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NOWY DYREKTOR GENERALNY W UPS

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Pavel Adamovski objął stanowisko dyrektora generalnego UPS Polska, zastąpi on
Piotra Sitarka, który objął stanowisko dyrektora ds. integracji i pokieruje połączeniem z przejętą w ostatnim czasie firmą Poltraf, zajmującą się organizacją i obsługą
dystrybucji bezpośredniej produktów branży farmaceutycznej.
Objąwszy nowe stanowisko, Pavel Adamovsky
stanął na czele polskiego oddziału UPS. Będzie
on odpowiedzialny za 2300 pracowników, a także za działalność, rozwój biznesu oraz strategię
UPS w Polsce. – Dzięki rozległemu doświadczeniu i wiedzy zdobytej na różnych stanowiskach
kierowniczych Pavel Adamovsky jest dobrze
przygotowany do objęcia sterów naszego biznesu w Polsce – mówi Cindy Miller, prezes UPS
Europa. – Pod jego kierownictwem UPS będzie
nadal dostarczał klientom w Polsce innowacyjne
usługi i rozwiązania, których od nas oczekują.
Pavel Adamovsky rozpoczął karierę w UPS
w 2006 r. jako dyrektor generalny UPS w Czechach. W ciągu następnych trzech lat zakres jego PAVEL ADAMOVSKY
obowiązków poszerzył się o działalność spedycyjną na terenie Czech i Słowacji, a w 2015 r. – także na Ukrainie. Nim dołączył do zespołu
UPS, Pavel Adamovsky pracował w dużej międzynarodowej firmie, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze w obszarach marketingu, finansów oraz logistyki.
„Polska jest dla UPS źródłem istotnego potencjału biznesowego” – mówi Pavel Adamovsky, – „Mamy tutaj bardzo doświadczony zespół, którego osiągnięcia będą solidnym fundamentem naszej dalszej pracy. Planuję kontynuować dotychczasowy rozwój działalności,
pomagając naszym lokalnym klientom utrzymywać kontakt z globalnym rynkiem.”

Był Wandalex jest WDX S.A.

BIK planuje debiut na GPW
ÔÔŹródło: BIK

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. - deweloper powierzchni komercyjnych w dniu 22 lipca br. złożył
w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny.
Spółka planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji
w czwartym kwartale 2015 r. Zakładana wartość oferty wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie została założona w 1996 r., a działalność operacyjną w obecnym kształcie prowadzi od roku 2000. BIK
S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką
dominującą. Grupa BIK działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim
w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi
powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa
BIK zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim,
Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje
w Krakowie o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 80 tys. mkw. Obecnie Grupa BIK planuje realizację
trzeciego Centrum Logistycznego w Krakowie.
„Rynek nieruchomości magazynowych, na którym
działa BIK S.A. w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija
i widać wyraźne zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe. Biorąc pod uwagę sprzyjające otoczenie gospodarcze i potencjał naszej Grupy podjęliśmy
decyzję o pozyskaniu kapitału z Giełdy w celu przyśpieszenia rozwoju” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes Zarządu BIK SA.

REKLAMA

ÔÔ Źródło: WDX

Czołowy dostawca rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów i logistyki wewnętrznej, jedyna spółka z tego sektora
gospodarki notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie zmienia nazwę. Nazwa Wandalex zostaje zastąpiona nazwą WDX i pod taką nazwą jej akcje notowana są na GPW.
W dniu 6 sierpnia 2015 roku, zarejestrowano nową nazwę i zmiany w Statucie Spółki w Sądzie Rejonowym dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. Od tego dnia dotychczasowa
nazwa „WANDALEX” Spółka Akcyjna zmienia się na „WDX” Spółka Akcyjna. Zmiana dotyczy wyłącznie firmy (nazwy)
Spółki, pozostałe dane Spółki takie jak: siedziba, adres, NIP, REGON, numery telefonów oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Serwis relacji inwestorskich został przeniesiony pod adres ri.wdx.pl. Nowy adres strony
internetowej WDX S.A. to www.wdx.pl.
W czerwcu firma zatwierdziła plan działań na lata 2015 -2017, którego celem jest podwojenie przychodów do 2019
r. zachowując przy tym średnioroczne tempo wzrostu przychodów na poziomie ok.15%. Dwucyfrowe tempo przychodów, jest bardzo znaczącym wyzwaniem, jednak nie pozbawionym podstaw, gdyż firma w tym roku podpisała
dwa bardzo znaczące kontrakty na dostawę sprzętu wyposażenia magazynu. Realizacja planu uwzględnia sukcesywne zwiększanie kompetencji Spółki oraz rozwoju dedykowanych -„szytych na miarę” rozwiązań logistycznych.
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DOBRZE OCENIONA USŁUGA DOSTAWY

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

Badania przeprowadzone przez Akademię Morską w Szczecinie pokazują, że 88% użytkowników Paczkomatów® InPost ocenia
usługę dostawy do innowacyjnych terminali dobrze i bardzo dobrze. Z podanych statystyk wynika również, że 89% respondentów jest skłonna polecić tę opcję doręczenia produktów zamówionych online znajomym.

Dla ankietowanych najważniejszymi kryteriami wyboru usługodawcy dostawy jest cena usługi, szybkość oraz dostępność 24/7.
Dodatkowo, 59% użytkowników, którzy korzystają z Paczkomatów® InPost twierdzi, że wybór tej opcji dostawy podyktowany
jest dogodną lokalizacją urządzenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa dostaw (52%) zakupów online
zamawianych przez ankietowanych jest realizowana za pośrednictwem automatycznych terminali.
„Wysokie oceny użytkowników Paczkomatów® InPost potwierdzają, że automatyzacja dostaw – zwłaszcza w sektorze e-commerce – jest najlepszą formą, jaką mogą stosować operatorzy
logistyczni. Opcja dostawy do innowacyjnych terminali jest oceniana lepiej w porównaniu do firm kurierskich i usług Poczty Polskiej. Wymagania e-klientów ciągle rosną, a naszym celem jest
nieustanne doskonalenie. Dlatego niedawno rozszerzyliśmy sieć
Paczkomatów® InPost w Polsce o kolejne 200 urządzeń, pracujemy
także intensywnie nad wprowadzeniem nowej usługi dla sektora
spożywczego” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.
pl, właściciela sieci Paczkomatów® InPost.
Automatyczne terminale InPost wyróżniają się także na tle
innych usług logistycznych dedykowanych e-commerce. Aż 75%
użytkowników Paczkomatów® InPost ocenia je lepiej i dużo lepiej niż tradycyjne usługi kurierskie. Dostawa do innowacyjnych terminali jest także konkurencyjna w stosunku do usług Poczty Polskiej – ponad
88% respondentów uznało, że Paczkomaty® InPost są lepsze.
Ponadto, nawet 64% użytkowników zrezygnowałoby z zakupu
w sklepie internetowym, jeśli nie oferowałby on usługi dostawy
do Paczkomatów® InPost.
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Debiut Merlinfood by Alma
ÔÔ Źródło: Merlin.pl

Merlin.pl – jeden z największych polskich e-sklepów – wraz z siecią Delikatesów Alma właśnie uruchomił wspólny projekt Merlinfood by Alma. Nowe
przedsięwzięcie partnerów to wygodny w obsłudze
sklep internetowy oferujący produkty spożywcze
wraz z dostawą realizowaną „pod drzwi” przez kurierów.
Internetowy kanał sprzedaży żywności to nowy
etap rozwoju Merlin.pl, jednego z największych
polskich e-sklepów, który zaczynał swoją działalność jako pierwsza polska e-księgarnia. Jak wynika
z raportu „The Multichannel Movement”, wzrost zamówień artykułów spożywczych online na rozwijających się rynkach, w krajach jak Polska, Czechy, Słowacja, czy Irlandia, osiągnie poziom w najbliższych
latach aż 97%[1]. Firmy z branży spożywczej, które
wdrożyły lub właśnie wdrażają strategię e-commerce, mogą w przyszłości istotnie prześcignąć konkurencję, która zignorowała sprzedaż wielokanałową.
[1] - Źródło: https://www.dunnhumby.com/multichannelmovement
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CHARYTATYWNY REKORD

ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

W czwartek, 30 lipca, firmy z sektora nieruchomości komercyjnych zmierzyły się ze sobą w dorocznym Charytatywnym Turnieju
Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych, organizowanym przez firmę doradczą JLL. W trakcie wydarzenia padł
szereg rekordów – najwięcej drużyn - 40, najwięcej uczestników – ok. 1500 osób i najwięcej zebranych środków – 292 000 zł.
Czek na taką kwotę z rąk Dyrektora Zarządzającego JLL w Polsce – Tomasza Trzósło odebrali przedstawiciele Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” - Stanisław Kowalski (Prezes Zarządu) i Małgorzata Altewęgier (Członek Zarządu) oraz Pola Dalba (Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacji Biomicus).
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, skomentował: „VI Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych zakończył się wielkim sukcesem i ustanowił kolejne rekordy. W imprezie wzięło udział ok. 1 500 osób, w tym
280 zawodników. Co najważniejsze, wspólnie udało nam się zebrać
292 000 złotych, o ponad 100 000 więcej niż rok temu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju – zawodnikom, kibicom,
sponsorom i partnerom za współpracę, zaangażowanie, wsparcie
i sportowe emocje. Do zobaczenia na VII edycji”.
Pierwsze miejsce w Charytatywnym Turnieju Siatkówki Plażowej wywalczyła agencja doradcza DTZ, kolejne na podium były
MLP Group i Panattoni Europe. W zawodach wzięło udział aż 40
drużyn reprezentujących deweloperów, inwestorów, firmy doradcze, kancelarie prawne, banki i firmy budowlane. Zagrały: Adgar Poland, Balmain Asset Management, Berlin Hyp, Bird&Bird,
BNP Paribas Real Estate, Capital Park, CBRE, Colliers, Cushman &
Wakefield, Deloitte, Dentons, DTZ, Echo Investment, ECI, Ghelamco, HB Reavis, Heitman, ING Real Estate, JLL, Knight Frank, SEGRO, Skanska, Torus, TriGranit wraz z TPA Horwath, Unibail-RoMLP Group, Multi Development Poland, NAI Estate Fellows, Ne- damco, White Star Real Estate, Valad oraz Xcity Investment.
inver, Nuvalu, Panattoni Europe, Peakside Capital, Polski Holding
Nieruchomości S.A., Prologis, PZU Inwestycje, Rossmann, Savills,

Przebudowa Centrum Handlowego Auchan Gdańsk
ÔÔ Źródło: Immochan Foto: Immochan

Dziś rozpoczyna się drugi etap przebudowy
Centrum Handlowego Auchan Gdańsk. Jest
to jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie przez inwestora i właściciela galerii, firmę Auchan Polska Sp. z o.o.
Oddział Immochan w Piasecznie. Prace budowlane obejmą główną część galerii handlowej i powiększą jej GLA o 3 000mkw. Zakończenie tego etapu projektu i rozpoczęcie
kolejnego planowane jest na marzec 2016 r.,
natomiast otwarcie całkowicie przebudowanego centrum handlowego w Gdańsku Immochan zaplanowało na koniec 2016 roku.
Immochan, zarządca i komercjalizator 22
Centrów Handlowych Auchan w Polsce, rozpoczyna kolejny etap przebudowy obiektu
w Gdańsku. Zgodnie z planami, druga faza
projektu rusza 3 sierpnia i potrwa do końca
roku. Dzięki przeprowadzonym w tym czasie
pracom GLA obiektu osiągnie 48 500 mkw.
(wraz z Leroy Merlin, Decathlon i Norauto),
a liczba dostępnych w obiekcie butików
wzrośnie do 70.
Przebudowa - oprócz powiększenia powierzchni handlowej obiektu - zapewni również dostosowanie jego wnętrza do panujących trendów architektonicznych i wymagań
ekologicznych. Autorem projektu jest pra-

cownia architektoniczna
Tremend sp. z o.o., a jego
głównym wykonawcą firma IDS-BUD Sp. z o.o.
Prace budowlane na
drugim etapie rozbudowy obejmą wyburzenie
centralnej części dotychczasowej konstrukcji galerii handlowej.
Zamknięte zostaną butiki i punkty usługowe
zlokalizowane
między
sklepem ToysRUs a strefą food court. Pozostałe
butiki, punkty usługowe
oraz hipermarket Auchan
będą działały bez zmian.
Bez zakłóceń będzie
funkcjonował również cały park handlowy.
Aby ułatwić klientom korzystanie z działających punktów handlowych, zostanie uruchomione wejście tymczasowe w centralnej
części obiektu.
„Centrum Handlowe Auchan Gdańsk to
obiekt cieszący się dużą popularnością wśród
mieszkańców Trójmiasta. Z myślą o nich zaplanowaliśmy rozbudowę, dzięki której zy-

skają dostęp do nowych usług i szerszej oferty
handlowej. Będziemy dokładać starań, żeby
prace związane z rozbudową galerii handlowej były jak najmniej uciążliwe dla klientów
i prosimy ich o wyrozumiałość” – mówi Monika Kuzka, menedżer Centrum Handlowego
Auchan Gdańsk.
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DHL EXPRESS Z NOWĄ FLOTĄ

ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland) Foto: DHL Express (Poland)

DHL Express, wiodący dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, w ramach realizowanej polityki
jakości i bezpieczeństwa, regularnie podwyższa standardy obsługi, kierując się zadowoleniem klientów i najwyższą jakością
świadczonych usług. Jednym z przejawów dbałości DHL Express o wysokie standardy obsługi klienta w usługach międzynarodowych, jest wymiana dotychczasowej floty samochodowej. Nowe pojazdy spełniają wysokie kryteria ekologiczne i bezpieczeństwa, uwzględniają funkcjonalność i oszczędność w eksploatacji, jednocześnie podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Firma DHL Express jako uznany na rynku dostawca międzynarodowych przesyłek lotniczych, na co dzień korzysta również z floty pojazdów należących do przewoźników i kurierów, które są przystosowane do wymogów firmy logistycznej i obrandowane logotypem
DHL.
Wymiana floty na nowoczesne pojazdy to jedno z kryteriów polityki korporacyjnej DHL oraz warunków współpracy z przewoźnikami świadczącymi usługi kurierskie dla DHL Express. Proces wymiany
pojazdów trwa od stycznia 2015 roku; do końca czerwca objął już
niemal 1/3 całego taboru w międzynarodowych usługach ekspresowych. Nową flotę, która podlega nowym standardom pojazdów
kurierskich, tworzą przede wszystkim auta dostawcze marki Fiat,
Ford, Renault i Mercedes.

Porozumienie partnerów publicznych

PEKAES w centrum Łodzi

ÔÔŹródło: Genesis Foto: Genesis

ÔÔŹródło: PEKAES Foto: PEKAES

Partnerzy społeczni zawarli porozumienie w związku z przedstawionym przez Urząd Zamówień
Publicznych projektem nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma implementować
przepisy dyrektyw: 2014/24/UE
oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014
roku. Polska jest zobligowana do
ich pełnego wdrożenia przed 18
kwietnia 2016 roku. Strony porozumienia w duchu odpowiedzialności za jakość stanowionego
prawa – szczególnie w tak istotnym dla ustroju gospodarczego
RP sektorze jak zamówienia publiczne – chcą wspólnie dbać o jak
najwyższe standardy nowowprowadzanych zapisów. Sygnatariusze stawiają sobie za cel zabezpieczenie interesu społecznego, jak
również wszystkich uczestników
rynku oraz zapewnienie przestrzegania praw nie tylko stron umowy
– zamawiających i wykonawców –
ale również zatrudnionych przy realizacji zamówienia pracowników.
Dalsza profesjonalizacja sektora
zamówień publicznych, postępujący wzrost zatrudnienia oraz respektowanie klauzul społecznych
powinny stanowić najważniejsze
aspekty w trakcie dialogu społecznego.
Bezpieczeństwo na rynku pracy,
odejście od kryterium najniższej

PEKAES zdecydował się na zmianę lokalizacji łódzkiego terminala. Oddział został przeniesiony bliżej centrum Łodzi i drogi krajowej nr 14,
dzięki czemu Klienci otrzymają wyższą jakość usług oraz zdecydowanie
szybszą realizację dostaw. Nowy kompleks magazynowy to łącznie aż
3500 mkw. powierzchni wraz z nowoczesną infrastrukturą i 30 dokami.
Nowe możliwości i lepsze parametry pozwalają na zdecydowanie szybszą obsługę rosnącej ilości przesyłek.

ceny, uwzględnienie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
pełnej waloryzacji wynagrodzenia
wykonawcy oraz zatrudnianie pracowników na etacie dla realizacji
danego zamówienia – to fundamenty, jakie udało się wspólnie
wypracować związkom zawodowym, organizacjom pracodawców oraz posłom Platformy Obywatelskiej – prowadzonym przez
szczególnie zaangażowaną w problematykę zamówień publicznych
Poseł Marię Janyską. Prace nad nowym prawem zamówień publicznych należy prowadzić z pełnym
poszanowaniem wypracowanych
dotychczas dobrych standardów
w ramach obecnej ustawy, jak i jej
kolejnych nowelizacji.
Realizacja zamówień publicznych powinna być zawsze prowadzona w poczuciu głębokiej
odpowiedzialności za sytuację na
rynku pracy. Dane Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej mówią
same za siebie – stopa bezrobocia w Polsce nadal utrzymuje się
na wysokim poziomie i w czerwcu
2015 roku wyniosła 10,3% .

Terminal znajduje się pod adresem: ul. Niciarniana 51, 92-208 Łódź.
W bliskim sąsiedztwie centrum miasta, jedynie 2 km od krajowej 14, co
gwarantuje szybki i wygodny dojazd do największych miast regionu. To
kluczowa kwestia w przypadku każdej decyzji inwestycyjnej podejmowanej przez PEKAES. Obsługując dużych i strategicznych Klientów spółka
stawia na usprawnienie realizacji procesów operacyjnych, w tym zapewnienie możliwie najkrótszego czasu dostarczenia towaru.
„Naszym głównym celem jest sprostanie stale rosnącym potrzebom naszych Klientów oczekujących wysokiej jakości usług logistycznych. Lepsza
lokalizacja to usprawnienie pracy operacyjnej Zespołów Dystrybucji i Biura
Obsługi Klienta, poprzez przyśpieszenie procesu wysyłki towaru i szybszy
czas reakcji na przyszłe potrzeby Klientów. Nasi Klienci to doceniają, co pozwala nam cieszyć się opinią wiarygodnej i rzetelnej firmy. W konsekwencjiz
powodzeniem startujemy w przetargach i pozyskujemy nowych, referencyjnych klientów, dla których najważniejszy jest komfort pracy ze sprawdzonym
i godnym zaufania partnerem.” – mówi Arkadiusz Filipowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PEKAES SA.
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WiFi na Pocztowym Wybrzeżu w Sopocie

DHL parcel uruchamia zwroty przesyłek

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto Poczta Polska

ÔÔ Źródło: DHL Parcel Foto DHL Parcel

Poczta Polska Usługi Cyfrowe, operator platformy Envelo przez
całe wakacje zapewnia bezprzewodowy internet na Pocztowym
Wybrzeżu w Sopocie.

