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Wyróżnienie branżowe dla MTP

Janusz Górski

ÔÔRedakcja, Foto: Log4.pl

Targi Poznańskie otrzymały tytuł „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. To najwyższe branżowe wyróżnienie jest przyznawane od 2008
roku przez Polską Izbę Opakowań przedsiębiorstwom, firmom i spółkom,
a także placówkom naukowym i organizatorom targów i wystaw. W tym
roku zostało ono wręczone Międzynarodowym Targów Poznańskim 26
września podczas uroczystości otwarcia jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK.
W imieniu MTP wyróżnienie odebrał prezes Przemysław Trawa.
Równolegle wręczono wyróżnienie „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”, przyznawane za szczególny wkłada pracy, zaangażowanie
i dokonania na rzecz rozwoju przemysłu opakowań i gospodarki opakowaniowej. W tym roku otrzymał je Gabriel Chojak, prezes Dekorglass.
Więcej na www.taropak.pl
Od lewej: Wacław Wasiak – Dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań, Przemysław Trawa – Prezes
Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Wojciech Kołpa – Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Opakowań.

Nowe stawki za usługi w 2017 r.
ÔÔŹródło: DHL Express

DHL Express, wiodący na świecie dostawca
międzynarodowych usług kurierskich, ogłosił
dzisiaj doroczną ogólną regulację średnich cen
obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. W Polsce
cena wzrośnie średnio o 4,9%.
„Działalność DHL Express ukierunkowana jest
na świadczenie najwyższej jakości usług w międzynarodowej branży przesyłek Time Definite International (doręczanych w określonym terminie)”
– powiedział Tomasz Buraś, prezes DHL Express
w Polsce. „Nasza doroczna korekta cen wspiera to
dążenie, umożliwiając nam inwestowanie w sieć
naprawdę światowej klasy, przynoszącą naszym
klientom znaczne korzyści. Nasze ceny odzwierciedlają zarówno wartości, których przestrzegamy
przy świadczeniu usług, jak również podjęte przez

Nowe struktury organizacyjne w DB Schenker
ÔÔŹródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

DB Schenker połączył dotychczasowe 4 regiony w Europie, tworząc jeden
„Region Europa”. W jego ramach powstało 10 klastrów, do których należą
organizacje z poszczególnych krajów. Ma to zapewnić lepszą obsługę
klientów, wysoką i stabilną jakość na całym kontynencie oraz zwiększyć
efektywność procesów.
Polska została wiodącym krajem w klastrze Europy Północno-Wschodniej, do którego należą również: Litwa, Łotwa, Estonia oraz Ukraina
i Białoruś. Prezes Janusz Górski jako CEO North&East Europe jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie i współpracę w ramach nowej
struktury organizacyjnej.
„To dla nas nowe wyzwanie i nowe możliwości dzielenia się dobrymi
praktykami, a także lepszego wykorzystania zasobów wszystkich krajów,
należących do naszego klastra. Jednocześnie mamy szansę na rozszerzenie naszego podejścia lean na inne kraje” – mówi Janusz Górski.
Struktury klastrowe zostały wprowadzone w pierwszym półroczu
2016 r., a obecnie weszły w fazę operacyjną.
REKLAMA

nas bezwarunkowe, długoterminowe zobowiązanie do świadczenia usług najwyższej jakości.
W 2016 r. ogłosiliśmy szereg inwestycji w sieć, systemy i pracowników, w ciągu roku przeznaczając na
wydatki kapitałowe ponad 800 milionów euro. Do
przełomowych inwestycji należą sortownia przesyłek lotniczych w Tokio w Japonii za 66 milionów
euro, uruchomienie nowych zautomatyzowanych
sortowni w centrach dystrybucyjnych w Cincinnati
w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Lipsku
w Niemczech, oraz pionierskie wdrożenie bardziej
wydajnych samolotów transportowych A330–300
do naszej europejskiej floty powietrznej. W 2017 r.
utrzymamy ten poziom inwestycji i będziemy nadal
pomagać naszym klientom w odnoszeniu sukcesów
w handlu międzynarodowym dzięki świadczonym
przez nas usługom”.
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PLANOWANA
AKWIZYCJA
W WIELKIEJ
BRYTANII

ÔÔ Źródło: Elemental Holding, Foto: Elemental Holding

Elemental Holding – europejski lider
w recyklingu metali nieżelaznych – podpisał list intencyjny w sprawie nabycia
nie mniej niż 51% udziałów w spółce
z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wysp
Brytyjskich.
Warunkiem dokonania transakcji jest
przedstawienie przez kontrahenta aktualnych wyników zarówno prawnego,
jak i finansowego procesu due diligence, a w konsekwencji określenie przez
strony warunków cenowych i struktury
zakupu.
„Elemental Holding jest liderem na
rynku europejskim, jednak mamy ambicję na dalszy światowy rozwój. Obecnie działamy na 35 rynkach i chcemy
umacniać pozycję w wyżej marżowych
segmentach recyklingu zużytych katalizatorów oraz układów drukowanych. Dostęp do wiedzy i technologii oferowany
przez japońskich partnerów jest dla nas
kluczowy – zarówno w rozwoju organicznym w naszym nowym zakładzie, jak
w i obszarze przejęć. Potencjalna akwizycja w Wielkiej Brytanii pozwoli szybciej

powiększyć skalę naszej działalności”
– mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.
W I półroczu 2016 roku Elemental Holding wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 447,7 mln
zł. Spółka po 6 miesiącach 2016 roku zwiększyła narastający zysk netto o ponad 35%
do 30,74 mln zł. EBIDTA wyniosła 37,5 mln
zł, czyli o ok 24% więcej rok do roku.
Grupa Elemental działa na 35 rynkach
w Europie i na Bliskim Wschodzie, poza
Polską w oparciu o 7 własnych oddziałów
(Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja,
Turcja, Dubaj) oraz przedstawicielstwa
handlowe. Spółki Elemental Holding SA
pozyskują metale nieżelazne i odpady
elektroniczne na 60 rynkach na świecie.
Plan inwestycyjny – przy zachowaniu
zdolności akwizycyjnych – będzie rozło-
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żony na trzy lata i realizowany w dwóch
etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na
półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln
euro. Zakłada on budowę linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz układów drukowanych. Koszt
drugiego etapu, który ma się zakończyć
w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro.
W ramach realizacji strategii rozwoju
Elemental Holding podpisał w 2015 roku
porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz współpracę
w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive
Catalysts). Na początku stycznia 2016 roku
Elemental Holding podpisał analogiczne
porozumienie z JX Nippon z Japonii, które
zakłada współpracę w obszarze recyklingu
układów drukowanych.

YOUNG BEST
DRIVER 2016
ÔÔ Źródło: Trans-Poland

W zeszłym tygodniu odbył się finał I edycji
zawodów Young Best Driver 2016, którego
partnerem są m.in. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland.
Emocji dostarczyło w sumie 27 kierowców
zawodowych, którzy nie ukończyli 26 roku
życia i po raz pierwszy rywalizowali ze
sobą w jeździe zestawem z naczepą na
czas. Nad całym wydarzeniem czuwało
dwóch gości specjalnych, którzy wystąpili
w roli sędziów – Mariusz Pudzianowski
i Maciej Wisławski.
Wydarzenie to wpisuje się w szerszy
kontekst jakim są ostatnie trudności,
w znalezieniu przez firmy wykwalifikowanych kierowców zawodowych – ciąg
dalszy już 8–10 listopada na specjalnej
debacie, która odbędzie się na targach
TransPoland w Warszawie.
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Kropka dla pomarańczowego wózka
ÔÔWojciech Podsiadły

Harald Seifert, Siegfried Bülow oraz dr Joachim Lamla

UMOWA Z PORSCHE
LEIPZIG
ÔÔ Źródło: Seifert, Foto: Seifert

W dniu 2 sierpnia 2016 roku w Leipzig została zawarta umowa
pomiędzy Porsche Leipzig GmbH, a Seifert Automotive Logistics GmbH.
Sygnatariuszami byli Harald Seifert, stojący na czele Seifert Logistics Group, Siegfried Bülow, Prezes Zarządu Porsche Leipzig
GmbH oraz dr Joachim Lamla, Dyrektor Handlowy Porsche Leipzig GmbH. – W historii SLG to kamień milowy i ważne strategicznie
partnerstwo – podkreślił Harald Seifert.
W planowaniu i optymalizacji logistyki centrum Porsche (PLOZ)
pojawił się SLG, który od 1 kwietnia 2016 roku posiada około
18.000 m² logistycznej powierzchni zaopatrzenia produkcji budowy karoserii jak również montażu. W fabryce Porsche w Leipzig są
produkowane modele Cayenne, Panamera i Macan.

Wózek wysokiego podnoszenia
STILL EXV-SF 16 został wyróżniony nagrodą wzorniczą Red Dot
Award 2016 w kategorii urządzeń
przemysłowych. Jury doceniło
ergonomię pojazdu i jego dostosowanie do pracy w wąskich
korytarzach.
Nagroda Red Dot przyznawana jest przez 41 ekspertów – designerów,
profesorów wzornictwa i dziennikarzy branżowych. Niezależne gremium
analizuje zgłoszenia pod kątem takich kryteriów, jak: forma, funkcjonalność, ekologiczność oraz poziom innowacyjności.
O wyróżnieniu STILL EXV-SF zadecydowały przede wszystkim: ergonomia pneumatycznej platformy, wielofunkcyjny dyszel i ogół cech
stanowiących o przystosowaniu wózka do pracy w wąskich alejkach
roboczych. Dzięki szerokości nieprzekraczającej wymiarów europalety
i zaokrąglonemu konturowi podwozia, urządzenie ułatwia manewrowanie w korytarzach.
W uzasadnieniu werdyktu wymieniono także rozwiązania zwiększające
komfort pracy operatora – idealną amortyzację, kolorowy, intuicyjny
i prezentujący uniwersalne kulturowo treści wyświetlacz oraz układ informujący o wyciągnięciu masztu na poziom ponad 1 800 mm i proponujący
zwiększające bezpieczeństwo działania. – W paletowym wózku wysokiego
podnoszenia STILL EXV-SF skutecznie udało się połączyć ergonomię i nowoczesne wzornictwo typowe dla rozwiązań marki STILL – mówi dr Henry
Puhl, członek zarządu STILL GmbH. – STILL EXV-SF udowadnia, że nie tylko
techniczne innowacje, ale i projekt wózka może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, ergonomii i wydajności pracy – dodaje.

REKLAMA

Chronometr wydarzeń

3

CH RO N O ME TR WYDARZE Ń

W ELITARNYM GRONIE TOP 100
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

Międzynarodowa spuścizna
ECR w nowym wcieleniu

Kilkuletnia obecność DHL Express (Poland)
w rankingu 100 najbardziej atrakcyjnych
pracodawców, Most Attractive Employers
jest potwierdzeniem przynależności firmy
do grona interesujących i atrakcyjnych
pracodawców obecnych na polskim rynku. Wyniki badania odnoszą się do dywizji
– DHL Express, DHL Parcel i DHL Freight
– zrzeszonych w strukturach organizacyjnych spółki DHL Express (Poland).
Ranking Most Attractive Employers
2016 prezentuje listę najatrakcyjniejszych
pracodawców wskazanych w badaniu
przez 26 tysięcy studentów z 64 uczelni.
To niezależne, przeprowadzane co roku
badanie jest źródłem wiedzy na temat
preferencji zawodowych studentów i ich
oceny, być może swoich przyszłych pracodawców.
„Największym atutem naszej wielotysięcznej organizacji są ludzie. To oni wnosząc do naszej firmy swój potencjał i kreatywność przyczyniają się do sukcesów
biznesowych DHL Express (Poland). Dzięki
ich doświadczeniu, kompetencjom i umiejętnościom stale się rozwijamy i tworzymy
wyjątkową kulturę organizacyjną. Mierząc
wysoko i wyznaczając wciąż nowe cele
strategiczne, jesteśmy pracodawcą prowadzącym dialog z pracownikami i dostosowującym się do oczekiwań szybko
zmieniającego się rynku pracy. To pozwala
nam budować wizerunek DHL Express
(Poland) jako atrakcyjnego miejsca pracy,
często będącego pierwszym wyborem

Od ponad 20 lat organizacja ECR Europe łączy
dostawców i producentów dóbr konsumpcyjnych w Europie i rozwija ich współpracę z korzyścią dla Klienta. Swoją działalność kontynuuje
odtąd pod nazwą ECR Community.
ECR Community podlega i jest zarządzane przez ECR National Associations, które obejmuje lokalne stowarzyszenia ECR
w Europie oraz międzynarodową grupę
ECR Shrink and On Shelf Availability. Organizacje te są wspierane przez ponad 1,800 sieci
handlowych, producentów i dostawców usług.
Declan Carolan, CEO ECR Irlandia i współprzewodniczący ECR Community, tłumaczy: Zmiany
w ECR były konieczne, aby usprawnić pracę organizacji. Wiele firm uczestniczy w działalności
krajowych organizacji ECR, a na poziomie globalnym angażuje się poprzez Consumer Goods
Forum. Dzięki nowemu podejściu, z większą
energią skoncentrujemy się na działaniach służących budowaniu i wzmacnianiu współpracy.
Misja ECR Community brzmi: Rozwijamy
współpracę, by zaspokajać potrzeby Klientów
– lepiej, szybciej i mniejszym kosztem. W ramach ECR Community, lokalne stowarzyszenia
realizują liczne programy i publikują materiały,
jak wydany niedawno przewodnik Najlepsze
praktyki w zakresie wdrażania VMI. Prezentuje
on zarówno teorię, jak i praktyczne narzędzia,
opracowane w oparciu o doświadczenia i badania prowadzone w całej Europie. Jest on dostępny bezpłatnie na stronie: www.gs1.ch/ecr.
Działania ECR Community obejmują ponadto
następujące obszary:
• Sell More, Waste Less – program grupy ECR
Shrink & OSA pomagający sieciom handlowym ograniczać straty w swoich sklepach
i zwiększać dostępność towarów na półkach;
• Wpływanie na Shoppera – najlepsze praktyki
category managementu i shopper marketingu;
• Pooling logistyczny – przewodnik dla firm, jak
wybierać optymalne rozwiązania i zwiększać
efektywność;
• Ograniczanie marnotrawstwa żywności w obrębie łańcucha wartości, w tym poprzez przekazywanie ich potrzebującym;
• Handel omnikanałowy – porady, jak połączyć
świat biznesu online i offline, by zapewnić
klientowi najlepszą obsługę.
Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR
Polska, komentuje zmiany: Jako propagujący
ECR w Polsce jesteśmy zaszczyceni, mogąc
współtworzyć ECR Community. Głęboko wierzymy w sens dzielenia się wiedzą i uczenia się
od innych. Międzynarodowa spuścizna ECR i jej
wpływ na myślenie i praktyki podejmowane
w branży spożywczej są ogromne. Jesteśmy
zobowiązani do wsparcia i zapewnienia lepszej
przyszłości naszej branży.

