnięty poziom jest najniższy od ponad 3 lat (pierwszy Barometr EFL realizowany był w I kwartale 2015
roku) i zbliżony do wyników pomiaru z I kwartału 2016
roku (53,1 pkt.). Eksperci EFL zwracają jednak uwagę,
że odczyt wciąż znajduje się ponad progiem OR , co
oznacza, że pomimo gorszych prognoz, mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa wciąż widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Na tak wyraźny spadek
nastrojów wpływ miał spadek odsetka optymistów,
przy równoczesnym wzroście pesymistów w każdym
z kryteriów. W szczególności widać to w przypadku
prognoz sprzedaży i inwestycji.
BEZ SZAŁU ZAKUPOWEGO
Odsetek osób, które spodziewają się większych
zamówień w ciągu III kwartału, spadł o 12,5 pp.
(z 44,2 proc. do 31,7 proc.), a tych, którzy obawiają się
mniejszego zapotrzebowania na ich produkty lub usługi, przybyło (z 9 proc. do 17,2 proc.). Szacowany spadek sprzedaży pociągnął za sobą mniej optymistyczne
oceny dotyczące płynności finansowej w porównaniu
do ubiegłego kwartału. Odsetek osób spodziewających się wzrostu płynności finansowej wyniósł 20,2%
(o 8 p.p. mniej w ujęciu kwartalnym).
W INWESTYCYJNYM DOŁKU
Podobną tendencję widać w przypadku planów
inwestycyjnych. Optymistów jest mniej o 9,1 pp.

Bilans
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NA FALI WZROSTU EKSPORTU
ÔÔDachser, fot. Dachser

Spółka Dachser Polska, należąca do grupy globalnego operatora logistycznego, w 2017 r. przetransportowała blisko 1,36
mln przesyłek o łącznej masie 492 tys. ton, czyli odpowiednio
o 14% i 10% więcej niż w 2016 r. W efekcie firma osiągnęła
w ubiegłym roku przychody w wysokości 389,8 mln zł, co
oznacza wzrost o 17%.
Wzrosty w wynikach powiązane są z systematycznym rozwojem
skali działalności Dachser w Polsce, gdzie operator specjalizuje
się w obsłudze eksporterów. W 2017 r. firma uruchomiła 10
dodatkowych bezpośrednich połączeń do Niemiec z niemal
wszystkich swoich 8 oddziałów oraz nowe połączenie z Poznania do Danii. Łącznie na koniec ubiegłego roku operator
dysponował rozkładem 77 codziennych połączeń drogowych,
dających polskim eksporterom dostęp do rynków Europy.
- Zapotrzebowanie na obsługę eksportu ciągle rośnie, ponieważ koniunktura w Polsce i w Europie sprzyja rozwojowi biznesu, a dodatkowo siłą napędową dla logistyki jest stale wzrastająca branża e-commerce. Dlatego Dachser regularnie zwiększa
listę bezpośrednich połączeń drobnicowych. Kierunkiem numer
jeden cały czas są Niemcy - do tego kraju eksportuje się z Polski
najwięcej towarów. W 2018 r. będziemy kontynuować rozbudowę naszych stałych połączeń drogowych - zapowiada dr inż.
Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Również w obszarze Air & Sea Logistics, Dachser rozwijał
nowe połączenia w drobnicy morskiej z Szanghaju i Hong Kongu oraz w eksporcie lotniczym. - To był wyjątkowy rok. Nasz
wolumen w eksporcie lotniczym wzrósł o ok. 60%. Wynika to
z uruchomienia serwisów konsolidacyjnych np. do Pekinu,
Chicago, Delhi, Seulu czy Szanghaju. Dzięki temu Dachser
zapewnia nowoczesne rozwiązania dla polskich eksporterów
działających nie tylko na rynkach unijnych, ale też globalnie komentuje Robert Pastryk, Dyrektor Generalny Dachser Air &
Sea Logistics w Polsce.
Dachser od dłuższego czasu oferuje rozwiązania logistyczne
dedykowane branży DIY. W ubiegłym roku firma do krajowego

Transakcje inwestycyjne
w pierwszym półroczu
2018 roku

ÔÔCushman & Wakefield , fot. Cushman & Wakefield

Według najnowszej analizy opracowanej przez
międzynarodową firmę doradczą Cushman
& Wakefield, w pierwszej połowie br. całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce
przekroczyła 3 mld euro, zamykając pierwsze
półrocze z wynikiem 3 246 mln euro, co oznacza
wzrost aż o 113% w porównaniu z pierwszym
półroczem 2017 roku.
W pierwszej połowie 2018 roku udział sektora
nieruchomości handlowych w łącznym wolumenie był najwyższy na rynku i stanowił 59% (1 902
mln euro) – jest to ponad dwukrotnie więcej niż
w analogicznym okresie rok wcześniej. Wysoki
poziom aktywności inwestycyjnej w tym sektorze wynikał głównie ze sfinalizowania dużych
transakcji portfelowych. Jednocześnie, wzrost
sprzedaży detalicznej w Polsce, zanotowany
pomimo wprowadzonego zakazu handlu w nie-

portfolio dodała ofertę skrojoną pod specjalistyczne potrzeby
przemysłu chemicznego. W ramach rozwiązania branżowego
Dachser Chem-Logistics, operator zapewnia najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów
niebezpiecznych i innych produktów chemicznych.
- W Dachser skupiamy się na oferowaniu rozwiązań logistycznych na najwyższym poziomie. Systematyczna rozbudowa
infrastruktury i zwiększanie skali działalności jest niezbędne, by
móc sprawnie realizować procesy logistyczne na rzecz współpracujących z nami firm. Dlatego stale podążamy za potrzebami naszych klientów, starając się zapewnić im jak najwięcej
możliwości. Efekty tego widać w wynikach Dachser w Polsce,
które są doceniane także na poziomie całej grupy – mówi dr
inż. Grzegorz Lichocik.
W kraju operator posiada 8 oddziałów, w których na koniec
2017 r. zatrudniał 442 pracowników. Dachser Polska należy do
wysoko ocenianych pracodawców - w 2017 roku firma została
uhonorowana tytułem Inwestor w Kapitał Ludzki, który jest
przyznawany wyłącznie na podstawie niezależnego i anonimowego badania przeprowadzonego wśród osób zatrudnionych
w danym przedsiębiorstwie.

dziele, zachęcał inwestorów do lokowania kapitału.
W sektorze nieruchomości biurowych także odnotowano wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych,
który w pierwszym półroczu br.
wyniósł 938 mln euro, czyli o 261%
więcej niż w pierwszej połowie roku
poprzedniego. Było to spowodowane
bardzo silnym popytem ze strony
najemców i dalszą kompresją wskaźnika pustostanów. Powyższe czynniki
– w połączeniu z perspektywą wzrostu czynszów
i stopami kapitalizacji nadal konkurencyjnymi
w porównaniu do tych obowiązujących na rynkach Europy Zachodniej – będą sprzyjać dalszemu wzrostowi aktywności inwestycyjnej.
Sektor nieruchomości magazynowych również
cieszył się rosnącym zainteresowaniem inwestorów, którzy w pierwszej połowie 2018 roku
ulokowali tu 338 mln euro, co stanowiło 10%
łącznych obrotów na rynku. Po zawarciu w ubiegłym roku rekordowej transakcji, jaką był zakup
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portfela Logicor przez China Investment Corporation za kwotę 750 mln euro, spodziewamy się
kolejnych rekordów w sektorze magazynowym
w nadchodzącym okresie. Podobnie, jak w przypadku nieruchomości biurowych, wyjątkowo
wysoki popyt na rynku najmu i perspektywa
wzrostu stawek czynszowych, mogą przyczynić
się do znacznego wzrostu aktywności inwestycyjnej w tym sektorze.
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RYNEK INWESTYCYJNY WART 6 MLD. EURO
ÔÔSavills, fot. Savills