Od sierpnia klienci biznesowi mają możliwość skorzystania z usługi
DHL Parcel Return International. Jest to idealna usługa dla sprzedawcy,
którego klient chce dokonać zwrotu towaru z wybranych krajów Unii
Europejskiej. Zapewnia jednolity standard, kontrolę kosztów i bezpieczeństwo transakcji.
„Handel internetowy jest kołem zamachowym całej logistyki, ponieważ
bardzo mocno wpływa na różne przestrzenie łańcucha dostaw. DHL Parcel
działa w odcinku dostawy do klienta końcowego. Jest to najbardziej dynamicznie zmieniająca się przestrzeń w zakresie usług logistycznych, ponieważ musimy bardzo szybko i elastycznie podchodzić do potrzeb klienta.
Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszych usług dla klientów biznesowych o zwroty paczek z krajów Unii Europejskiej do Polski. To kolejny krok
pozwalający naszym Klientom – właścicielom sklepów internetowych na
dotarcie do szerszej ilości odbiorców ich produktów, nie tylko w Polsce, ale
także w innych krajach europejskich.”– mówi Dyrektor Zarządzający DHL
Parcel, Igor Caban.

Nielimitowany i bezpłatny dostęp do internetu WiFi, który udostępnia Envelo, działa całodobowo i obejmuje plażę przy wejściu nr 15 i 16
w Sopocie. Wystarczy wybrać sieć „Pocztowe Wybrzeże”, a następnie
podać hasło: envelo, by nie tylko bezpiecznie i bez ograniczeń surfować w internecie, ale też pobrać aplikację mobilną Envelo i w łatwy oraz
przyjemny sposób stworzyć i wysłać neokartkę, czyli pocztówkę z np.
własnym zdjęciem prosto z plaży.
„Nadmorskie kurorty – poza miejscami noclegowymi i pięknymi plażami
– kuszą dodatkowymi atrakcjami, które mogą uprzyjemnić urlop. Bez wątpienia, jedną z najbardziej pożądanych przez turystów usług jest bezpłatny
dostęp do WiFi” – mówi Robert Cieśluk, dyrektor sprzedaży i marketingu spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe.
Jak dowodzą badania „Smart Wakacje”, właśnie wysyłanie zdjęć jest
jednym z najczęstszych zastosowań smartfonów podczas urlopu,
a z opcji tej korzysta ponad połowa osób zabierających urządzenia mobilne na wakacje. Co ciekawe, aż 13% badanych wysyła zdjęcia zawsze
wtedy, kiedy tylko ma dostęp do WiFi.
Podczas urlopu Polacy chętnie wykorzystują również smartfony do
płacenia za wakacyjne rozrywki, co nie dziwi w kontekście tego, że już
20% populacji korzysta z bankowości mobilnej.

Dzięki dostępowi do portalu DHL Easy Return, klient ma możliwość
zwrotu przesyłki z krajów Unii Europejskiej do Polski, a także śledzenia
jej przy pomocy jednego narzędzia. Nadawca zwrotu otrzymuje również dostęp do ponad 90 000 punktów nadania w sieci placówek pocztowych w Unii Europejskiej.
Paczki wysyłane za pośrednictwem usługi DHL Parcel Return International są ubezpieczone do kwoty 500 euro, a przewidywany czas dostarczenia wynosi od 3 dni roboczych.

Malta House w Poznaniu sprzedane
ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto Poczta Polska

Skanska Property Poland sprzedała
Malta House, swoją pierwszą inwestycję
biurową w stolicy Wielkopolski. Nabywcą kompleksu jest podmiot stanowiący
joint venture funduszu inwestycyjnego
zarządzanego przez Bluehouse Capital
Advisor Ltd. oraz REINO Dywidenda
2 FIZ i REINO Dywidenda Plus SA. Są to
wehikuły zgromadzone wśród polskich
inwestorów i zarządzane przez REINO
Partners, pomysłodawcę i głównego
realizatora przedsięwzięcia, który pozyskał także finansowanie bankowe. To
już druga polska inwestycja Skanska
zakupiona przez wehikuły inwestycyjne zebrane i zarządzane przez REINO
Partners.

„Sprzedaż inwestycji Malta House funduszowi REINO Partners jest dla nas ważnym
etapem obecności Skanska Property Poland
w Poznaniu. Nasz pierwszy poznański projekt przechodzi w ręce zaufanego i ważnego

dla nas partnera, z którym realizujemy już
drugą transakcję. To pokazuje jak bardzo
wzrasta znaczenie polskich funduszy na
rynku inwestycyjnym. Cieszymy się również
z faktu, że zainteresowanie inwestorów rozszerza się coraz bardziej na największe miasta regionalne, w których tak jak w Poznaniu,
budujemy i planujemy kolejne projekty biurowe”, komentuje Łukasz Kaleciński, dyrektor
regionalny w Skanska Property Poland.
W procesie sprzedaży Malta House stronom doradzały firmy PWC, CBRE oraz Dentons dla Skanska Property Poland oraz Greenberg Traurig Grzesiak i Arcadis dla REINO
Partners i Bluehouse. Kredyt bankowy został
udzielony przez BZ WBK.
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Elektroniczny znaczek pocztowy hitem Envelo Sprzedaż map Here przez Nokię
ÔÔŹródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

ÔÔŹródło: WIGeoGIS

Polacy, szczególnie prowadzący małe i średnie firmy, polubili elektroniczne znaczki pocztowe, czyli neoznaczki. W stosunku do I poł. 2014
r., w pierwszej połowie br. sprzedaż neoznaczków poprzez platformę
Envelo była o niemal 400 proc. wyższa.
Co piąty kupowany na www.envelo.pl elektroniczny znaczek był przeznaczony na list polecony.

Here jest światowym
dostawcą map, systemów nawigacyjnych
i rozwiązań location-intelligence. Od lat
rozwija rozwiązania
mapowe dostępne w chmurze, które wykorzystują dane drogowe
typu real-time generowane przez urządzenia mobilne, w które wyposażone są pojazdy korzystające z nawigacji samochodowej. Innowacyjne rozwiązania HERE mają szerokie zastosowanie w branży
automotive i zarządzaniu flotą pojazdów. Zakup Here przez konsorcjum AUDI AG, BMW Group oraz Daimler AG ma z tym związek i jest
dużą szansą dla rozwoju rozwiązań mapowych HERE.
Uważamy, że to bardzo dobre posunięcie, iż technologia i zasób
mapowy Here nie zostały przejęte przez takich gigantów jak Google
czy Apple, co zdecydowanie wpłynęłoby na koncentrację rynku
map cyfrowych. Rozwiązania Here nadal pozostają od nich niezależne.
Obecnie Here posiada najlepszą ofertę rozwiązań mapowych do
zarządzania flotą oraz dla branży automotive. Rozwiązania Here są
popularne również wśród innych branż wymagających pracy z mapami cyfrowymi. Uważamy, że w zaistniałej sytuacji w systemach
mapowych Here pojawi się jeszcze więcej możliwości korzystania
z danych typu rea-time, mówiących np. o natężeniu ruchu, korkach,
czy liczbie wolnych miejsc parkingowych, bazujących na komunikacji pomiędzy platformą mapową, a autem poruszającym się po
drodze.
My jako WIGeoGIS nadal pozostajemy dystrybutorem rozwiązań
Here takich jak mapy wektorowe czy platforma mapowa, zarówno
na terenie Polski jak i w innych krajach europejskich.

Elektroniczne znaczki są dostępne od jesieni 2013 roku i od tego czasu są systematycznie rozwijane i zyskują coraz większą popularność.
W okresie od stycznia do końca czerwca 2015 roku poprzez platformę
Envelo sprzedano blisko pół miliona neoznaczków, co oznacza wzrost
o 395 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Pod
względem wartości sprzedaży – za sprawą znaczków na listy polecone,
które wprowadzone zostały pod koniec 2014 roku – było to ponad 600
proc. więcej.
„Dużą dynamikę wzrostu sprzedaży neoznaczków zawdzięczamy przede
wszystkim małemu i średniemu biznesowi. Coraz bardziej popularne są
też znaczki w wariancie dla listów poleconych, które stanową już blisko
20 proc. sprzedaży pod względem ilościowym i przekładają się na jeszcze
wyższy wzrost, wyrażony przychodami” – mówi Robert Cieśluk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółce Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

CHEP I POLSKA WODA

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

Polska Woda – czołowy polski producent wysokojakościowej wody źródlanej dystrybuowanej pod marką Primavera oraz produkujący linie marek własnych dla sieci handlowych – rozpoczął współpracę z firmą CHEP. Polska Woda przeszła na system poolingu zamkniętego CHEP po przeanalizowaniu łańcucha dostaw w kontekście optymalizacji kosztowej i czasowej w działalności
biznesowej firmy.
Polska Woda do produkcji czerpie wodę z 3 źródeł położonych na
Wzniesieniach Łódzkich na granicy parku krajobrazowego. Właścicielem firmy jest włoski koncern San Benedetto. Firma posiada obecnie
4 linie produkcyjne obsługiwane przez około 100 osób. Działalność
biznesowa Polskiej Wody skupia się na rozwoju strategicznej marki Primavera oraz produkcji marek własnych dla sieci handlowych – Oaza,
Saquaro, My Way, Kciuk, Gardinia, Tak, Tesco Value oraz Aro. Roczna
produkcja wszystkich marek w zakładzie przekracza 250 milionów litrów. Oprócz sprzedaży krajowej firma eksportuje wodę na Litwę, do
Rosji oraz Rumunii.
Zakład produkcyjny pracuje w trybie 7/7 w systemie trzyzmianowym przez cały rok. Ze względu na sezonowość produktu okres
maj-sierpień jest dla firmy czasem zwiększonej sprzedaży. Dlatego
tak ważne jest dostosowanie produkcji i dystrybucji do sezonu i zapotrzebowania rynku. Firma zaopatruje w wodę ponad 500 punktów
dystrybucji, co w sezonie wzmożonych dostaw stanowi logistyczne
wyzwanie.
„Jesteśmy operatorem ogólnopolskim, więc poszukiwaliśmy silnego
partnera o rozległym zasięgu. Chcieliśmy współpracować z firmą, która
będzie w stanie spełnić nasze oczekiwania związane z zakresem dystry-

bucji i zwiększonym zapotrzebowaniem w sezonie. Ważne był dla nas
także zaplecze, solidność firmy – wymagamy tego od siebie, więc nasz
partner biznesowy również powinien cechować się silną pozycją w obu
tych zakresach”– mówi Leszek Rodak, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Polska Woda Sp. z o. o.
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NA TARGACH SPOGA + GAFA 2015

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wziął udział
w największej imprezie branży ogrodniczej w Europie – targach spoga + gafa w Kolonii w Niemczech. Targi odbyły się
w dniach 30 sierpnia – 1 września 2015 roku, a stoisko Dachser
z numerem D001 znajdowało się w hali 6.1.
Dachser od lat specjalizuje się w obsłudze globalnych łańcuchów dostaw dla firm z branży DIY oraz ogrodniczej, dlatego
obecność operatora na targach spoga + gafa jest już tradycją. Impreza jest największym spotkaniem przedstawicieli
branży producentów i dostawców do sklepów ogrodniczych
i DIY (budowlanych i dla majsterkowiczów).
PROFESJONALNE USŁUGI LOGISTYCZNE DLA BRANŻY DIY
I OGRODNICZEJ
„Jak co roku, na naszym stoisku Dachser przygotowaliśmy wiele
atrakcji dla zwiedzających targi, zainteresowanych logistyką dla segmentu DIY i biznesu ogrodniczego” – mówi Juliusz Pakuński, kierownik usługi Dachser DIY-Logistics w Polsce. „Dzięki naszemu profesjonalnemu rozwiązaniu dla tej branży – Dachser DIY-Logistics – nasi
klienci mogą być pewni, że ich przesyłki do marketów i sklepów specjalistycznych będą dostarczane punktualnie, bezpiecznie i dokładnie
w takich ilościach, na jakie jest zapotrzebowanie. Proponujemy również
usługi dodatkowe, jak merchandising realizowany w sklepach, dostawy
do klienta końcowego dużych przesyłek, a nawet montaż” – wyjaśnia.

W ramach swojej w pełni zintegrowanej sieci logistycznej,
Dachser odbiera towary od producentów transportem morskim
lub lądowym, w zależności od miejsca nadania. Następnie, jeżeli tego wymaga klient, konfekcjonuje i składuje towar w swoich
magazynach. Kolejny etap przepływu towaru to dostawa w ustalonych dla operatora oknach czasowych do marketów DIY w Europie. Ostatni element to merchandising w sklepach DIY, który
pozwala na skrócenie czasu dostępności produktów na półce
nawet o kilka dni. W efekcie wszystkie produkty są dostępne dla
klientów bez ryzyka wyczerpania zapasów. Dachser zajmuje się
również bezpośrednimi dostawami do odbiorców końcowych
w przypadku dużych lub ciężkich przesyłek, wspierając tworzenie nowoczesnych struktur sprzedaży wielokanałowej.

REKLAMA
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Płatki Nestle szybciej dotrą do klientów

Cyfrowy projekt w obszarze HR

ÔÔŹródło: Nestle Foto: Nestle

ÔÔŹródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, produkujący m.in. płatki śniadaniowe Nestle, wdrożył w swoich zakładach w Toruniu
i Lubiczu platformę logistyczną TRANSPOREON. Usprawnienie
i optymalizacja w obszarze transportu miało dla tej globalnie
działającej spółki priorytetowe znaczenie. W tej chwili CCP Toruń-Pacific zleca miesięcznie około 800 transportów krajowych
i 500 transportów międzynarodowych. Duże znaczenie ma również fakt, że wysyłki międzynarodowe kierowane są do 32 krajów
europejskich a także do wielu krajów w Azji i Afryce.

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, rozpoczął proces
wdrażania globalnego projektu wspierającego rozwój pracowników Talenty 2020. Jego innowacyjność została doceniona we Francji. Jako
jeden z pięciu najlepszych projektów cyfrowych w obszarze HR, otrzymał nagrodę Digital HR Team Trophy w kategorii „Talenty i Rozwój 2015“,
przyznawaną przez Observatoire Global Talent. Polska jest jednym
z pierwszych krajów, poza Francją, w którym Grupa ID Logistisc rozpoczęła wdrażanie projektu. Tym samym został wyróżniony i doceniony
potencjał oraz zaangażowanie polskiego zespołu.

W związku z tym niezbędne dla producenta znanych na całym świecie
płatków śniadaniowych stało się znalezienie skutecznego i przejrzystego narzędzia, które pozwoliłoby na znaczną poprawę jakości wszystkich
procesów w obszarze logistyki. Koncern zdecydował się na wdrożenie
platformy logistycznej TRANSPOREON. Jaki przyniosło to efekt? – Dzięki
platformie TRANSPOREON zredukowaliśmy zbędną komunikację mailową i telefoniczną pomiędzy poszczególnymi działami w firmie oraz
firmami transportowymi. Skróciliśmy czas pracy poświęcony na planowanie i realizację załadunków oraz poprawiliśmy ich jakość – mówi
Krzysztof Szpejna Regional Distribution Manager w Cereal Partners
Poland Toruń-Pacific. I dodaje: – Obecnie przewoźnicy nie wyobrażają
sobie funkcjonowania w CPP Toruń-Pacific bez TRANSPOREON. Nasz
magazyn jest w opinii firm transportowych miejscem, do którego kierowcy przyjeżdżają chętnie, ponieważ czas oczekiwania na załadunek
jest krótki, a sama realizacja przebiega zgodnie z planem.

Wartość końcowa w ratach
ÔÔŹródło: Raiffeisen Leasing

Regularnie spłacane raty leasingowe nie obciążają budżetu przedsiębiorstwa w znacznym stopniu, jednak jednorazowa opłata za wykup sprzętu po zakończeniu umowy może stanowić dla firmy problem. Rozwiązanie Raiffeisen Leasing w tym zakresie otwiera przed
leasingobiorcami nowe możliwości.
Raiffeisen Leasing wprowadził właśnie na rynek nową ofertę –
możliwość opłacenia wartości końcowej za leasingowany przedmiot w systemie ratalnym. Kwoty rat włączane są do okresowej
opłaty leasingowej. Oferta dotyczy leasingu operacyjnego, w którym po zakończeniu okresu płatności leasingobiorca nabywa użytkowany wcześniej sprzęt w ustalonej cenie. Do tej pory po zakończeniu umowy przedsiębiorca musiał opłacić jednorazowo kwotę za
wykup sprzętu, z którego korzystał.
- Od samych klientów wiemy, że taka usługa jest potrzebna.
Oferowane przez nas rozwiązanie jest łatwiejsze do udźwignięcia
niż jednorazowa płatność całej kwoty – mówi Marcin Brześciański
z Departamentu Innowacji i Produktów Raiffeisen Leasing. –Przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na utrzymaniu płynności finansowej, a nasze rozwiązanie jest ulgą dla firmowych finansów.
Jednocześnie pozwala pozyskać środki trwałe o wysokiej jakości –
dodaje ekspert.
Zaletą rozwiązania jest rozbicie na raty końcowej kwoty wykupu.
Dodatkowo Raiffeisen Leasing oferuje niższy koszt samego leasingu osobom, które zdecydują się na wykup produktu. Nowa opcja
przeznaczona jest głównie dla firm planujących sfinansować leasingiem przedmioty o niskiej amortyzacji (maszyny, urządzenia, środki
transportu).
Oferta „Wartość końcowa w ratach” jest dostępna na rynku od 10
sierpnia 2015 roku. W czasie trwania programu pilotażowego skorzystało z niej ponad 150 firm.

Projekt Talenty 2020 jest podstawowym elementem procesu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy ID Logistics, aktywnie wspierającym
rozwój zawodowy pracowników i doskonalenie struktur wewnętrznych. Jego celem jest wzmacnianie efektywności pracy indywidualnej
i zespołowej, zgodnie z wartościami ID Logistics. Projekt promuje inicjatywę i zaangażowanie pracowników oraz zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy. Talenty 2020 pomagają im w kształtowaniu własnej
ścieżki kariery przez podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych
umiejętności oraz rozwój zawodowy w lokalnych i międzynarodowych
oddziałach firmy.

Dogadali się udziałowcy EMPARK
ÔÔŹródło: JLL

Spółka powiązana z Heitman LLC sfinalizowała umowę sprzedaży swoich
udziałów w stołecznym kompleksie biurowym EMPARK Mokotów Business
Park na rzecz IMMOFINANZ. Sprzedaż EMPARK-u to przykład transakcji pomiędzy dwoma udziałowcami tego samego projektu. Wartość transakcji jest poufna. Zespół doradców z firmy JLL doradzał stronie sprzedającej w tej transakcji.
Sławomir Jędrzejewski, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych JLL, komentuje: „Umowa ta potwierdza aktywność inwestycyjną we wszystkich klasach produktów biurowych, jak również apetyt na duże
transakcje. Ze względu na ograniczoną ilość atrakcyjnych biurowców dostępnych na sprzedaż w centrum miasta, uwaga inwestorów kieruje się na inne
lokalizacje, takie jak Mokotów, które oferują dobrej jakości budynki w atrakcyjnych cenach”.
Obejmujący dziewięć budynków o łącznej powierzchni biurowej ponad
115 000 mkw., EMPARK Mokotów Business Park to pierwszy tego typu, a zarazem największy kompleks biurowy w Polsce oraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych lokalizacji biurowych na warszawskim Mokotowie.
Jednym z największych atutów EMPARK-u jest lokalizacja. Zaledwie 10 minut
jazdy dzieli EMPARK od centrum miasta, a także od Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
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Połączenie unikalnych doświadczeń
ÔÔŹródło: PROMAG

PROMAG S.A. – lider kompleksowych
rozwiązań intralogistycznych i magazynowych oraz COMAU ROBOTICS – największy dostawca rozwiązań z zakresu
robotyzacji procesów technologicznych
łączą siły i nawiązują współpracę strategiczną. Nadrzędnym celem kooperacji
jest dalsze umacnianie pozycji obu firm
na polskim rynku, w oparciu o realizację
wspólnych projektów w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych.
ROBOTY COMAU W CENTRUM TECHNIKI
MAGAZYNOWEJ PROMAG
Pierwszą okazją do prezentacji możliwości, jakie dają uzupełniające się wzajemnie
produkty i rozwiązania obu firm będzie
prezentacja rozwiązań magazynowych
z udziałem robotów Comau w otwieranym
przez PROMAG Centrum Techniki Magazynowej − jedynym w Polsce nowoczesnym
obiekcie
konferencyjno-ekspozycyjno-

-szkoleniowym dedykowanym środowisku
logistycznemu.
W dwukondygnacyjnym budynku, na powierzchni 1600 m kw. znajdą się m.in. sale
konferencyjne i szkoleniowe oraz otwarta
dla gości interaktywna strefa ekspozycyjno-wystawowa. Centralną częścią ekspozycji będzie pokazowa, w pełni zautomatyzowana linia transportu, kompletacji
i składowania palet w magazynie, w której
zastosowane zostaną najnowsze technologie i rozwiązania z dziedziny robotyki,
automatyki oraz identyfikacji produktów.
W skład linii wejdą m.in. regały z układnicami, automatyczne przenośniki zintegrowane z owijarką oraz roboty COMAU,
gwarantujące najwyższy poziom robotyzacji procesów logistycznych. Pierwsi zwiedzający CTM zapoznają się z najnowszymi
osiągnięciami techniki w zakresie intralogistyki już w październiku br.