Organizacja DHL Express (Poland) po raz kolejny znalazła się w rankingu 100 najbardziej atrakcyjnych pracodawców – Most Attractive Employers. Na podstawie głosów
studentów, biorących udział w badaniu Universum Talent Survey, DHL zostało wyróżnione w dwóch kategoriach: Biznes oraz Inżynieria.

młodych ludzi” – komentuje Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji, Członek Zarządu DHL
Express (Poland).
Dbałość DHL Express (Poland) o rozwój
w obszarze kapitału ludzkiego, od lat jest
dostrzegana i doceniana w programach
ogólnopolskich. Organizacja wielokrotnie
została wyróżniona w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest również zdobywcą certyfikacji Top Employer
w skali krajowej i europejskiej. Na poziomie globalnym dywizja DHL Express,
wchodząca w skład Grupy Deutsche Post
DHL, w latach 2015–2016 otrzymała certyfikat Top Employer Global i znalazła się
w elitarnym gronie Najlepszych Pracodawców na świecie.
Universum Talent Survey to coroczne
badanie, w którym studenci mają możliwość dokonania oceny i wyrażenia oczekiwań wobec preferowanego pracodawcy,
jak również wskazania miejsca, w którym
chcieliby podjąć zatrudnienie. Pracodawcom z kolei badanie dostarcza wiedzy na
temat preferencji młodego pokolenia odnośnie przyszłego miejsca zatrudnienia,
pomagając jednocześnie dostosować się
do oczekiwań osób, które za chwilę znajdą
się na rynku pracy. Badanie Universum
Talent Survey przeprowadzane jest przez
międzynarodową firmę Universum specjalizującą się w dziedzinie employer brandingu, współpracującą z 1 500 uczelniami
wyższymi na świecie.

ÔÔŹródło: ECR Community
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WYSPECJALIZOWANE USŁUGI NA TARGACH
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SPOGA+GAFA 2016
ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, który codziennie dostarcza produkty do 18 000 marketów budowlanych w całej Europie, przedstawia swoją ofertę
w zakresie logistyki DIY podczas spoga+gafa 2016, największych targów ogrodniczych na świecie. Podczas wydarzenia
prezentuje się ponad 40 polskich firm wśród 2000 wystawców
z około 60 krajów. Targi odwiedza rokrocznie ok. 40 tys. odbiorców branżowych z całego świata.
– Dachser oferuje wysoce wyspecjalizowane usługi z zakresu
logistyki dla firm, które chcą dostarczać swoje produkty do
europejskich sieci marketów typu dom i ogród. Właśnie dzięki
współpracy z nami wielu polskich eksporterów może płynnie
spełnić wysokie wymagania sieci DIY w zakresie terminowości
dostaw oraz obsługi produktów na terenie sklepu, a w rezultacie
rozwijać się na międzynarodowych rynkach bez konieczności
zakładania tam swoich oddziałów – komentuje Juliusz Pakuński,
project manager Dachser DIY Logistics.
Dachser zapewnia obsługę firm we wszystkich sieciach dom
i ogród na świecie. W samej Europie do tego typu marketów co
roku dostarcza ok. 3 mln przesyłek, korzystając codziennie w każdym z nich z tzw. okien czasowych, w których sklep wymaga
dostawy. Dzięki współpracy z Dachser wiele polskich firm jest
w stanie spełnić rygorystyczne wymogi sieci m.in. w zakresie terminowości dostaw obwarowane wysokimi karami. Mogą przy tym
znacząco ograniczyć swoje koszty i ryzyko związane z działalnością
eksportową do sieci DIY. Usługi Dachser DIY Logistics obejmują nie
tylko transport produktów do marketów, ale również wiele usług
dodatkowych związanych z właściwą ekspozycją i promocją towarów w sieciach typu dom i ogród. Operator zajmuje się też obsługą
zwrotów i magazynowaniem produktów sezonowych.
– Świadczymy też usługi merchandisingowe na terenie poszczególnych sklepów, dbając o szybkie wyłożenie produktów na
półki, ich odpowiednią ekspozycję i ich promocję, co efektywnie
wpływa na zwiększanie sprzedaży. Zajmujemy się też kontrolowaniem jakości i ilości dostępnych towarów, a także składaniem
z części, przepakowywaniem czy etykietowaniem, jeśli jest to
konieczne. W rezultacie choćby czas wyłożenia towaru na półkę
ulega skróceniu średnio z 4,5 do 1 dnia – dodaje Juliusz Pakuński.

NOWE LOKALIZACJE W KOSZALINIE I OLSZTYNIE
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics otworzył nowe oddziały, obejmujące 850 m² powierzchni magazynowej w Koszalinie i 650 m² w Olsztynie, wyposażone dodatkowo w przestrzeń biurową. Wskazane lokalizacje podniosą jakość świadczonych usług operatora w obu
regionach, ograniczając liczbę przeładunków oraz skracając czas dostawy przesyłek.
Działający od września br. oddział, zlokalizowany w stolicy Warmii i Mazur, obsługuje
transport drogowy drobnicowy oraz całopjazdowy, nie tylko dla klientów tego regionu ale również dla wszystkich kontrahentów ROHLIG SUUS Logistics z całej Polski.
Olsztyńska siedziba jest jednym z własnych
oddziałów operatora na terenie kraju.
Nowo otwarta jednostka w Koszalinie
obsługuje natomiast klientów z województwa zachodniopomorskiego w zakresie
transportu drobnicowego krajowego

i międzynarodowego oraz przewozów całopojazdowych.
Jak podkreśla Sławomir Wujek, dyrektor produktu Dystrybucji Krajowej ROHLIG SUUS Logistics – Zainwestowaliśmy
w nową lokalizację na terenie Koszalina
i rozpoczęliśmy samodzielną działalność
w regionie Warmii i Mazur, ponieważ, zależy nam na systematycznym zwiększaniu
efektywności naszej sieci logistycznej oraz
podniesieniu jakości realizowanych usług.
Ponadto wskazane lokalizacje są odpo-

wiedzią na zainteresowanie lokalnych firm
serwisami świadczonymi przez profesjonalnego operatora logistycznego. – dodaje
przedstawiciel ROHLIG SUUS Logistics.
Nowe powierzchnie mieszczą się w Koszalinie przy ul. Bowid 9f oraz w strefie
przemysłowej Olsztyna, przy ul. Towarowej 17a. Obecnie operator posiada 18
własnych oddziałów zlokalizowanych na
terenie całego kraju, z czego wskazane lokalizacje stanowią kolejno trzynasty i czternasty oddział frachtu drogowego.
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O NISKICH KOSZTACH EKSPLOATACJI
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
ÔÔ Źródło: Hyster

Kolejne spotkanie Hyster® HUB odbędzie się w dniach 4–7 października 2016 r. w niemieckim mieście Weeze i stanowić będzie
prezentację rozwiązań z branży wózków widłowych skierowanych na przezwyciężanie licznych wyzwań napotykanych przez
dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, działające w dobie 4. rewolucji przemysłowej.
„Pomimo że podczas imprezy zademonstrowane zostanie szerokie spektrum
produktów, uczestnictwo w HUB nie
jest zwyczajnym udziałem w wystawie
wózków ciężkich” – mówi Kate Pointeau,
kierownik ds. marki w firmie Hyster. „Ze
względu na zaplanowane demonstracje
produktów na żywo w symulowanych
warunkach rzeczywistego zastosowania,
celem wydarzenia jest wyjaśnienie licznych sposobów wspierania przez Hyster
konkretnych przedsiębiorstw, zarówno
za pośrednictwem swoich produktów czy
osprzętu specjalnego, jak również akcesoriów oraz procesów i narzędzi umożliwiających zarządzanie flotą.”
WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁY METAL
Oprócz możliwości zapoznania się
z najnowszymi aktualizacjiami produktów, zwiedzający zaproszeni na spotkanie
Hyster® HUB będą mieli okazję do obejrzenia i sprawdzenia w działaniu szerokiej
gamy produktów, technologii i rozwiązań,
od sprzętu magazynowego po wózki do
obsługi kontenerów czy urządzenia do
systemów telematycznych. Ponadto będą
mieli możliwość zaobserwowania, w jaki
sposób różne kombinacje tych produktów
i usług Hyster® mogą pozytywnie wpłynąć
na działanie przedsiębiorstwa.
Na spotkaniu szeroko zilustrowane zostanie, w jaki sposób inteligentna konstrukcja oraz jakość wytwarzania potężnych wózków Hyster® zapewnia niskie
koszty eksploatacji w szerokiej gamie
zastosowań. Przedstawione zostaną również rozwiązania uwzględniające różne
wymogi dotyczące ochrony środowiska
oraz korzyści płynące z korzystania z gamy
produktów Hyster.
RÓŻNE BRANŻE PRZEMYSŁU, RÓŻNE
POTRZEBY
„Hyster posiada jedne z największych
portfolio wózków widłowych na świecie,
oferując rozwiązania dla przedsiębiorstw
operujących w niemal każdych warunkach
roboczych” – wyjaśnia Ian Melhuish, vice
prezes grupy ds. rozwiązań i produktów
dla przemysłu. Jesteśmy w fazie 4. rewolucji przemysłowej, dlatego podczas spotkania HUB zademonstrowane zostaną
rozwiązania przenoszące przedsiębiorstwa

wprost do przyszłości, bez względu na
stojące przed nimi wyzwania.”
Przemysł papierniczy, wywóz odpadów, przemysł metalowy i inne przemysły ciężkie, magazynowanie, wytwórstwo
oraz operacje przeładunkowe w portach
i terminalach stanowić będą główne
obszary zainteresowania podczas tego
wydarzenia. Spotkanie HUB stanowić
będzie kompleksowe podejście do zagadnienia, uwydatniające wszystkie najbardziej relewantne rozwiązania dla każdej gałęzi przemysłu i na każdym etapie
łańcucha dostaw.
MOCNE WÓZKI DO WYMAGAJĄCYCH
WARUNKÓW ROBOCZYCH
„Nawet poszczególne zastosowania w tej
samej gałęzi przemysłu mogą wiązać się
z szeroką gamą różnych, wymagających
warunków roboczych” – wyjaśnia Kate
Pointeau. „Weźmy na przykład dziedzinę
magazynowania. W jednej spółce wyzwaniem może być praca w chłodni. Inna może
wymagać wdrożenia alternatywnych produktów lub układów magazynów w celu
uzyskania większej przepustowości lub
elastyczności, umożliwiającej sprostanie
zapotrzebowaniu na zmienne modele
składowania w zatłoczonych magazynach.
Inna zaś będzie poszukiwać możliwości
wypróbowania różnych opcji, jak np. automatyki.”
Podczas spotkania Hyster® HUB przedstawiona zostanie cała gama rozwiązań
(obejmujących wózki ciężkie), przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach, takich jak upały, niskie temperatury, pył i zanieczyszczenia, wilgotność czy
zmienne warunki pogodowe.
Klienci będą mogli również sprawdzić
rozwiązania umożliwiające sprostanie
wyzwaniom związanym z infrastrukturą,
takie jak wózki do bardzo wąskich korytarzy (VNA) umożliwiające pracę na
bardzo niewielkich przestrzeniach oraz
system Hyster Tracker™ – bezprzewodowe
narzędzie do zarządzania aktywami, które
można zastosować w niemal wszystkich
wózkach Hyster®, jak również we flotach
mieszanych, złożonych z wózków różnych
marek. Oferuje ono zarówno operatorom,
jak i właścicielom flot wiele możliwości
usprawnienia wykorzystania oraz kon-