Według firmy doradczej Savills, wartość transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w bieżącym
roku może być zbliżona do ubiegłorocznej. Beneficjentem wysokiej aktywności inwestorów w Europie może być Polska, co może
zaowocować kolejnym rekordem wartości transakcji spodziewanym na koniec 2018 r.
Z analiz przeprowadzonych przez Savills
wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie wyniosła łącznie 46 mld
euro, czyli o 8% mniej niż w analogicznym
okresie rok wcześniej. Wynik ten jest zasadniczo zgodny ze średnią długoterminową (-3%) pomimo charakterystycznej
dla pierwszego kwartału nieprzewidywalności.
W pierwszym kwartale bieżącego roku
wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła
m.in. w Polsce (+329%), Belgii (+248%)
i Luksemburgu (+144%). W Polsce znaczny
udział we wzroście obrotów miała sprzedaż portfela nieruchomości handlowych
za 1 mld euro, natomiast w Belgii – sfinalizowanie w pierwszym kwartale kilku
dużych transakcji rozpoczętych w czwartym kwartale 2017 roku. Z danych firmy
Savills wynika, że największymi rynkami
inwestycyjnymi w Europie są nadal Wielka Brytania, Niemcy i Francja, na które

przypada łącznie 63% zainwestowanego
kapitału.
Największe spadki aktywności inwestycyjnej odnotowano w Rumunii (-81%),
Czechach (-77%) i Holandii (-53%). W przypadku Czech i Holandii może to częściowo
wynikać z bardzo dużej aktywności inwestorów w 2017 roku, w którym zainwesto-

wali oni na tych rynkach znacznie więcej,
niż wynosi średnia długoterminowa. Ponadto spadek obrotów w pierwszym kwartale może być przejściowy, a w kolejnych
miesiącach można oczekiwać ponownego
wzrostu aktywności inwestycyjnej.

POPRAWA PRZYCHODÓW UPS
ÔÔUPS, fot. UPS

Spółka UPS ogłosiła wzrost rozwodnionego zysku na akcję w drugim kwartale o 8,2%, do poziomu 1,71 USD, oraz wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję o 23%, do poziomu 1,94 USD.
Skorygowane wyniki za Q2 2018 r. nie uwzględniają kwoty brutto
w wysokości 263 mln USD, tj. 0,23 USD na akcję po opodatkowaniu, dotyczącej kosztów procesów transformacyjnych, związanych przede wszystkim z programem dobrowolnych odejść
na emeryturę
– Firma UPS poczyniła znaczne postępy na drodze transformacji, mającej na celu wzmocnienie rentownego wzrostu spółki
i poprawienie dźwigni operacyjnej – powiedział David Abney, Prezes i Dyrektor Generalny UPS – Jesteśmy przekonani, że przyjęte
przez nas strategie pozwolą spółce tworzyć jeszcze lepszą jakość
dla klientów i akcjonariuszy.

SUMARYCZNE DANE SPÓŁKI ZA Q2 2018 R.:
• Przychody w ujęciu skonsolidowanym wzrosły o 9,6%, do
poziomu 17,5 mld USD, dzięki lepszym wynikom zanotowanym we wszystkich segmentach działalności.
• Średnia marża wzrosła o 4,6%, przede wszystkim dzięki
produktom oferowanym w ramach segmentu Deferred
Air w Stanach Zjednoczonych i segmentu międzynarodowego.
• Zysk netto zwiększył się o 7,3%, a skorygowany zysk
netto był o 22% wyższy niż w Q2 2017 r.
• Narastająco od początku roku spółka wygenerowała
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 7,2 mld USD.
• Odnotowano znaczący wzrost wolnych przepływów
pieniężnych: za pierwszą połowę roku osiągnęły one
wartość 4,4 mld USD, głównie dzięki działaniom transformacyjnym, które przyczyniły się do poprawy kapitału
obrotowego.
• Narastająco od początku roku wysokość dywidendy na
akcję wzrosła o 10%, do 1,6 mld USD, a wartość wykupionych akcji wyniosła 511 mln USD.
• W pierwszej połowie 2018 r. spółka poniosła nakłady
inwestycyjne w wysokości 2,8 mld USD.
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INWESTYCJA W IDEALNE
MIEJSCE DO ROZWOJU
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, oddał do użytku kolejny
magazyn na potrzeby logistyki kontraktowej oraz rozbudował
biuro w Überherrn w Niemczech. Oddział, który jest jedną z najważniejszych lokalizacji w sieci Dachser, został powiększony
o ponad 19 tys. mkw., dzięki czemu całkowita powierzchnia
magazynowa wzrosła tam do 62 tys. mkw., a liczba miejsc
paletowych sięgnęła 110 tys. Najnowsza inwestycja Dachser
kosztowała ok. 15 mln euro.
- W ostatnich latach wiele firm uruchomiło swoją działalność
w Überherrn. Z jednej strony z powodu dogodnej lokalizacji
w pobliżu granic z trzema państwami, z drugiej dzięki istnieniu
optymalnych warunków na potrzeby produkcji, logistyki i usług.
Wszystko to czyni Überherrn również idealnym miejscem dla
rozwoju Dachser - mówi Oliver Wild, Dyrektor Generalny centrum
logistycznego Dachser Saarland.
W 2016 r. centrum logistyczne zostało powiększone o magazyn
logistyki kontraktowej na 11 tys. mkw. i ok. 22 tys. miejsc paletowych. Zaledwie dwa lata później obiekt został rozbudowany
o dodatkowe 19 tys. mkw., przeznaczone na magazyn wysokiego
składowania z 35 tys. miejsc paletowych. Operator powiększył
też biuro o 300 mkw. Łączne wydatki na tę inwestycję wyniosły
ok. 15 mln euro.
- Logistyka od dawna jest warunkiem sukcesu dla firm produkcyjnych. Dlatego też Dachser nieustannie inwestuje w rozbudowę
usług logistyki kontraktowej i swoje centra logistyczne, jak to ma

miejsce teraz w Überherrn – mówi Alexander Tonn, Dyrektor Zarządzający Dachser European Logistics w Niemczech.
Połączenie fachowej wiedzy z zakresu magazynowania oraz
krótkich czasów transportu, dzięki europejskiej sieci Dachser,
sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na zawarcie współpracy.
Lokalizacja w Überherrn odgrywa szczególną rolę w sieci Dachser. Oprócz regularnej działalności oddziału za dnia, centrum
logistyczne przejmuje w nocy funkcję Eurohubu, jako jednego
z trzech głównych węzłów Dachser do obsługi europejskich
przesyłek drobnicowych. Codzienne połączenia do 339 lokalizacji w Europie gwarantują dostawy w czasie od 24 do 48 godzin.
Około 660 pracowników jest odpowiedzialnych za płynną obsługę
miesięcznego wolumenu transportu, który wynosi około 71,8 tys.
ton. System transportu drogowego Dachser European Logistics
ściśle zazębia się z usługami transportu lotniczego i morskiego,
realizowanymi przez Dachser Air & Sea Logistics, którego oddział
również znajduje się w Überherrn.