SKANSKA ZWIĘKSZA KADRY

ÔÔ Źródło: Skanska Property Poland Foto: Skanska Property Poland

Stały rozwój rynku biurowego w Katowicach oraz dalsze plany obecności Skanska
Property Poland w tym mieście spowodowały, że firma rozszerzyła swój dział wynajmu i zarządzania wartością budynków. Z końcem lipca stanowisko negocjatora
ds. wynajmu w zespole regionu południe zajął Tomasz Zydorek, który będzie odpowiedzialny za komercjalizację inwestycji Silesia Business Park.
Wraz z zatrudnieniem nowego pracownika ogólnopolski dział wynajmu
i zarządzania wartością budynków firmy
Skanska Property Poland powiększył się
do 18 osób. Tomasz Zydorek będzie odpowiedzialny za komercjalizację projektów biurowych realizowanych w stolicy
Górnego Śląska. Obecnie będzie koncentrował się na kompleksie Silesia Business
Park, w którym Skanska Property Poland
wynajęła dotychczas 80% powierzchni budynku A i niemal 50% budynku B.
Obecnie rozpoczęły się prace budowlane
trzeciego z czterech obiektów – budynku
C.ketów DIY w Europie. Ostatni element
to merchandising w sklepach DIY, który
pozwala na skrócenie czasu dostępności
produktów na półce nawet o kilka dni.
W efekcie wszystkie produkty są dostępne dla klientów bez ryzyka wyczerpania
zapasów. Dachser zajmuje się również
bezpośrednimi dostawami do odbiorców końcowych w przypadku dużych lub
ciężkich przesyłek, wspierając tworzenie
nowoczesnych struktur sprzedaży wielokanałowej.

TOMASZ ZYDOREK

„Powiększenie naszego działu wynajmu
o osobę znającą bardzo dobrze specyfikę
i realia rynku katowickiego jest naturalnym,
kolejnym krokiem naszej działalności w tym
mieście. Jesteśmy przekonani, że dzięki
Tomkowi doskonale znającemu rynek katowicki będziemy mogli lepiej dostosować się
do potrzeb firm, które poszukują tutaj odpowiedniej lokalizacji biurowej” - mówi Arkadiusz Rudzki, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania wartością budynków w Skanska
Property Poland.

Awanse w strukturach
firmy JLL w Polsce
ÔÔ Źródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza Jones Lang
Lassalle, świadcząca kompleksowe usługi
na rynku nieruchomości komercyjnych, zatrudniająca 58 000 osób w ramach 230 oddziałów działających w 80 krajach świata,
zwiększa swoje specjalistyczne kadry. Firma
zarządza i świadczy usługi na rzecz klientów
dla portfolio obiektów o łącznej powierzchni ok 316 mln. mkw. na świecie. W Polsce
w warszawskich oddziałach firmy zatrudnia
blisko 400 osób, specjalistów z wielu dziedzin, w których doradza klientom i zarządza
ich aktywami.

Płaca minimalna w przetargach
ÔÔ Źródło: Lewiatan

Minimalna płaca w przeliczeniu na godzinę
to obecnie 13 zł bez VAT. Tymczasem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu za jedną roboczogodzinę pracownika
ochrony płaci jedynie od 5,51 do 5,95 zł bez
VAT, czyli ponad dwukrotnie mniej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. WORD nie
zadbał również o właściwą formę zatrudnienia pracownika – nie wymagał bowiem
umowy o pracę mimo, że ma taką możliwość. Zamawiający w ogóle nie zatroszczył
się o interes pracowniczy i nie podjął trudu
zawarcia klauzul społecznych w specyfikacji
zamówienia. W Białymstoku natomiast Podlaski Urząd Wojewódzki podpisał kontrakt,
gdzie godzina pracy ochroniarza została wyceniona na 8,17 zł bez VAT. Zamawiający zawarł wymóg zatrudnienia na umowę o pracę
tylko jednej osoby.
Odpowiedzialny zamawiający tak kalkuluje budżet, by pracownicy wykonujący zlecenie mieli zagwarantowane wynagrodzenia
przynajmniej na poziomie minimum ustawowego. Ponadto stwarza przewidywalne
warunki partnerom, którzy realizują zamówienie i w przypadku zmiany kosztów pracy,
odpowiednio waloryzuje ich wynagrodzenie. Taka świadoma postawa zamawiających
gwarantuje stabilność przedsiębiorstw, która bezpośrednio przekłada się na sytuację
na rynku pracy.
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SPECJALIŚCI OD LOGISTYKI ELEKTROWNI SŁONECZNEJ

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

W ramach projektu Noor w pobliżu miasta Ouarzazate na południu Maroka powstaje największa elektrownia słoneczna na świecie. Na terenie o powierzchni ponad 3 tys. hektarów w ciągu dwóch lat wybudowane zostaną cztery indywidualne elektrownie,
które będą w stanie dostarczać energię o łącznej mocy 560 MW. Pierwszy etap, Noor 1, ma zostać uruchomiony jeszcze w tym
roku. Po zakończeniu inwestycji elektrownia będzie produkować czystą energię dla ponad 1,2 mln ludzi i oszczędzać do 800 tys.
ton emisji CO2 rocznie. Dachser, działający globalnie operator logistyczny, dostarcza chemikalia firmy BASF dla budowy projektu
Noor na południu Maroka, gdzie powstaje największy na świecie kompleks czterech elektrowni słonecznych.

MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJ
Dzięki nowoczesnym elektrowniom słonecznym stało się możliwe magazynowanie energii na dużą skalę. Oprócz baterii, stosuje się mieszaninę azotanu sodu i azotanu potasu. W wysokich
temperaturach sole zostają stopione, a proces ten pozwala na
zmagazynowanie energii, umożliwiające elektrowni produkcję
nawet wtedy, kiedy nie świeci słońce. Azotan sodu jest dostarczany przez przedsiębiorstwo chemiczne BASF z Ludwigshafen.
W Maroko Dachser koordynuje tymczasowy magazyn, który powstał w maju 2014 roku oraz realizuje dostawy na plac budowy.
Od samego początku największym problemem dla operatora
było znalezienie odpowiedniego magazynu dla towarów niebezpiecznych w Afryce Północnej. Wysokie standardy bezpieczeństwa Dachser odnoszą się także do krajów poza granicami
Europy. Ale nawet w tamtejszych magazynach problemem okazywały się niskie sufity, nieszczelne podłogi czy skorodowane
przewody.

Kompetencje w jednym miejscu

Otwarto Centrum Aktywności Cyfrowej

ÔÔŹródło: JLL Foto: JLL

ÔÔŹródło: Poczta Polska

Międzynarodowa
firma doradcza JLL
wynajmie 8 000 mkw.
w kompleksie Warsaw Spire – flagowej
inwestycji biurowej
Ghelamco, powstającej przy placu Europejskim, w pobliżu
Ronda Daszyńskiego
w Warszawie. W ten
sposób JLL skonsoliduje w jednej lokalizacji wszystkie swoje warszawskie linie biznesowe, realizowane w JLL Polska, Centrum Zarządzania
Umowami Najmu oraz Usług Korporacyjnych w regionie EMEA (EMEA
Corporate Solutions Centre of Excellence), Europejskim Centrum Finansowym (European Finance Centre).
Przeprowadzka do nowej siedziby przy placu Europejskim odbędzie
się w dwóch etapach. W II kw. 2016 r. JLL obejmie 5 900 mkw. na czterech kondygnacjach (piętra 27 – 30 budynku wieżowego A), na których
pracować będzie 450 osób. Wtedy do Warsaw Spire wprowadzi się zespół doradców z JLL Polska i Centrum Zarządzania Umowami Najmu
oraz Usług Korporacyjnych. W II etapie konsolidacji (2020 r.) do biura
w Warsaw Spire dołączą pracownicy Europejskiego Centrum Finansowego (piętra 25 -26). Docelowo JLL zajmie 8 000 mkw., na których
pracować będzie ok. 700 osób. Tak duży wolumen powierzchni umożliwi rozwój firmy w Warszawie, w tym Centrum Zarządzania Umowami
Najmu oraz Usług Korporacyjnych, które oferuje strategiczne wsparcie
dla największych klientów korporacyjnych firmy JLL w regionie Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki.

W Sosnowcu w placówce Poczty Polskiej przy ul. 3 Maja 24 zostało
otwarto pierwsze Centrum Aktywności Cyfrowej (CAC). Przy uwzględnieniu pozyskania finansowania, plany Poczty Polskiej obejmują utworzenie do 500 podobnych centrów. Powstają one dzięki współpracy
Poczty z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, obywatele będą mieli
dostęp do wybranych usług e-government administracji publicznej, takich jak utworzenie profilu zaufanego e-PUAP, rozliczenie składek ZUS,
czy założenie działalności gospodarczej.
Centra Aktywności Cyfrowej to jedno- lub dwuosobowe stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu. Centra będą służyły aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii poprzez: dostęp do powszechnych e-usług
prywatnych i publicznych takich jak e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury. W każdym Centrum będzie również
Strefa gier interaktywnych, utworzona z myślą o dzieciach odwiedzających z opiekunami placówki Poczty Polskiej. Czas spędzony na poczcie
będzie dla nich wypełniony świetną zabawą, a jednocześnie mądrą
i kształcącą aktywnością.
„Zdecydowaliśmy się na współpracę z Pocztą Polska w zakresie utworzenia kilkuset Centrów Aktywności Cyfrowej, ponieważ Poczta jako narodowy operator posiada największą w kraju, liczącą ponad 2400 jednostek,
sieć własnych placówek w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, których mieszkańcy w największym stopniu są narażeni na skutki wykluczenia
cyfrowego. To dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ brak kompetencji
cyfrowych jest jedną z największych barier dla pełnego wykorzystaniu potencjału nowych technologii w Polsce oraz szybkiego wzrostu gospodarczego” - powiedział Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki,
otwierając Centrum w Sosnowcu.
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WIESZ GDZIE JEST TWOJA PRZESYŁKA

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Przybywa klientów korzystających z bezpłatnej aplikacji DHL ProView, oferowanej przy stałych umowach na międzynarodowe
usługi lotnicze DHL Express. Wzrost liczby użytkowników wynika z większej świadomości znaczenia zarządzaniem informacją
o przesyłce, do czego przyczyniła się trwająca w III kwartale br. kampania informacyjna DHL Express, zachęcająca do korzystania
z narzędzia DHL ProView.
Yemen, Sudan, Bahrain, a nawet Curacao - bez względu na to,
z jakiego miejsca na świecie klient spodziewa się paczki bądź
dokąd zamierza ją nadać, oczekuje, że zamówienie zostanie bezpiecznie i na czas zrealizowane. W przypadku bezpieczeństwa
usługi, wzrasta ono, gdy klient w trakcie jej realizacji, otrzymuje
na bieżąco pełną informację o statusie przesyłki.
DHL Express, lider na rynku międzynarodowych przesyłek
ekspresowych, dysponując siecią połączeń do ponad 220 krajów
i terytoriów zależnych, realizuje usługi lotnicze do wszystkich,
nawet do najbardziej egzotycznych miejsc na świecie. Dzięki dedykowanym i sprawdzonym narzędziom online, zapewnia klientom funkcjonalność, oszczędność czasu, przejrzystość informacji
i wygodę w obsłudze przesyłek, m.in. w procesie ich nadawania
i monitorowania, zarządzania treścią i w sposobie przesyłania
powiadomień o statusie przesyłki.
Taką aplikacją jest DHL ProView, umożliwiająca śledzenie losów przesyłki online w czasie rzeczywistym, oferowana klientom i eksportowych. Aplikacja pozwala na automatyczne powiadabezpłatnie w ramach stałej umowy z DHL Express. DHL ProView mianie o statusie przesyłki – za pomocą emaili i sms-ów – zarówto profesjonalne narzędzie do monitorowania międzynarodo- no nadawcę jak i osoby przez niego wskazane.
wych przesyłek lotniczych, dedykowane dla usług importowych
REKLAMA
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CZEKAJĄC NA REKORD

ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Z danych międzynarodowej firmy doradczej JLL wynika, że wartość transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na największych
rynkach biurowych poza Warszawą sięgnęła w I półroczu 234 mln euro. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 220 mln
euro. Apetyt inwestorów pozostaje wysoki, a rynki regionalne czekają intensywne miesiące.
„W I półroczu na polskim rynku biurowym sfinalizowano transakcje o łącznej
wartości 385 mln euro, z czego aż 234
mln euro przypadły na umowy kupna/
sprzedaży poza Warszawą. Oznacza to,
że rynki regionalne uzyskały wyższy wynik od Warszawy, a ich udział w całkowitym wolumenie transakcji biurowych
w Polsce sięgnął aż 59%. Inwestycyjną
gwiazdą I półrocza poza Warszawą był
Kraków, w którym zrealizowano transakcje o największej wartości wśród rynków
regionalnych” - informuje Sławomir
Jędrzejewski, Dyrektor, Dział Rynków
Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w JLL.
W I półroczu na rynkach biurowych
poza Warszawą zrealizowano transakcje inwestycyjne, których przedmio-

tem były następujące nieruchomości:
• Enterprise Park w Krakowie (sprzedający: Avestus, kupujący: Tristan
Capital Partners)
• Kazimierz Office Center w Krakowie
(sprzedający: GTC, kupujący: GLL)
• Green Horizon w Łodzi (sprzedający: Skanska, kupujący: Griffin Group
• Baltic Business Center w Gdyni
(sprzedający: BPT Optima, kupujący: Octava S.A.)
• West House 1B (część West Forum)
we Wrocławiu (sprzedający: Archicom, kupujący: GNT )
• Millenium Plaza w Katowicach
(sprzedający: Aviva, kupujący: Lone
Star)

SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI

Potencjał MLP Group

Rośnie rentowność PEKAES

ÔÔ Źródło: MLP Group

ÔÔ Źródło: PEKAES

Czołowy developer powierzchni
magazynowych i przemysłowych
MLP Group, zwiększył przychody w I półroczu br. do 54,2 mln zł.
- wzrost o 12,4%, w porównaniu
do tego samego okresu poprzedniego roku. Docelowa powierzchnia realizowanych i planowanych
projektów przez MLP Group sięga
aktualnie 735 tys. mkw. powierzchni, a uwzględniając także opcje na
planowane inwestycje aż blisko
1,4 mln mkw. Oznacza to możliwość potrojenia obecnej skali działania.
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I półroczu 2015 r. uzyskał 54,2 mln zł
skonsolidowanych przychodów, co
oznacza 12,4% poprawę w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku. Na poziomie
wyniku netto z działalności kontynuowanej Grupa w pierwszych
sześciu miesiącach tego roku wypracowała 29,6 mln zł, czyli na
podobnym poziomie jak rok wcześniej kiedy uzyskano 30,0 mln zł.
Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) na koniec czerwca br.
wyniosła 591,5 mln zł. To o 6% więcej niż na koniec 2014 r. i o 10,5%
więcej niż na koniec czerwca 2014

Opracowana strategia rozwoju w obszarze usług drobnicowych i intermodalnych, optymalizacji kosztowej oraz reorganizacji Grupy po
raz kolejny przyniosła bardzo pozytywne efekty. Grupa Kapitałowa PEKAES osiągnęła w I półroczu 2015 r. ponad 49 proc. wzrost zysku netto
oraz 6,9 proc. wzrost EBITDA, które wyniosły odpowiednio 11,37 mln
zł i 18,9 mln zł. PEKAES poprawił również wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności.
Pierwsze półrocze 2015 roku to dla PEKAES okres poprawy wszystkich kluczowych wyników finansowych. Wynik netto wyniósł 11,37
mln zł i był wyższy o 49,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA wzrósł o 6,9% osiągając poziom
18,9 mln zł. Zysk brutto i zysk na działalności operacyjnej wyniosły
28,59 mln zł i 9,03 mln zł, wzrastając odpowiednio o 7 proc. i 14,1 proc.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 346,2 mln zł, gdzie największy udział
tradycyjnie należał do segmentu spedycja i logistyka – 271 mln zł.
PEKAES poprawił również wszystkie wskaźniki rentowności. Rentowność sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 8,3 proc.
i była wyższa o 0,8 pp. r/r. O 0,6 pp. wzrósł wskaźnik rentowności EBITDA wynosząc 5,5 proc. Wysoki wzrost – o 1,2 pp. do poziomu 3,3 proc.
– zanotował wskaźnik rentowności netto. „Wysoka dynamika wzrostu kluczowych wyników finansowych PEKAES to przede wszystkim
efekt konsekwentnie i skutecznie realizowanej strategii optymalizacji
kosztowej, a także dużego wysiłku organizacyjnego w poprzednich
okresach pozwalającego dziś wykorzystać nasz potencjał w zakresie
obsługi przesyłek drobnicowych i logistyki intermodalnej. Do końca
2015 roku planujemy kontynuować działania na rzecz poprawy rentowności wszystkich produktów oraz stałego podnoszenia jakości
świadczonych usług. W związku z tym spodziewamy się utrzymania
dwucyfrowej dynamiki wzrostu w segmencie usług drobnicowych
i podobnego wzrostu ilości ładunków intermodalnych w kolejnych
kwartałach” – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES.

r. Natomiast wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 1%
względem wyceny na koniec minionego roku do 1,055 mld zł. „Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w pierwszym półroczu 2015 roku
uważamy za bardzo dobre. W pierwszym półroczu br. wykazaliśmy
ujemny wynik z aktualizacji wyceny
pomimo istotnego wzrostu wartości
nieruchomości liczonej w euro. Głównym czynnikiem takiej sytuacji była
aprecjacja naszej waluty” – wyjaśnił
Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes MLP Group
S.A.
„Naszym strategicznym celem jest
realizacja budynków w aktualnym
banku ziemi oraz realizacja budynków w systemie BTS poza aktualnymi parkami w celu dalszej odsprzedaży. Według wielu prognoz Polska
ma przed sobą okres coraz szybszego wzrostu PKB.” – stwierdził Radosław T. Krochta.
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NAJLEPSZY KWARTAŁ W HISTORII DSV

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

Grupa DSV wykorzystuje rozpęd, jakiego nabierała od początku roku. Mocny pierwszy kwartał przełożył się nie tylko na najlepsze wyniki operatora, odnotowane do tej pory w drugim kwartale, ale także na najlepszy kwartalny wynik w historii firmy.
Opublikowane właśnie wyniki finansowe operatora po pierwszym półroczu
pokazują wzrost przychodów brutto
o 5,2% oraz wzrost organicznego przychodu operacyjnego o 7,5%. Oznacza to
przychody netto na poziomie 13 127 mln
DKK w drugim kwartale oraz 25 728 mln
DKK za pierwsze pół roku.
„W drugim kwartale utrzymaliśmy dynamiczne tempo wzrostu z pierwszego
kwartału, nabierając jednocześnie coraz
większego rozpędu. Tym samym udało nam się odnotować zarówno wzrost
liczby transportów, jak i przychodów we
wszystkich obszarach naszej działalności. Kolejny znaczący wzrost w zakresie
frachtu morskiego i lotniczego pozwolił
utrzymać satysfakcjonującą przewagę
konkurencyjną DSV Air & Sea, a nasze
prognozy na resztę roku uległy podwyższeniu względem prognozowanych
w poprzednim kwartale” - mówi Jens
Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku drogowym, również w Polsce Grupa DSV zrealizowała większość postawionych przed
sobą celów.
„W zakresie transportu drogowego mierzymy się z wieloma wyzwaniami m.in.
z toczącym się obecnie kryzysem w Calais,
który będzie miał wpływ na naszą działalność również w nadchodzącym czasie. Systematycznie jednak zwiększa się
udział DSV w obsłudze dużych projektów
logistycznych w obszarze B2B. Jako Grupa
z powodzeniem wykorzystujemy efekt synergii pomiędzy projektami i blisko współpracujemy operacyjnie w ramach wszystkich spółek DSV w Polsce, co przekłada się
na naszą przewagę konkurencyjną. Klienci
szczególnie chwalą sobie strategię One
DSV, dającą im możliwość zakupu usług
logistycznych w ra ramach systemu „one
stop shopping”. - mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.