serwacji wózka, jak również wspieranie
operacji wykonywanych w systemie wielowózkowym.
SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIA
I SPECJALNE ROZWIĄZANIA
INŻYNIERYJNE
„Zapewniamy klientom personalizację
usług, oferującą im jeszcze większy wybór
i wartość dodaną niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi Ian Melhuish. „Dzięki bogatej gamie opcji dostępnych w portfolio
produktów, wózki można personalizować
w sposób maksymalizujący ich wydajność
oraz użyteczność w konkretnym zastosowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu
niskich kosztów eksploatacyjnych.”
Podczas spotkania zademonstrowana
zostanie cała gama oferowanych klientom możliwości, takich jak rozwiązania
związane z zasilaniem z baterii, obejmujące baterie litowo-jonowe, różne rodzaje ekonomicznych opon oraz programy
wspomagające punktualną wymianę
ogumienia czy rozwiązania związane
z ważeniem ładunków, kompatybilne
z różnymi rodzajami osprzętu oraz dyrektywami SOLAS.
Ponadto podczas imprezy Hyster® HUB
pokazanych zostanie kilka najnowszych
rozwiązań opracowanych przez Dział
Inżynieryjny ds. Projektów Specjalnych,
który zajmuje się personalizacją wózków
w taki sposób, aby dostarczyć klientowi całkowicie dedykowane rozwiązanie
uwzględniające szczegółowe wymagania
dotyczące konkretnego wykorzystania
sprzętu. Specjalne miejsce zajmą wyjątkowe oferty oraz rozwiązania dla zastosowań
specjalnych, dotyczące przemysłu ciężkiego operującego w zakresie nieporęcznych
i ciężkich ładunków, takich jak stal, drewno
i papier.
Poprzez silnie rozwiniętą sieć wyposażonych w szeroką wiedzę lokalnych partnerów dystrybucyjnych, firma Hyster zapewnia możliwość globalnego wsparcia dla
najbardziej wymagających operacji. W celu
uzyskania zaproszenia na to wyjątkowe
wydarzenie, umożliwiające zapoznanie
się z najlepszymi zintegrowanymi rozwiązaniami firmy Hyster, klienci proszeni są
o zwrócenie się do ogólnokrajowych lub
regionalnych dealerów Hyster®.
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ZWYCIĘSCA THE FRESH CONNECTION
GLOBAL CHALLENGE 2016
ÔÔ Źródło: MPM, Foto: MPM

W rozegranym 23 września finale światowych zawodów w zarządzaniu łańcuchem
dostaw w Miami triumfowała drużyna TCS z Pakistanu i tytuł Mistrza Świata The
Fresh Connection Global Challenge 2016 w ich rekach. Ostateczny wynik jaki uzyskała drużyna to 38,4% ROI.
Do światowego finału przystąpiło 11 drużyn z Brazylii, Pakistanu, Polski, Rosji, Chin,
Francji, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Turcji
oraz Wielkiej Brytanii. Rywalizacja została
rozłożona na 5 rund, z których pierwsza
była rozgrzewkową, nie liczoną do wyniku.
Niespodziankami, czyli elementami, które
nie występują w tradycyjnej w rozgrywce
na symulatorze, były licytacja wśród uczest-

ników finałów maszyny do linii napełniania
oraz narzucenie negocjacji działom zakupów pomiędzy wszystkimi drużynami dotyczących parametrów kontraktu na pulpę
pomarańczową: im więcej zespołów doszłoby do porozumienia, tym większy rabat
cenowy był możliwy do osiągnięcia.
Mistrz Świata otrzymał nagrodę w postaci bezpłatnego tygodniowego kursu

Executive Supply Chain Course na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, USA, o wartości 4500 dolarów na
jednego uczestnika.
Ostateczne wyniki oraz relację z finału
TFC GC 2016 można znaleźć tutaj:
http://www.mpm24.com/global-challenge--the-fresh-connection/relacja-z-zawodow-global-challenge-tfc-2016/

REKLAMA

OTWARCIE NOWEGO
ODDZIAŁU SIECI

HELLMANN

ÔÔ Źródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska

Oddział Warszawa jest jednym z 16 oddziałów drobnicowych w krajowej sieci
Hellmanna. W skład sieci wchodzą oddziały własne i partnerskie.
Nowy oddział dysponuje magazynem klasy A+ o powierzchni operacyjnej 9 820 m2,
23 rampami przeładunkowymi, systemem
zabezpieczenia przeciwpożarowego ESFR,
oświetleniem LED podzielonym na 7 stref
automatycznych (5 stref sterowanych
czujnikiem ruchu w regałach, 2 pozostałe w zależności od natężenia światła na
powierzchni crossdock) oraz biurami z odpowiednim zapleczem socjalnym dla pracowników i kierowców. Oddział Warszawa
oferuje usługi dystrybucji europejskiej,
logistyki oraz obsługi celnej.
Na uroczystości z okazji otwarcia oddziału zostały wręczone nagrody dla klientów,
którzy związani są współpracą z Hellmann
Worldwide Logistics Polska najdłużej. Wyróżnienie otrzymali: Giant Polska sp. z o.o.
– od 2001 roku, Asmet sp. z o.o. sp. k. – od
1999 roku oraz firma Georg Fischer sp.
z o.o. – od 1998 roku.
„Oddział Warszawa to kolejny punkt realizacji naszej strategii rozwoju sieci w Polsce. Więcej bram niż dotychczas, większa
pojemność dla logistyki, oszczędność
energii, zaplecze socjalne na wysoki poziomie. Ten oddział to znacznie lepsze warunki do obsługi naszych klientów i lepsze
środowisko pracy dla personelu Hellmanna”, powiedział Jacek Przybyłowski, Prezes
Hellmann Worldwide Logistics Polska.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Nowy terminal DHL express w Pyrzowicach
ÔÔŹródło: DHL Express

Aktywności polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej towarzyszy wzrastająca
rok do roku liczba lotniczych przesyłek ekspresowych DHL Express. Odpowiedzią na rosnące wymagania klientów w zakresie obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych
z całej południowej Polski, jest uruchomienie
międzynarodowego lotniczego terminala
kurierskiego DHL Express w Pyrzowicach.
Oficjalne otwarcie dla klientów firmy miało
miejsce w nowej jednostce operacyjnej 19
września br.
Międzynarodowy terminal DHL Express,
zlokalizowany jest na terenie nowego kompleksu cargo, należącego do Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A., zarządzającego

pyrzowickim lotniskiem. Dzięki zaangażowaniu firmy w to przedsięwzięcie już na etapie
projektowania, część użytkowana przez DHL
Express spełnia światowe standardy DHL.
Obiekt DHL Express powstał w systemie BTS
(build to suit) według dokładnych kryteriów
DHL i wyposażony w najnowocześniejsze
technologie wspierające procesy logistyczne.
Nowy terminal DHL Express należy do najnowocześniejszych tego typu obiektów, pełniąc
jednocześnie funkcję service center do obsługi
ekspresowych przesyłek międzynarodowych
oraz sortowni dla międzynarodowych przesyłek lotniczych (gateway). Wraz z pracownikami
biurowymi oraz kurierami gateway zatrudnia
ogółem 126 osób.

ID LOGISTICS OPERATOREM
NORAUTO POLSKA
ÔÔ Źródło: ID logistics, Foto: ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce
kontraktowej, od początku października 2016 roku rozpoczyna współpracę z Norauto
Polska, ogólnopolską siecią sklepów motoryzacyjnych i serwisów samochodowych.
Do zadań ID Logistics należeć będzie kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi i transportowymi, związanymi z realizacją zamówień i zaopatrzeniem 19
Centrów Samochodowych Norauto, działających w całej Polsce.
Ponad 2500 różnych rodzajów artykułów
i akcesoriów samochodowych, sprzedawanych w centrach Norauto, składowanych
będzie na powierzchni wyodrębnionej
w magazynie w Mszczonowie. Towary
dostarczane będą tu bezpośrednio przez
lokalnych producentów i dostawców oraz
z centralnego magazynu Norauto we Francji. ID Logistics odpowiada za przygotowanie i dystrybucję zamówień do punktów
sprzedaży. Do zadań ID Logistics należeć
będzie także zarządzanie depozytem opon
samochodowych, przekazywanych przez
klientów Norauto Polska w ramach tzw.
przechowalni sezonowej. Sprawną obsługę magazynową zapewni dedykowany
zespół specjalistów ID Logistics.

Norauto Polska oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i akcesoriów samochodowych, od drobnych
akcesoriów i kosmetyków, np. zapachów
samochodowych i żarówek, przez akumulatory, opony, części zamienne i narzędzia, urządzenia elektroniczne, foteliki samochodowe po bagażniki dachowe,
pakowane w kartonach o długości powyżej 2,5 m czy oleje silnikowe w beczkach
o pojemności 200 litrów. Głównym zadaniem ID Logistics było przygotowanie
procesów magazynowych i optymalne
dostosowanie wyznaczonej powierzchni
magazynowej do składowania i obsługi artykułów o tak różnych wymiarach,
kształcie i wadze.

Nowa jednostka operacyjna DHL Express
wraz z terenem przyległym zajmuje ogółem
powierzchnię prawie 1 ha. Zaplecze magazynowe wykorzystuje powierzchnię 2 800 m 2,
z kolei na część biurową, zaadaptowaną
według koncepcji activity based working
przeznaczono 377 m2. Zastosowanie nowoczesnego modelu organizacji przestrzeni
pracy ABW w strefie biurowej pozwala na
wprowadzenie rozwiązań dostosowanych
do określonej ilości osób i do konkretnego
rodzaju pracy. Nowy obiekt wyposażony jest
w dwa tzw. fingery, umożliwiające bezpośredni załadunek aut kurierskich (tzw. direct
loading). Łączna liczba załadowczych bram
kurierskich wynosi 40, z możliwością rozbudowy w przyszłości do 60.
– Pyrzowice są ważnym punktem na mapie
Polski dla transportu lotniczego cargo. Nasz
nowy terminal DHL Express wraz całą infrastrukturą kompleksu cargo w Pyrzowicach,
odgrywa kluczową rolę jako międzynarodowego węzła transportowego dla rozwoju wymiany handlowej regionu południowej Polski
z zagranicą. – mówi Tomasz Buraś, dyrektor
zarządzający DHL Express w Polsce
Do dyspozycji użytkowników obiektu oddano 59 miejsc parkingowych – 41 dla aut
pracowników, 10 dla pojazdów typu van/bus
i 8 dla samochodów transportu liniowego tzw.
TL. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych w nowym obiekcie, wpłynie
na wzrost potencjału i obsługę większej liczby
przesyłek dzięki w pełni zautomatyzowanemu
systemowi sortującemu, osiągającemu wydajność 3600 przesyłek na godzinę i zapewniając
tym samym najwyższej jakości serwis w czasie
tzw. szczytów paczkowych (np. przed świętami). Ponadto, znajdujące się na wyposażeniu
sortowni podłogi rolkowe oraz winda, ułatwiają załadunek oraz rozładunek kontenerów ULD
(lotniczych). Obiekt dostosowany został do
procedur zapewniających bezpieczeństwo
przesyłek lotniczych, określonych w certyfikacie zarejestrowanego agenta, wydawanym
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Bezpieczeństwo przesyłek gwarantuje nowoczesny system monitoringu. W ramach
globalnej strategii proekologicznej GoGreen
Grupy DP DHL, zadbano również o wyposażenie obiektu w odpowiednie rozwiązania w tym
zakresie, m.in. w technologie ekologiczne
i inteligentne systemy zarządzania energią.
Nowy obiekt stanowi jeden z trzech największych projektów inwestycyjnych DHL w Polsce
zlokalizowanych bezpośrednio na lotnisku,
po zainicjowanych przedsięwzięciach w Gdańsku i w Warszawie. Wspólna inwestycja z GTL
S.A. jest konsekwencją od lat realizowanej strategii rozwoju przesyłek kurierskich w regionie
południowej Polski.
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PEKAES NA JEDWABNYM SZLAKU
ÔÔ Źródło: PEKAES, Foto: PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny, gościł w swojej centrali w Błoniu oficjalną delegację Samorządu Ningbo, jednego z najbardziej rozwijających się regionów Chin. Spotkanie miało na celu omówienie perspektyw i planów rozwoju współpracy z PEKAES w zakresie drobnicy kolejowej na trasie Chiny-Europa-Chiny.
Do Polski przyjechali przedstawiciele Samorządu Ningbo i firmy Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd. Ningbo to
ważny ośrodek gospodarczy, z drugim co do wielkości portem
w Chinach, który zamieszkuje około 6,5 mln osób. Miasto Ningbo
dysponuje budżetem na wsparcie projektów związanych z rządowym programem „One Road One Belt”.
– Przedstawiciele Samorządu Ningbo przyjechali, aby ocenić
możliwości inwestycyjne w obszarze logistyki we współpracy ze
stroną polską. Nasi Partnerzy chcieli także bliżej poznać naszą
firmę, ponieważ nasz wspólny projekt jest jednym z kluczowych
przedsięwzięć miasta. Samorząd Ningbo bardzo wspiera to przedsięwzięcie. Nasi goście nie kryli swojego zadowolenia z przebiegu
wizyty – przyznaje Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES SA.
Dzięki partnerstwu z Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd, Klienci PEKAES zyskują kompleksową usługę, która
łączy w sobie spedycję kolejową, obsługę magazynową, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, stając się znakomitą
alternatywą dla transportu morskiego i lotniczego. To zupełnie
nowy produkt o takiej kompleksowości w portfelu usług PEKAES – do tej pory oferowany tylko przez nielicznych operatorów
logistycznych w Polsce.
– W maju tego roku wysłaliśmy testowo pierwsze kontenery
z drobnicą z Chin do Europy. Obecnie w każdym tygodniu dystry-

buujemy już stamtąd kilka konsoli drobnicowych. PEKAES nie tylko przywozi kontenery z Chin do Polski. Przesyłki te są wysyłane
dalej na terenie Europy – do Litwy, Czech, Niemiec, Francji, Włoch,
Węgier, Rumunii, Finlandii, czy Szwecji. Dla naszych Klientów to
doskonałe rozwiązanie, bowiem współpraca z jednym operatorem logistycznym, który świadczy tak wiele usług, znacznie skraca
czas dostaw oraz upraszcza procesy – dodaje Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej i Lotniczej, PEKAES SA.