DOBRY START DO WIĘKSZEGO
WZROSTU WOLUMENÓW
ÔÔAsstrA, fot. AsstrA

W pierwszej połowie 2018 r. grupa kapitałowa AsstrA zrealizowała ponad 62 tys. zamówień, co daje wynik o 10% wyższy niż
w ubiegłym roku. Największy udział w portfelu usług firmy stanowią przewozy drogowe - 90% realizowanych transportów.
Przewozy ładunków drogą morską utrzymują się na poziomie 5%, udział kolei to 3%, zaś transportu lotniczego - 2%. W ciągu
pierwszego półrocza 2018 roku agenci celni AsstrA wydali ponad 15 000 deklaracji celnych. Łączna waga wszystkich przewożonych
ładunków wyniosła około 2 milionów ton.
Wśród najczęściej transportowanych ładunków w AsstrA na pierwszym miejscu
plasuje się sprzęt AGD i RTV z udziałem
na poziomie 14%. Kolejnymi liderami
pod względem ilości dostaw były towary przemysłu chemicznego - 13%,
branży motoryzacyjnej - 12%, produkty
przemysłu spożywczego - 10%, a także
urządzenia przemysłowe - 10%.

AsstrA-Associated Traffic AG świadczy
kompleksowe usługi w zakresie międzynarodowego transportu towarów „od
drzwi do drzwi” na ponad 1 400 trasach
na terytorium Europy, Azji i Ameryki.
„W drugiej połowie br. roku planujemy zwiększyć liczbę zamówień o 25%
w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy 2018 roku. Zamierzamy również
znacząco rozszerzyć nasze wolumeny
w transporcie kombinowanym: samochodowy – kolejowy; morski – kolejowy – drogowy; lotniczy – drogowy,
w tym usługi brokera celnego. Do końca
roku spodziewamy się także znacznego
wzrostu udziałów w segmencie logistyki
projektowej”, komentuje Dmitrij Lagun,
Dyrektor Generalny AsstrA-Associated
Traffic AG.

Bilans

Łączne przychody AsstrA w Polsce
przekroczyły w pierwszym półroczu br.
28,6 mln euro, co o 24% przewyższa
wyniki z 2017 roku. Ilość realizowanych
transportów wzrosła o 26%. Całkowita
masa wszystkich ładunków przewożonych przez terytorium Polski wyniosła
ponad 340 tys. ton.
Największą popularnością wśród
polskich Klientów cieszą się przewozy
drogowe, stanowiące 92% ogólnej liczby zamówień. Największy udział pod
względem generowanych przychodów
w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018
roku przypada na transport drogowy,
intermodalny i morski.
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NOWE FUNKCJE I OPROGRAMOWANIE DRUKAREK
ÔÔRedip, fot. ZEBRA

Nowe mobilne drukarki klasy premium przeznaczone do drukowania etykiet i rachunków przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej dzięki lepszej wydajności, łączności i ulepszonym możliwościom zarządzania urządzeniami.
Firma Zebra Technologies Corporation , lider rynku komputerów mobilnych, skanerów i drukarek kodów kreskowych,
oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające
widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, zaprezentowała nową serię mobilnych drukarek etykiet i paragonów
ZQ600, zaprojektowaną z myślą o zwiększeniu produktywności
pracowników sklepów, zapleczy i magazynów. Drukarki z serii
ZQ600, bazujące na projekcie popularnych urządzeń firmy
Zebra z serii QLn, zostały wyposażone w łatwy w obsłudze kolorowy wyświetlacz z menu z możliwością personalizacji. Urządzenia ma również wydajną baterię i oferują zaawansowane
funkcje łączności bezprzewodowej, które pozwalają usprawnić
realizację takich zadań, jak zarządzanie cenami i przyspieszyć
transakcje w sklepach detalicznych.
Drukarki mobilne ZQ600 zostały zaprojektowane z myślą
o zastosowaniach wymagających drukowania dużych ilości etykiet i rachunków w sektorach handlu detalicznego, transportu
i logistyki oraz produkcyjnym. Nowe urządzenia sprawdzają się
w usługach „click and collect”, zarządzaniu cenami w magazynach i sklepach, kontroli zgodności cen oraz obsłudze punktów
sprzedaży, przyjmowaniu zamówień, pakowaniu, wysyłkach
oraz bezpośrednich dostawach do sklepów i w ekologistyce.
Kolorowy wyświetlacz z łatwym w obsłudze interfejsem
użytkownika ogranicza konieczność przeprowadzania szkoleń
dla użytkowników nowych drukarek. Klarowne sygnalizowanie
alertów, statusu drukarki i błędów pozwala na bieżąco rozwiązywać pojawiające się podczas pracy problemy.
Modele z serii ZQ600 zostały wyposażone w baterie o największej pojemności w swojej klasie oraz opatentowaną technologię firmy Zebra — Power Smart Print (PSPT). To zaawansowane rozwiązanie maksymalizuje wydajność baterii, obliczając
i dostarczając dokładną ilość energii wymaganą do wykonania
wydruku najlepszej dostępnej jakości.
Keith LeFebvre, wiceprezes działu Specialty Printing Group
w Zebra Technologies, powiedział że: „Jako lider w sektorze drukarek mobilnych Zebra jest zobowiązana do stałego

wprowadzania ulepszeń i innowacji. Drukarki ZQ600 to unowocześnione wersje naszej flagowej serii QLn. Urządzenia te
zostały wyposażone w nowe funkcje i oprogramowanie, które
usprawniają działalność przedsiębiorstwa dzięki optymalizacji
wydajności pracowników, obniżeniu kosztów operacyjnych
i poprawie satysfakcji klienta”.
Drukarki z wbudowaną technologią PSPT pozwalają zaoszczędzić od 20 do 30 proc. energii baterii, dzięki czemu sprzedawcy i pracownicy magazynowi mogą przepracować całą
zmianę bez konieczności doładowywania urządzenia w trakcie
zmiany.
Drukarki ZQ600 firmy Zebra oferują najnowocześniejsze
funkcje do obsługi łączności bezprzewodowej (Wi-Fi), zapewniające przemieszczającym się pracownikom bezpieczne,
stabilne połączenie.
Seria ZQ jako jedyna na rynku oferuje użytkownikom funkcję wybudzenia urządzenia przez Wi-Fi, która automatycznie
aktywuje drukarkę ze stanu uśpienia, umożliwia pracownikom sklepu natychmiastowe drukowanie etykiet i rachunków,
a przy okazji oszczędza energię, wydłuża czas pracy na baterii
i eliminuje konieczność ponownego uruchamiania urządzenia.
Drukarki serii ZQ600 obsługują pakiet oprogramowania
Print DNA™, w którego skład wchodzą innowacyjne aplikacje,
narzędzia użytkowe i deweloperskie zapewniające doskonałe
efekty drukowania dzięki lepszym zabezpieczeniom, poprawionej wydajności, uproszczonemu zdalnemu zarządzaniu
i łatwiejszej integracji.