PIOTR W. KRAWIECKI

DODATNIA EFEKTYWNOŚĆ WDX

ÔÔ Źródło: WDX Foto: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, w I półroczu osiągnęła 60,2 mln zł przychodów ze sprzedaży,
co stanowi wzrost o ponad 32% w ujęciu rocznym. Spółka wypracowała w tym okresie
2,4 mln zł zysku, osiągając dynamikę na poziomie 55% r/r. Obecny portfel otwartych
zamówień WDX na drugą połowę roku to 45 mln zł. Ponadto Spółka przygotowuje się
do modernizacji swojego zakładu produkcyjnego w Zgierzu, co w 2016 roku przełoży
się na wyższe moce produkcyjne, wydajność pracy i poziom technologii.
W I półroczu tego roku WDX osiągnął 2,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 60,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyższe przychody wypracował zarówno segment budowy wyposażenia magazynów
(+40,9%), jak i wózków widłowych (+24,1%). Zysk na poziomie EBITDA
wyniósł 7,9 mln zł, przy marży 13,2 proc., a po jego korekcie o zdarzenia
jednorazowe – 8,6 mln zł. Po świetnych wynikach I kwartału, na które
istotnie wpłynął kontrakt z Inter Cars, II kwartał okazał się nieco słabszy, ze
względu na zdarzenie jednorazowe i niższe marże w kontraktach z nowymi klientami.
„Na wyniki finansowe WDX w II kwartale wpłynęło kilka istotnych czynników. Ponieśliśmy dodatkowe koszty rzędu 0,72 mln zł na przygotowanie
istniejącej hali produkcyjnej do kompleksowej modernizacji naszego parku
maszynowego w Zgierzu, produkującego regały magazynowe i systemy
transportu przenośnikowego. Do końca roku zamierzamy zakończyć tę inwestycję, która w 2016 roku pozwoli nam istotnie zwiększyć moce produkcyjne i znacząco poprawi wydajność pracy. Drugim istotnym czynnikiem są
niższe marże na sprzedaży, które wynikają z realizacji kontraktów z nowymi
klientami. Oczekujemy, że w przyszłości zaowocuje to szerszą współpracą”
– powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.
Spółka dynamicznie zwiększa skalę swojego biznesu. W II kwartale
sprzedaż WDX wyniosła blisko 30 mln zł, co w ujęciu rocznym oznacza

wzrost o 20%. W całym
I półroczu przychody
Spółki przekroczyły 60
mln zł (+32% w stosunku do analogicznego
okresu sprzed roku). To
rezultat nowych kontraktów, jak i realizacji
dużych zamówień dla
takich podmiotów jak
InterCars czy Amazon.
MAREK SKRZECZYŃSKI
Spółce sprzyja rosnący
rynek magazynowy w Polsce. W I półroczu popyt na nowe powierzchnie
magazynowe wyniósł 1,3 mln m2, z czego 0,8 mln m2 to zawarte nowe
umowy. Jednocześnie wskaźnik pustostanów spadł do najniższych poziomów od wielu lat i kształtuje się wokół poziomu 5%. „W kolejnych miesiącach chcemy skupić się na wzroście organicznym
i poprawie marżowości. Jednocześnie chcemy nadal zwiększać
skalę naszego biznesu, co będzie widoczne w rosnących przychodach. Obecnie nasz backlog na drugą połowę roku wynosi
45 mln zł.”

Bilans
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HYBRYDOWE OSZCZĘDNOŚCI

ÔÔ Źródło: STILL Foto: STILL

Choć idea hybrydowych wózków widłowych jest znana nie od dziś, rozwiązanie nie stało się dotąd powszechnie stosowanym
standardem. Wyniki testów przeprowadzonych w holenderskich zakładach Van Gensewinkel, wskazują jednak, że pojazdy tego
typu mogą być ekonomicznie uzasadnionym wyborem.
Van Gensewinkel to wywodzący się z Holandii potentat europejskiego rynku wywozu i recyklingu. Grupa zatrudnia łącznie
5 800 pracowników i osiąga obroty na poziomie miliarda euro
rocznie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przetwarzaniu
śmieci w energię oraz materiały surowe. W 2014 roku 93% zebranych odpadów zostało wykorzystanych powtórnie, co pozwoliło zmniejszyć ilość CO2 wyemitowanego do atmosfery
przez przemysł o ponad 1,19 miliona ton. Zrównoważony rozwój to jednak priorytet firmy nie tylko w perspektywie świadczonych usług, ale również w ramach organizacji wewnętrznych procesów. W centralnym dziale produktów chemicznych
w Geldrop, przetwarzającym odpady chemiczne i przemysłowe, celem ograniczenia zużycia paliwa, podjęto decyzję o testowaniu hybrydowych wózków widłowych.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA WÓZKÓW
WIDŁOWYCH W VAN GENSEWINKEL
W zakładzie w Geldrop wózki widłowe są wykorzystywane do
załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych, transportu
odpadów oraz materiałów otrzymanych w procesie recyklingu.
Przewożąc beczki, kartony, opakowania, pudełka i palety, pojazdy pracują średnio przez 2 000 rocznie. Modernizacja floty
intralogistycznej jest jednym z działań wychodzących naprzeciw długoterminowym założeniom Van Gensewinkel. Wśród
nich wyróżnia się konsekwentne ograniczenie śladu środowiskowego firmy oraz optymalizacja procesów operacyjnych,
dążąca do wzrostu ich opłacalności dzięki zwiększeniu efektywności. „Założenia wyznawanej przez Van Gensewinkel polityki „Waste no more” są bliskie celom sformułowanym przez STILL
w ramach akcji „Mission: Zero Emission”. W obu przypadkach za
kluczowe uznaje się ograniczanie ilości emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji” – mówi Paweł Włuka, kierownik
działu marketingu STILL Polska. „Gdy partner wyszedł z inicjatywą testowania czołowych wózków STILL RX70 Hybrid, przyjęliśmy
ją entuzjastycznie. Jeszcze bardziej satysfakcjonującym momentem było otrzymanie informacji, jakie wyniki osiągnęły w testach
nasze pojazdy” – dodaje ekspert.

HYBRYDA MOŻE WIĘCEJ
Rozpoczynając testy, do dyspozycji operatorów oddano
model wózka hybrydowego w celu wykorzystania go podczas
wykonywania codziennych zadań. Spisano również liczbę roboczogodzin na licznikach wszystkich maszyn oraz przygotowano
szczegółową ewidencję ilości wydawanego paliwa.
W ciągu niemal trzech tygodni testów w Van Gansewinkel, badany wózek RX 70 przejechał około 150 motogodzin, zużywając
przy tym 175,2 litra oleju napędowego. Na tej podstawie oszacowano, że pojazd wykorzystuje średnio 1,168 litra na godzinę,
co w porównaniu do innych wózków aktualnie użytkowanych
w przedsiębiorstwie, pozwoliło uzyskać oszczędności rzędu 0,76
litrów na godzinę. W skali roku oznacza to ograniczenie zużycia
paliwa sięgające 1500 litrów oleju napędowego na jeden wózek.
„Byliśmy bardzo zaskoczeni wynikami. Tym bardziej, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, że model STILL RX 70 Hybrid waży 3,5 tony - znacznie
więcej niż 2,5 tonowe wózki, których obecnie używamy” - powiedział Eric Sloots, kierownik centralnego działu produktów chemicznych Van Gensewinkel w Geldrop. „Oczywiście, RX 70 Hybrid
są nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie niż pojazdy
które posiadamy. Wciąż jednak uzyskane wyniki są naprawdę
imponujące” – dodaje Eric Sloots. Opierając się na zawartych
w dokumentacji technicznej danych dotyczących zużycia paliwa, w przypadku modelu o ładowności na poziomie 3 ton,
oszczędności mogą sięgać nawet 1 700 litrów oleju rocznie na
jednym wózku.
ŹRÓDŁO PRZEWAGI TECHNOLOGICZNEJ
Efektywność pojazdów hybrydowych wynika ze stosowanego
w nich wydajnego układu napędowego. „W pojazdach typoszeregu STILL RX 70 Hybrid, silnik Diesla napędza prądnicę, która generuje energię elektryczną, zasilającą układy robocze wózka widłowego. Kondensatory Ultracaps zapewniają gromadzenie energii
odzyskiwanej podczas hamowania pojazdu. Energia ta jest oddawana do systemu i wykorzystywana przy następnym przyspieszaniu pojazdu” – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, specjalista ds.
produktu STILL Polska. „Dzięki dodatkowym 8 kW energii, wózek
RX 70-35 Hybrid może być wyposażony w mniejszy, a przez to ekonomiczniejszy silnik, co zapewnia obniżenie poziomu całkowitego
zużycia energii” – dodaje.
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Drukarka dla poczty
ÔÔ Źródło: SATO Foto: SATO

Na tegorocznym POST-EXPO w Paryżu, w dniach od 29 września
do 1 października, firma SATO zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania z zakresu usług pocztowych, kurierskich i ekspresowych.
Najważniejszym, prezentowanym produktem będzie przełomowa
seria drukarek termicznych NX SATO, a także szybkie i niezawodne
drukarki etykiet CG4 dedykowane urzędom pocztowym.
SATO współpracuje z wiodącymi firmami logistycznymi na całym
świecie, oferując niezawodne i wydajne rozwiązania w całym łańcuchu
dostaw. Intuicyjna seria drukarek NX jest idealna dla branży przemysłowej, magazynowej oraz logistycznej. Charakteryzuje się trwałością
oraz elastyczną integracją z globalnymi wdrożeniami. Drukarki tej serii
cechują się mocą obliczeniową, elitarną szybkością oraz przepustową
pojemnością pamięci. Dodatkowo, są proste w konfigurowaniu i utrzymaniu, bez użycia dodatkowym narzędzi.
Oprócz serii NX, SATO zaprezentuje również serię CG4 - drukarki
etykiet zaprojektowane z myślą o branży pocztowej i kurierskiej. Charakteryzują się wysoką prędkością do 101 mm / s oraz przyjaznymi dla
użytkownika funkcjami. Seria CG4 jest łatwa w obsłudze i konserwacji.
Posiada wysoką rozdzielczość wydruku - 305 dpi, w celu zapewnienia
czytelnego i wyraźnego oznakowania na paczkach.

Wzór do naśladowania

Tablety z certyfikatem ATEX

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

ÔÔ Źródło: Panasonic Foto: Panasonic

STILL RX 20, zmodernizowany elektryczny wózek
widłowy z przeciwwagą,
został
zakwalifikowany
do grona finalistów „Dobry Wzór 2015” – konkursu, w którym poddaje się
ocenie jakość designu
produktów dostępnych na
polskim rynku. Program
„Dobry Wzór” jest jednym z projektów Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego (IWP)– instytucji od 65
lat promującej wzornictwo i design w Polsce. W ramach konkursu wyróżniane są produkty rozmaitych branż. Pod uwagę
brane są wszelkie ciekawe, innowacyjne i atrakcyjne rynkowo
rozwiązania łączące estetykę i funkcjonalność.
Wyróżniony przez ekspertów IWP RX 20 to nowa wersja jednego
z najchętniej kupowanych wózków widłowych w klasie udźwigu do
2,5 tony. Mający premierę w 2005 r. pojazd, swoją popularność zawdzięczał przede wszystkim prostej, bocznej wymianie baterii oraz
wyjątkowej efektywności energetycznej. Zmodernizowany model
charakteryzuje się podwyższoną wydajnością i jeszcze lepszym
dostosowaniem do zadań przeładunkowych. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom, o 25% zwiększono prędkość jazdy pojazdu. Szybkość przemieszczeń hydraulicznych przy obsłudze ładunku o masie 2 t wzrosła natomiast o 16%. Ponadto, wózek zoptymalizowano
pod kątem pracy na rampach. Usprawnienia pozwoliły na ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie codziennych zadań, co
korzystnie przekłada się na wydajność wózka.

Panasonic zapowiedział wprowadzenie
nowych wersji wzmocnionych 5-calowych
tabletów
Toughpad
FZ-E1 oraz FZ-X1. Urządzenia zostały dostosowane do unijnej normy
ATEX, by mogły być wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Zaprezentowane modele zostały stworzone z myślą o przemyśle
wydobywczym, rafineriach, zakładach chemicznych czy farmaceutycznych.
Objęcie urządzeń Panasonic Toughpad certyfikatem ATEX oznacza, że
spełniają one wymagania unijnej dyrektywy ATEX i mogą być wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem. Oba tablety Toughpad FZ-E1 i FZ-X1
zostały zaklasyfikowane do pracy w drugiej strefie zagrożeń, w których może
pojawić się niebezpieczeństwo wybuchu, związane z obecnością takich substancji, jak aldehyd octowy, benzyna czy etylen[1]. Nowe wersje urządzeń
odróżniać będzie od standardowych żółta ramka oraz specjalnie zaprojektowane skórzane etui. Oprócz tego certyfikowane modele wyposażono w filtr
antystatyczny, zaś zintegrowany czytnik kodów kreskowych został zabezpieczony obudową.
5-calowe Toughpady FZ-E1 i FZ-X1 łączą w sobie funkcjonalność tabletów
i smartfonów, oferując przy tym funkcję czytnika kodów kreskowych 1D/2D.
Urządzenia dają możliwość bezpiecznego sporządzania notatek przy użyciu
notesu elektronicznego PDA, a także prowadzenia komunikacji z każdego
miejsca za pomocą połączeń głosowych oraz poczty email. Dzięki temu
możliwe jest ciągłe przekazywanie informacji i raportowanie stanu procesów przemysłowych. Z kolei wbudowany aparat pozwala w prosty sposób
sporządzać dokumentację zdjęciową lub wideo, przydatną szczególnie w nagłych sytuacjach.
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DOSTAWA KURIEREM ZACHĘCA DO E-ZAKUPÓW

ÔÔ Źródło: Gemius Foto: Gemius

Dostawa towaru kurierem motywuje polskich internautów do zakupów w sieci. Tę formę dostarczenia przesyłki wybiera 61 proc.
kupujących online. To także najpopularniejszy wśród polskich e-konsumentów sposób zwrotu towaru. Pobierz raport, w którym
znajdziesz więcej szczegółów.

KURIERA CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ MĘŻCZYŹNI
Badanie przygotowane przez Gemiusa dla Izby Gospodarki Elektronicznej pokazało też, że w porównaniu do kobiet mężczyźni wyraźnie częściej wybierają dostawę zakupionych towarów
kurierem do domu lub miejsca pracy. Z kolei panie nieznacznie
częściej w porównaniu do panów decydują się na wybór bezpośredniej dostawy za pomocą poczty.

„Dostawa kurierem to forma transportu, która jest bardzo silnie
powiązana ze współczesną branżą e-commerce. Elastyczne godziny
dostawy, zapowiedziana wizyta kuriera czy sposób, w jaki klient zostanie obsłużony kształtują jego doświadczenia zakupowe na temat
sklepu. Często to właśnie one wpływają na decyzję o powrocie i kolejnych zakupach. Z tego powodu tak istotne jest aby z jednej strony
zaoferować klientowi jego ulubioną formę dostawy, z drugiej strony
jednak koniecznie jest posiadanie niezawodnego partnera w biznesie” – tłumaczy Patrycja Sass-Staniszewska, członek zarządu
Izby Gospodarki Elektronicznej.

OUTSOURCING E-SKLEPU AMNESTY INTERNATIONAL

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Spółka Cursor, należąca do giełdowej Grupy Tell SA, specjalizującej się w outsourcingu sprzedaży, podpisała umowę na kompleksową obsługę serwisu e-commerce Amnesty International Polska. W ramach współpracy Cursor odpowiada za całość działań
logistycznych, fiskalizację sprzedaży oraz kontakt z odbiorcami końcowymi.
Projekt obsługi e-sklepu Amnesty International został wdrożony przez spółkę w ciągu zaledwie dwóch tygodni od momentu
podpisania umowy. „Sklep internetowy uruchomiliśmy z okazji
25-lecia działalności Amnesty International w Polsce. Chcąc skoncentrować się na naszej statutowej działalności związanej z obroną praw człowieka, obsługę operacyjną sklepu zdecydowaliśmy się
powierzyć podmiotowi, który posiada odpowiednią wiedzę i zasoby umożliwiające sprawną realizację tego procesu” – powiedział
Aleksander Pawłowski z Amnesty International Polska.
Zakres działań Cursora obejmuje całościową obsługę logistyczną e-sklepu – magazynowanie towaru, kompletowanie
i wysyłkę zamówień do odbiorców końcowych, obsługę zwrotów i reklamacji, usługi spedycyjne, sporządzanie dokumentacji przewozowej i sprzedażowej. Spółka odpowiada także za
procesowanie zamówień, kontakt z klientami oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży. „Naszą misją jest wspieranie wzrostów
sprzedaży i rozwoju e- sklepów. Dzięki know-how, wypracowanemu na bazie kilkuletnich doświadczeń w obsłudze sektora e-commerce, sprawiamy że logistyka staje się wyróżnikiem rynkowym
i przewagą konkurencyjną naszych klientów. Cieszymy się, że
możemy wspierać działalność Amnesty International, bo inicjatywy dotyczące dbałości o prawa człowieka są nam bliskie” – mówi
Grzegorz Wroniszewski, dyrektor zarządzający usługami e-logistics z Cursor SA.

