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Konferencja paletowa EPAL
ÔÔRed., Foto: Log4.pl

W Hotelu Airport Okęcie Warszawa, 16 października, PKN EPAL zorganizował „Konferencję Paletową” na którą zaprosił członków
komitetu oraz współpracujące firmy. Od 1999
roku, Polski Komitet Narodowy EPAL , działa na
naszym rynku zrzeszając producentów, dystrybutorów i firmy naprawiające palety. To jedyna
licząca się organizacja na rynku, która wyznacza standardy jakościowe, dba o legalność
powstawania i obrotu paletami. Zakrojona na
szeroka skalę działalność edukacyjna i szkole-

niowa, w sposób znaczący wpływa na wzrost
świadomości uczestników rynku palet, co jest
niewątpliwym sukcesem tej organizacji.
Na konferencję zaproszono znakomitych
prelegentów w osobach prof. Witolda Orłowskiego, prof. Mariusza Jedlińskiego, prof. Ireneusza Fechnera, o ważnych dla branży tematach
mówili również członkowie komitetu i stali
współpracownicy.
Konferencję otworzył Roman Malicki, Prezes
Zarządu PKN EPAL(foto główne), przedstawił jej
program i odniósł się krótko do wydarzeń, wokół licencji UIC, które kształtowały ostatnie miesiące funkcjonowania organizacji. Ostatecznie
EPAL i UIC porozumiały się w sprawie wzajemnego akceptowania i wymiany palet na rynku,
a z wieloma sieciami handlowymi i operatorami
podpisana została deklaracja paletowa, wieńcząca sukces kampanii informacyjnej dotyczącej nowego znakowania palet EPAL. W dalszej
części swego sprawozdania prezes Malicki,
omówił działania dotyczące szkoleń i działalności edukacyjnej, nawiązując do współpracy
z wyższymi uczelniami, gdzie znajdują się wydziały logistyczne, dostarczając materiały informacyjne i wyposażając sale dydaktyczne.

Nowy Zarząd Dyrektorów Leaseurope
ÔÔŹródło: ZPL

Leaseurope, organizacja reprezentująca 44
europejskie stowarzyszenia leasingowe oraz
związki działające w obszarze wynajmu krótko – i długoterminowego, powołała na 2-letnią
kadencję, nowy Zarząd Dyrektorów. W składzie
12 osobowego organu zarządzającego federacją, pracuje Arkadiusz Etryk, Przewodniczący
Komitetu Wykonawczego, Związku Polskiego
Leasingu.
Wybory nowego zarządu Leaseurope odbyły
się w Barcelonie, podczas dorocznej konwencji „2014 Annual Convention of the European
Leasing & Consumer Credit Industry”. Nowym
Przewodniczącym Zarządu został Enrico Duranti. Stanowiska wiceprzewodniczących objęli: Vahid Daemi i Martin Starck. W zarządzie
Leaseurope przez kolejne dwa lata będzie
pracował Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Ko-

ZMIANY
W ZARZĄDZIE
FIEGE SP. Z O.O.

ÔÔ Źródło: FIEGE, Foto: FIEGE

30 czerwca 2014 roku Piotr Kohmann,
dotychczasowy Dyrektor Generalny
FIEGE Sp. z o.o. został powołany na
stanowisko zarządu Prezesa FIEGE Sp.
z o o. Rafał Witowski, Dyrektor Finansowy FIEGE Sp. z o.o. został powołany
na Członka Zarządu spółki.
Piotr Kohmann związany jest z FIEGE od
16 lat. Od 2006 roku pełni rolę Dyrektora Generalnego odpowiadając za całokształt działalności oraz rozwój spółki
na polskim i ukraińskim rynku. Zanim
awansował na stanowisko Dyrektora
Generalnego, pełnił funkcję Dyrektora
Operacyjnego i był odpowiedzialny za
działalność firmy w zakresie magazynowania, transportu, copackingu oraz
usług celnych we wszystkich placówkach FIEGE w Polsce.
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mitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, reprezentując kraje Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE).
Polska w strukturach Leaseurope jest reprezentowana przez Związek Polskiego Leasingu,
który uczestniczy w pracach powołanej przez
Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji,
a także współpracuje z innymi komitetami
i grupami roboczymi Leaseurope.
Leaseurope współpracuje z europejskimi
organizacjami finansowymi. Zajmuje się m.in.
monitorowaniem i analizą najistotniejszych
z punktu widzenia europejskiej branży leasingowej tematów z następujących obszarów
i sektorów: księgowość, podatki, prawo, statystyka, rynek motoryzacyjny i nieruchomości.
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HIT W NIEBANALNYM MIEJSCU