REKLAMA
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NOWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W DACHSER
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser mianował swojego dotychczasowego kierownika logistyki kontraktowej, Alexandra Tonna, nowym dyrektorem zarządzającym działu European Logistics w Niemczech. 43-letni Alexander Tonn obejmie nowe stanowisko 1 stycznia 2017 roku
i będzie odtąd nadzorował rozwój działalności 38 niemieckich oddziałów Dachser zajmujących się transportem drogowym oraz
usługami z zakresu logistyki kontraktowej dla dóbr przemysłowych. Tonn będzie podlegał bezpośrednio Michaelowi Schillingowi, dyrektorowi operacyjnemu i wiceprzewodniczącemu zarządu Dachser, który pozostanie odpowiedzialny za ten obszar
oprócz sprawowania swoich obowiązków do końca bieżącego roku.

Alexander Tonn ukończył studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i dołączył do Dachser w 1999 roku. Rozpoczął
karierę w controllingu, po czym powierzono mu kierowanie logistyką kontraktową w największym na świecie centrum
operacyjnym Dachser, zlokalizowanym
w Memmingen (Allgäu). W późniejszym
czasie objął dodatkowo stanowisko kierownika spedycji i zastępcy kierownika
oddziału. W 2014 roku Alexander Tonn
przeniósł się do centrali Dachser, gdzie

Wrocławskie Dni Otwarte
Jungheinrich
ÔÔLog4.pl, Foto: Log4.pl

W dniach 21–22 września br. w podwrocławskich Bielanach czołowy dostawca wózków
widłowych, firma Jungheinrich, zorganizowała
Dni Otwarte, które były doskonałą okazją do
zapoznania się z pełną ofertą firny oraz spotkania z osobami, które na co dzień przygotowują
wózki dla klientów. W ramach Dni Otwartych
Jungheinrich firma przygotowała prezentacje,
które prowadzili specjaliści z różnych dziedzin.
Idea spotkań z klientami jest zawsze taka sama:
w jednym miejscu klient może zapoznać się ze
wszystkim ofertami firmy oraz spotkać się ze
specjalistami z różnych dziedzin.
Na dniach otwartych swoja wystawę miały
firmy Continental – dostawca opon do wózków
widłowych, dostawcy osprzętu do wózków widłowych – Durwen oraz Bolzoni Auramo, RAVAS
oferująca sprzęt ważący oraz LKE – dostawca

odpowiadał za dalszy rozwój działalności
związanej z magazynowaniem oraz usługami dodanymi. Tonn w dalszym ciągu
będzie sprawował funkcję dyrektora korporacyjnego Dachser Contract Logistics.
– Sukces Dachser tkwi w przedsiębiorczości naszych oddziałów połączonej ze
scentralizowanym kierownictwem sieci,
działającym na rzecz zrównoważonego
rozwoju – mówi Michael Schilling, dyrektor operacyjny Dachser Road Logistics. – Alexander Tonn zna każdy aspekt
rozwiązań logistyki wewnętrznej. Firmy te na co
dzień współpracują z Jungheinrich dostarczając
potrzebny osprzęt i wyposażenie do wózków
widłowych, dostarczanych klientom. Odwiedzający bardzo chętnie zapoznawali się z ofertą
przedstawiana przez partnerów organizatora.
Pokaźnych rozmiarów oferta dotyczyła tylko
wózków używanych, szpalery wózków z czterogwiazdkowym standardem Jungheinrich,
czekały na swoich użytkowników. Wielu z nich
początkowo sądziło, że wystawione są nowe
wózki widłowe, jednak po sprawdzeniu danych technicznych sprawa się wyjaśniła. Cztery
gwiazdki to symbol jakości regenerowanych
wózków i oznaczają, wygląd, stan techniczny,
bezpieczeństwo i zgodność z normami.
Rośnie popyt na wózki używane, oferta rynkowa jest bardzo bogata, jednak wózków o takim standardzie jak oferta Jungheirich, jest bardzo niewiele, dostawca wózków w standardzie
JungSTARs, poprzeczkę podniósł naprawdę

naszego biznesu, ma także specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do
tego, by w sposób świadomy kierować
rozwojem jednostki biznesowej European Logistics Germany i generować wzrosty na niemieckim rynku. Do jego obowiązków będzie należała także przede
wszystkim ścisła kooperacja z naszym
działem Air & Sea Logistics, mająca na
celu zaplanowanie i wdrożenie zintegrowanych łańcuchów dostaw dla małych
i średnich przedsiębiorstw w kontekście
Interlockingu.
Dział Dachser Road Logistics, na którego czele stoi dyrektor operacyjny Michael Schilling, jest podzielony na pięć
jednostek biznesowych. Kierują nimi
następujący dyrektorzy zarządzający:
European Logistics Germany – Alexander Tonn, Food Logistics – Alfred Miller
( jednostka również prężnie działa na
rynku niemieckim), European Logistics
North Central Europe – Wolfgang Reinel,
European Logistics France & Maghreb
– Frédéric Dumort, European Logistics
Iberia – Juan Quintana. Obszar biznesowy Road Logistics osiągnął w 2015 roku
przychody o wartości ok. 4,2 mld euro,
z czego blisko 3,4 mld euro wygenerowała linia biznesowa European Logistics.
bardzo wysoko. To bardzo dobre dla rynku
rozwiązanie, wszak używany sprzęt powinien
pracować równie sprawnie i bezpiecznie co
nowy. Wózki widłowe w magazynie to sprzęt,
który może wyrządzić wiele szkód jeżeli jest
niesprawny, powodować może zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia. Dobrze jest więc mieś
sprawdzony sprzęt od sprawdzonego dostawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie
i możliwości regeneracji z zachowaniem norm
jakościowych i technicznych.
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ZAGOSPODAROWANY
POTENCJAŁ 10 LAT W POLSCE
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Być częścią jednego z największych operatorów logistycznych
na świecie jest swego rodzaju nobilitacją i wyzwaniem dla
pracowników. Dachser to firma rodzinna, która od dziesięciu lat w Polsce buduje struktury operacyjne, by jak najlepiej
obsługiwać klientów. Ten jubileusz w dniu 15 września br. firma świętowała razem z klientami i partnerami biznesowymi
w jednym z operacyjnych oddziałów.
Od lewej: Grzegorz Lichocik (Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o.), Robert Pastryk (dyrektor Dachser
Air & Sea Logistics Polska)

nym operatorze logistycznym, rynku usług logistycznych oraz
znaczeniu w strukturach firmy oddziału Dachser w Polsce.
Wyraził uznanie dla kompetencji ludzi w nim pracujących
i wykorzystywanie potencjału rynku, który ciągle się zmienia
i wymaga od usługodawców reakcji na zmiany.
Robert Pastryk, dyrektor Dachser Air & Sea Logistics Polska,
mówił o potencjale firmy Dachser na świecie, do licznych jej
oddziałów na świecie dołączają nowe, tam gdzie jest taka
potrzeba, jak chociażby ostatnio otwarty oddziała w USA
w Baltimor. W ten potencjał operacyjny firmy zaangażowanych jest blisko dwadzieścia sześć tysięcy pracowników, skomunikowanych ze sobą w sieci informatycznej wspierającej
operacyjnie obsługę klientów.
Gościem specjalnym jubileuszowego spotkania był dr
Jubileusz 10-lecia w Koninku
Marek Zieliński, specjalista w zakresie relacji biznesowych
W Koninku koło Poznania odbyła się uroczystość świętowania i umiejętności menadżerskich. Mówił o zaufaniu w relacjach
jubileuszu dziesięciolecia działalności w Polsce, działalności, biznesowych, które ma w różnych kulturach diametralnie
którą cechuje stały rozwój operacyjnego potencjału i usług różne znaczenie. W globalnym świecie, gdzie operacje bizdostosowanych do zmieniającego się rynku. Grzegorz Lichocik Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o. powiedział: „Polski oddział Dachser, w 2015 roku osiągnął przychody ze sprzedaży
na poziomie 290,9 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rok do
roku. W tym czasie firma przewiozła 419 tys. ton masy towarowej, czyli o 22% więcej niż w 2014 roku. O 12% zwiększyło
się również zatrudnienie w firmie, obecnie pracuje blisko 400
osób i nie zamierzamy na tym poprzestać. Jesteśmy częścią
firmy, która jest jednym z największych operatorów logistycznych na świecie posiadająca 428 oddziałów i zatrudniająca
26 000 pracowników. Polski oddział Dachser jest w czołówce
oddziałów osiągających najlepsze wyniki, w ubiegłym kolejny
raz zdobyliśmy ten laur.”
W uroczystości wziął udział Wolfgang Reinel członek zarządu Dachser SE w centrali firmy, który mówił o firmie – globalDr Marek Zieliński
nesowe realizowane są na wielu kontynentach, w obszarach
tak różnych kulturowo jak tylko to można sobie wyobrazić,
zaufanie do partnera biznesowego ma szczególny wymiar.
Zaproszeni goście, zwiedzali również część magazynową oddziału, klienci, którzy na co dzień nie widzą działań
operacyjnych, mogli zapoznać się z warunkami w jakich ich
towary rotują w drodze do klienta. Pokazany potencjał, ten
wyrażający się powierzchnią do składowania i przeładowywania towarów, robi wrażenie, towary składowane na regałach
wysokiego składowania, przenoszone między strefami przez
nowoczesny sprzęt. Wszystko zarządzane przez niewidoczny
system do zarządzania procesami sprzężony w globalną sieć
Dachser.
Wolfgang Reinel, Dyrektor Zarządzający działu European Logistics Europy Północnej i Środkowej
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NA III FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
OD PROFILAKTYKI PO SZKOLENIA
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Kolejne wydarzenie o charakterze edukacyjno-szkoleniowy mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki
magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji jest już za nami. Uczestnicy Forum potwierdzili słuszność organizacji takiego
wydarzenia, które nie ma odpowiednika na rynku gospodarki magazynowej i logistyki, a skala problemów jakie dotykają tę branżę,
jest bardzo duża. Na wiele z nich słuchacze otrzymali odpowiedź, na inne zorganizowane zostaną konsultacje ze specjalistami.