Obsługa e-sklepów jest realizowana przez Cursor z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, które mogą
być zintegrowane z aplikacjami klientów. Wszystkie czynności
są monitorowane z poziomu systemu, co pozwala usprawnić
realizację procesów i wyeliminować potencjalne błędy. Firmy
korzystające z usługi otrzymują bieżące raporty m.in. dotyczące
sprzedaży czy ilości zwrotów, co pozwala na bieżąco monitorować efektywność internetowego kanału sprzedaży.
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DARMOWA PLATFORMA E-COMMERCE - WSZYSTKO.PL

ÔÔ Źródło: wszystko.pl

Na rynku debiutuje nowa, responsywna aktualizacja platformy sprzedażowej wszystko.pl. Wszystko.pl stworzona przez Comarch, krakowskiego producenta rozwiązań klasy ERP. Zaskakuje użytkowników nie tylko ulepszoną szatą graficzną, ale również
systemem ułatwień w wyszukiwaniu i przeglądaniu towarów na urządzeniach mobilnych. Nowa wersja usprawni użytkowanie
platformy nie tylko Konsumentom, ale również Sprzedawcom, którzy będą mogli monitorować predyspozycje potencjalnych
Klientów.
Nowy, atrakcyjny wygląd wszystko.pl dostosowany jest do pracy na dowolnym
urządzeniu. Pod adresem wszystko.pl
kryją się strony, które wpłyną na zwięk-

szenie komfortu wyszukiwania i przeglą- wary na wszystko.pl. Obecnie Sprzedawcy
dania towarów ze smartfona, tabletu, czy udostępniają już 346 tys. towarów.
komputera PC, co przełoży się na wzrost
Nowa strona główna została zoptymasprzedaży u Klientów, wystawiających to- lizowana pod względem wyszukiwania
towarów. Wchodząc na stronę wszystko.
pl, konsument widzi tylko pole do wyszukiwania oraz produkty dnia. Pełny katalog
produktów dostępny jest po pierwszym
wyszukaniu żądanego towaru. Dzięki
takiemu rozwiązaniu wyszukujący nie
jest przytłoczony dużą ilością informacji
i może wyszukiwać towary w analogiczny
sposób jak np. w wyszukiwarce Google.
Jeżeli wyszukiwany towar nie jest dostępny, to Konsument może złożyć ofertę
zakupu, na którą uzyska odpowiedź od
Sprzedawców wystawiających towary na
wszystko.pl.

POLSCY E-KONSUMENCI W ZAGRANICZNEJ SIECI

ÔÔ Źródło: Gemius Foto: Gemius

Co ósmy polski użytkownik sieci kupuje na zagranicznych stronach WWW (13 proc.). Najwięcej ankietowanych w zagranicznej
sieci poluje na odzież, dodatki i akcesoria. Dowiedz się więcej z najnowszego raportu o e-commerce.
Według najnowszego raportu o rynku
e-commerce co czwarty e-konsument
kupuje na zagranicznych stronach
WWW. Użytkownicy sieci z Polski – zapytani o nazwy zagranicznych serwisów i stron WWW, na których zrobili zakupy w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy – najczęściej wymieniają
Ebay. Markę tę podaje jedna czwarta
ankietowanych (25 proc.). Na drugim
miejscu pojawia się Amazon (11 proc.),
a na trzecim AliExpress (7 proc.).
„Choć polscy konsumenci odwiedzają
zarówno zagraniczny serwis ebay.com,
jak i polski ebay.pl, serwis ten nie zawojował krajowego rynku i póki co w żaden
sposób nie zagraża dominującej platformie aukcyjnej jaką jest w Allegro” –
komentuje Karolina Karaś z Gemiusa.
Jej zdaniem najbardziej interesujący
jest fenomen chińskiego serwisu Aliexpress. „To serwis dla konsumentów,
który umożliwia dokonywanie transakcji bezpośrednio w Chinach, często
nawet z bezpłatną wysyłką do Polski.
AliExpress jest nie tylko jednym z najbardziej popularnych zagranicznych platform oferujących sprzedaż internetową.

Według danych z badania Megapanel
PBI/Gemius to drugi najpopularniejszy
sklep internetowy w Polsce. Tym samym
wyprzedza takie sklepy, jak Euro.com.pl
czy Empik.com, które w polskiej świadomości istnieją od wielu lat” – mówi Karolina Karaś.
37 PROCENT INTERNAUTÓW
KUPIŁO ODZIEŻ, DODATKI
I AKCESORIA
Okazuje się, że zakupy na zagranicznych stronach WWW są popularne głównie wśród osób od 25 do 34
roku życia, z wykształceniem wyższym
oraz mieszkających w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Zapytani
o kategorie kupowanych produktów
i usług, ankietowani wskazali w pierwszej kolejności na odzież, dodatki
i akcesoria (37,3 proc.), książki, płyty
i filmy (32,6 proc.) oraz multimedia
(23,5 proc.).
„Polacy kupują odzież marek, które
w Polsce nie są dostępne lub ubrania,
które w zagranicznych e-sklepach są
po prostu tańsze. Natomiast do dużej popularności książek, płyt, filmów
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oraz multimediów zamawianych przez
internet za granicą przyczynił się Amazon, m.in. ze swoją szeroką ofertą e-book’ów” – komentuje Karolina Karaś z Gemiusa.
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PACZKOMATY® INPOST NA UKRAINIE

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

Paczkomaty® InPost – największa na świecie sieć automatycznych terminali umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek w trybie 24/7 – zapewni obsługę zamówień dla ukraińskiego e-sklepu F.ua. Dzięki temu klienci serwisu uzyskają
jeszcze lepszy dostęp do szerokiej oferty sprzedawanych produktów, a także możliwość szybkiego i wygodnego odbioru zamówionego towaru. Współpraca z F.ua to kolejny krok w kierunku rozwoju sieci samoobsługowych terminali InPost na ukraińskim
rynku e-commerce i popularyzacji tej formy dostawy wśród e-konsumentów. Zgodnie z badaniami satysfakcji klientów na Ukrainie, aż 94% z nich deklaruje, że chętnie otrzymuje przesyłki do Paczkomatów® InPost (1).
Na Ukrainie Paczkomaty® InPost współpracują już m.in. z takimi firmami, jak Avon
i Oriflame, a terminale znajdują się w pobliżu takich znanych supermarketów jak:
NOVUS, Billa, Silpo, Wielka Kiszenia.
„Dzięki współpracy z InPost zakupy w naszym e-sklepie będą jeszcze bardziej komfortowe dla klientów. Decydując się na dostawę
za pomocą innowacyjnego Paczkomatu®,
konsument zyskuje możliwość prostego odbioru towaru w momencie, który jest dla niego najbardziej dogodny. Nie musi on również
kontaktować się z żadnym pośrednikiem
– konsultantem sklepu internetowego czy
kurierem. Jesteśmy w stanie dostarczyć to-

wary do terminali w mniej niż 24
godziny – oznacza to, że w przypadku, gdy dotrzemy z produktem do urządzenia w godzinach
porannych, klient będzie mógł
odebrać go już wieczorem w drodze do domu z pracy. Liczba osób,
które skorzystały z Paczkomatów®
InPost nieustannie rośnie, a efektywność usługi jest imponująca”
– ocenia Dmitry Pokotilo, partner zarządzający w F.ua.
(1) Badanie przeprowadzono w lutym 2015

ZAKUPY W SIECI

ÔÔ Źródło: Gemnius Wykres: Gemnius

Polski e-konsument częściej robiłby zakupy w sieci, gdyby koszty dostawy były niższe i gdyby mógł za towar zapłacić
mniej niż w sklepie tradycyjnym. Zachęciłaby go też wyższa jakość produktów, lepsza obsługa klienta i ułatwienie
korzystania z e-sklepów. Pobierz najnowszy raport o rynku e-commerce i dowiedz się, co jeszcze motywuje polskich
internautów do częstszych zakupów w Internecie.
Właściciele e-sklepów często zadają sobie pytanie, co sprawiłoby, żeby internauci częściej robili zakupy online. Odpowiedź mogą znaleźć w najnowszym
raporcie o rynku e-commerce. Okazuje
się, że ankietowani zwykle wymieniali
niższe koszty dostawy. Odpowiedziało
tak aż 71 proc. użytkowników komputerów stacjonarnych, 69 proc. użytkowników laptopów, 66 proc. użytkowników
smartfonów i 62 proc. użytkowników
tabletów. Niezależnie od wykorzystywanego urządzenia większość respondentów wskazała też na niższe ceny towaru
niż w sklepach tradycyjnych i zniżkę dla
osób kupujących przez internet.
„Wysokie koszty dostawy to jeden z najczęściej wymienianych czynników, który
zniechęca internatów do robienia zakupów online. Sklepy, które obniżają koszty
transportu towaru, a tym samym stosują korzystną politykę dostaw, są chętniej
i częściej odwiedzane przez e-konsumentów” – komentuje Karolina Karaś z firmy
Gemius.
„Niektóre e-sklepy ukrywają koszty
dostawy w cenie produktu. Taki zabieg
nie przynosi jednak długofalowych ko-

rzyści. Wynika to z tego, że ponad połowa internautów odwiedzających sklepy
internetowe korzysta także z porównywarek cen. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że konsument, który to zauważy, nie skorzysta po raz kolejny z oferty
danego sklepu” – mówi Karaś.
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Dla e-klientów ważna jest nie tylko
cena. Jedna piąta z nich deklaruje, że
częściej kupowaliby w sieci, gdyby jakość sprzedawanych produktów była
wyższa, obsługa klienta lepsza, a korzystanie z e-sklepów łatwiejsze.
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POLACY NA ZAKUPACH W E-APTEKACH

ÔÔ Źródło: Gemnius Foto: Gemnius

Jedno zamówienie w aptece internetowej jest warte średnio 138 zł. Dwie trzecie odwiedzających te strony WWW porzuca koszyk i nie kończy zamówienia. Wizyta w e-aptece trwa średnio niecałe siedem minut. Sprawdź, jakie jeszcze informacje o rynku
aptek internetowych zawiera raport o polskim e-commerce.
Według najnowszego raportu o polskim rynku e-commerce,
przygotowanego przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska,
Polacy wydają w aptekach internetowych średnio 138 zł podczas
jednej transakcji. Z kolei średnia cena kupowanego farmaceutyku to niecałe 23 zł. Oznacza to, że klienci e-aptek najczęściej
decydują się na sześć lub siedem produktów podczas jednych
zakupów.
Karolina Karaś z firmy Gemius, tłumaczy ten wynik: osoby,
które kupują w aptekach internetowych wybierają tak wiele produktów przy jednym zakupie, aby skorzystać z możliwości bezpłatnej dostawy.
ZAMÓWIENIE KOŃCZY JEDNA TRZECIA E-KLIENTÓW
Co trzeci internauta wrzucający towar do wirtualnego koszyka (32 proc.) finalizuje transakcję. Dwie trzecie z nich (68 proc.)
rezygnuje z zakupu. Czy to dużo? Karolina Karaś z firmy Gemius
uważa, że współczynnik porzucenia koszyka na poziomie blisko
70 proc. nie zaskakuje.
„Klienci często porzucają koszyk i wychodzą z e-sklepu, aby wybrać finalnie inny, np. tańszy lub bardziej zaufany sklep internetowy. Często zdarza się też, że internauci ostatecznie decydują się
na dokonanie zakupu w stacjonarnej aptece, ze względu na zbyt
wysokie koszty dostawy produktu zamawianego przez internet. Po- BLISKO 7 MINUT NA STRONIE APTEKI INTERNETOWEJ
wodem porzucenia koszyka mogą być także problemy z finalizacją
Okazuje się też, że na analizowanych stronach internauta
zamówienia, związane ze skomplikowanymi do wypełnienia for- spędza średnio 6 minut i 52 sekundy, a w ramach jednej wizymularzami, błędami technicznymi na stronie WWW lub zwyczajnie ty wykonuje średnio 4,3 odsłony. Więcej szczegółów znajdziesz
źle zaprojektowanym serwisem z punktu widzenia użyteczności dla w raporcie „E-commerce w Polsce 2015 w oczach internautów”.
klienta końcowego” – komentuje Karaś.

PROFESJONALNE WSPARCIE SPRZEDAŻY

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Spółka Cursor, należąca do giełdowej Grupy Tell, specjalizującej się w outsourcingu sprzedaży, odpowiada za kompleksowe wsparcie sprzedaży produktów Akzo Nobel. Usługa jest realizowana w ponad 200 marketach budowlanych na terenie całego kraju.
W ramach współpracy z Akzo Nobel zespół przeszkolonych
doradców Cursor wspiera sprzedaż farb i produktów do impregnacji drewna, oferowanych pod markami Dulux, Nobiles,
Hammeraite i Sadolin. W kilkuset sklepach budowlanych, m.in.
w sieciach OBI, Castorama, Leroy Merlin i Praktiker, profesjonalni
sprzedawcy weryfikują potrzeby klientów i pomagają im wybrać
odpowiedni produkt. Cursor odpowiada także za merchandising, dbając o stałą dostępność produktów AkzoNobel i prawidłową ekspozycję materiałów POS. - Cursor od blisko 10 lat prowadzi akcje wspierające sprzedaż produktów z portfolio Akzo
Nobel. Zdecydowaliśmy się na współpracę z partnerem, który
posiada odpowiednie zasoby do realizacji projektu na terenie
całej Polski i elastycznie reaguje na nasze potrzeby biznesowe
– mówi Katarzyna Galińska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów
z Akzo Nobel.
Usługę dla Akzo Nobel realizuje kilkusetosobowy, doświadczony zespół doradców sprzedaży Cursora. Każda z osób zaangażowanych w projekt przeszła zaawansowane szkolenie
produktowe. Wiedza doradców oraz ich kompetencje z zakresu
obsługi klienta ułatwiają konsumentom podejmowanie decyzji
zakupowych, przekładając się na wyniki sprzedaży.

„Nasza usługa zapewnia bezpośrednie dotarcie do potencjalnych
konsumentów. Wspiera budowanie świadomości marki wśród grupy docelowej i zwiększanie sprzedaży produktów lub usług naszych
klientów. Rozbudowana struktura terenowa Cursora umożliwia
uruchomienie nawet bardzo dużych projektów w krótkim czasie”
– mówi Przemysław Bogdański, dyrektor zarządzający usługami field marketing w Cursor SA.
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ROŚNIE W SIŁĘ RYNEK WYNAJMU

ÔÔ Źródło: Carefleet Foto: Carefleet

Dynamicznie zmieniający się rynek tworzy nowe jakościowo usługi, to co było jeszcze w obszarze teoretycznych rozważań planistów, staje się powoli faktem, wynajem długoterminowy, jest usługą, która jest coraz bardziej doceniana przez klientów. Pierwsze półrocze 2015 r. to dla Carefleet S.A. kolejny okres, w którym firma zwiększyła liczbę aut w swojej flocie. Na koniec czerwca
baza pojazdów Carefleet S.A. liczyła już 12 147 samochodów. Z tego 10 304 aut znajdowało się w usłudze pełnego wynajmu
długoterminowego, a 1 843 w usłudze wyłącznego zarządzania flotą.
Dynamicznie zmieniający się rynek tworzy nowe jakościowo
usługi, to co było jeszcze w obszarze teoretycznych rozważań planistów, staje się powoli faktem, wynajem długoterminowy, jest usługą, która jest coraz bardziej doceniana
przez klientów. Pierwsze półrocze 2015 r. to dla Carefleet
S.A. kolejny okres, w którym firma zwiększyła liczbę aut
w swojej flocie. Na koniec czerwca baza pojazdów Carefleet
S.A. liczyła już 12 147 samochodów. Z tego 10 304 aut znajdowało się w usłudze pełnego wynajmu długoterminowego,
a 1 843 w usłudze wyłącznego zarządzania flotą.
FLOTA CAREFLEET S.A. CORAZ LICZNIEJSZA
Tak wynika z najnowszych danych, które we wtorek, 28
lipca br. opublikował Polski Związek Wynajmu i Leasingu
Pojazdów, organizacja reprezentująca branże CFM oraz
Rent a Car w Polsce. W stosunku do ubiegłego roku flota Carefleet S.A. urosła o ponad 2 048 samochodów, czyli
niemal o 20,3 proc. Przekroczywszy łączną liczbę 12 tys.
aut w usłudze wynajmu długoterminowego Carefleet S.A.
może pochwalić się 5. pozycją w ogólnym zestawieniu
największych firm należących do PZWLP.

ną administrację (np. rejestrację pojazdu, raporty i inne),
ubezpieczenie, likwidację szkód, Assistance, wymianę
opon oraz auta zastępcze i wszelkie konieczne w służbowych samochodach czynności serwisowe. Z usługi Full
Service Leasing skorzystało aż 84,8 proc. klientów Carefleet S.A. To liczba 10 304 aut, które zostały wprowadzone
do przedsiębiorstw, a ich zarządzający zdecydowali się na
najbardziej rozwiniętą i najpopularniejszą formę wynajmu długoterminowego.
„Przedsiębiorcy, w szczególności zarządzający firmami
z sektora MŚP, są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z wynajmu długoterminowego. Pokazują to zarówno
statystyki, jak i wyniki finansowe Carefleet S.A. Przychody
spółki wzrosły o 3,2 proc. w stosunku do analogicznego
okresu ubiegłego roku. Co ciekawe, wynik ten jest porównywalny z wynikiem za cały rok 2013” – mówi Frédéric Lustig, Prezes Carefleet S.A.
W usłudze wyłącznego zarządzania flotą – Fleet Management, w której przedsiębiorca finansuje swoje pojazdy
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA MARKA TO SKODA,
samodzielnie i w dowolnej formie, a firmie CFM powierza
NAJLEPIEJ Z SILNIKIEM DIESLA
jedynie opiekę administracyjną i serwisową nad własną
Preferencje klientów Carefleet S.A., którymi w zdecy- flotą, znalazły się 1 843 samochody, co stanowi 15,2 proc.
dowanej większości są małe i średnie przedsiębiorstwa, udziału w ogólnej flocie Carefleet S.A.
pozostają niezmienne. Nadal najczęściej wybierają oni
samochody z silnikiem diesla, które stanowią aż 72 proc., OGÓLNA STATYSTYKA FIRM CFM
natomiast pojazdy z silnikami benzynowymi to zaledwie
Łączna flota samochodów w usługach wynajmu dłu27 proc. Niespełna 1 proc. przedsiębiorców wybiera sa- goterminowego należąca do firm skupionych w PZWLP,
mochody na gaz i z silnikiem elektrycznym. Najpopular- wynosi po II kwartale br. 134 635 aut. Z tego 100 192
niejszymi markami samochodów wśród klientów korzy- samochody (74,4 proc.) znajdują się w usłudze pełnestających z usług Carefleet S.A. nadal pozostają Skoda, go wynajmu długoterminowego, 17 719 (13,2 proc.)
Ford i Peugeot.
w usłudze wyłącznego zarządzania flotą, natomiast 16
724 (12,4 proc.) w usłudze leasingu z serwisem. Rynek wyKLIENCI CAREFLEET S.A. STAWIAJĄ NA
najmu długoterminowego urósł po II kwartale 2015 r. aż
KOMPLEKSOWE USŁUGI
o 12,4 proc. w ujęciu rocznym.
Do najlepiej sprzedających się wśród przedsiębiorców
„Wyniki za II kwartał napawają optymizmem. Co więcej,
usług wciąż należy pełny wynajem długoterminowy – Full dynamiczny trend wzrostu konsekwentnie utrzymuje się
Service Leasing, gwarantujący nie tylko zewnętrzne finan- z roku na rok. Jest to korzystna prognoza na przyszłość oraz
sowanie floty, ale również kompleksową obsługę admini- przyczynek do tworzenia i udoskonalania usług dla MŚP”
stracyjną i serwisową aut służbowych. Obejmuje codzien- – komentuje Frédéric Lustig, Prezes Carefleet S.A.