Technologie
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INDYWIDUALIZACJA DOŚWIADCZEŃ ZAKUPOWYCH TO
KLUCZ DO CYFROWEJ TRANSFORMACJI SEKTORA HANDLU
ÔÔJarosław Sokolnicki , fot. Microsoft

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie niesie technologia,
branża handlowa jest w stanie w jeszcze większym stopniu
odpowiedzieć na potrzeby klientów. Przenikanie się kanałów dotarcia jest już normą, a Klienci 5.0 oczekują ewolucji
strategii omnichannel i jeszcze bardziej spersonalizowanego
podejścia, które związane jest z indywidualizacją produktu
i oferty.
Firmy z sektora handlu detalicznego jeszcze nigdy nie
miały na wyciągnięcie ręki tak zaawansowanych narzędzi
mierzących upodobania i zachowania konsumentów na
wszystkich etapach procesów zakupowych. Personalizacja i indywidualizacja doświadczeń oraz konieczność
tworzenia pełnego obrazu zachowań klientów to tylko
wybrane wnioski, które wyklarowały się na bazie wywiadów z przedstawicielami zarządów największych polskich
firm oraz dostawców technologii dla branży handlu i usług
w ramach inicjatywy Digital Excellence, CIONET oraz Microsoft. „Digital Business Transformation” wskazuje na czynniki
i trendy takie jak automatyzacja czy wykorzystanie sztucznej
inteligencji, które włączone do strategii cyfrowej obecności
na rynku, pozwolą firmom na uzyskanie wyraźnej przewagi
i szybszą ekspansję.
Najważniejsze jest, umiejętnie odczytać potrzeby klienta i zaproponować wyjątkowe doświadczenie niezależnie
od sposobu w jaki klient robi zakupy. Rozmowy z liderami

rynku w oparciu o analizę Modelu Cyfrowej Gotowości (Digital Excellence Model) pokazują, że kluczem do dotarcia
do klientów jest umiejętne odpowiadanie na ich potrzeby.
Ujednolicona komunikacja do szerokiego grona konsumentów coraz częściej ustępuje miejsca ofercie „szytej na miarę”,
która odpowie na konkretne potrzeby klienta, uwzględniając
jego przyzwyczajenia i potrzeby, ale także oferując coraz to
najnowsze udogodnienia takie jak na przykład możliwość
dokonania zakupów bez kolejki.

SYSTEM DO PRACY W WĄSKICH ALEJKACH
ÔÔWojciech Podsiadły, fot. STILL

Na rynek wszedł zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów CeMAT 2018 system AFC, który przez kompensację nierówności
podłoża wspiera jazdę wózków przeznaczonych do pracy w bardzo wąskich alejkach.
ROZWIĄZANIE MA SZANSĘ
ZREWOLUCJONIZOWAĆ PROCESY
W MAGAZYNACH O DUŻEJ GĘSTOŚCI
SKŁADOWANIA.
System Aktywnej Kompensacji Podłoża
(ang. Active Floor Compensation, AFC)
jest od niedawna opcjonalnie dostępny
jako wyposażenie wózków systemowych
STILL MX-X. Wszystko wskazuje na to, że
system może odmienić sposób myślenia
o wydajności pracy w wąskich alejkach
i wkrótce stać się punktem odniesienia
dla innych rozwiązań. Innowacyjność AFC
polega na tym, że zamiast tłumić drgania
masztu ograniczające efektywność kom-

pletacji na najwyższych kondygnacjach
regałów, u podstaw eliminuje on przyczynę ich powstawania. Jego czujniki rejestrują względną wysokość kół na osiach
nośnych. Ich położenie jest natychmiast
wyrównywane w odpowiedzi na różniące
się odczyty. Dzięki szybkim procesorom
wykorzystanym w systemie, reaguje on
bez najmniejszych opóźnień nawet przy
maksymalnej prędkości jazdy.
W związku z tym rama pojazdu jest
przez cały czas wypoziomowana, a maszt
– w efekcie – utrzymany w idealnym pionie. Pozwala to do minimum ograniczyć
jego drgania, umożliwiając tym samym
sprawniejsze wykonywanie zadań przeładunkowych. W rezultacie maksymalizuje
się wydajność oraz bezpieczeństwo pracy. Co więcej, dzięki AFC można zaoszczędzić na renowacji posadzki. W przypadku powstania najdrobniejszych nawet
nierówności w wąskich alejkach, by zachować efektywność procesów transportowych konieczne było dotychczas
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wyrównywanie podłoża. Dzięki nowemu
systemowi STILL niedoskonałości powierzchni są kompensowane i pozostają bez wpływu na jakość i tempo pracy
wózka i operatora. . – Dumą napawały
już uzyskane przez pojazdy wyposażone
w system Aktywnej Stabilizacji Ładunku
ogólne zwyżki wydajności na poziomie
5% - mówi Thomas A. Fischer CSO STILL
GmbH. – Układ AFC idzie jednak o krok
dalej. Zamiast tłumić drgania, eliminuje
przyczynę ich powstawania. Na rynku
dotychczas nie było niczego podobnego
– podsumowuje.
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MONITORING TRANSPORTU CIĘŻKIEGO
ÔÔRedip, fot. Pixabay

Nowe mobilne drukarki klasy premium przeznaczone do drukowania etykiet i rachunków przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej dzięki lepszej wydajności, łączności i ulepszonym możliwościom zarządzania urządzeniami.
Nowoczesne procesy logistyczne bazują w znacznej mierze na odpowiednim wykorzystaniu modułów lokalizacyjnych. Wyposażenie
w monitoring samochodów ciężarowych, kontenerów oraz naczep
pozwala lepiej i efektywniej zarządzać całą flotą, a dodatkowe
akcesoria umożliwiają bieżące nadzorowanie całego szeregu parametrów – od ubytku paliwa, po otwarcie pokrywy silnika czy wyjazd
z ustalonej strefy (np. poza granicę kraju).
Systemy telematyczne bazujące na usługach lokalizacyjnych
pozwalają zwiększać efektywność poprzez optymalizację działań
i wydatków. To możliwe m.in. za sprawą nadzorowania tras pokonywanych przez samochody firmowe, odczytywania i analizowania
parametrów eksploatacyjnych pojazdów oraz kontrolowania czasu
spędzanego przez pracowników na rzeczywistym wykonywaniu
obowiązków. Fleet manager lub właściciel floty wyposażonej w najnowocześniejsze systemy monitoringu może zostać poinformowany
za pośrednictwem specjalnej aplikacji, wiadomości e-mail oraz SMS-ów o takich zdarzeniach, jak:
• uruchomienie pojazdu w określonych godzinach (najczęściej
nocnych),
• holowanie,
• wyjazd z ustalonej strefy (np. granice miasta czy państwa),
• otwarcie drzwi,
• otwarcie przestrzeni ładunkowej,
• nagły ubytek paliwa,
• odcięcie zasilania w aucie,
• poruszanie się pojazdu bez autoryzacji,
• otwarcie pokrywy silnika,
• otwarcie wlewu paliwa.
• wypadaek, zderzenie
• zagłuszanie sygnału GSM

„Alarmy to nie tylko wiedza dotycząca samego auta. To realna
możliwość wglądu we wszystkie informacje zarówno o pojeździe,
jak i o osobie się nim posługującej oraz szansa na zwiększenie bezpieczeństwa. W przypadku klientów indywidualnych może być to
jedyna sposobność na odzyskanie skradzionego auta. W przypadku
właścicieli flot w grę wchodzą redukcja kosztów, podniesienie skuteczności działań i zabezpieczenie mienia przed kradzieżą” – zauważa Dariusz Kwakszys, IT Manager w firmie Gannet Guard Systems.