III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie wykorzystało doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności. Wśród zaproszonych
byli przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej
Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego,
którzy omawiali zagadnienia od strony przepisów prawa i odpowiedzialności. Partnerzy techniczni reprezentujący dostawców
sprzętu i wyposażenia jak, MAGO S.A., Elokon Logistics Sp. z o.o.,
Logis Sp. z o.o., Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o., Baumalog
Sp. z o.o., Continental Opony Polska Sp. z o.o., CAMSO S.A., przedstawili sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy
bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce
wewnętrznej.
Czterodniowe spotkanie specjalistów teoretyków oraz praktyków bardzo wiele wnosi do dyskusji na temat bezpieczeństwa
pracy w magazynie. Technologiczne i techniczne rozwiązania
wyprzedzają znacznie rozwiązania systemowe, a legislacja nie
nadąża za zmianami, chociaż w niektórych obszarach te zmiany nie są wskazane. Z opinią dotyczącą stabilności przepisów
zgadzają się wszyscy, wiele zapisów w prawie nie zmieniło się
od lat niemniej z ich stosowaniem nadal są problemy. Stykają

się z tymi problemami inspektorzy pracy
z PIP a także UDT, którzy realizując zadania kontrolują przestrzeganie przepisów
w miejscu pracy.
Prewencja jest najlepszym środkiem
zapobiegania wypadkom, które powstają głównie za sprawą nieodpowiedzialnych działań pracowników w magazynie.
O tym mówili eksperci instytucjonalni,
a omawiając przepisy z zakresu prawa pracy odnoszące się do pracy w magazynie,
wzbogacali prelekcje przykładami takich
nieodpowiedzialnych zachowań.
Eksploatacja coraz większej ilości urządzeń w magazynie, stwarza wielu użytkownikom problemy skutkujące groźnymi
niekiedy wypadkami. Wielu prelegentów
wzbogacało materiałem zdjęciowym swoje wystąpienia dodając komentarz zgodny z literą prawa. Niepokoi tylko skala tego
zjawiska, lekceważenia elementarnych zdawałoby się postaw
w obsłudze urządzeń będących na wyposażeniu magazynu.
Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali rolę szkolenia na każdym szczeblu organizacyjnym pracy. Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas szkoleń, jest
nie do przecenienia, to wyrabia określone postawy w krytycznych
sytuacjach. Szkolenie stanowiskowe, jest pierwszym i obowiązkowym, bez którego pracownik nie powinien rozpoczynać pracy.
Na dotykowym ekranie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą
partnerów III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, nowoczesna
technika pozwalała szybko zapoznać się z aktualną ofertą oraz
wysłać zapytanie do eksperta.
III Forum Bezpieczeństwa w Magazynie wpisuje się jako kompetentne wydarzenie aktywizujące czołowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy w magazynie. Ta oraz poprzednie
edycje pokazują, że powoli zmienia się optyka postrzegania
problematyki bezpieczeństwa pracy w magazynie. Jest coraz
więcej nowoczesnych rozwiązań technicznych, mających wpływ
na bezpieczeństwo pracy w magazynie, ale najważniejsze jest
to, że świadomość korzystania z przepisów prawa pracy oraz
dostępnych narzędzi i rozwiązań jest coraz większa.
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DYNAMICZNY
ROZWÓJ
PARTNERA WDX
ÔÔ Źródło: WDX

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, podpisała
kolejne zamówienie dla Grupy Inter Cars,
a jednocześnie pierwsze, które zostanie
zrealizowane na rynku węgierskim.
Kontrakt o wartości 3,2 mln zł dotyczący
projektu i wdrożenia układu przenośnikowego, zostanie zrealizowany w IV kwartale
bieżącego roku.
Wskazany kontrakt dla dystrybutora samochodowych części zamiennych – Inter
Cars Hungary oznacza kumulację zamówień,
do 7,7 mln zł, które zostaną zrealizowane
w II półroczu. Wieloletnia współpraca między podmiotami w poprzednich okresach
owocowała realizacjami m.in. na Łotwie,
w Chorwacji i przede wszystkim w Polsce.
– Stale współpracujemy z Grupą Inter
Cars, nie tylko na polskim rynku, ale i poza
nim. Dynamiczny rozwój naszego partnera
pozwala nam realizować kolejne zamówienia, co nie byłoby możliwe bez wzajemnego zaufania podpartego wcześniejszymi
udanymi realizacjami WDX na rzecz Grupy
Inter Cars – powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.
Istotnym aspektem dla Spółki jest kompleksowość zamówienia. WDX będzie odpowiedzialny za projekt i realizację systemu przyjęcia, dystrybucji i składowania
towarów. System będzie opierał się na
specjalnych przenośnikach, do których
dołączona zostanie wielopiętrowa zabudowa regałowa.
– Zamówienia logistyczno-magazynowe przygotowywane w systemie ‘pod
klucz’ od projektu, poprzez integrację systemów, aż do ich wdrożenia nie są w Polsce
jeszcze popularne, ale wierzymy, iż wraz
z rosnącą dojrzałością rynku, będziemy
mieli okazję coraz częściej je realizować
– powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes
Zarządu WDX S.A.
20 lipca Spółka poinformowała o szacunkach wyników w II kwartale 2016 roku.
Przychody ze sprzedaży wyniosły orientacyjnie 34,3 mln zł. Zysk EBITDA i zysk netto
to odpowiednio 5 i 1,34 mln zł. Oznacza
to dużo lepsze rezultaty w stosunku do II
kwartału poprzedniego roku, gdzie przychody były niższe o 15 proc., a wynik na
poziomie EBITDA ukształtował się na poziomie 2,2 mln zł, przy stracie netto rzędu
prawie 0,4 mln zł.

Wysokie zyski Agility
ÔÔŹródło: Agility, Foto: Agility

Agility, globalny dostawca zintegrowanych
rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, ogłosił
wyniki finansowe za drugi kwartał 2016 roku.
Przychody netto firmy wyniosły ponad 355 mln
USD (107 mln KD*) i wzrosły o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015
roku. W tym okresie Agility odnotowało ogólny
przychód w wysokości ponad 1,02 mld USD
(309 mln KD).
W drugim kwartale 2016 roku zysk netto, osiągnięty przez Agility, wyniósł blisko 50 mln USD
(15 mln KD) i był o 11 proc. wyższy w porównaniu
z 2. kwartałem ubiegłego roku. Z kolei zysk operacyjny (EBITDA) osiągnął poziom 96,2 mln USD
(29 mln KD) i wzrósł o 12 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem 2015 roku.
„Ten rok rozpoczęliśmy bardzo dobrze i nadal
udaje się nam utrzymać wysoki poziom wzrostu.

Mimo coraz silniejszej konkurencji i większych
wyzwań ze strony rynku usług logistycznych,
stale odnotowujemy zyski w ramach działań Global Integrated Logistics. Jest to możliwe dzięki
temu, że wiemy jak podnosić naszą efektywność,
poprawiać wydajność, utrzymywać dyscyplinę
finansową oraz coraz lepiej dostosowywać się
do warunków rynkowych i potrzeb klientów” powiedział Tarek Sultan, CEO Agility. „Firmy działające w ramach grupy Agility kontynuują wzrost,
gdyż potrafią skutecznie wykorzystać niezwykłe
możliwości pojawiające się na rynkach wschodzących i nieustannie doskonalą wydajność
wszystkich operacji.”
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SUPERELASTYCZNE

PNEUMATYCZNE

OPASKI AMORTYZUJĄCE

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

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

camso.co

DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL

13

BILA NS

LEASING SAMOCHODÓW
– RAPORT OFERTEO.PL
ÔÔ Źródło: Oferteo, Foto: Oferteo.pl

Leasing to popularna metoda finansowania zakupu potrzebnych w firmie pojazdów i sprzętów. Badania serwisu Oferteo.pl pokazują, że w Polsce najczęściej leasingowane są samochody osobowe i ciężarowe, wkład własny najczęściej nie przekracza 20%,
a okres leasingowania wynosi od 4 do 6 lat.
CO LEASINGUJEMY?
Z analizy zapytań złożonych przez użytkowników serwisu Oferteo.pl, łączącego
w czasie rzeczywistym osoby poszukujące produktów lub usług z ich dostaw-

cami, wynika, że najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe
i ciężarowe – wskazało tak aż 72% z nich.
Dalsze 10% poszukiwało maszyn lub
urządzeń. Zapotrzebowanie na leasing

samochodów dostawczych zgłosiło 5%
użytkowników Oferteo.pl, natomiast po
4% chciałoby w ten sposób zaopatrzyć się
w sprzęt komputerowy lub biurowy oraz
w nieruchomości.

NOWE CZY UŻYWANE?
Firmy wolą leasingować używane pojazdy i sprzęty. Wskazała tak ponad połowa
z nich. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do wyników raportu Oferteo.
ÔÔ Źródło: Goodman
z zeszłego roku, wzrósł odsetek firm
Grupa Goodman, globalny ekspert w dziedzinie budowy i zarządzania nieruchomo- pl
gotowych wziąć w leasing nowy sprzęt
ściami logistycznymi, zamknęła rok finansowy 2016 (który zakończył się 30 czerwca lub pojazd (wzrost z 34% do 42%). – Może
2016 r.) z globalnym portfelem aktywów o łącznej wartości 23 mld euro, co oznacza to świadczyć o poprawiającej się sytuacji
wzrost o 13% w porównaniu do 2015 r. W Europie grupa uzyskała rekordowy wynik finansowej działających w Polsce przedsięoperacyjny – portfolio powiększyło się o 766 000 m2, wynajęto 1,35 mln m2 po- biorstw – wskazuje Karol Grygiel, członek
wierzchni logistycznej. W Europie Środkowo-Wschodniej firma Goodman oddała do zarządu Oferteo.pl.
Zdecydowana większość użytkowniużytku ponad 150 000 m2. Rozpoczęła się również budowa blisko 80 000 m2.
ków Oferteo.pl wskazała, że chciałaby leasingować jeden pojazd lub sprzęt. Tylko
W Europie Środkowo-Wschodniej Grupa WYSOKI POPYT NA OBIEKTY
Goodman posiada i zarządza 24 centrami PRZEZNACZONE DLA WIELU KLIENTÓW 4% wyraża chęć leasingowania dwóch
logistycznymi w 18 miastach na terenie W regionie Europy Środkowo-Wschodniej przedmiotów, a 2% użytkowników – trzech
Słowacji, Czech, Węgier i Polski. W minio- Goodman posiada liczne centra logistycz- pojazdów lub sprzętów.
nym roku finansowym firma Goodman ne, w których powierzchnię może jedwynajęła ponad 160 000 m2 powierzchni nocześnie wynajmować wielu klientów. WKŁAD WŁASNY NAJCZĘŚCIEJ DO 20%
z istniejącego portfolio i podpisała umowy Zaletą centrów jest dostęp do wysokiej ja- Firmy składające zapytania o leasing
na budowę ponad 102 000 m2 nowej po- kości infrastruktury transportowej i wyso- najczęściej deklarowały, że są w stanie
wierzchni. Do wzrostu w regionie szczegól- ko wykwalifikowanej siły roboczej, a także wnieść wkład własny w wysokości do 20%
nie przyczynił się rozwój polskiego rynku możliwość ich rozbudowy. Wybrane centra wartości przedmiotu leasingu –wskazało
magazynowego, gdzie Goodman wynajął zlokalizowane są w specjalnych strefach
85 000 m2, finalizując jednocześnie bu- ekonomicznych, co umożliwia obecnym
dowę obiektów o powierzchni 136 000 i przyszłym klientom skorzystanie ze spem2. W budowie jest kolejne 45 000 m2. cjalnych grantów i szkoleń dla pracowniFirma rozwija się dynamicznie również ków. To, co wyróżnia Goodmana od innych
na Węrzech i Słowacji, gdzie wynajęta graczy na rynku, to zespół wewnętrznych
powierzchnia wyniosła odpowiednio ok. ekspertów, którzy profesjonalnie zarządza60 000 m2 i 20 000 m2.
ją nieruchomościami grupy, zapewniając
W minionym roku finansowym pozy- klientom wysoki standard obsługi przez
cja firmy Goodman jako ważnego gracza cały okres najmu.
na rynku nieruchomości przemysłowych
Nacisk Grupy na jakość i profesjonalną
w Europie Środkowo-Wschodniej ponow- obsługę sprawia, że Goodman pozyskał
nie umocniła się, wyjaśnia Błażej Ciesiel- nowych partnerów biznesowych w miczak, Dyrektor Regionalny na Europę Środ- nionym roku finansowym i jednocześnie
kowo-Wschodnią w Goodmanie. Doskonała wzmocnił relację z dotychczasowymi klienlokalizacja i wysoki standard naszych cen- tami z branży transportowej, logistycznej,
trów logistycznych w całym regionie były motoryzacyjnej czy dóbr konsumenckich
siłą napędową dla wzrostu naszej firmy. Jed- (np. handel, ochrona zdrowia), którym wynocześnie, dzięki naszemu doświadczeniu najął powierzchnię magazynową klasy
w regionie, byliśmy w stanie przewidzieć A w swoich centrach logistycznych na tei spełniać oczekiwania klientów.
renie Europy Środkowo-Wschodniej.
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tak 40% z nich. Natomiast 36% firm zadeklarowało, że jest w stanie wpłacić w ramach wkładu własnego do 5% wartości
przedmiotu. Wkład własny przekraczający 35% wartości przedmiotu mogłoby
wnieść 4% przedsiębiorstw. Należy przy
tym zauważyć, że wysokość wkładu własnego może wpłynąć na obniżenie miesięcznych rat.
LEASING NA 4 DO 6 LAT
Firmy korzystające z Oferteo.pl były najbardziej zainteresowane leasingiem na
4 do 6 lat – zadeklarowało tak 48% z nich.
– Z punktu widzenia przedsiębiorstw taki
okres spłaty rat leasingowych wydaje się
optymalny – mówi Karol Grygiel. – Po
uwzględnieniu stałych rat można zaplanować comiesięczny budżet firmy, poza
tym jest też niższe ryzyko zachwiania równowagi finansowej.
Nieco mniejszy odsetek (37%) był zainteresowany krótszym okresem spłaty
– do 3 lat. Co dziesiąta firma chciała wziąć
przedmiot w leasing na 7 lat i więcej.
Zdecydowana większość użytkowników
Oferteo.pl chce podpisać umowę leasingową jak najszybciej. Wskazała tak ponad
połowa firm. Co czwarta firma daje sobie na podpisanie umowy jeden miesiąc,
a 18% planuje leasing z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem.
METODOLOGIA BADAŃ
Przedstawione dane pochodzą z analizy
ponad 8 tys. zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2015 roku do 28 lipca 2016 roku przez
osoby zainteresowane leasingiem.