Temat numeru
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POPULARNOŚĆ LEASINGU W LOGISTYCE CIĄGLE ROŚNIE

ÔÔ Autor: Marcin Kucza

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu każde przedsiębiorstwo posiadało wszystkie używane przez siebie środki trwałe na własność,
ponosząc pełne tego koszty. Jednak wobec wad takiego podejścia zaczęto szukać innych rozwiązań, aż wreszcie postawiono na
leasing – na początek przede wszystkim w branży transportowej, a obecnie bierze się go niemal „na wszystko”.
Podstawową zaletą leasingu jest fakt, że leasingobiorca nabywając rzecz angażuje swój kapitał w niewielkim stopniu – wielokrotnie mniejszym niż przy zakupie,
a czerpiąc korzyści z leasingowanego środka może jednocześnie opłacać koszty leasingu, które rozłożone są
w czasie. Sprawia to, że wartość leasingu wzrasta w ostatnich latach w każdej branży, w której może być on zastosowany.
Do największych leasingodawców należą BZWBK Leasing
S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A, Getin Leasing S.A.,
Leasing Sp. z o.o. i Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – każdy
z tych podmiotów oddał w leasing w pierwszym półroczu
tego roku środki trwałe za niemal 2 mld złotych netto.
Tradycyjnie największe zastosowanie leasing znajduje

w sektorze transportu – jak wynika z danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu stanowi on ok. 60%
polskiego rynku leasingu. W pierwszej połowie 2015 roku
w leasing oddano środki (ruchomości i nieruchomości) za
ponad 21 mld złotych, z czego ponad 12,5 mld przypada
na pojazdy samochodowe. Wartość tego segmentu wzrosła
w porównaniu do pierwszego półrocza 2014 roku o niemal
10% i powinna w dalszym ciągu wzrastać. Wynika to z ciągłego rozwoju branży transportowej – w pierwszym półroczu br.
odnotowano wzrost rejestracji pojazdów o 2,8%, w tym także
pojazdów dostawczych do 3,5 tony masy całkowitej (+ 17%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku),
ciężarowych (+ 22%), przyczep i naczep (+6%). Biorąc pod
uwagę spadki cen benzyny i oleju napędowego (szacuje się,
że mogą zostać obniżone do poziomu nawet 4 złotych za litr)
oraz rosnące stawki transportowe (ceny wzrosły w drugim
kwartale 2015 o 10,4 % w porównaniu do cen z pierwszego
kwartału 2015 wg informacji zawartych w Transport Market
Monitorze) łatwo wywnioskować, że kolejne półrocze przyniesie dalsze wzrosty.
W przypadku samochodów ciężarowych w największym
stopniu wzrósł leasing ciągników siodłowych – o ponad 25
% do 2,3 mld złotych, a w przypadku pozostałych pojazdów
ciężarowych nastąpił wzrost o 4% do 950 mln zł. Łącznie
w pierwszym półroczu w Polsce zarejestrowano 10 189 samochodów o DMC powyżej 3,5 tony, czyli o 1 836 egzemplarzy więcej niż przed rokiem.

Do oddzielnej grupy należą pozostałe środki transportu – powietrzne, wodne i kolejowe. Tutaj z kolei odnotowano niewielki spadek wartości środków oddanych w leasing
(o niecałe 4%), jednak wynika to ze specyfiki branży i niewielkiego wolumenu sprzedaży i stosunkowo dużej wartości
jednostkowej –w pierwszym półroczu wyniosła ona prawie
1,2 mln złotych netto.
Kolejne miejsce w zestawieniu pod względem wartości
zajmują maszyny i urządzenia (takie jak sprzęt budowlany,
maszyny rolnicze, poligraficzne, do produkcji i obróbki, dla
przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, gastronomiczny).
Nastąpił tutaj wzrost o ponad 17% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku i wartość leasingu tego segmentu
osiągnęła ponad 7,5 mld złotych.
W skład maszyn i urządzeń zaliczane są także wózki widłowe – w tym przypadku wartość leasingu w pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła ponad 250 mln złotych netto, co
oznacza niemal 3,5 tysiąca wózków oddanych w leasing.
Coraz popularniejszy jest także leasing w branży IT
– wzrost o 17% do ponad 300 mln złotych. W tej branży leasingowany jest przede wszystkim sprzęt (prawie 250 mln
zł), ale coraz częściej leasingowane jest także oprogramowanie(przede wszystkim systemy ERP) – nastąpił tu wzrost
o rekordowe 55% do ponad 15 mln zł wartości. Nadal jest to
jednak niewielka część całego rynku leasingu, choć według
Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Leasingowych, leasing
IT w Europie stanowi około 14 proc. operacji leasingowych.
Dla rozwoju tej formy finansowania pewną barierę może
stanowić fakt, że często aktualizacje oprogramowania nie
wchodzą w skład umowy i przedsiębiorstwo musi je opłacać
z własnej kieszeni.
Równie duży wzrost nastąpił na rynku nieruchomości
– rekordowy był drugi kwartał tego roku, kiedy odnotowano ponad 160-procentowy wzrost, a całe pierwsze półrocze
zamknęło się wzrostem o 60% do 660 mln zł. Co ciekawe
– obiekty przemysłowe i handlowe wypadły niezwykle słabo,
w tych sektorach zanotowano spadki o odpowiednio 55 i 87
procent. Za to wzrost zanotował obszar wynajmu powierzchni
biurowych o niemal 300%.Wzrost sfinansowanych aktywów
wynika z istotnego
zwiększenia
średniej wartości
transakcji,
podczas gdy liczba podpisanych
umów pozostała
praktycznie
bez
zmian (67 w połowie 2015r. do 68
w połowie 2014r.).
Biorąc pod uwagę dobre perspektywy dla całej gospodarki, w tym dla sektora logistyki, wydaje się, że branżę leasingu czeka dalszy
umiarkowany wzrost –ZPL szacuje, że urośnie ona w całym
2015 roku o 15% w stosunku do roku 2014 osiągając wartość
niemal 48 mld złotych.
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LEASINGOWY PAKIET SERWISOWY WÓZKA WIDŁOWEGO

ÔÔ Autor: Konstanty Rokicki, Dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń Budowlanych w Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Według Związku Przedsiębiorstw Leasingowych suma obrotów firm leasingowych na rynku wózków widłowych w 2014 roku
wyniosła 497,6 milionów złotych, a tylko od stycznia do czerwca 2015 r. była to kwota 260,41 miliona złotych. Dane te pokazują,
że rynek rośnie. Prognozy na koniec 2015 roku przewidują wzrost o 4,5 % w stosunku do obrotów w roku 2014.
Tak wysoki wzrost rynku związany jest z obserwowanym
obecnie wzrostem gospodarczym w Polsce oraz faktem, że
coraz lepiej prosperujące firmy decydują się na inwestycje.
Do niedawna częściej kupowano za gotówkę niż korzystano
z innych form finansowania zakupów. W tej chwili możemy
mówić o większej popularności finansowania leasingiem, jak
i kredytami bankowymi. Rośnie liczba wózków w usłudze wynajmu krótko- i długoterminowego, mającego coraz większy
wpływ na rynek wózków widłowych. Dużą rolę w tym wzroście odgrywa zapewne dostępność funduszy unijnych, które
w znacznym stopniu wspierają finansowanie inwestycji.
Od kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze umowy leasingu, wózek widłowy jest jednym z najpopularniejszych finansowanych
przedmiotów. Dzieje się tak dlatego, że jako pojazd jezdniowy
podnośnikowy nie wymaga rejestracji, a jego wartość jest zbliżona do wartości popularnego samochodu osobowego. Formalności przy zawieraniu umowy leasingu są więc ograniczone do minimum, a decyzję leasingową można uzyskać już w kilka godzin.
Duża konkurencja sprawia, że rynek usług leasingowych systematycznie rozwija się i poszerza ofertę. Standardowa forma
leasingu wymaga 10 % udziału własnego klienta, ale dostępne
są też opcje finansowania bez udziału własnego. W niektórych
firmach, wraz z usługą finansową, sprzedawane jest również
ubezpieczenie majątkowe. W ramach polisy ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:
1.

2.
3.
4.

Błąd operatora, czyli szkodę wynikłą z braku wprawy i doświadczenia
pracownika. Błąd operatora może skutkować szkodą zewnętrzną (np.
wypadkiem, przewróceniem się sztaplarki) lub szkodą wewnętrzną
(np. awarią maszyny);
Przepięcie - to szkoda elektryczna polegająca na niezachowaniu parametrów natężenia prądu (może dotyczyć wózków elektrycznych);
Dostanie się ciała obcego – to szkoda polegająca na dostaniu się czegoś na przykład do linii produkcyjnej i uszkodzenie jej elementów,
mogące spowodować awarię;
Kradzież zwykła - jest to kradzież bez oznak włamania, skutkująca
niewyjaśnionym zaginięciem ubezpieczonego mienia.

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy z dostawcami, wraz
z wózkiem można uzyskać też pełny pakiet serwisowy lub przedłużoną gwarancję. Warto skorzystać z takiej możliwości, gdyż
wózki widłowe są z reguły bardzo intensywnie eksploatowane.
Okres normatywnego zużycia dla wózka widłowego wynosi 7 lat
i jest to tylko o dwa lata dłużej niż dla samochodu.
Liczba firm leasingowych, które finansują wózki widłowe,
w pierwszym półroczu 2015 jest na tym samym poziomie (21
firm), co w zeszłym roku, choć nastąpiły nieznaczne przetasowania na rynku związane z przejęciami. Bez zmian na razie pozostaje
też liczba przedsiębiorstw, które leasingują ponad sto wózków
widłowych.
Podobnie jak rynek usług leasingowych, rynek dostawców
wózków widłowych cechuje bardzo duża konkurencja. Największe udziały w branży mają firmy, które swym zasięgiem działania
obejmują całą Polskę i posiadają regionalne oddziały serwisowo-handlowe. Mimo tak licznej grupy dostawców, w Polsce występują przypadki importu wózków, na przykład z Włoch lub Czech.

Raiffeisen Leasing Polska S.A. od lat ma stałych dostawców wózków widłowych. Zebrane od nich w połowie roku 2015 opinie są
bardzo pozytywne. Są zadowoleni ze współpracy i chcą ją kontynuować. Dostawcy polecają leasing swoim klientom i oczekują pełnej
dyspozycyjności finansującego, przede wszystkim jego szybkiej odpowiedzi na zapytanie o ofertę – najlepiej w ciągu 2 godzin.
Nieprzerwanie od ponad 10 lat Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
jest w czołówce polskich firm zajmujących się leasingiem wózków
widłowych. W pierwszym półroczu 2015 roku firma zawarła w całej
Polsce blisko 200 transakcji, w których przedmiotem leasingu były
jeden lub więcej wózków widłowych. W ostatnich miesiącach liczną
grupę biorącą w leasing wózki widłowe stanowili klienci z branży
rolniczej, a zwłaszcza sadownicy.
Wysoka pozycja została osiągnięta dzięki kadrze specjalistów,
profesjonalnie podchodzących do finansowania zarówno pojedynczych sztaplarek dla małych i średnich firm, jak i całych flot wózków
dla dużych korporacji. Gwarancją sukcesu jest sprawna realizacja
zawartej umowy i szybko zrealizowana płatność.
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UPS NA DRODZE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ÔÔ Źródło: UPS Foto UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) opublikowała trzynasty, coroczny Raport Zrównoważonego
Rozwoju, który podkreśla wzrost nakładów spółki w rozwój floty pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i wykorzystujących nowoczesne technologie.
Ponadto firma UPS zobowiązała się do wykonania prac społecznych w ramach wolontariatu w wymiarze 20 milionów godzin do końca 2020 r.
W ramach koncepcji “Laboratorium na
Kołach”, w ubiegłym roku spółka UPS
przyspieszyła tempo inwestycji we flotę
ponad 5000 pojazdów wykorzystujących
paliwa alternatywne i zaawansowane
technologie, zwiększając liczbę pojazdów o 61% w stosunku do 2013 r. i dodając do niej 1100 pojazdów na gaz. Zgodnie z treścią raportu, w 2014 r. pojazdy te
przejechały kolejne 154 mln mil (ok. 250
mln km), co stanowi niemal trzykrotny
wzrost w porównaniu z 2013 r. i przybliża spółkę do osiągnięcia założonego celu
1 miliarda mil (ok. 1,6 mld km) do końca
2017 r.
„Przejechanie pierwszych 350 mln mil
(ponad 550 mln km) przez pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne i zaawansowane technologie zajęło nam 13
lat” – powiedział Pavel Adamovsky,
dyrektor generalny UPS Polska. „Jednak
zaledwie w ciągu jednego roku znacznie
zwiększyliśmy tę liczbę i obecnie jesteśmy
już dalej niż w połowie drogi do celu założonego na 2017 rok. Dalsze tego typu
inwestycje to nasz wkład w odmienienie
branży transportowej.”

Spółka UPS ogłosiła, że 5,4% (95 mln litrów) benzyny i oleju napędowego zakupionych w 2014 r. zostało zastąpionych
paliwami alternatywnymi: gazem, propanem, etanolem, biometanem, odnawialnym olejem napędowym oraz energią elektryczną. Zobowiązanie przyjęte
przed UPS umożliwi dalsze zmniejszenie
rocznego zużycia benzyny i oleju napędowego o 12% do końca 2017 r.
Raport omawia również dwa globalne trendy dotyczące branży transportowej i logistycznej: rosnący udział handlu
elektronicznego wśród konsumentów
oraz wzrost urbanizacji.
Przesyłki w ramach handlu elektronicznego to najczęściej paczki wysyłane
kanałem sprzedawca-konsument (B2C),
gdzie liczba paczek dostarczanych pod
jeden adres jest zwykle mniejsza niż
w przypadku handlu pomiędzy dwiema
firmami (B2B). Oznacza to, że kurier musi
pokonać większą odległość i zużyć więcej paliwa w celu dostarczenia mniejszej
liczby przesyłek.

Door-to-door do Etiopii
ÔÔ Źródło: Grupa DSV

Zespoły project cargo w DSV na co dzień podejmują się wyzwań, które przerosłyby niejednego mniej doświadczonego operatora logistycznego. Kiedy pojawiło się więc zlecenie na
transport 12 ton sprzętu elektronicznego z Danii do Etiopii, eksperci DSV nie mogli doczekać
się jego realizacji.

Duński oddział DSV Air & Sea otrzymał zadanie przetransportowania 1097 iMac’ów firmy
Apple do jednego z najszybciej rozwijających
się krajów afrykańskich. Ważący ponad 12 ton
ładunek zajął 119 metrów sześciennych i wymagał starannego zabezpieczenia, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.
Organizacja transportu w formule door-to-door wymagała także dopełnienia lokalnych
procedur obejmujących m.in. inspekcję towaru na lotnisku Addis Ababa-Bole, największym
porcie lotniczym w Etiopii, przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Następnie całość ładunku
została załadowana na 115 paletach do 9 ciężarówek i ruszyła do finalnego odbiorcy transportu, docierając na miejsce dwa dni przed
terminem.

POLAK DYREKTOREM W REGIONIE NORTH&EAST

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics Foto DB Schenker Logistics

Przemysław Głębocki, do niedawna Dyrektor Informatyki i Rozwoju Systemów Biznesowych w DB Schenker Logistics w Polsce,
został Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego DB Schenker Logistics w regionie North&East.
Przemysław Głębocki w trakcie całej
swojej kariery zawodowej jest związany
z branżą logistyczną. Zaczynał jako Szef
Informatyki w firmie Spedpol. Od początku funkcjonowania DB Schenker Logistics
w Polsce był odpowiedzialny za informatykę i systemy biznesowe. Do jego zadań
należało także zarządzanie projektami
i portfelem projektów, zarządzanie jakością i doskonaleniem procesów.
Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum Kompetencyjnego (Differentiating Competence Center) w regionie
North&East DB Schenker Logistics. W 14
krajach regionu ma zapewnić firmie rozwój w obszarach ważnych z punktu widzenia komunikacji z klientami, takich

jak e-usługi, serwisy internetowe oraz
elektroniczna wymiana danych. W zakresie jego kompetencji będzie także zarządzanie informacją, w tym systemami klasy
BI (Business Intelligence) i dostarczanie
narzędzi pozwalających na codzienną
współpracę z klientami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach wspólnie
prowadzonych projektów.
Przemysław Głębocki jest absolwentem
Politechniki Warszawskiej (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
kierunek optoelektronika) oraz studiów
podyplomowych na SGH z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego.
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POLISA OC NIE TYLKO DLA KIEROWCY

ÔÔ Źródło: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń

Zalanie mieszkania sąsiada z niższego piętra, wybicie szyby przez dziecko czy potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze –
z takimi sytuacjami z pewnością spotkał się każdy Polak. Wyrządzenie komuś krzywdy obliguje do jej naprawienia, a to często
sporo kosztuje. Zabezpieczeniem w tego typu sytuacjach jest wykupienie polisy OC w życiu prywatnym. Obejmuje ona szkody
wyrządzone osobom trzecim nie tylko przez właściciela polisy, ale i jego najbliższych – męża lub żonę, dzieci czy nawet nianię.
Eksperci towarzystwa ubezpieczeniowego Gothaer wskazują, że takie ubezpieczenie bardzo często stanowi dodatek do polisy
mieszkaniowej i wcale nie musi być kosztowne.
„Większość Polaków kojarzy OC z ubezpieczeniem komunikacyjnym, które
jest obligatoryjne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem
polisa OC bardzo przydaje się w życiu
codziennym. Co prawda nie uchroni
przed przykrymi wypadkami, ale zminimalizuje ich skutki finansowe, często
bardzo dotkliwe. Zwłaszcza, gdy wskutek naszego działania, np. zalania sąsiada, jego mieszkanie będzie musiało
zostać całkowicie wyremontowane.
Ułatwieniem dla ubezpieczających się
jest możliwość połączenia OC w życiu
prywatnym z polisą mieszkaniową, co
znacząco obniża koszty – wskazuje
Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU
S.A. – Liczba ubezpieczonych, którzy
decydują się na tego typu dodatek do
polisy mieszkaniowej, w Gothaer wynosi ok. 70% przy stosunkowo niskich
sumach gwarancyjnych” – dodaje
Anna Materny.
Polisa OC w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę finansową na
pokrycie wydatków związanych z wyrządzeniem komuś szkody i w konsekwencji oznacza większy komfort codziennego życia. Umową można objąć
każdego członka rodziny, pomoc domową, a nawet nianię. Warunkiem
jest prowadzenie z ubezpieczonym
wspólnego gospodarstwa domowego
lub pomoc w codziennych czynnościach życia prywatnego.
KIEDY OC W ŻYCIU PRYWATNYM
POMOŻE?
Polisa zabezpiecza na wypadek
wielu zdarzeń życiowych, których nie
jesteśmy w stanie przewidzieć. Przede
wszystkim przydaje się w takich sytuacjach jak zalanie czyjegoś mieszkania, wyrządzenie komuś szkody przez
dziecko, np. wybicie szyby, pogryzienie gościa przez naszego czworonoga
lub uszkodzenia przez psa wartościowych przedmiotów. Umowa ubezpieczenia obejmuje również sytuacje potrącenia pieszego w trakcie jazdy na
rowerze lub rolkach, zarysowania czyjegoś auta np. wózkiem sklepowym
na parkingu supermarketu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KUPUJĄC
POLISĘ OC?
Wybierając ubezpieczenie OC w życiu
prywatnym warto zwrócić uwagę na kilka
kwestii. Przede wszystkim należy wybrać
odpowiednią sumę gwarancyjną, czyli maksymalną wartość odszkodowania, które wy-

płaci ubezpieczyciel poszkodowanej osobie.
Jeżeli wartość szkody będzie większa niż
suma gwarancyjna, różnicę pokrywa ubezpieczony – warto więc wybrać sumę gwarancyjną, która pozwoli na pokrycie wszystkich roszczeń poszkodowanego.