Biznes w najlepszym
wydaniu – TAROPAK 2014

W niebanalnym miejscu – Stadionie INEA LECH w Poznaniu, SDI Group i HIT-Kody
Kreskowe, zorganizowały konferencję poświęconą nowoczesnym rozwiązaniom
stosowanym w logistyce, ciągle udoskonalane, by sprostać rosnącym wyzwaniom
rynku. Organizatorzy na konferencję zaprosili przedstawicieli firm z którymi firmy
współpracują oraz tych, którzy do współpracy się przygotowują. Prezentowane rozwiązania dedykowane firmom, które „dojrzały” do takich rozwiązań i zastosowanie
omawianych na konferencji systemów pozwoli osiągnąć zamierzone efekty.

ÔÔŹródło: MTP, Foto: Log4

ÔÔ Red., Foto: Log4.pl

Rozpoczynając konferencję Jędrzej Iglewski (foto), Członek Zarządu HIT-Kody Kreskowe, powitał przybyłych i przedstawił
organizatorów oraz partnerów biznesowego spotkania. Przedstawiając firmę HIT
Kody Kreskowe, podkreślił jej ugruntowana pozycje na rynku usług logistyki
sprzętowej w zakresie realizacji projektów
związanych z automatyczna identyfikacją
danych w oparciu o technologie kodów,
RFID czy głosowej. W realizowanych projektach firma współpracuje z czołowym
dostawcą systemu WMS – firmą JDA. O tej
współpracy mówił w swoim wystąpieniu
Tomasz Manicki, Kierownik Działu Syste-

mów Logistycznych HIT-Kody Kreskowe,
prezentując „Przykłady optymalizacji dystrybucji wielokanałowej w oparciu o zaawansowane funkcje systemu zarządzania magazynem J DA/RedPrairie”
Pokaz rozwiązań usprawniających logistykę na przykładzie procesu od przyjęcia
do wydania w magazynie – przyjęcie do
magazynu wymiarowanie, znakowanie na
przyjęciu, ręczny i automatyczny odczyt
danych, zaprezentował Tomasz Poliński,
Kierownik Działu Sprzedaży HIT-Kody Kreskowe. Prezentacja multimedialna, miała
bezpośrednie wsparcie, w postaci pracujących urządzeń demonstracyjnych, na których omawiane były poszczególne procesy. To ciekawe połączenie pozwalało lepiej
poznać idee i sprzęt, który chociaż w części
mógł zaprezentować swoje możliwości.
O pracy operacyjnej w magazynie, automatycznej kompletacji z pokazem pracy
sortera mówił Jean-Marc Moulin, Executive
Director French Operations SDI Group.
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Zakończyły się Międzynarodowe Targi Techniki
Pakowania i Logistyki TAROPAK – niepowtarzalny czas biznesowych spotkań o międzynarodowym wymiarze. Liczby mówią same za siebie.
Tegoroczna edycja z całą pewnością na długo
pozostanie w pamięci wystawców i zwiedzających. Dlaczego? Oto trzy główne powody!
PO PIERWSZE WYSTAWCY
W tym roku było ich nieco ponad 500. Swoimi
ekspozycjami wypełnili pięć pawilonów wystawienniczych oraz znaczną część głównego
placu na terenie zewnętrznym, stanowiąc jednocześnie największą imprezę wystawienniczą
spośród całego bloku targów trwających w tym
samym czasie, czyli targów Polagra Tech, Polagra Food, Polagra Gasto, Invest Hotel i Smaki
Regionów. Łącznie w dniach od 27 września do
2 października na terenach Międzynarodowych
Targów Poznańskich wystawiło się ponad 1 300
firm z 45 krajów świata prezentujących 450 nowości. Ponad 200 z nich przedstawili wystawcy
Targów TAROPAK, wśród których aż 12 wyróżnionych zostało Złotym Medalem MTP.
Tegorocznymi laureatami najcenniejszego
trofeum MTP zostali przedstawiciele firm ECOR
PRODUCT SP. Z O.O., GEKOPLAST S.A., IZIPAK
SP. Z O.O., JANFRUIT SP. Z O.O., KLAR GLASS SP.
Z O.O., POLPAK SP. Z O.O., PROMENS, RADPAK
FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SP. Z O.O., SUDPACK POLSKA SP. Z O.O., TRANSACO GROUP SP.
Z O.O. ORAZ TRILOGIQ POLAND SP. Z O.O. i WINTERWARM POLSKA SP. Z O.O.
– Liczba i jakość produktów wyróżnionych
Złotym Medalem to efekt nieprzeciętnego
zaangażowania wystawców, za które bardzo
dziękujemy – mówi Joanna Kucharska, dyrektor
Targów TAROPAK. – Cieszy fakt, że to właśnie
takie firmy budują i kreują z nami przyszłość
branży opakowaniowej i logistycznej, która maluje się w niezwykle optymistycznych barwach
– dodaje. Wynikiem zaangażowania i solidnego przygotowania się do targów były również
przyznane nagrody za najatrakcyjniejsze stoisko. Wyróżnienia Acanthus Aureus przyznane
zostały firmom SDPACK Polska, Silny&Salamon,
CASSIOLI Polska, LOGIS, UTZ – GEORG UTZ, Antalis Poland.
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Nowa identyfikacja TNT
ÔÔŹródło: TNT, Foto: TNT