MŚP więcej zainwestują
w III kwartale
ÔÔŹródło: EFL, Grafika: EFL

Z najnowszego „Barometru EFL1” wynika, że
w III kwartale 2016 roku 28,7% przedstawicieli
sektora MŚP planuje więcej inwestycji i jest to
wzrost o 5,8 p.p. kwartał do kwartału. Jednak
biorąc pod uwagę wielkość firm, więcej optymistów inwestycyjnych w porównaniu do poprzedniego kwartału jest wśród mikro i małych
podmiotów, natomiast mniej w średnich. Firmy
zatrudniające od 50 do 249 pracowników najczęściej w całym sektorze MŚP zamierzają finansować swoją działalność leasingiem (66,7%).
Główny odczyt „Barometru EFL” na III kwartał
2016 roku wyniósł 55,6 pkt. (-1,2 pkt. proc.
w porównaniu do II kwartału br.) i znajduje się
ponad progiem OR2. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, najwyższą wartość wskaźnika uzyskały mikro firmy – 57 pkt., o 0,1 punktu
niższą małe (56,9 pkt.), a średnie przedsiębiorstwa 55,6 pkt.
NAJWIĘCEJ INWESTORÓW WŚRÓD
MAŁYCH FIRM
W III kwartale br. to średnie firmy podchodzą
najbardziej pesymistycznie do inwestycji. Ich
wzrostu oczekuje tylko co piąty przedsiębiorca
(20,7%), co oznacza spadek o 8,1 p.p. w porów1 „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego,
jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa
celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki
i maksymalizacją zysków, co jest związane
z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa
firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które
sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco
na rozwój firm. Badanie przygotowywane
jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego
Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są
publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to
mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski.
W badaniu wzięła udział reprezentatywna
grupa 600 mikro, małych i średnich firm.
Aktualna edycja badania odbyła się w dniach
3 – 12.08.2016 r.
2 Próg OR jest podstawową miarą analityczną zastosowaną do wyników badania, który
stanowi algorytm stworzony na podstawie
danych zgromadzonych w trakcie badania
przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od
0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast
wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg
OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.
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naniu do poprzedniego kwartału. Większy optymizm widać natomiast wśród mikro i małych
podmiotów, wśród których więcej inwestycji
planuje odpowiednio 28,1% i 33,5% zapytanych. W obu przypadkach mamy do czynienia ze
wzrostem o ponad 11 p.p. kwartał do kwartału.
Plany inwestycyjne pociągają za sobą większe
zapotrzebowanie na finansowanie, które także
największe jest wśród firm mikro i małych, a najmniejsze w średnich. – Z najnowszych danych
dotyczących PKB za II kwartał br. wynika, że
inwestycje niemile zaskoczyły i spadły o blisko
5% r/r. Mam nadzieję, że nasz Barometr okaże się
dobrym prognostykiem dla polskiej gospodarki. Bowiem, zapytani przez nas przedsiębiorcy,
w szczególności ci najmniejsi, spodziewają się
w III kwartale inwestować więcej – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
„ŚREDNIAKI” NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄ
Z LEASINGU
O i ile środki własne stanowią podstawowe
źródło finansowania zarówno w mikro, małej
jak i średniej firmie, o tyle w przypadku produktów finansowych widać wyraźną tendencję. Zgodnie z nią, im firma zatrudnia więcej
pracowników, tym częściej korzysta z leasingu, kredytów bankowych czy ubezpieczenia
majątku. Leasing wybiera aż dwóch na trzech
średnich przedsiębiorców, najwięcej w całym
sektorze MŚP. Co więcej, firmy zatrudniające
od 50 do 249 pracowników korzystają w swojej
działalności z leasingu częściej niż z kredytu
bankowego. W mikro firmach natomiast dwa
razy więcej przedsiębiorców decyduje się na
kredyt bankowy niż leasing (44,2% vs. 21,6%).
– Takie wyniki mogą świadczyć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mniejszej skłonności do ryzyka najmniejszych firm, nastawionych w większej
mierze na stabilność funkcjonowania. Po drugie,
na wciąż jeszcze mniejszą świadomość zalet i korzyści, jakie przynosi leasing – mówi prezes EFL.
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UNIKALNA KULTURA ICCC SIŁĄ
NAPĘDOWĄ DHL EXPRESS
ÔÔ Źródło: DHL Express, Foto: DHL Express

DHL Express w Polsce to uznana na rynku dywizja świadcząca międzynarodowe usługi ekspresowe, która stosuje kulturę orientacji na klienta Insanely Customer Centric Culture (ICCC), wykorzystując ją jako narzędzie do poprawy jakości obsługi klienta.

Od momentu powstania marki w 1969
roku, DHL promuje wśród pracowników
wartości i postawy identyfikujące je z celami organizacji, które na przestrzeni lat
pozwoliły jej stworzyć solidne fundamenty
do rozwijania unikalnej kultury ICCC. Dzisiaj kultura ICCC, stanowi integralną część
strategii DHL Express w Polsce, wpływając
na realizację celów organizacji i będąc
nieodłącznym elementem drogi firmy od
dobrej do doskonałej.
KLIENT W CENTRUM UWAGI
Insanely Customer Centric Culture, wyrażana w języku polskim jako Kultura Wyjątkowo Skoncentrowana na Kliencie, wskazuje klienta w centrum wszystkich działań
firmy – oznacza uważne obserwowanie
jego potrzeb, podejmowanie akcji na podstawie otrzymanych od niego informacji
i rozwiązywanie problemów, dostarczanie
satysfakcjonującej oferty i przyczynianie
się do sukcesów jego biznesu. ICCC reprezentuje podejście, w którym wszystkie
działania podejmowane przez pracowników w oparciu o informacje zwrotne uzyskane od klientów, są zsynchronizowane
w całej organizacji. To umożliwia firmie

realizację długotrwałego celu, jakim jest
zapewnianie najlepszych w branży standardów obsługi i tworzenie środowiska,
w którym wszyscy pracownicy uczestniczą
w procesie dostarczania wysokiej jakości
usług, satysfakcjonujących klientów. Istota
kultury ICCC polega na tym, aby każdy pracownik rozumiał, że spełnianie oczekiwań
i wykraczanie ponad potrzeby klientów
jest jego najwyższym priorytetem, każdego dnia. To z myślą o Kliencie pracownicy
wykonują każde działanie, od najmniejszego, po największe wyzwania.
KAŻDEGO DNIA ROZMAWIAJ,
SŁUCHAJ I DZIAŁAJ!
Stałym punktem programu realizowanego w ramach budowania kultury ICCC są
cykliczne szkolenia, inicjatywy i kampanie
wewnątrzorganizacyjne w DHL Express.
Służą one podnoszeniu specjalistycznej
wiedzy, świadomości oraz kompetencji
pracowników i kurierów w zakresie wysokich standardów obsługi klientów.
Obok specjalistycznego programu
szkoleniowego CIS („Certyfikowani Międzynarodowi Specjaliści DHL”), w którym
uczestniczą wszyscy pracownicy i kurierzy, DHL Express prowadzi akcje informacyjne poświęcone profilom działalności
klientów oraz ich wymaganiom logistycznym. Zdaniem inicjatorki projektu Marty
Chmielewskiej z działu Komunikacji i PR
DHL Express, w trwającym cyklu „Znaj
naszych klientów” pracownicy mają możliwość poznania specyfiki działalności
firm korzystających z międzynarodowych
usług ekspresowych i aktywnego udziału
w usprawnianiu procesu obsługi klienta
na każdym jego etapie.

Praca nad kulturą ICCC w DHL Express
przejawia się również w codziennie realizowanym badaniu NPA, monitorującym
główne czynniki wpływające na satysfakcję klientów. Net Promoter Approach
(NPA) to regionalny projekt wykorzystywany w międzynarodowych usługach
ekspresowych od lutego 2012 r. Badaniem
objęte są te miejsca, tak zwane punkty
styku, w których występują największe
interakcje pomiędzy klientem a firmą.
Pomiarowi podlegają procesy dotyczące
obsługi klienta, obsługi celnej, obsługi
sprzedażowej, operacyjnej oraz fakturowanie. „Jesteśmy firmą usługową o międzynarodowym zasięgu – mówi Monika
Waligóra, dyrektor ds. Komunikacji i PR
DHL Express – dla której najważniejszymi
recenzentami zrealizowanych usług są
klienci i to oni regularnie oceniają nas
w badaniu satysfakcji i zadowolenia klienta NPA.”
„W oparciu o kulturę ICCC udoskonalamy wszystkie procesy i ciągle wprowadzamy ulepszenia z korzyścią dla naszych
klientów i pracowników. Dzięki kulturze
ICCC możemy codziennie reagować na potrzeby rynku, dostosowywać i usprawniać
nasze procesy, zgodnie z oczekiwaniami
klientów. Dzięki niej również DHL Express
umacnia swoją pozycję Międzynarodowego Certyfikowanego Specjalisty. – powiedział Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający
DHL Express w Polsce.”
Zaangażowanie w udoskonalanie standardów obsługi dostrzegają klienci DHL
Express i organizacje branżowe, przyznając
firmie wyróżnienia w ogólnopolskich rankingach i programach branżowych. Jako
lider jakości firma zdobyła uznanie jury
ogólnopolskiego programu Quality international 2016 (Złote Godło dla usługi DHL
TAS) oraz głosem krajowych konsumentów
otrzymała Złote Godło 2016 w tegorocznej
edycji konkursu Konsumencki Lider Jakości. DHL Express jest laureatem konkursu
Marka Godna zaufania My Company 2016,
w kategorii usługi logistyczno-transportowe. Za osiągnięcia związane z zasobami
ludzkimi organizacja DHL Express otrzymała, jako najlepszy pracodawca, tytuły
Top Employer Poland 2016 i Top Employer
Europe 2016. Po raz kolejny znalazła się
również w rankingu TOP 100 najbardziej
atrakcyjnych pracodawców 2016, organizowanym przez Universum Global.

Operatorzy logistyczni
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OFERTA POŁĄCZEŃ Z KAZACHSTANEM
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

Niedawna wizyta prezydenta Kazachstanu w Polsce – Nursułtana Nazarbajewa, stała się okazją do pogłębienia relacji obu
państw w zakresie współpracy gospodarczej, mającej na celu m.in. zwiększenie eksportu polskich towarów rolno-spożywczych
oraz wzmocnienie obecności naszych rodzimych firm na tamtejszym rynku.

Kazachstan to jedno z najszybciej rozwijających się państw w Azji Centralnej, które zajmuje dziewiąte miejsce
na świecie pod względem powierzchni.
Kraj systematycznie dąży do rozwoju zagranicznej współpracy handlowej, chcąc
zdywersyfikować gospodarkę opartą na
surowcach, które stanowią ok. 90% kazachskiego eksportu (głównie ropa i gaz
ziemny). Na jego obszarze występują
także bogate złoża węgla, cynku, man-

ganu czy uranu. ROHLIG SUUS Logistics
dostrzegł potencjał tamtejszego rynku, w związku z czym zapewnia swoim
klientom szeroką ofertę połączeń transportowych na tym kierunku.
Firma jako kompleksowy operator logistyczny o globalnych możliwościach,
od lat obsługuje regularne połączenia
do Kazachstanu w zakresie transportu
kolejowego (wagony towarowe oraz
dwudziesto i czterdziesto stopowe kontenery), drogowego (całopojazdowego
i drobnicowego) oraz frachtu lotniczego. Oferta operatora obejmuje również
pełną obsługę odpraw celnych we własnej agencji celnej oraz obsługę realizacji wielostronnych transakcji i neutralizacji dokumentów handlowych.
Mimo, że powierzchnia Kazachstanu
kilkakrotnie przewyższa terytorium Polski, na jego obszarze znajduje się tylko
kilka aglomeracji, które dzielą znaczne
odległości – porównywalne do trasy

znad polskiego morza do Tatr. Struktura
dróg i kolei, jest dobrze rozbudowana
wyłącznie w zaludnionych częściach
państwa, czyli na północy i południu.
ROHLIG SUUS Logistics realizuje stałe
połączenia do głównych miast, leżących w obrębie całego kraju, takich jak:
Ałmata, Astana, Pawłodar, Karaganda,
Aktobe, Pietropawłowsk, Uralsk, Atyrau
czy Kokszetau.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Operatorzy logistyczni
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DB SCHENKER OCZAMI SĄSIADÓW
ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

Badanie „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2016 roku, była to już trzecia
edycja tego projektu. Wyniki zostały opracowane na podstawie internetowej ankiety oraz rozmów z liderami opinii – przedstawicielami lokalnych władz, szkół i organizacji w miejscowościach, w których znajdują się terminale firmy.