REKLAMA

Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku

www.epal.org.pl

NOWY SZLAK LOGISTYCZNY

ÔÔ Źródło: DSV

Coraz więcej państw afrykańskich dołącza do grupy atrakcyjnych rynków dla
eksportu dóbr markowych i luksusowych
pochodzących z Europy. DSV wspomaga
producentów w dotarciu do nowych odległych rynków dzięki współpracy z GSAT.
Global Supply and Trading (GSAT) oraz jej spółka zależna Arctic Import, należące do Arctic Group, utworzyły w kooperacji z DSV nowy szlak logistyczny do Afryki
Wschodniej. Arctic Group specjalizuje się w handlu na odległych rynkach, do tej pory
w szczególności w krajach rejonu północnoatlantyckiego.
„Poświęciliśmy dużo czasu i energii na
znalezienie odpowiedniego partnera logistycznego do współpracy. DSV okazało się
idealnym wyborem – posiada taką samą
jak my wolę sukcesu, identyfikacji potencjału i generowania wzrostu. Przedsiębiorcze podejście DSV oraz chęć inwestycji
w ten projekt ostatecznie utwierdziły nas
w przekonaniu, że wybraliśmy optymalnego operatora dla tego projektu” – mówi
Peter Freiesleben, Dyrektor Zarządzający GSAT.
GSAT, w kooperacji z DSV, otworzyło centrum dystrybucyjne w Nairobi,
skąd odbywają się codzienne dostawy
do całej Kenii oraz państw przyległych.

Jednocześnie utworzony został szlak logistyczny z Afryki Wschodniej dla lokalnych produktów, pochodzących z tego
regionu.
„DSV posiada swoje oddziały oraz
magazyny w najróżniejszych zakątkach
państw afrykańskich, co pozwala nam
dodatkowo korzystać z dotychczasowego
doświadczenia operatora w obsłudze tych
rynków” – dodaje Peter Freiesleben.
„DSV posiada swoje oddziały oraz magazyny
w najróżniejszych zakątkach państw afrykańskich, co pozwala nam dodatkowo korzystać
z dotychczasowego doświadczenia operatora
w obsłudze tych rynków” – dodaje Peter Freiesleben.

ODBICIE CEN TRANSPORTU

ÔÔ Źródło: Transporeon

Kolejne wydanie Transport Market Monitor, magazynu wydawanego przez Capgemini Consulting oraz Transporeon, przedstawia dynamikę rynku transportowego.
Z dwudziestego czwartego wydania Transport Market Monitor (TMM), że ceny transportu wzrosły o 10,4 % w drugim kwartale 2015 w porównaniu do cen z pierwszego
kwartału 2014.

GŁÓWNE PUNKTY RAPORTU TO:
• Wskaźnik cen wzrósł o 10,4 % w II
kwartale 2015, co stanowi najwyższy wskaźnik od początku prowadzenia pomiarów.
• W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku (wskaźnik
100), w II kwartale 2014 wskaźnik
cen jest wyższy o 4,9%.
• W II kwartale 2015 wskaźnik
cen oleju napędowego wzrósł
o 5,3%(wskaźnik 90,7). Jest obecnie niższy o 10,6 % w porównaniu
do tego samego okresu w roku poprzednim.
• Wskaźnik pojemności przewozowych spadł do 67,8 (-34,8%), co jest
najniższym poziomem wskaźnika
od II kwartału 2011 (wskaźnik 66,6),
i drugim najniższym odnotowaniem
od momentu śledzenia dynamiki
rynku transportowego w 2008 roku.

Erik van Dort, dyrektor łańcucha
dostaw w Capgemini zauważa: “Wydaje się, że dane z 2015 naprawdę odzwierciedlają stopniowe ożywienie gospodarki w Europie. W drugim kwartale
2015 ceny transportu osiągają najwyższy poziom, od kiedy zaczęliśmy robić
pomiary w 2008 roku. Jeśli dodatkowo
uwzględni się bardzo niski wskaźnik
cen oleju napędowego, wydaje się to
tym bardziej godne uwagi! „
Peter Förster, Managing Director
Transporeon, dodaje: “Tendencja niskich pojemności, która pojawiła się
już na początku roku, rozwija się dalej
w drugim kwartale. Nasi załadowcy potwierdzają ten rozwój, stawiając czoła
większym trudnościom w znalezieniu
dostawców usług logistycznych dla
realizacji swoich zamówień.” Więcej
informacji na temat Transport Market
Monitora na stronie: www.transportmarketmonitor.com.

Dachser w okolicach Paryża
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Jeden z czołowych międzynarodowych operatorów logistycznych - firma Dachser, otworzyła dwa nowe oddziały niedaleko Paryża, w Wissous
i Pantin. Wissous, położony w pobliżu
międzynarodowego lotniska Paryż-Orly, jest terminalem przeładunkowym dla towarów przemysłowych.
Nowa lokalizacja Pantin, położona na
północny wschód od stolicy Francji,
jest odpowiedzialna za dostawy prze syłek do centrum Paryża.
„Nasze nowe lokalizacje w Wissous i Pantin pozwalają na lepszą integrację regionu Paryża z siecią Dachser, wzmacniając
jednocześnie naszą strategiczną pozycję
w logistyce miejskiej” – wyjaśnia Michael
Schilling, COO Road Logistics w Dachser. Operator jest już obecny w regionie
dzięki oddziałom w Cergy-Pontoise, Villeparisis i Vémars położonych na obrzeżach miasta. Ponadto, operator posiada
trzy magazyny i oddział Air & Sea Logistics na lotnisku Charlesa de Gaulle’a w Paryżu.
SPECJALIZACJA: EKSPORT
Terminal przeładunkowy o powierzchni 7 tys. mkw. z 70 bramami załadunkowymi i biurem o powierzchni 1,5 tys.
mkw. funkcjonuje w Paryżu Wissous od
czerwca. Dzięki dogodnemu położeniu
ma bezpośrednie połączenie z obwodnicą Paryża oraz osiami tranzytowymi
prowadzącymi na południe kraju. Oddział zatrudnia około 100 pracowników.
Z Wissous do sieci Dachser trafia codziennie około 170 ton towarów. W ciągu kilku lat wolumen ten może wzrosnąć
do 280 ton, a znaczną ich część mają
stanowić przesyłki eksportowe. Nowy
oddział zastąpił lokalizację w Vitry-sur-Seine, który osiągnął maksimum swoich
możliwości przeładunkowych.
ZABEZPIECZENIE METROPOLII
PARYSKIE J NA PRZYSZŁOŚĆ
Nowy oddział w Pantin leży w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznej obwodnicy Paryża „boulevard périphérique”. Terminal tranzytowy ma 5,8 tys.
mkw. powierzchni i 39 bram załadunkowych, z ponad 500 mkw dodatkowej
powierzchni biurowej. Pantin przejął
wszystkie dostawy do centrum Paryża
i zastąpił poprzednie paryskie lokalizacje Aulnay/Unic i Sentier. Oddział w Pantin zatrudnia 45 pracowników. Dachser
prowadzi działalność we Francji w 72
lokalizacjach i zatrudnia około 3 tys.
pracowników. W 2014 roku przychody
Dachser we Francji wyniosły około 793
milionów euro.
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GOODMAN ROZPOCZĄŁ BUDOWĘ GLIWICE LOGISTICS CENTRE

ÔÔ Źródło: Goodman Foto: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, rozpoczął budowę pierwszego magazynu o powierzchni
22 500 m2 w nowym centrum logistycznym Gliwice Logistics Centre. Pierwszym najemcą 9 100 m2 powierzchni w tym nowoczesnym obiekcie jest Zarys International Group, wiodący producent i dostawca sprzętu medycznego. Pozostałe 13 400 m2
budowane jest spekulacyjnie. Przekazanie obiektu planowane jest na I kwartał 2016 r.
W nowym gliwickim centrum logistycznym Zarys wynajmie 8 600 m2
powierzchni magazynowej i 500 m2 powierzchni biurowej. Zatrudnienie
znajdzie tam ponad 100 osób pracujących przy dystrybucji produktów
Zarys w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Nowy magazyn pozwoli
firmie zwiększyć jej skalę działalności i umożliwi dalszy rozwój w regionie.
„Najem nowej powierzchni magazynowej i biurowej jest wynikiem intensywnego rozwoju firmy i konsekwentnego wdrażania strategii oraz zmian
jakie zachodzą w Zarysie. Będziemy kontynuować tę tendencję także w następnych latach. Skupiamy się bardzo intensywnie na polskim rynku ale coraz istotniejszy staje się eksport na rynki ościenne, stąd inwestycja w nowe
powierzchnie magazynowe i biurowe, tak aby spełniać oczekiwania naszych
klientów, móc szybciej, taniej oraz z odpowiednim wyprzedzeniem oferować
im produkty najwyższej jakości” – komentuje Paweł Ossowski, Business
Development Manager Zarys International Group.
Zarys oraz kolejni klienci Goodman Gliwice Logistics Centre będą korzystać z technicznego i operacyjnego wsparcia zespołu zarządzania
nieruchomościami firmy Goodman. Ponadto, centrum objęte będzie
specjalnym programem inwestycyjnym Goodmana, którego celem jest
utrzymanie obiektu w jak najlepszym stanie.

Nowy najemca w SEGRO Business Park Warsaw Rynek magazynowy w I połowie 2015 r.
ÔÔ Źródło: SATO Foto: SATO

ÔÔ Źródło: AXI IMMO

Umowę na kilkuletni
najem
powierzchni
w kompleksie SEGRO
Business Park Warsaw,
Żerań podpisała firma Archivio sp. z o.o.
specjalizująca się w archiwizacji, niszczeniu
i skanowaniu dokumentów klasy biznes.
Magazyn wraz z biurem liczy ok. 1 000 m2.
Najemca przeniósł się
do obiektu na początku lipca.
Firma na polskim rynku funkcjonuje od 2003 roku. Główną działalnością
spółki, która od samego początku działa w oparciu o polski kapitał, jest
archiwizacja, przechowywanie, skanowanie, digitalizacja, tworzenie archiwów elektronicznych a także systemu do eFaktur oraz niszczenie dokumentów. W ciągu ponad dekady Archivio sp. z o.o. wdrożyło system archiwizacji dla setek klientów, często dopasowując go do potrzeb danej branży.
Spółka zajęła powierzchnię 1 000 m2, z czego prawie 800 m2 przeznaczyła na halę magazynową, pozostałe ok. 200 m2 na pomieszczenia biurowe.
Całość obiektu została zaadaptowana na potrzeby prowadzenia operacji
przez Archivio sp. z o.o. Firma w wyniku rozwoju swojej działalności przeniosła się do SEGRO Business Park Warsaw, Żerań z dotychczas zajmowanego obiektu, również zlokalizowanego w Żeraniu. Swoją działalność na
terenie kompleksu firma rozpoczęła na początku lipca bieżącego roku.

Dobre wyniki makroekonomiczne pozytywnie stymulują rozwój sektora
powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Silny popyt na poziomie 1,27 mln mkw. i spadający we wszystkich regionach poziom pustostanów motywuje deweloperów do uruchamiania kolejnych inwestycji nie
tylko na dojrzałych rynkach, ale też w nowych lokalizacjach. W budowie
pozostaje 680 000 mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, z czego
172 000 mkw. to inwestycje spekulacyjne. Kolejne przynajmniej 100 000
mkw. jest na etapie przygotowywania pozwoleń na budowę.
POPYT
Na koniec czerwca br. popyt brutto, czyli nowe umowy, ekspansje i przedłużenie, wyniósł 1,27 tys. mkw. i był o 350 000 mkw. wyższy, niż w tym samym okresie w 2014 r. 63% transakcji stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje klientów w dotychczasowych lokalizacjach. Najwięcej, bo 270 000
mkw., wynajęte zostało w regionie Polski Centralnej oraz Warszawie i okolicach. Najwyższy popyt netto 164 000 mkw. również odnotowano w Polsce
Centralnej, następnie w regionie Poznania i na Górnym Śląsku. Poza głównymi regionami widoczny był wzrost popytu na nowych rynkach takich jak
Lublin i Rzeszów, gdzie łącznie wynajęto ponad 100 000 mkw.
„Obecny wzrost gospodarczy opiera się na solidniejszych niż w czasie poprzednich cyklów koniunkturalnych podstawach. Utrzymuje się niska inflacja,
obserwujemy rozsądny wzrost akcji kredytowych i malejący deficyt na rachunku obrotów, a dodatkowo stabilnie rośnie konsumpcja prywatna, co przekłada się pośrednio na dynamiczny rozwój rynku nieruchomości przemysłowych
w Polsce” – skomentowała Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.
„Znaczna cześć nowego popytu w sektorze generowana jest przez firmy związane z rynkiem konsumenta końcowego. Szacujemy, że na koniec br. popyt netto
może przekroczyć ubiegłoroczny rekord 1,4 mln mkw.” – dodała Renata Osiecka , Partner Zarządzająca AXI IMMO.
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REKORDY NA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

ÔÔ Źródło: DSV

W pierwszej połowie 2015 r. na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce zauważalny był
dalszy dynamiczny rozwój zarówno w zakresie podaży nowych obiektów, jak i po stronie popytowej. Ilość powierzchni oddanej
do użytku przekroczyła 450 000 mkw., co stanowi 33-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu 2014 roku. Popyt
na poziomie 1,21 mln mkw. spowodował kolejny spadek wskaźnika pustostanów – z 6,8% na koniec zeszłego roku do rekordowych 6,2% obecnie. Dane o powierzchni magazynowej pozostającej w budowie pozwalają sądzić, że w 2015 r. nowa podaż
ponownie przekroczy 1 mln mkw. Wysoki popyt oraz znacząca pozycja obiektów BTS i magazynów w dużej części objętych
umowami przednajmu powinny utrzymać poziom powierzchni niewynajętej na stabilnym, niskim poziomie.

ZASOBY
Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosły na koniec
czerwca 2015 r. 9,31 mln mkw., co w ujęciu rocznym oznacza wzrost
o 13,5%. Wciąż największym rynkiem jest Warszawa i okolice (2,89 mln
mkw., 31% zasobów kraju), przy czym 77% powierzchni magazynowej
zlokalizowane jest poza granicami administracyjnymi stolicy.
Coraz lepsza infrastruktura transportowa zwiększa atrakcyjność pozostałych rynków regionalnych. Na cztery największe (Górny Śląsk, Polskę Centralną, Poznań, Wrocław) przypada łącznie prawie 5,5 mln mkw.
magazynów, co stanowi 60-procentowy udział w krajowym rynku. Rozmieszczenie powierzchni pozostającej w budowie pozwala sądzić, że to
właśnie te obszary będą w najbliższym czasie umacniać swoją pozycję.
Najmniejsze rynki (Trójmiasto, Kraków, Rzeszów, Toruń, Szczecin oraz
Lublin) rozwijają się coraz szybciej, jednak ich udział w całkowitych zasobach wciąż jest niewielki (ok. 10%).
Zdecydowanym liderem w strukturze właścicielskiej nowoczesnych
powierzchni magazynowych jest firma Prologis, która posiada ok.
2,7 mln mkw. magazynów (24% zasobów magazynowych kraju). Wśród
pozostałych deweloperów i ich partnerów biznesowych kolejne miejsca zajmują: Segro (11%), Logicor (9%), Goodman (7%), Panattoni (6%),
P3 Logistics (5%) oraz MLP Group (4%).
PODAŻ
Podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w pierwszej połowie
2015 r. wyniosła 452 000 mkw., to o ponad 33% więcej w porównaniu
z tym samym okresem 2014 r. Rynkami, które w minionym półroczu
cieszyły się największym zainteresowaniem deweloperów, były Poznań
(165 000 mkw., 36%) oraz okolice Warszawy (83 000 mkw., 20%).
Coraz więcej obiektów powstaje na mniejszych rynkach, takich jak:
Szczecin, Lublin, Kraków, Rzeszów, Trójmiasto – w pierwszej połowie
2015 r. na tych rynkach oddano do użytku 167 000 mkw. powierzchni
magazynowej, o 36% więcej niż na przestrzeni całego ubiegłego roku

(123 000 mkw.). Nadal szybko rozwija się segment obiektów typu BTS
(built-to-suit), czego dowodem są inwestycje zrealizowane na potrzeby
m.in.: Intermarche w Poznaniu (82 000 mkw., Goodman), ID Logistics
w Mszczonowie (46 000 mkw., P3), Stock w Lublinie (33 000 mkw., Goodman). Do większych projektów ukończonych w analizowanym okresie należy także zaliczyć: I etap Panattoni Park Poznań IV (35 000 mkw.),
I etap SEGRO Logistic Park Poznań w Komornikach (32 000 mkw.), kolejny etap North- West Logistic Park w Szczecinie (29 000 mkw., Waimea
Holdings) oraz pierwszy etap SEGRO Logistics Park Gdańsk (27 000
mkw.).

Na koniec czerwca 2015 r. w budowie pozostawało 735 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej (34 projekty), blisko 8% więcej
niż na koniec 2014 r. Większość inwestycji jest zlokalizowana na
obszarze Górnego Śląska, Wrocławia, Poznania i Polski Centralnej,
przy czym udział poszczególnych rynków jest zbliżony i oscyluje
wokół 15% (łącznie ok. 61% wolumenu powierzchni w budowie).
Rośnie aktywność deweloperów na mniej rozwiniętych rynkach,
takich jak: Rzeszów (w budowie 74 000 mkw.), Trójmiasto (61 000
mkw.), Lublin (49 000 mkw.) i Szczecin (32 000 mkw.). Do największych realizowanych projektów należą obecnie: Panattoni Park
Stryków II (60 000 mkw.), rozbudowa Panattoni Park Wrocław III (51
000 mkw.), BTS przygotowywany przez Goodman w Pomorskim
Centrum Logistycznym w Gdańsku (39 000 mkw.) oraz rozbudowa
Centrum Logistyczno-Inwestycyjnego CLIP Poznań (36 000 mkw.).
Wysoka aktywność najemców w połączeniu z korzystnymi prognozami gospodarczymi skłaniają inwestorów do lokowania kapitału w nieruchomości o charakterze spekulacyjnym. Szacuje się, że powierzchnie
niezabezpieczone umowami najmu stanowią ok. 20% powierzchni
w budowie, a ich udział może systematycznie wzrastać. Wciąż popularną
formą inwestycji są obiekty typu BTS, budowane według ściśle określonych wymagań klienta. W lokalizacjach o wyjątkowo niskim poziomie
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pustostanów pojawiają się inwestycje mieszane, w których część realizowanego obiektu obejmuje umowa przednajmu, a część budowana
jest spekulacyjnie.
PUSTOSTANY
Mimo wysokiej podaży w mijającym półroczu nadal spadała ilość pustostanów, z 6,8% do 6,2%, dzięki czemu ilość dostępnej powierzchni
magazynowej zmniejszyła się o 25 000 mkw. w porównaniu do stanu na
koniec 2014 r. i wynosi obecnie 578 000 mkw.
Na głównych rynkach najwięcej pustostanów jest w strefie miejskiej
Warszawy (10,9%), na Górnym Śląsku (6,8%) oraz w Polsce Centralnej
(5,5%). W stolicy utrzymuje się niewielka różnica między odsetkiem
powierzchni niewynajętej w administracyjnych granicach miasta oraz