TNT, jedna z największych firm kurierskich świata, wprowadza nową
identyfikację marki, podkreślając rolę pracowników i unikalną europejską sieć połączeń drogowych.
Nowe hasło „The People Network” odzwierciedla kulturę i misję firmy,
która stawia na rozwijanie silnych relacji z klientami. Motto podkreśla,
że TNT to sieć zaangażowanych ludzi, którzy pomagają klientom rozwijać biznes. Firma startuje z kampanią w ośmiu europejskich krajach
i specjalną ofertą w 26 krajach. Kampania jest częścią strategii „Outlook”,
pozycjonując TNT jako partnera małych i średnich przedsiębiorstw.
W ciągu ostatnich 70 lat TNT zbudował największą w Europie sieć połączeń drogowych i lotniczych dla paczek i frachtu. „Mamy jasną strategię, skupiamy się na naszych największych atutach: ludziach, ich podejściu do obsługi klientów, i naszej unikalnej sieci. Klienci to nie kody
kreskowe, a my nie jesteśmy robotami. Indywidualne podejście i czas,
który poświęcamy by zrozumieć czego naprawdę potrzebują firmy, odróżniają nas od innych” – mówi Tex Gunning, Dyrektor Zarządzający TNT.

Inwestycja w markę TNT odzwierciedla strategię firmy – oferowanie
świetnych jakościowo usług i rozwijanie sieci w Europie. Dlatego w najbliższych miesiącach wprowadzane będą nowe inicjatywy dla sektora
MSP. Do 5 grudnia każda firma, która dotychczas (lub przez ostatnie pół
roku) nie korzystała z serwisu TNT, może przesłać do jednego z europejskich miast przesyłkę drogową do 100 kg. TNT nie pobierze z tego tytułu
żadnej należności. Platformą programu jest strona www.tnt.com.pl.

Konkursy podczas Targów RetailShow 2014
ÔÔŹródło: ECP Polska

Organizator V Międzynarodowych Targów
Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu
RetailShow zaprasza firmy z branży handlowej
do udziału w dwóch konkursach: „Best Shop

Concept 2014” oraz „Innowacje Handlu 2014”.
W pierwszym zostaną nagrodzone unikalnie
zaprojektowane i wyposażone sklepy, z kolei
drugi wyłoni najlepsze urządzenia, produkty
i usługi dla sektora handlowego.
Targi RetailShow odbędą się 19 i 20 listopada br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Towarzyszą im dwa konkursy skierowane do firm
z branży handlowej. Nowością będzie „Best

Shop Concept 2014”, w którym nagrodzone
zostaną sklepy wyróżniające się pomysłem,
designem, zastosowanymi technologiami oraz
walorami użytkowymi. W konkursie „Innowacje Handlu 2014” wybrane zostaną najlepsze
urządzenia, produkty i usługi dla branży handlowej. Obie propozycje to okazja do wyróżnienia na tle konkurencji, a także szansa na
dodatkową rekomendację i zdobycie uznania
klientów.