Respondenci najlepiej ocenili takie zagadnienia jak wpływ na
lokalny rynek pracy oraz lokalną gospodarkę. Trzech na czterech
badanych określa działania firmy w tych obszarach jako pozytywne. Wzrósł odsetek osób, które dobrze oceniają działania operatora w kwestiach takich jak bezpieczeństwo na drodze i wpływ na
środowisko naturalne, które stanowią znaczące wyzwanie z uwagi
na charakter działalności firmy.
Sąsiedzi bardzo pozytywnie oceniają proaktywność pracowników firmy i ich zaangażowanie w sprawy społeczne – w tym projekty wolontariackie Czasu Pomagania DB Schenker. Doceniają
też fakt, że inicjatywa pomocy wychodzi od pracowników, a nie
jak to zazwyczaj bywa, że organizacje społeczne muszą pukać do
drzwi firm z prośbą o wsparcie.
Podejmowane działania są postrzegane jako inspiracja dla
innych przedsiębiorców i organizacji. DB Schenker zaprasza
i włącza w projekty społeczne swoich klientów oraz dostawców
– przewoźników i kurierów. Zauważalny jest też wkład DB Schenker w integrację społeczności lokalnych. Nasze projekty stają się
ważnymi lokalnymi wydarzeniami przyciągającymi mieszkańców.
„Jako globalny operator logistyczny czujemy się odpowiedzialni za tworzenie rozwiązań, które pozwalają na zrównoważony

Raport bezpiecznej jazdy
ÔÔŹródło: Data System

Bezpieczeństwo na drodze od jakiegoś czasu stało się jednym z priorytetów społecznie ważnych w naszym kraju. Od kilku lat
wdrażane są akcje tematyczne, programy
czy ustawy, które mają skłonić kierowców do
bardziej rozważnej jazdy. Trzeba przyznać, że
tego typu działania powoli przynoszą efekty.
W porównaniu z 2010 r. liczba wypadków drogowych w 2015 zmalała o 15 procent. Wciąż
jednak jest wiele do zrobienia w tym zakresie,
a przede wszystkim potrzeba konsekwencji
w egzekwowaniu przepisów prawa.
Wychodząc temu naprzeciw, polska firma
Data System Group, która od 13 lat działa na
rynku monitoringu pojazdów GPS i aktywnie
włącza się w poprawę bezpieczeństwa na
drogach opracowała tzw. „Raport Bezpiecznej Jazdy”. Jest to innowacyjne i obecnie
jedyne na rynku krajowym narzędzie, które

rozwój we wszystkich jego aspektach. Badania „Preferowany
Sąsiad” stanowią ważny element naszego podejścia. Dzięki nim
poznajemy opinie mieszkańców i pracowników we wszystkich
naszych lokalizacjach dotyczące postrzegania firmy i oczekiwań
wobec DB Schenker. Możemy zatem wspólnie pracować nad
poprawa naszych działań w aspekcie wpływu na środowisko
i społeczeństwo” – mówi Janusz Górski, CEO DB Schenker North&East Europe.
Wyniki badania „Preferowany Sąsiad” pomagają firmie w podejmowaniu długofalowych decyzji i planowaniu działań w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu.
„Naszym zdaniem firma DB Schenker jest w awangardzie dobrego zarządzania relacjami z interesariuszami. Po pierwsze, od
kilku lat cyklicznie pyta swoich sąsiadów o swój wpływ na otoczenie, o jakość współpracy, o potrzeby. Po drugie, DB Schenker
w każdej edycji wprowadza innowacje w proces badawczy. Po
trzecie wreszcie, zebrane opinie i oczekiwania są przedmiotem
wnikliwej analizy po stronie firmy. DB Schenker podejmuje
konkretne działania w odpowiedzi na zebrane glosy, doskonali
procesy i tworzy nowe rozwiązania.” – mówi Paulina Kaczmarek,
Manager w zespole Sustainability Consulting Deloitte.
O BADANIU „PREFEROWANY SĄSIAD”
Projekt „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” obejmuje społeczności wokół 17 terminali firmy w Polsce i składa się z trzech
części. W ramach badania ankietę wypełniają mieszkańcy, przeprowadzane są wywiady pogłębione z lokalnymi liderami opinii
firma spotyka się również z sąsiadami podczas panelu dyskusyjnego. W czerwcu tego roku takie spotkanie odbyło się
w białostockim oddziale DB Schenker. Przedstawiciele lokalnych
władz, biznesu, uczelni i organizacji pozarządowych dyskutowali
o działaniach firmy i oczekiwaniach lokalnej społeczności.
Projekt badawczy „Preferowany Sąsiad” jest prowadzony przez
operatora logistycznego we współpracy z firmą Deloitte.

umożliwia właścicielom flot pojazdów, łatwą
weryfikację przekroczeń prędkości przez
poszczególnych kierowców. Nie od dzisiaj
wiadomo, że kierowcy aut służbowych mają
napięty grafik i często zbyt ciężką nogę, co
w efekcie przekłada się na nie zawsze przepisową jazdę.
JAK TO DZIAŁA?
Data System Group postawiła na precyzję
działania i wysoką dokładność danych. Program funkcjonuje na podstawie szczegółowych map, na które nanoszona jest aktualna
lokalizacja pojazdu, zestawiana z informacją
o występujących na drogach ograniczeniach
prędkości. Porównania faktycznej prędkość
pojazdu z prędkością dozwoloną na danym
odcinku drogi są wykonywane w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie, tworzone są statystyki, które informują ile razy kierowca przekroczył prędkość, jaką maksymalną i średnią

prędkość miał podczas przekroczeń oraz jaki
dystans pokonał z niedozwoloną prędkością.
CELOWOŚĆ ZASTOSOWANIA NOWYCH
ROZWIĄZAŃ
Fundamentalną funkcją rozwiązania opracowanego przez firmę Data System Group jest możliwość weryfikacji i oceny zachowań kierowców
w kontekście stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie ograniczeń prędkości. Pozwala to zapewnić maksymalną kontrolę
ich sposobu poruszania się po drogach oraz
stanowi narzędzie do wyciąganie konsekwencji
w stosunku do kierowców nagminnie łamiących przepisy. Dodatkowo w połączeniu z raportem stylu jazdy, daje pełen pogląd na temat
użytkowania samochodu służbowego.
Systemy monitoringu GPS stają się coraz
bardziej popularne, a tego typu nowoczesne
rozwiązania pozwalają bezpośrednio zwiększać
bezpieczeństwo na polskich drogach.
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JAK ZAWALCZYĆ O LOJALNOŚĆ
KLIENTA BIZNESOWEGO
ÔÔ Źródło: Linkleaders

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Gallupa na grupie ponad 100 tys. respondentów1, klienci branż B2B są dziś
znacznie mniej lojalni niż jeszcze kilka lat temu. Aż 71 proc. z nich jest gotowych zmienić dostawcę w każdej chwili. Podobnie
sytuacja wygląda w segmencie B2C i tzw. produktów szybkozbywalnych2. Wierność klienta określa się nową walutą globalnego
biznesu. Jak o nią zawalczyć?
1 Raport Instytutu Gallupa nt. lojalności klientów B2B objęły 23 badania w dwóch krajach na próbie 108 tys. respondentów; www.cxm.co.uk
2 Badanie Deloitte, „2015 American Pantry”; próba: ponad 4 tys. konsumentów; http://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/
press-releases/deloitte-survey-american-pantry-study-2015.html

Dziewięć osób – do takiej liczby ludzi
z wiadomością o produkcie lub usłudze
dotrze… niezadowolony klient. Dla porównania, ten usatysfakcjonowany poleci
dostawcę pięciu znajomym. Tylko 4% decyduje się złożyć reklamację3 lub podzielić
się z firmą powodami swojego niezadowolenia. Według badań przeprowadzonych
przez firmę Accenture, aż 68% klientów,
którzy raz z czegoś zrezygnowali, nigdy
nie wróci do korzystania z danego produktu lub usługi4. Lojalność klienta jest
wyzwaniem dla wszystkich gałęzi biznesu.
Coraz częściej jest ona tematem analiz
m.in. w branżach B2B. Oto 5 czynników
wskazanych przez ekspertów z branż B2B,
które owocują długotrwałymi relacjami
z klientami.
PRZEDE WSZYSTKIM – WYWIĄŻ SIĘ ZE
ZŁOŻONEJ OBIETNICY
Z badań Customer Contact Council opisywanych na łamach Harvard Business
Review5 wynika, że lojalności klientów
nie buduje wcale „zauroczenie” firmą, wynikające z realizacji usługi na wyższym poziomie niż deklarowany czy dostarczenia
produktu, który jest lepszy niż w ofercie.
Badania wskazują stosunkowo niewielką
zależność pomiędzy wysoką satysfakcją
klienta a jego lojalnością. Łatwo jednak
stracić konsumenta czy partnera, jeśli ten
zawiedzie się na usłudze. Co to oznacza
w praktyce? Zamiast spalać energię na
wymyślaniu nowych, zaskakujących propozycji, skup wysiłki na dostarczeniu klientowi tego, czego ten naprawdę oczekuje.
Wymaga to uwagi, ponieważ oczekiwania
odbiorców nie zawsze są oczywiste, należy
je dobrze rozpoznać. Przykładowo, w branży real estate satysfakcja najemcy budynku
biurowego w dużej mierze zależy od detali,
3 Na podstawie danych Skanska
4 www.accenture.com
5 https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers

które – z perspektywy całej, wielomilionowej inwestycji – mogą nie wydawać się
priorytetowe.
– Tzw. customer experience, czyli subiektywne odczucie klienta dotyczące
usługi, buduje się często przez drobne, ale
bliskie człowiekowi sprawy. W przypadku
budynku biurowego mogą to być serwisy
lub udogodnienia, które zaoszczędzają
czas pracowników i ułatwiają codzienne
korzystanie z budynku. Z naszych badań
i obserwacji wynika, że większość pracowników doceniłaby biurowiec, w którym
miałaby możliwość skorzystania z usług
pralni, szewca, bankomatu, kwiaciarni,
cukierni, fryzjera, klubu fitness, sklepu spożywczego czy przedszkola. Osoby przyjeżdzające do pracy rowerem mogłyby skorzystać z prysznica i szatni dedykowanych
dla siebie, aplikacje mobilne pomogłyby
zarezerwować miejsce parkingowe, stolik
w restauracji czy wypożyczyć rower lub
elektryczny samochód budynkowy. Nasze
miejsce pracy nie ograniczałoby się do
samego biura, ale również do przyjaznego
otoczenia budynku, które byłoby integralną częścią miejsca pracy. Co więcej, zanim
wprowadzilibyśmy się do nowego biura,
otrzymalibyśmy wsparcie w procesie przeprowadzki z jednego biura do drugiego.
W Skanska działa nawet specjalny zespół
koordynatorów ds. zarządzania wartością
budynków RAC (ang. Regional Asset Coordinator), których rolą jest stały kontakt
z najemcami i badanie ich potrzeb w trakcie przygotowania, przekazania i użytkowania biura. Zadaniem RAC jest także
kontakt z najemcami i zarządcami nieruchomości, nawet tych, które już sprzedaliśmy. Zależy nam na tym, żeby najemcy
czuli się w naszych budynkach po prostu
komfortowo, nawet w przypadku inwestycji, które już do nas nie należą. Tylko
w taki sposób jesteśmy w stanie zbudować
długoterminowe zaufanie i satysfakcję
naszych najemców – mówi Ewelina Kałużna, dyrektor ds. wynajmu i zarządzania