TOWAR POD PEŁNĄ KONTROLĄ
W przypadku zastosowania modułów lokalizacyjnych i szeregu
dodatkowych akcesoriów, właściciel i zarządza floty zyskuje zdalny dostęp do informacji o stanie, w jakim znajduje się ładunek.
Czujniki temperatury oraz wilgotności powietrza umożliwiają
kontrolowanie środowiska transportowania towaru, a tym samym reagowanie na nieprawidłowości, których skutkiem mogą
być wymierne straty. Dodatkowo moduły, które wykorzystują
komunikację poprzez szynę CAN pojazdu (nie wszystkie auta
dostawcze ją posiadają), są w stanie za pomocą tego protokołu
odczytywać temperaturę w samochodach-chłodniach.
Czujniki temperatury umożliwiają pomiar w zakresie od
-50°C do +70°C. Dane są dostępne zarówno po zalogowaniu do
aplikacji GanFleet, jak i w późniejszych raportach. Najbardziej zaawansowane rejestratory pozwalają na podłączanie do czterech
czujników temperatury, nagrywanie, zapisywanie i drukowanie
do 16 tys. odczytów w różnych odstępach czasu.
SKRADZIONY = ODNALEZIONY
Systemy monitoringu to z jednej strony doskonałe narzędzie
do zarządzania flotą, a z drugiej najnowocześniejsza ochrona
auta przed kradzieżą. Najlepiej w tym wypadku spisują się rozwiązania bazujące zarówno na dedykowanych częstotliwościach
radiowych, jak i GPS/GSM. To unikalne rozwiązania posiadające
własne, niezależne zasilanie bateryjne. Umożliwiają m.in. lokalizację pojazdów w Europie, identyfikację kierowcy, kontrolę paliwa oraz dostęp do szeregu rozbudowanych raportów. Systemy
takie jak GanTotal mogą być wykorzystywane do zarządzania
wszelkim mieniem ruchomym: od samochodów osobowych
i ciężarowych, przez maszyny budowlane i rolnicze, po łodzie,
przyczepy, pociągi, bankomaty i samoloty. Sprawdzają się m.in.
w wynajmie i leasingu, logistyce, transporcie i dystrybucji oraz
działaniach z zakresu bezpieczeństwa.
„Cała akcja namierzania skradzionego pojazdu leży po stronie
Gannet Guard Systems i jest prowadzona we współpracy z Policją. Właściciel nie musi się o nic martwić. Jedyne, co powinien
zrobić, to zgłosić kradzież w centrali Gannet Guard Systems
i czekać spokojnie na informację, że pojazd został odnaleziony”
– dodaje Dariusz Kwakszys.

Logistyka kontraktowa
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ASSTRA ROZWIJA SKRZYDŁA
ÔÔASSTRA, fot. ASSTRA

115 lat. Dokładnie tyle czasu minęło od pierwszego w historii ludzkości lotu samolotem. Czy bracia Wright wznosząc się w powietrze na 12 sekund skonstruowaną samodzielnie maszyną spodziewali się, że wystarczy zaledwie ponad dziesięć dekad, aby
samolot stał się jednym z najważniejszych środków transportu osób i towarów?
ROŚNIE WOLUMEN CARGO W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Rynek lotniczy to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi
gospodarki. Jak poinformowało Międzynarodowe Zrzeszenie
Przewoźników Powietrznych (IATA), ruch cargo na całym świecie
w pierwszym półroczu 2017 roku wzrósł o 10,4 %. To największa
dynamika od ostatnich siedmiu lat. Za dwie trzecie dobrych wyników cargo wg IATA odpowiadają przewoźnicy z rejonu Azji i Pacyfiku, a także z Europy, którzy przewieźli o 6,1 % towarów więcej
w zestawieniu z 2016 rokiem.
Dobra kondycja przewozów lotniczych wiąże się przede wszystkim z poprawą koniunktury gospodarczej na całym świecie. Popyt
na usługi transportowe rośnie w szybszym tempie niż kiedykolwiek
od momentu globalnego kryzysu finansowego, zwłaszcza jeśli
chodzi o transport lotniczy.
STAWKI ROSNĄ
Karol Barańczuk, Kierownik Działu Dostaw Drobnicowych,
w którego skład wchodzi również zarządzanie frachtem lotniczym,
z międzynarodowej grupy transportowo-logistycznej AsstrA-Associated Traffic AG, zwraca uwagę, że od czerwca zeszłego roku
dо chwili obecnej zaczęły pojawiać się problemy z dostępnością
miejsca w samolotach operujących z Europy Zachodniej, Centralnej
i Wschodniej do USA, Kanady oraz do Ameryki Południowej. Podkreśla on również, że od czerwca 2017 stawki zaczęły stopniowo
rosnąć, by w listopadzie tego samego roku osiągnąć maksymalny
pułap.
„Co ciekawe, wysokość stawek utrzymuje się na mniej więcej tym
samym poziomie do chwili obecnej. Nie jest to wyłącznie opinia
spedytorów. Analogiczne stanowisko prezentuje wielu GSA (General Sales Agent) oraz linie lotnicze operujące na terenie Europy.
Wysokość stawek frachtowych wzrosła w niektórych przypadkach
nawet 80-90 % w zależności od poziomu serwisu. Co ważne, klienci
aktualnie wybierają wyższą jakość usług i za krótszy czas tranzytu
gotowi są zapłacić więcej, - zauważa Karol Barańczuk. Stawki frachtowe z Federacji Rosyjskiej do USA, Kanady oraz do Ameryki Południowej są raczej na tym samym poziomie i nie uległy zmianie. Co
więcej, z dnia na dzień można rezerwować miejsce w samolotach
ze stuprocentową gwarancją, że towary zostaną wysłane. Import
ładunków z USA również nie stanowi problemu”, konstatuje Kierownik Działu Dostaw Drobnicowych z AsstrA. Zdaniem eksperta
przyczyną takiego stanu rzeczy może być właśnie wspomniana
wyżej poprawa sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie,
a co za tym idzie wzrost kursu walut, który stymuluje eksport.
MAŁA MASA, WYSOKA WARTOŚĆ
Należy podkreślić, że zadowalające wyniki notuje nie tylko segment cargo. Większość przewoźników pasażerskich również jest
w dobrej kondycji. Jako europejski rekordzista w tym segmencie
pozycjonuje się Ryanair.
Rynek cargo jest bezpośrednio powiązany i zależny od przewozów pasażerskich, mając w nim od ok. 50 % do 80 % udziału
w zależności od kraju. Na drugim miejscu plasują się loty międzykontynentalne. Masa ładunków przewożonych drogą powietrzną
jest procentowo niewielka - to tylko i aż 1 % całego handlu międzynarodowego. Są to jednak przedmioty wartościowe, stanowiące
ponad jedną trzecią wartości ogółu handlu międzynarodowego.