REKLAMA

l

02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)

Chronometr wydarzeń

3

O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE

ÔÔ Red., Foto: Log4

Pierwsza edycja „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” jest już faktem, projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu
poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, zaistniał w świadomości branżowych specjalistów. Podczas targów TAROPAK w Poznaniu w dniu 29 września br., zainaugurowane zostało nowe
jakościowo przedsięwzięcie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Technik Magazynowej, przy aktywnej współpracy
specjalistów z instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Prelegenci Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru
technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, omawiali zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej i reprezentanci firm Arpol, Elokon Logistics, Nestor, Still Polska, prezentowali zagadnienia techniczne związane
z bezpieczeństwem pracy w magazynie. To
swoiste sprzężenie zwrotne doskonale zadziałało na tej pierwszej imprezie.
„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, to pierwsze „długodystansowe”
konferencyjne przedsięwzięcie realizowane przez cztery dnia trwania specjalistycznych targów TAROPAK w Poznaniu,
przyjęta formuła bloków tematycznych
rozłożonych na cztery dni sprawdziła się.
Dzień pierwszy....prewencja – co by
było gdyby…. Przewidujmy, nie gdybajmy, stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy zawsze
trzeba się do tych uregulowań stosować?
Co może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny? O tych zagadnieniach mówili prelegenci, podkreślając znaczenie
działań prewencyjnych w kształtowaniu
kultury bezpieczeństwa w firmach.
„Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają
obowiązki pracowników w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby

bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu” – podkreśliła na
wstępie swej prelekcji dr Barbara Krzyśków z Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. O europejskich i krajowych przepisach prawnych dotyczących eksploatacji
wózków jezdniowych podnośnikowych
mówił Paweł Rajewski, z Departamentu
Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Najnowsze rozwiązania
techniczne i organizacyjne wpływające
na poprawę bezpieczeństwa pracy, na
przykładzie rozwiązań oferowanych prze
firmę STILL omawiał Tobiasz Jakubczak
reprezentujący Still Polska. Kto ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo
pracy w magazynie, w kontekście wypadków przy racy, omawiał Przemysław
Jachalski , z Państwowej Inspekcji Pracy.
Audyty bezpieczeństwa w magazynie
były przedmiotem prelekcji Jarosława Kociszewskiego z firmy Elokon Logistics. Tablice informujące o ilościach wypadków
są nową jakością w informacji prewencyjnej, o tym czy stosuje się je powszechnie
mówił Marcin Barański z firmy NESTOR.
W ostatniej w tym dniu prelekcji Jakub
Konieczny z Państwowej inspekcji Pracy,
omawiał działania prewencyjne PIP adresowane do pracowników magazynów.

Dzień drugi….eksploatacja – czy jest
potrzebny codzienny przegląd sprzętu
i wyposażenia w magazynie, czy szkoda
na to czasu, bo nic się nie stanie? Jaka rolę
spełnia codzienny przegląd, przed czym
ochroni pracownika? Finał konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, który wyłoni firmę, najlepiej wypełniającą obowiązki prawne i eksploatacyjne w magazynie.
Bezpieczeństwo operatora – wpływ
stosowania zabezpieczeń chroniących
operatora przed skutkami wypadku. Jak
pasy bezpieczeństwa wpływają na bezpieczeństwo? Czy są wystarczającym zabezpieczeniem przed skutkami wypadku?
O tych ważnych zagadnieniach mówił
w swym wystąpieniu Marcin Milanowicz,
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Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Państwowego Instytutu Badawczego.
O wypadkach związanych z użytkowaniem wózków widłowych, przyczynach
i danych statystycznych, mówił Robert
Chudzik, z Departamentu Koordynacji Inspekcji, w Urzędzie Dozoru
Technicznego. „Bezpieczeństwo regałów magazynowych i funkcjonujące w tym
względzie stereotypy, a także jak zadbać
o regały, by zapobiec katastrofie, co to jest
przegląd, jak go wykonać, kiedy i kto to powinien robić, żeby wszystko było „lege artis”,
omówił Marcin Olejnik, ekspert Polskiego
Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Elementy dłużycowe zawsze stanowiły problem natury manipulacyjnej,
o bezpieczeństwie transportu i składowania stalowych elementów dłużycowych
w obszarze produkcyjnym” mówił Marcin
Kozłowski, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Relacja pomiędzy Jakością opon a eksploatacją wózków
widłowych, zależności pomiędzy właściwym doborem opon, a bezpieczeństwem
pracy, były przedmiotem prelekcji Artura
Skorupy, Grzegorza Szkulteckiego, ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej. Budowa regałów to spore
przedsięwzięcie, o różnicach w normach
stosowanych przy budowie instalacji regałowych i brakach występujących w obowiązujących przepisach oraz o propozycjach zmian, mówili Marcin Bajson i Rafał
Dalewski, eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Coraz więcej
jest w użytkowaniu wózków widłowych,
powstają floty liczące po kilkadziesiąt sztuk
tych urządzeń, powstają systemy zarządzania flotą wózków widłowych, o systemie
oferowanym przez firmę STILL i jego wpływie na bezpieczeństwo eksploatacji mówił
Tobiasz Jakubczak z firmy Stil Polska.
Na zdjęciu od lewej: Paweł Włuka, Kierownik Marketingu Still Polska Sp. z o.o.;
Grzegorz Szkultecki, Prezes Zarządu Solideal Polska S.A.; Andrzej Szymkiewicz,
Przewodniczący Kapituły Konkursu, Dariusz Pięta, Kierownik Magazynu Wyro-