w przypadku dobrze rozwiniętych rynków Wrocławia (94 000 mkw.) i Poznania (101 000 mkw.). Wysoki potencjał potwierdzają także pozostałe
rynki regionalne, takie jak Szczecin (68 000 mkw.) i Toruń (50 000 mkw.),
notując rekordowe wyniki.
W strukturze transakcji dominowały nowe umowy (56% wynajętej powierzchni), co świadczy o stabilnym rozwoju sektora magazynowego.
Odnowienia stanowiły 26% popytu, a kontrakty na rozszerzenie dotychczas zajmowanych powierzchni wzrosły do 15% (przy 7% odnotowanych w pierwszej połowie 2014 r.).
W pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. największy udział w wolumenie transakcji miały firmy z branży dystrybucyjnej i logistycznej, które
zawarły nowe kontrakty na ok. 370 000 mkw. magazynów (37%). Wysoki
popyt odnotowały także firmy z sektora lekkiej produkcji (17%) i sieci
sklepów (15%). Udział branż: spożywczej, e-commerce oraz motoryzacyjnej kształtował się na poziomie 4-5% krajowego wolumenu transakcji.
CZYNSZE
Pomimo rosnącej aktywności najemców czynsze nominalne na głównych rynkach magazynowych nie zmieniły się lub nieznacznie spadły. W dalszym ciągu najwyższe stawki obowiązują w strefie miejskiej
Warszawy (4,20-5,50 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe w regionie Polski
Centralnej (2,40-3,95 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach Warszawy
(2,40-3,80 EUR/mkw./miesiąc). W pozostałych regionach kształtują się

na jego obrzeżach (odpowiednio 10,9% oraz 9,7%). Najniższym wskaźnikiem pustostanów w dalszym ciągu cieszy się Poznań (1,7%) oraz
Wrocław (3,4%). Równowaga między podażą i popytem powoduje,
że ilość wolnej powierzchni na największych rynkach magazynowych
utrzymuje się na stabilnym poziomie. Niewielki wzrost odnotowano we
Wrocławiu (o 1,5%) i Poznaniu (o 1,2%). Wśród mniejszych rynków, gdzie
wrażliwość wskaźnika pustostanów na zmiany poziomu najmu w pojedynczych obiektach jest wysoka, są zarówno takie regiony, gdzie nastąpił znaczny spadek udziału niewynajętej powierzchni (Toruń, Trójmiasto,
Lublin), jak i takie, gdzie stopa pustostanów wzrosła (Szczecin).
WOLUMEN TRANSAKCJI
Aktywność najemców utrzymuje się na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem jest zawarcie umów na ponad 1,21 mln mkw. magazynów
– o 18% więcej niż w tym samym czasie 2014 r. Do największych transakcji pierwszego półrocza zalicza się: odnowienie umowy przez firmę
Goodyear w Tarnów Logistic Park (56 000 mkw.), a także nowe umowy
podpisane przez Leroy Merlin w Panattoni Park Stryków II (53 000 mkw.)
oraz wynajem powierzchni przez Jysk w Logistic City Piotrków Distribution Center (40 000 mkw.).
Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się lokalizacje
w Polsce Centralnej, czyli w okolicach Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego
oraz Strykowa, gdzie wynajęto łącznie 260 000 mkw. Firmy, w szczególności z sektora logistyki, doceniają bliskość dużej aglomeracji oraz
szybko rozwijającą się infrastrukturę drogową. Wysoki popyt odnotowano również w regionie warszawskim (241 000 mkw.), przy czym aż 85%
wynajętej powierzchni było zlokalizowanych w obiektach poza granicami administracyjnymi stolicy. Podobnie jak w pierwszej połowie 2014
roku transakcje na ponad 190 000 mkw. magazynów zawarto w regionie
Górnego Śląska. Należy podkreślić historyczny wynik Rzeszowa i okolic
z wolumenem transakcji na poziomie 114 000 mkw., a więc wyższym niż

na poziomie 2,50-4,00 EUR/mkw./miesiąc.
PERSPEKTYWY
W budowie pozostaje znaczna ilość powierzchni magazynowej, co
w bliskiej perspektywie przełoży się na wysoki poziom podaży. Nowe
obiekty są efektem zapotrzebowania i aktywności po stronie popytowej.
Liczba inwestycji spekulacyjnych pozostaje niewielka, choć prognozuje się, że może wzrastać w lokalizacjach charakteryzujących się niskim
poziomem powierzchni niewynajętej. Te czynniki w połączeniu z konkurencją na rynku dostawców magazynów sprawiają, że w najbliższym
okresie stopy pustostanów oraz poziom czynszów nie powinny znacząco się zmienić.
Fragment raportu „Marketbeat – Jesień 2015” przygotowanego przez Cushman & Wakefield, cały raport dostępny jest na stronie „Marketbeat Polska
– Jesień 2015”.
http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/2015/marketbeat-autumn-2015/
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MILIONOWA INWESTYCJA

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe Foto: Panattoni Europe

Deweloper i inwestor nieruchomości logistycznych, Panattoni Europe, wygrał rozpisany przez firmę Jago AG przetarg na budowę
największego jak dotąd centrum logistycznego w Niemczech. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Centrum
logistyczne dla firmy z branży e-commerce obejmujące powierzchnię 120 000 m 2 powstanie na terenie parku przemysłowego
Industriepark Rurtal niedaleko miejscowości Hückelhoven, na działce o łącznej powierzchni 200 000 m 2. Podczas procedury
przetargowej i wyboru dewelopera nowego obiektu dystrybucyjnego firma Jago korzystała ze wsparcia międzynarodowej firmy
specjalizującej się w usługach doradczych dla rynku nieruchomości, CBRE.
Panattoni Europe zainwestuje w ten projekt
kilkanaście milionów euro. „To centrum logistyczne jest dla Industriepark Rurtal projektem
pionierskim a jednocześnie, dzięki swojej kubaturze, będzie równie prekursorskim projektem dla
całej branży logistycznej w Niemczech. Udało się
nam połączyć w sposób praktycznie doskonały
wymagania klienta oraz nasze własne kryteria w zakresie budownictwa zrównoważonego.
Nowy obiekt będzie cechował się maksymalną
elastycznością, co umożliwi firmie Jago dowolne
modyfikacje procesów logistycznych. Hale magazynowe będzie można podzielić na dwanaście
sekcji, tworząc optymalne warunki dla różnego
rodzaju zastosowań,” wyjaśnia Fred-Markus
Bohne, Partner Zarządzający Panattoni Europe.
Ze względu na wielkość kompleksu budowa została podzielona na cztery etapy: podczas pierwszego z nich powstanie
40 000 m 2 powierzchni magazynowo-logistycznej oraz 1 450 m 2 powierzchni socjalno-biurowej. Zgodnie z planem ten etap budowy ma zo-

stać oddany do użytkowania w marcu 2016 r. Następnie rozpocznie się
realizacja kolejnych etapów, a zakończenie całej inwestycji jest planowane na sierpień 2017 r.

Elastycznie do potrzeb w MLP Pruszków I

Dominikański oddany do użytkowania

ÔÔ Źródło: MLP Group S.A. Foto: MLP Group S.A.

ÔÔ Źródło: Skanska Foto: Skanska

Międzynarodowa grupa ASG (AGI-Shorewood Group), dostarczająca innowacyjne
rozwiązania opakowaniowe dla światowych
marek
konsumenckich, powiększa wynajmowaną powierzchnię o blisko 2 tys.
mkw. w MLP Pruszków I. ASG łącznie będzie korzystać już z blisko 8 tys.
mkw. w MLP Pruszków I. ASG Bydgoszcz Sp. z o.o., należąca do Grupy
ASG, zawarła umowę najmu 2 tys. mkw. powierzchni magazynowych
w parku logistycznym MLP Pruszków I. Tym samym Grupa, specjalizująca się głównie w opakowaniach kartonowych, wynajmować będzie
łącznie blisko 8 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I.
Grupa ASG, poprzez Agi Media Warszawa Sp. z o.o., wynajmuje obecnie ponad 5 tys. mkw. powierzchni produkcyjnej oraz nieco ponad 900
mkw. powierzchni biurowo–socjalnej. Nowa powierzchnia zostanie
skomunikowana z wynajmowaną dotychczas. „Naszym celem jest elastyczne dopasowywanie się do aktualnych potrzeb każdego z najemców.
Cieszymy się, że nasze działania zostają docenione, a dotychczasowi najemcy poszerzają zapotrzebowanie o nowoczesne powierzchnie magazynowo-produkcyjne” – komentuje Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.

Budynek B kompleksu Dominikański uzyskał ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Dominikański jest czwartą inwestycją
biurową Skanska zrealizowaną we
Wrocławiu. Obecnie trwają prace
wykończeniowe na powierzchniach, do których wprowadzą
się najemcy. Budowa kompleksu
biurowego Dominikański trwała ponad dwa lata. W maju tego
roku pozwolenie na użytkowanie
otrzymał budynek A wraz ze zrewitalizowanym, XVIII wiecznym
Pałacem Oppersdorfów (budynek
C). Teraz pozwolenie na użytkowanie otrzymał budynek B, który
oferuje ponad 23 000 mkw., czyli
ponad połowę powierzchni najmu całego kompleksu. Łączna
powierzchnia najmu wynosi 40
000 mkw., a jego użytkownicy
mogą korzystać z 380 miejsc parkingowych.
„Wrocław był pierwszym rynkiem
regionalnym, w którym zaczęliśmy
realizować nasze projekty, a kompleks Dominikański jest dowodem
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na to, że stolica Dolnego Śląska
jest wciąż miejscem, w którym
warto inwestować. Miasto pozostaje bardzo atrakcyjnym punktem
na mapie Polski, przede wszystkim
dla firm z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu. Dowodem na to
jest fakt, że jedna z największych
umów najmu w 2014 roku, została
podpisana właśnie w Dominikańskim. Duże zainteresowanie inwestycją ze strony naszych klientów
pozwala nam z optymizmem planować kolejne projekty we Wrocławiu”, mówi Mariusz Krzak,
dyrektor regionalny w Skanska
Property Poland.
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Praskie parki Prologis

Goodman rozbuduje magazyn

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

ÔÔ Źródło: Goodman Foto: Goodman

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował o przedłużeniu dwóch
umów najmu ponad 26 000 metrów kwadratowych oraz wynajęciu dodatkowych 8 000 metrów
kwadratowych w parkach w regionie Pragi.
W Prologis Park Prague D1 East,
przedłużono umowę z L’Oréal wiodącym producentem kosmetyków
na świecie na 13 747 metrów kwadratowych, na kolejny okres wynajęto 12 731 m.kw. firmie Marvinpac
CZ, dostawcy usług co-packingu
i co-manufacturingu. W Prologis
Park Prague-Uzice – wynajęto 8 764
metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni firmie Alza.cz, lidera rynku e-commerce, który po
podpisaniu nowej umowy najmu
zajmuje w parkach Prologis łącznie
21 445 metrów kwadratowych.

„Transakcje te odzwierciedlają
strategię Prologis, polegającą na
dostarczaniu klientom elastycznych rozwiązań najwyższej klasy
w najlepszych lokalizacjach w celu
optymalizacji ich działalności”
- powiedział Marek Muller, Prologis director development and
leasing w Czechach. „Doświadczenie zespołu Prologis w zakresie zarządzania nieruchomościami ma ogromny wpływ na
zadowolenie naszych klientów
oraz na codzienne funkcjonowanie parków.”

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, rozbuduje magazyn firmy logistycznej ILS z Grupy Inter Cars,
największego w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutora części
samochodowych. Dzięki nowej inwestycji powierzchnia wynajmowana przez ILS w Goodman Sosnowiec Logistics Centre wzrośnie o 65%.
Magazyn będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb ILS,
a jego przeznaczeniem będzie magazynowanie i dystrybucja części
samochodowych na rzecz Inter Cars. Goodman dostarczy powierzchnię magazynową wyposażoną w energooszczędne oświetlenie LED
oraz dodatkową powierzchnię biurową. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2016 r.
– Powiększenie zaplecza logistycznego w Sosnowcu umożliwi nam
dalszy rozwój działalności w regionie Górnego Śląska i usprawni logistykę. Zamiast szukać nowej lokalizacji, wybraliśmy firmę Goodman,
która dostarczyła idealne rozwiązanie pozwalające na utrzymanie
efektywności operacyjnej łańcucha dostaw przy jednoczesnym zwiększaniu skali działalności – mówi Wojciech Aleksandrowicz, Prezes Zarządu ILS.
Pierwszy magazyn dla ILS, obejmujący 24 760 m2 powierzchni magazynowej oraz 1 490 m2 powierzchni biurowej, został oddany do
użytku w grudniu 2014 r. Obiekt jest w pełni wyposażony w oświetlenie LED – jest to pierwsza inwestycja Goodman w Polsce, w której
zastosowano takie rozwiązanie.

Terminal z zapleczem dla kierowców
ÔÔ Źródło: Waimea Holding S.A.

Budowa pierwszej hali A w ramach projektu Waimea Logistic Park Korczowa rozpoczęła się 17 sierpnia br., pierwszego w Polsce centrum obsługi kierowców TIR
wraz z powierzchniami magazynowo-produkcyjnymi i biurowo-socjalnymi. Plac budowy został przekazany generalnemu wykonawcy firmie Trasko-Inwest Sp.
z o.o. Finansowanie inwestycji zapewnia BOŚ Bank S.A. Oddział Szczecin.
Inwestorem kompleksu logistycznego Waimea Logistic Park Korczowa jest spółka EAST A4 Logistic Park 1 Sp. z o.o. należąca do grupy inwestycyjnej Waimea
Holding S.A. Wraz z rozpoczęciem budowy inwestor podjął decyzję o zmianie nazwy budowanego parku logistycznego. Dotychczasowa, robocza nazwa projektu EAST A4 Logistic Park, została zmieniona na Waimea Logistic Park Korczowa, tak aby wskazywała dokładną lokalizację inwestycji położonej 3 km od największego przejścia granicznego Polska-Ukraina – Korczowa. W ramach pierwszej fazy realizowanego projektu magazynowo-produkcyjnego wraz z centrum obsługi
kierowców TIR zostanie wybudowana hala o powierzchni 7 200 mkw., której otwarcie zaplanowano na I kw. 2016 roku.

Nowe projekty handlowe w Warszawie
ÔÔ Źródło: JLL

Firma doradcza JLL podsumowała sytuację
na rynku powierzchni handlowych w Aglomeracji Warszawskiej na koniec I półrocza 2015[1].
Z opracowanych danych wynika, że najniższe
nasycenie powierzchnią w centrach handlowych w Aglomeracji Warszawskiej rejestrowane
jest w Rembertowie, Wawrze, Wesołej, Wilanowie, Bielanach, Żoliborzu czy Białołęce. Deweloperzy – skuszeni siłą nabywczą, rosnącą liczbą
mieszkańców oraz niskim wskaźnikiem pustostanów – prowadzą szereg nowych projektów
handlowych. Na koniec I półrocza ok. 108 000
mkw. handlowej powierzchni najmu (w ramach
różnych formatów) znajdowało się jest w budowie, z czego największe przedsięwzięcie w aglomeracji to Fabryka Wołomin, a w samej Warszawie – rozbudowa centrum Wola Park.
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w JLL, informuje:

„Aglomeracja Warszawy to największy rynek handlowy w Polsce, oferujący ponad 1,11 mln mkw.
powierzchni najmu w centrach handlowych. Dodatkowo, mieszkańcy Aglomeracji Warszawy dysponują najwyższą roczną siłą nabywczą w kraju,
która przewyższa średnią krajową o 68%. Pomimo tego, stołeczny rynek jest jednym z najmniej
nasyconych powierzchnią w centrach handlo-
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wych w kraju - 437 mkw. na 1 000 mieszkańców,
co plasuje Warszawę za Wrocławiem, Poznaniem,
Trójmiastem, Łodzią i Krakowem. Oznacza to, że
w Warszawie jest zapotrzebowanie na kolejne
projekty handlowe, szczególnie w dynamicznie
rozwijających się dzielnicach mieszkaniowych”.
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POLSKI MARKETING KONCENTRUJE SIĘ NA JAKOŚCI

ÔÔ Autor: Ilona Rosiak-Łukaszewicz Foto: GOLDEN MARKETING CONFERENCE

Simon Mainwaring, gwiazda pierwszego dnia GOLDEN MARKETING CONFERENCE, po raz pierwszy zaprezentuje się przed polską
publicznością, przekonując, że pozytywny wpływ marki na kształtowanie kultury i tworzących ją ludzi ma bezpośrednie przełożenie na lojalność konsumentów oraz wielkość sprzedaży. A jak w opinii Mainwaringa radzi sobie z tym wyzwaniem polski
marketing? Na czym koncentrują się polscy przedsiębiorcy? Dlaczego warto wziąć pod rozwagę tezy postawione przez jednego
z 30 Najbardziej Wpływowych Głosów Ameryki ?
Ilona Rosiak-Łukaszewicz: „We First oferuje takie usługi jak kształtowanie kultury oraz
udoskonalanie otaczającej rzeczywistości.
W jaki sposób możemy połączyć owe czynności ze zjawiskiem świadomości marki? Czy
sam aspekt świadomości marki w rozumieniu klientów odgrywa ważną rolę, czy może
jest tylko jednym z etapów budowania pozycji na rynku?”
Simon Mainwaring: „Dzisiejsi konsumenci, w szczególności Generacja Y czy
Z, szanują marki, które mają pozytywny wpływ na świat. Dzięki sieci, mediom
społecznościowym, smartfonom, klienci
mają świadomość kryzysu społecznego
oraz wpływu, niezależnie od tego czy jest
on pozytywny czy negatywny, jaki firmy
mają na społeczeństwo, planetę czy też
naszą przyszłość. Przez to wybierając
produkty, optują oni za markami, które
stanowią proporcjonalne odzwierciedlenie ich odpowiedzialności społecznej.
Zatem im bardziej pozytywny wpływ
dana marka ma na kształtowanie kultury
i zmienianie świata na lepszy, tym bardziej poprawia ona ich reputację, lojalność oraz sprzedaż.”
- Jaki wpływ mają działania społeczne
prowadzone przez firmy na ich sukces? Czy
naprawdę warto w nie inwestować? Które
branże najlepiej sobie radzą na tym polu?
„Inwestowanie czasu i pieniędzy w programy społeczne to nic innego jak budowanie zadowolenia klienta, jego lojalności oraz wpływanie na lepsze wyniki
sprzedaży. Firma Unilever jest świetnym
tego przykładem, a jej dyrektor naczelny,
Paul Polman, niedawno zauważył, iż ich
SIMON MAINWARING
celowo wprowadzone marki są źródłem
ponad połowy wzrostu firmy w roku 2014,
który był dwukrotnie szybszy niż innych
marek. Rzeczywistość dowodzi, że odpowiedzialność społeczna stanowi dziś bardzo ważny czynnik napędowy dla biznesu,
a różne marki muszą stawić czoła popytowi na autentyczność,
przejrzystość oraz odpowiedzialność. Zatem, im szybciej dana
marka sprosta zmianom zachodzącym na rynku, dotyczącym
kultury, społeczeństwa oraz technologii, tym szybciej stanie się
liderem danego sektora przemysłu.”
- W roku 2013 uzyskał Pan miano jednego z 30 Najbardziej Wpływowych Głosów Ameryki oraz uplasował się na 15 pozycji 500 Najbardziej Wpływowych Osobistości 2013 roku. Czy owe tytuły znalazły
odzwierciedlenie w czynnościach zawodowych oraz badawczych?
W sieci oraz na rynku jest wiele nagród a uznanie jest zawsze
przywilejem. Prawda natomiast jest taka, że jakiekolwiek uzna-

nie zawsze przekłada się na to, jaki masz wpływ na rynek, przez
co zawsze musisz skupiać się na tym, aby robić różnicę aniżeli zyskiwać uznanie. Jako osoba wpływowa daje ci ona raczej
dostęp do osób, do których starasz się dotrzeć, a ponadto inspiruje osoby trzecie do czytania tego, co masz do powiedzenia
i dzielenia się twoimi pomysłami. Niesamowitą rzeczą w sieci
jest to, że każde staranie ma wymiar kolektywny, a zatem my
wszyscy operujemy w biznesie, starając się dotrzeć do jak największej liczby osób. Jestem wdzięczny za wszelkie formy uznania, ponieważ pozwoliły mi one na dotarcie do jeszcze większego grona osób.
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