W samolotach transportowane są przede wszystkim lekkie, ale
wartościowe produkty, na przykład takie jak elektronika czy leki.
COURIER ON BOARD
W grupie kapitałowej AsstrA-Associated Traffic AG dostawa małych ładunków realizowana jest z wykorzystaniem usługi „kurier na
pokładzie” (courier on board). To innowacyjny serwis i ekspresowe
rozwiązania logistyczne wykorzystywane przy transporcie takich
rodzajów ładunków, jak części zamienne do urządzeń, próbki
wystawowe i prototypy towarów, a także przedmioty osobiste,
ważne dokumenty. Usługa ta cieszy się popularnością wśród firm
o globalnym zasięgu działalności, począwszy od indywidualnych
przedsiębiorców po czołowych producentów i importerów.
Jak podkreśla Karol Barańczuk, „Serwis „kurier na pokładzie”
umożliwia ekspresową dostawę małych ładunków w dowolne miejsce na świecie. Specjalnie przeszkoleni kurierzy AsstrA odbierają
przesyłki od nadawcy i przekazują je do odbiorców praktycznie
,,z rąk do rąk’’. Warto zaznaczyć, że waga ładunków przewożonych
w ramach dostawy kurierskiej ekspresowej może wynosić maksymalnie 8-11 kg, a kwota na fakturze nie powinna przewyższać
5 000 USD”.
Dzięki tej usłudze klient oszczędza czas i koszty na odprawach
celnych, które są niezbędne w przypadku innych transportów.
Odbiorca może otrzymać swój ładunek od razu po wylądowaniu
samolotu, co jest istotne jeśli chodzi o ładunki z krótkim terminem
ważności, bądź w przypadku napiętych terminów dostawy.
Karol Barańczuk komentuje, że przewóz niektórych klas towarów z wykorzystaniem międzynarodowej usługi kurierskiej nie
jest dozwolony. Należą do nich ładunki objęte zakazem przewozu
transportem lotniczym, a więc substancje niebezpieczne należące
do określonych klas zagrożenia DGR, substancje żrące, toksyczne
oraz materiały wybuchowe. Transport lotniczy takich towarów
może być przyczyną uszkodzenia powietrznego środka transportu
oraz zagrażać życiu pasażerów.
ASSTRA AEROSPACE
Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług i spełnienia indywidualnych potrzeb klientów, w grupie AsstrA powstał projekt
Aerospace, który specjalizuje się przede wszystkim w przewozach
elementów i części zapasowych dla firm sektora lotniczego i kosmicznego. Wysoko wykwalifikowani specjaliści AsstrA dobrze znają wszelkie aspekty tego typu przewozów, dlatego ponad połowa
realizowanych projektów dla branży lotniczej związana jest z przewozami komponentów lotniczych. Obecnie AsstrA jest jedyną
firmą na terytorium krajów WNP, która należy do stowarzyszenia
międzynarodowych spedytorów Aerospace Logistic Group. Dzięki
członkostwu w tej sieci grupa może oferować klientom z branży
aerospace usługi na najwyższym poziomie w korzystnej cenie.
ROZWIJAMY SKRZYDŁA
AsstrA-Associated Traffic AG realizuje przewozy lotnicze niemal
na wszystkich kierunkach. Jak zauważa Karol Barańczuk: „Łączna
wartość obrotu w 2017 roku zwiększyła się o 84 % w stosunku
do poprzednich dwunastu miesięcy. To dobry wynik. Również
całościowa masa ładunków przewożonych w 2017 roku wzrosła
o 61 % w porównaniu z rokiem 2016. Takie wyniki motywują. Nie
zamierzamy spocząć na laurach. Rozwijamy skrzydła”.
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PIERWSZY NA ŚWIECIE ZINTEGROWANY
KONWÓJ CIĘŻAROWY W NIEMCZECH
ÔÔDB Schenker, fot. DB Schenker

Projekt badawczy DB Schenker, MAN Truck &
Bus oraz Hochschule Fresenius wszedł w fazę
testów na autostradzie A9. DB Schenker,
jako pierwszy na świecie dostawca usług
logistycznych, wraz ze swoimi partnerami
MAN Truck & Bus i Hochschule Fresenius
University of Applied Sciences, przekazał do
praktycznego wykorzystania dwa połączone
cyfrowo pojazdy ciężarowe.
W obecności Andreasa Scheuera, Federalnego Ministra Transportu i Infrastruktury
Cyfrowej, ciężarówki wyruszyły z oddziału
DB Schenker w Neufahrn koło Monachium
przez testową trasę A9 do Norymbergi. Rząd
federalny dofinansował projekt pilotażowy
kwotą około 2 mln euro.
Minister Andreas Scheuer powiedział: „Jest to wizjonerski
projekt badawczy dla naszego cyfrowego centrum testowego
– autostrady A9. Projekt wyznacza kierunek rozwoju zautomatyzowanego i połączonego w sieć drogowego transportu
towarowego. Wprowadzamy technologię jutra na dzisiejsze
drogi, testując inteligentną interakcję człowieka, maszyny i materiałów. Daje to szansę, że procesy logistyczne – od magazynu
do klienta – staną się bezpieczniejsze, bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. Kierowcy ciężarówek będą specjalistami
w zakresie nowoczesnej logistyki w cyfrowych samochodach
ciężarowych”.
PARTNERSTWO STRATEGICZNE SIŁĄ NAPĘDOWĄ
INNOWACJI
25 czerwca, na trasie o długości 145 kilometrów, rozpoczęły
się regularne testy zintegrowanych konwojów. Do początku
sierpnia próby prowadzone będą bez ładunku. Później zintegrowane konwoje będą wykonywać maksymalnie trzy regularne
przejazdy dziennie z ładunkiem, na przykład częściami do maszyn, napojami lub papierem.
Partnerzy projektu wykonują pionierską pracę. „To pierwsze
zastosowanie zintegrowanych konwojów ciężarówek w Niemczech wyznaczy nowe standardy na rynku logistycznym, na
których zyskają przede wszystkim nasi klienci”, powiedział
Alexander Doll, DB Board Member for Freight Transport and
Logistics. „DB Schenker pokazuje tym projektem, co jest ważne
dla firm na całym świecie – rozwój innowacji poprzez nowe
partnerstwa”.
Tymi rozwiązaniami DB Schenker poszerza swój cyfrowy
model biznesowy. „Po raz kolejny wprowadzamy na rynek nową
technologię. Dzięki zintegrowanym konwojom zwiększamy
naszą pionierską rolę w dziedzinie zautomatyzowanego i zintegrowanego kierowania pojazdami” - podkreśliła prof. dr Sabina
Jeschke, DB Board Member for Digitalization and Technology.
MAN Truck & Bus i DB Schenker, dwie wiodące firmy w swoich
sektorach, współpracują ze sobą, aby wspólnie promować tematykę automatycznej jazdy. „Nie chodzi tylko o wykorzystanie
technologii. Chodzi o skuteczne zintegrowanie jej z całym łańcu-