wartością budynków w Skanska Property
Poland.
Taka strategia spółki Skanska przynosi
efekty w postaci powracających najemców
np. firma ABB, globalny lider w zakresie
technologii energetyki i automatyki, niedawno rozszerzyła umowę najmu w budynku biurowym Axis w Krakowie o kolejne 10,000 mkw., zajmując tym samym
cały obiekt, PwC spółka, świadcząca usługi
doradcze wynajęła powierzchnię biurową w kompleksie Green Horizon w Łodzi,
a nieco później w Silesia Business Park
w Katowicach. Dobre doświadczenia z jednego kraju często wpływają na działania
podejmowane w innych lokalizacjach. Firma Capgemini, najemca wspomnianego
katowickiego kompleksu Skanska, podpisała niedawno umowę najmu również
w innym budynku Skanska w Bukareszcie.
DOBRZE POZNAJ ŚRODOWISKO
DZIAŁANIA KLIENTA
Każda firma działa w dynamicznie zmieniającym się ekosystemie, na który wpływ
mają przeróżne, często pozornie nieistotne
uwarunkowania. Dobre zrozumienie tych
zależności może być determinantą dalszej
ściślejszej współpracy. – Mamy trwałe dowody na to, że nasi kontrahenci doceniają
fakt, iż jesteśmy ich dodatkową parą uszu
i oczu na rynku. Klientowi patrzącemu
z perspektywy swojego przedsiębiorstwa
ciężko jest śledzić i patrzeć „z zewnątrz” na
wszystkie zachodzące na rynku zmiany.
Dzięki takiemu podejściu jesteśmy często
o krok przed pytaniami naszych biznesowych partnerów, podpowiadamy, co
można zrobić, żeby uzyskać jeszcze lepsze
wyniki i tworzyć biznesową wartość dodaną. W ten sposób budujemy największy
walor – wzajemne zaufanie. Nie do przecenienia jest też zrozumienie jak funkcjonuje
organizacja klienta, jak wygląda przepływ
informacji i zarządzanie projektami. Dzięki
temu łatwiej odczytujemy jego potrzeby, właściwie interpretujemy skrótowo
WIĘCEJ NA str. 22
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i hasłowo podane wytyczne. Zyskujemy
czas i poczucie, że rozumiemy jego biznes
– podkreśla Michał Hertel, Dyrektor Marketingu w MakoLab, agencji marketingowo-technologicznej oferującej dedykowane
systemy informatyczne oraz rozwiązania
webowe dla międzynarodowych klientów.
MYŚL O KLIENCIE TAK, JAK ON
MYŚLI O SOBIE I MÓW TYM SAMYM
JĘZYKIEM, CO ON
Zdaniem Edyty Gałaszewskiej-Bogusz,
Dyrektor w Accenture Operations Polska,
podstawą utrzymania klienta jest jakość
dostarczanego produktu lub usługi, ale tuż
za nią wymienia umiejętność zrozumienia
jego kultury biznesowej.
– Osoby zatrudnione przy danym projekcie muszą bardzo dobrze rozumieć kulturę organizacji klienta, co w naszej firmie
określa się mianem „extension of a team”
– tłumaczy Edyta Gałaszewska-Bogusz.
– Chodzi o umiejętność przeniknięcia do
obsługiwanego biznesu, aby klient nie miał
poczucia, że usługi świadczy mu zewnętrzna firma. Równie ważnym aspektem, jest
traktowanie jego wymagań w sposób partnerski i bez wyznaczania sztywnych ram
wokół wykonywanych obowiązków – podkreśla Edyta Gałaszewska-Bogusz.
Taka strategia sprawdza się w Accenture. W skali globalnej wszyscy spośród stu
kluczowych klientów firmy współpracują
z nią od ponad 5 lat, a aż dziewięćdziesięciu
siedmiu z nich od ponad 10. Zrozumienie
klienta często oznacza dopasowanie się do
jego stylu komunikacji i działania. Wbrew
powszechnemu przekonaniu, budowanie
bliskich interpersonalnych więzi może zostać docenione tylko przez niektórych klientów. Wielu z nich nie oczekuje tego wcale
od swoich dostawców. Tomasz Podolak,
założyciel i prezes firmy doradztwa marketingowego i komunikacyjnego Linkleaders,
świadczącej usługi dla firm m.in. z sektora
IT, Real Estate i nowoczesnych usług biznesowych przekonuje, że bardzo ważne jest
dopasowanie stylu pracy z danym klientem
do jego osobowości i upodobań.
– Mamy klientów, dla których kluczowe
jest to, byśmy mogli się spotkać, omówić
aktualne trendy, zainspirować się wzajemnie i to jest dla nich ważniejsze niż tysiąc
świetnie przygotowanych informacji prasowych. Inni zamiast spotkań wolą telefony i maile, a efekty pracy agencji mierzą na
podstawie skomplikowanych algorytmów
dotyczących np. liczby i jakości publikacji.
Jeszcze inni doceniają to, że wszystkie procesy przebiegają płynnie, a liczba błędów
nie przekracza ustalonych ram. Rozpoznanie tego, co dla danej osoby jest kluczowe
w pracy z zewnętrznym dostawcą, okazuje

możliwy dzięki starannie przygotowanej
dokumentacji, pozwoleń oraz dopełnieniu
przez dewelopera wszelkich formalności
– komentuje Adrian Karczewicz, dyrektor
ds. transakcji CEE w Skanska CDE.

się istotniejsze niż dostarczanie wszystkim
tej samej usługi na najwyższym możliwym poziomie. Odkrywamy, że lepiej być
dobrym w tym, co dla klienta ważne, niż
spalać się na wszystkich frontach – mówi
Tomasz Podolak.

DOCEŃ
Ponad połowa osób rezygnujących z usług
danej firmy, decyduje się na taki krok,
ponieważ nie czuje, że firmie zależy na
ich obecności. W marketingu mówi się
o nieodpasowaniu wyobrażeń klientów
i specjalistów od sprzedaży. Z badań firmy
Kitewheel, specjalizującej się w doradztwie
marketingowym6 wynika, że 2/3 marketerów uważa, że programy lojalnościowe
mają na celu pokazanie i wzmocnić przywiązania klientów do marki. Tymczasem
3 na 4 konsumentów uważa, że programy mają być nagrodą za dotychczasową
lojalność. Jak zadbać o to, by klient biznesowy poczuł, że jest dla firmy istotny?
Wypracować dobrą relację. W zajmującej
się generalnym wykonawstwem obiektów
dla klientów prywatnych i publicznych
Skanska S.A. klient, który powraca, staje
się automatycznie Klientem Kluczowym.
Wówczas przydzielony zostaje mu specjalny opiekun. Jest to dedykowana osoba, będąca z nim w stałym kontakcie i pozostająca do jego dyspozycji. Może odpowiedzieć
na wszystkie pytania, rozwiać wątpliwości
czy udostępnić potrzebną dokumentację.
W firmie wdrożono także specjalną Strategię wobec Klienta, której głównym punktem jest właśnie koncentracja na klientach
powracających. Efektem takich działań jest
po prostu lepsza współpraca. To ważne,
zwłaszcza w skomplikowanym procesie
budowlanym, przy którym klient oczekuje
fachowego i profesjonalnego wsparcia.
Dla każdego klienta ważne są pewne
czynniki wspólne, takie jak jakość i cena,
czy choćby terminowość. Każdy oczekuje jednak indywidualnego traktowania
i profesjonalnego podejścia. Ważne jest
odnalezienie równowagi – spełnienie
oczekiwań klientów, dobre rozpoznanie
i wejście w środowisko ich działania, a także zaoferowanie pewnych technicznych
usprawnień. Z perspektywy biznesu to
klient jest najważniejszy i powinniśmy dać
mu to odczuć. Prawdziwy profesjonalizm
polega na identyfikacji potencjalnych
ograniczeń i wspólnym znajdowaniu rozwiązań i nowych możliwości. Tylko w ten
sposób możemy osiągnąć długofalowy
sukces. A po zakończonych projektach,
myśleć o kolejnych wspólnych działaniach.

UŁATW ŻYCIE SOBIE I KLIENTOWI
KORZYSTAJĄC Z NOWOCZESNYCH
NARZĘDZI
Istnieje coraz więcej dedykowanych platform usprawniających relację firma-klient.
Przykładem może być program Salesforce,
który oferuje szereg rozwiązań sprzedażowych, związanych z obsługą klientów, działaniami marketingowymi czy setki aplikacji
mobilnych, wspierających biznes klientów.
Rozmaite systemy IT mają swoje zastosowanie także w budownictwie mieszkaniowym.
W ramach swoich inwestycji spółka mieszkaniowa Skanska Residential Development
Poland uruchomiła niedawno elektroniczną
platformę dla mieszkańców do zgłaszania
wszelkich ewentualnych uwag. Dzięki temu
klienci za pomocą intuicyjnego formularza na stronie www mogą kontaktować
się z deweloperem właściwie o dowolnej
porze dnia i nocy. Sprawne narzędzia nie
muszą być jednak elektroniczne. Może być
to również dobra procedura, dzięki której
klient uniknie dodatkowej pracy, utrudnień
czy opóźnień. Przykładem jest proces nazywany wewnętrznie przez firmę „pre-due
diligence”, przeprowadzany przez zewnętrznych ekspertów przed sprzedażą inwestorowi budynków biurowych. To wnikliwa
ocena obiektu, jego przygotowania, kompletności dokumentacji i statusu prawnego.
– W Skanska czerpiemy doświadczenie
ze zrealizowanych, a następnie sprzedanych z sukcesem inwestycji. Wiemy, na
jakie elementy w procesie trzeba zwrócić
szczególną uwagę oraz jakie wymagania
ma nasz inwestor. Jednymi z kluczowych
czynników są parametry techniczne, takie jak izolacja kondygnacji podziemnych
i jakość wykonania pokrycia dachowego.
Warto również zainwestować w lepsze niż
standardowe na rynku windy i wentylację
o wysokiej sprawności, nawet kosztem
miejsca, które mogłoby być wykorzystane na powierzchnię biurową. Znaczenie 6 https://kitewheel.com/consumers-advicedla inwestora ma także sprawnie i szyb- 2015-brands-loyalty-program-wrong-wayko przeprowadzony proces transakcyjny, round/

Komentarze

20

KOM EN TARZE

10 FAKTÓW O ZMOWIE
CENOWEJ PRODUCENTÓW
ÔÔ Źródło: Iuridica, Grafika: Log4.pl

W związku z lipcową decyzją Komisji Europejskiej w sprawie
zmowy cenowej producentów ciężarówek zgłasza się do nas
coraz więcej przewoźników, którzy zainteresowani są odzyskaniem części pieniędzy za zakup pojazdów w czasie nielegalnego porozumienia najpopularniejszych europejskich marek.
Jesień 2016 roku to czas, gdy europejscy przewoźnicy za pośrednictwem wyspecjalizowanych kancelarii przygotowują się
do wystąpienia przeciwko producentom ciężarówek. Cel jest
jasny – chcą odzyskać ich własne pieniądze, stracone przez
zakup pojazdów po zawyżonej cenie.
Jak polscy przewoźnicy powinni zachować się, aby nie stracić
szansy na odszkodowanie? Na to i inne pytania odpowiadamy
w naszym najnowszym artykule dotyczącym pozwu zbiorowego,
który przygotowaliśmy we współpracy z krakowską Kancelarią
Prawną IURIDICA.

ILE PIENIĘDZY MOŻNA ODZYSKAĆ?
Przewidujemy, że realną wysokością możliwego odszkodowania
jest kwota około 10% wartości zakupionego pojazdu. Ta kwota
może być elastyczna i zmieniać się w zależności od marki, modelu
i rocznika pojazdu.

CZYM JEST ZMOWA CENOWA?
Zmowa cenowa to porozumienie przedsiębiorstw na pewnym
rynku dotyczące poziomu cen, mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. W szerszym kontekście zmową nazywa się sytuację, w której dwa lub większa liczba przedsiębiorstw wspólnie
ustalają ceny lub wielkości produkcji, dokonują podziału rynku
lub wspólnie podejmują decyzje handlowe.

DLACZEGO POZEW ZBIOROWY?
Postępowanie w formie pozwu zbiorowego cechuje znacznie niższa opłata sądowa – 2% wartości roszczeń w porównaniu 5% dla
pozwu indywidualnego, a także możliwość rozłożenia kosztów
postępowania na członków grupy.
W przypadku najbardziej popularnych producentów – Volvo,
MAN, DAF i Mercedes, już dokonano wystarczającej ilości zgłoszeń, co umożliwi proporcjonalne obniżenie opłaty sądowej
każdego przewoźnika poniżej 2%.

KTÓRZY PRODUCENCI SIĘ BRALI UDZIAŁ W ZMOWIE
CENOWEJ?
W nielegalnej zmowie cenowej brali udział wszyscy najwięksi
producentów ciężarówek:
• MAN
• Volvo
• Dailmer/Mercedes
• Iveco
• Renault
Przyznali się oni do nielegalnych działań dotyczących ustalania
cen ciągników. Komisja Europejska prowadzi również postępowanie w stosunku do Scanii, która nie przyznała się do winy, jednak
według KE również brała udział w nielegalnym porozumieniu.

JAKIE SĄ KOSZTY POSTĘPOWANIA?
Złożenie pozwu wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości
2% dochodzonego odszkodowania. W trakcie postępowania
mogą pojawić się również dodatkowe koszty – takie jak koszty
tłumaczeń bądź opinii biegłych.
W związku ze współpracą z międzynarodowymi podmiotami
– kancelaria przewiduje również możliwość finansowania całego
sporu sądowego przez podmioty trzecie (fundusze zajmujące się
finansowaniem pozwów zbiorowych), dzięki czemu przewoźnik
nie ponosi żadnego ryzyka finansowego związanego z prowadzeniem procesu.

KTO MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ?
CZY KANCELARIA IURIDICA
Szansę na odszkodowanie ma każdy, kto zakupił pojazd w czasie MA DOŚWIADCZENIE W REPREZENTACJI
obowiązywania zmowy cenowej. W zakres poszkodowanych GRUPY POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW?
wchodzą zarówno przewoźnicy, którzy zakupili pojazdy bezpo- Kancelaria skutecznie reprezentowała już największych polskich
średnio od producentów, jak i od dealerów czy pośredników.
przewoźników w ważnych, precedensowych i międzynarodowych postępowaniach – takich jak zwrot opłat drogowych Maut
ZA JAKIE LATA MOŻNA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?
(Toll Collect) w Niemczech, a także zwrot podatku IVMDH (tzw.
Zmowa cenowa trwała w latach 1997–2011. Jednakże zgodnie grosikowe) w Hiszpanii.
z polskim prawem, roszczenia przedawniają się z upływem 10
lat, więc roszczenia odszkodowawcze z tytułu zakupu pojazdów JAK PRZYSTĄPIĆ DO POZWU ZBIOROWEGO?
w latach 2007–2011 należy traktować jako pewne, natomiast Celem uzyskania bezpłatnej informacji o możliwości odszkodote zakupione we wcześniejszym okresie obarczone są znacznie wania i jego wysokości należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
większym ryzykiem.
na stronie kancelarii, a następnie oczekiwać kontaktu ze strony
wykwalifikowanych prawników, którzy przedstawią potencjalne
CZY SĄ WYMAGANIA ODNOŚNIE LICZBY ZAKUPIONYCH
możliwości działania w sprawie.
CIĘŻARÓWEK W POWYŻSZYM OKRESIE?
Nie, do pozwu zbiorowego mogą przystąpić przewoźnicy, którzy
zakupili 1 pojazd, a także tacy, którzy zakupili kilkaset sztuk.
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