chem logistycznym. Wnioski ze wspólnego projektu są ważnym
krokiem w rozwoju branży. Dzięki temu MAN będzie odgrywać
wiodącą rolę w automatyzacji i digitalizacji pojazdów użytkowych”, powiedział Joachim Drees, CEO of MAN Truck & Bus AG.
BEZPRECEDENSOWE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII
Podczas innowacyjnych testów platooning do zastosowań
logistycznych będzie dalej optymalizowany, na przykład pod
względem bezpieczeństwa systemu, zużycia paliwa i lepszego
wykorzystania przestrzeni na autostradach. Partnerzy projektu
mają również nadzieję uzyskać informację zwrotną na temat
społecznej akceptacji dla sieciowego stylu jazdy, a także odnośnie spełnienia wymogów polityki transportowej i warunków
infrastrukturalnych.
LUDZIE NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM
Od momentu rozpoczęcia współpracy w maju 2017 roku i oficjalnego przekazania pojazdów testowych przez MAN w lutym
tego roku, kierowcy ciężarówek byli przygotowywani do roli
w projekcie poprzez intensywne szkolenia. Psychospołeczny
i neurofizjologiczny wpływ nowej technologii na kierowców
zintegrowanych konwojów zostanie zbadany przez Hochschule
Fresenius. Umożliwi to uwzględnienie ważnych doświadczeń
kierowców ciężarówek i dalszy rozwój ich profilu zawodowego.
„To oczywiste, że cyfryzacja systemu mobilności i transportu
stawia przed pracownikami branży zupełnie nowe wymagania”,
powiedział prof. dr Christian Haas, Director of the Institute for
Complex Health Research w Hochschule Fresenius. „Mamy
nadzieję, że wyniki naszych badań przyczynią się również do
lepszego zrozumienia i zaprojektowania innych cyfrowych interfejsów człowiek-maszyna”.
FUNKCJONALNOŚĆ PLATOONINGU
„Platooning”, czyli zintegrowane konwoje, to system w którym
co najmniej dwa pojazdy ciężarowe poruszają się po drogach
w konwoju, wspieranym przez techniczne systemy wspomagania jazdy i sterowania. Auta połączone ze sobą za pomocą
elektronicznego „dyszla”, który wykorzystuje łączność między
pojazdami. Ciężarówka z przodu ustawia prędkość i kierunek,
a pozostałe podążają za nią.
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HISZPAŃSKA SIEĆ DACHSER
ÔÔDachser, fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, otworzył nowe obiekty w Logroño i Saragossie w Hiszpanii, zwiększając powierzchnię magazynową o 28 tys. mkw.
Poprzez nowe inwestycje firma kontynuuje realizację strategii
rozwoju na Półwyspie Iberyjskim. W tym roku Dachser zainwestuje w tym regionie 7,6 mln euro.
Dachser posiada gęstą sieć transportową na terenie całej
Europy składającą się z 363 oddziałów, z czego aż 87 znajduje
się w Hiszpanii i Portugalii. Wraz z nowo otwartymi magazynami
w hiszpańskich regionach Aragonia i La Rioja, operator rozbudowuje swoją sieć logistyczną w północno-wschodniej części kraju.
- Poprzez nowe inwestycje wzmacniamy naszą obecność
w regionie, wspierając jednocześnie rozwój lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych. Dzięki oferowaniu wysokiej jakości
usług zapewniamy zaawansowane rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb każdego klienta – mówi Juan Quintana,
Dyrektor Zarządzający Dachser European Logistics Iberia.
W Saragossie, gdzie Dachser dysponuje już silną siecią logistyczną, niedawno udostępniono ponad 26,6 tys. mkw. dodatkowej powierzchni w ramach trzech nowych magazynów. Dwa
z nich znajdują się na obszarach przemysłowych Plaza i Malpica.
Kolejny z rozbudowanych obiektów, położony w Logroño - stolicy prowincji La Rioja, podwoił ilość miejsca przeznaczonego na
transport i potroił swoje moce przerobowe dotyczące przesyłek.

Obecnie w północnych regionach prowincji La Rioja, Aragonii
i Navarra znajduje się ponad 70 tys. mkw. powierzchni na potrzeby logistyczne oraz działa ponad 70 codziennych bezpośrednich
kursów zapewniających połączenie z pozostałymi oddziałami
sieci Dachser. Dzięki temu klienci mogą korzystać z elastycznego
rozkładu jazdy, a także pełnego dostępu do dowolnego punktu
w Hiszpanii czy w innych częściach Europy. W tym celu w 2017
roku Dachser uruchomił nowe, codzienne i bezpośrednie trasy
- z Saragossy do Mediolanu i Bolonii. Wraz z pozostałymi dziewięcioma połączeniami z Saragossy do Francji linie te uzupełniają
rozbudowaną międzynarodową sieć Dachser.

WIĘKSZA PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA
W BIAŁYMSTOKU
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, fot. ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny, przenosi siedzibę białostockiego oddziału do większej i bardziej
nowoczesnej lokalizacji – nowopowstałego centrum Panattoni Park Białystok. Rozbudowa powierzchni na dynamicznie rozwijającym się Podlasiu pozwoli firmie na umocnienie pozycji, głównie w zakresie logistyki kontraktowej oraz zwiększenie skali
współpracy ze wschodem.
Rosnąca rola e-commerce w Polsce oraz
bliskość wschodniej granicy sprawia, że
Białystok budzi coraz większe zainteresowanie wśród inwestorów. Widząc olbrzymi
potencjał tkwiący w tym regionie ROHLIG
SUUS Logistics postanowił powiększyć swoją powierzchnię o magazyn klasy A z możliwością wysokiego składu. Powierzchnia
nowego magazynu wynosi 3 tys. m. kw.
– Firma ROHLIG SUUS Logistics obecna
jest na Podlasiu od 10 lat. Wraz z naszym
rozwojem i sukcesywnym zwiększaniem
udziałów w rynku, podjęliśmy decyzję
o zmianie lokalizacji. Mając na uwadze dalszy rozwój, zdecydowaliśmy się na nową,
większą i nowoczesną lokalizację, która daje
nam większe możliwości w obszarze logistyki kontraktowej, obsługi klientów z dynamicznie rosnącego sektora e-commerce
i zwiększa nasz potencjał obsługi rosnącej
wymiany handlowej ze wschodem – mówi
Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics SA. – Warto podkreślić,
że ROHLIG SUUS Logistics dysponował bę-

dzie teraz jedną z największych powierzchni
magazynowych w regionie – dodaje Andrzej
Kozłowski.
Magazyn jest położony w północno-zachodniej części Białegostoku, nieopodal
drogi S8 łączącej Białystok z Wrocławiem,
Łodzią i Warszawą, co gwarantuje świetne
połączenie z rynkami zbytu w całym kraju
oraz zagranicą. Operacje prowadzone są
tu za pośrednictwem magazynowego systemu zarządzania WMS. Jako obiekt klasy
A, budynek wyposażony został w rozwiązania poprawiające komfort pracy oraz
szereg ciekawych rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię. Obiekt
zaprojektowano w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystywał energię słoneczną do
ogrzewania, zastosowano oświetlenie LED
oraz, na życzenie ROHLIG SUUS Logistics,
zwiększono liczbę świetlików oświetlających strefy rozładunku i załadunku. Białystok ma szansę stać się bardzo ważnym
ośrodkiem na mapie działalności ROHLIG
SUUS Logistics w Polsce.

– Nasz tutejszy oddział znajduje się
przy trasie tzw. Jedwabnego Szlaku, który
łączy Chiny z Bliskim Wschodem i Europą.
Białystok ma szansę stać się istotnym
miejscem przeładunkowym, w którym
produkty transportowane koleją z Chin,
za pośrednictwem naszej sieci dystrybucji trafią do odbiorców w całej Europie.
W najbliższym czasie planujemy również
uruchomienie w Białymstoku agencji celnej – powiedział Grzegorz Pawnuk, dyrektor białostockiego oddziału firmy ROHLIG
SUUS Logistics.
ROHLIG SUUS Logistics, jako jeden
z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w Polsce, realizuje
projekty z obszaru logistyki kontraktowej
we wszystkich kluczowych lokalizacjach
w Polsce, takich jak Kraków, Gliwice, Warszawa czy Łódź. W najbliższej przyszłości
Spółka planuje uruchomienie kolejnych
obiektów magazynowych i terminali przeładunkowych, m.in. w Poznaniu, we Wrocławiu i Katowicach.
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CZYNNIK LUDZKI NIEZBĘDNY
W TRANSPORCIE I LOGISTYCE
ÔÔJacek Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej, fot. Zebra Technologies

Automatyzacja przynosi wiele korzyści dla sektora dostaw, transportu i logistyki. Jej rozwój oznacza, że pojawiają się nowe technologie i rozwiązania znacząco usprawniające procesy transportu towarów. Wraz z upowszechnianiem się koncepcji takich jak
Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things, IIoT) do użytku wchodzą automatyczne technologie, które znacząco
optymalizują procesy rejestrowania i zarządzania danymi, co przekłada się na większą transparentność i produktywność oraz
optymalizację kosztów w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych. Wobec tych niewątpliwych korzyści pojawiają się
jednak wątpliwości o los pracowników.
Oczywiście istnieją pewne obawy, że
w pracy ludzie mogą zostać zastąpieni
maszynami w miejscach, gdzie maszyna
sprawniej obsłuży zadanie, ale jest równie możliwe, że automatyzacja przyczyni
się do stworzenia nowych miejsc pracy
– tam, gdzie będzie wymagane wyspecjalizowane zarządzanie infrastrukturą. Na
przykład, w miarę wzrostu wykorzystania
dronów w dostawach dóbr konsumpcyjnych. Możliwe, że będziemy świadkami
przyrostu liczby ekspertów pracujących
przy ich obsłudze i nie jest to, tak odległe,
jak mogłoby się wydawać. Oczywiste jest,
że do sprawnego działania automatyzacji
potrzebna będzie jakaś forma ludzkiej
reakcji lub interakcji, która zapewni płynny
przebieg procesów automatycznych. Ta
współpraca między nowymi technologiami a człowiekiem umożliwi usunięcie kilku
tradycyjnych ról i bez wątpienia stworzy
nowe potrzeby rozwiązań, które doprowadzą do zmian tam, gdzie jest to niezbędne. Zbliża się czas nowej inteligentnej
technologii, ale zawsze będzie istniała
potrzeba wsparcia ludzkiego umysłu przy
prowadzeniu wydajnych działań w całym
procesie.
Przykładowo: jeżeli w magazynie ma
wzrosnąć liczba bezzałogowych wózków
widłowych, jest bardzo prawdopodobne,
że byli kierowcy zostaną oddelegowani do
monitorowania ich działań. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w czasie
pracy będą wykonywali bardziej wymagające zadania związane z rozwiązywaniem
wyzwań i problemów w organizacji. Warto
podkreślać korzyści, jakie oferuje automatyzacja. Gromadząc i przetwarzając dane,
takie jak gęstość rozmieszczenia ładunku oraz pojemność przyczep transportowych, można uzyskać cenne informacje na
temat osiągania szczytowych poziomów
wykorzystania przestrzeni ładunkowej
oraz rentowności i następnie wykorzystać
je przy planowaniu. Co ważne: w trakcie
tych procesów niezbędna jest ingerencja
urządzenia i człowieka, który nie tylko
monitoruje stan załadunków, ale również
podejmuje decyzje dotyczące realizacji
dostaw. Wdrożenie nowego poziomu in-

teligentnego planowania jest dziś bardzo
istotne, ponieważ firmy transportowe
i logistyczne muszą – czy tego chcą, czy
nie – nadążyć za rozwojem „gospodarki na żądanie” (on-demand economy),
która jest napędzana przez handel elektroniczny, zobowiązując firmy do niemal
natychmiastowej dostawy. Obecnie konsumenci oczekują realizacji dostaw w jak
najkrótszym czasie, co stanowi wyzwanie
dla całej branży. Ta zmiana napędza zapotrzebowanie na rozwiązania, które mogą
jeszcze bardziej zoptymalizować szybkość, dokładność i wydajność procesów
załadunku.
Następnym etapem wykorzystania automatyzacji – po sprawnych operacjach
magazynowych – jest logistyka dostaw.
Automatyzacja może znacznie pomóc
przewoźnikom ładunków i paczek w transporcie naziemnym oraz lotniczym. Lepsze zarządzanie danymi będzie pomocne
w zbudowaniu sprawniejszej, zintegrowanej sieci dystrybucji, czego wynikiem
będzie możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, co znacznie

Jacy są polscy kierowcy?

ÔÔShell Helix

Polacy to najbardziej asertywni i dynamiczni
kierowcy w Europie. Lubią podkreślać swoją
obecność na drodze i przywiązują szczególną
uwagę do umiejętności oraz osiągów samochodów. Aż 25% respondentów jest skłonnych do
wykonania manewru wyprzedzania, aby uniknąć
spóźnienia – to główne wnioski z europejskiego
badania „Drive On”.
Shell Helix, wiodący globalny producent olejów silnikowych do samochodów osobowych,
opublikował wyniki europejskiego badania „Drive On” przeprowadzonego przez Kantar TNS
na zlecenie Shell na próbie 9 000 kierowców
z 9 krajów europejskich. Przyjrzano się w nim
nawykom i emocjom towarzyszącym prowadzeniu auta wśród kierowców z Polski, Turcji,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec, Francji i Włoch. Na podstawie wyników
wyłoniono sześć najczęściej spotykanych typów
osobowości kierowców.
Większość kierowców w Europie reprezentuje
typ kompetentny – 22,4% respondentów uważa

Komentarze

usprawni operacje związane z obsługą
załadunków. Towary będą dostarczane
sprawniej, szybciej i bez pomyłek.

się za osoby doświadczone, skoncentrowane
i w pełni kontrolujące sytuację na drodze. Drugą
pod względem liczebności grupę stanowią osoby przyjazne – 19,6% europejskich kierowców.
Są praktyczni, odpowiedzialni i godni zaufania.
Czerpią przyjemność z jazdy w towarzystwie
przyjaciół i rodziny.
Pozostałe cztery wyróżnione typy to kierowcy:
• Troskliwi (17,6%) – za kółkiem rozważni i odpowiedzialni, ale przede wszystkim niezwykle
opiekuńczy i troskliwi.
• Beztroscy (17%) – to mistrzowie czerpania radości z jazdy. Auto daje im poczucie wolności
i niezależności. Lubią krótkie weekendowe
wycieczki bez wcześniej określonego celu podróży
• Asertywni (13,3%) – królowie szos. Kierowcy
reprezentujący ten typ często eksponują swoje umiejętności.
• Dynamiczni (10,1%) – poszukiwacze przygód,
wojownicy i ryzykanci. To kierowcy, którzy jeżdżą dynamicznie do granic możliwości – swoich, samochodu oraz panujących warunków.
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