bów Gotowych BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Końcowym akcentem tematyki bezpieczeństwa w magazynie, było wręczenie
nagrody w konkursie „ Bezpieczna Praca
w Magazynie”, którego zwycięzca otrzymał
tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie” . Ideę konkursu, jego cele, metodologię i skład Kapituły Konkursu, przedstawił
Andrzej Szymkiewicz – przewodniczący
Kapituły Konkursu. Zwycięzcę konkursu
wyłoniono na podstawie oceny ankiety,
która zawierała 54 pytania, z których 43 pytania zamknięte – punktowanych 1 pkt. Za
odpowiedź i 11 pytań otwartych – punktowanych w skali 1-5 za odpowiedź. Każdy
z członków Kapituły mógł przyznać maksymalnie 98 punktów, 43 punkty za pytania zamknięte i 55 punktów za pytania
otwarte, łącznie licząc wszystkich członków Kapituły, można było uzyskać 594
punkty. W pierwszej edycji konkursu zwyciężyła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o., która uzyskała 506
punktów i zdobyła tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie”.
Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia
są potrzebne, jak wybrać dobre szkolenie?
Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manualnych podczas
szkoleń. Certyfikacja szkoleń, co to daje
i komu to potrzebne?
Pierwsza pomoc to nie tylko modny
temat dla mediów, to ważny element
bezpieczeństwa w magazynie, gdy już
dojdzie do zdarzenia, o potrzebie szkoleń
w tym zakresie mówił Konrad Szymkiewicz. O szkoleniach dotyczących montażu regałów magazynowych, w aspekcie
prawnym i wymagań rynku, mówili Ruben
Nooitgedagt i Marcin Niechciał, eksperci
Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Interesujące przedsięwzięcie,
które znakomicie wpisuje się w tematykę
bezpieczeństwa w magazynie jest „ Akademia Bezpieczeństwa STILL” , bardzo interesująca inicjatywa dostawcy wózków
widłowych, propagująca idee bezpieczeństwa przez pryzmat nowoczesnych rozwią-

zań technicznych i systemowych. O tych
jakże pożytecznych działaniach w ramach
„akademii” opowiadał Paweł Włuka z firmy Still Polska. Instruktaż stanowiskowy
to ważny element w bezpieczeństwie, jak
go realizować w praktyce, aby był skuteczny i nie stanowił „rytuału” , omówił Antoni
Saulewicz niezależny ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wózków widłowych.
O kwalifikacjach i szkoleniach, które stanowią o przygotowaniu pracowników do
pracy w magazynie, mówił Rafał Lisek,
z Państwowej Inspekcji Pracy.
Dzień czwarty….warsztaty – w tym
dniu odbyło się szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, na którym uczestnicy, zdobyli wiedzę niezbędną do udzielenia
pomocy przedmedycznej. Według przepisów pracodawca ma obowiązek zapewnić
sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy w zakładzie. Szkolenie przeprowadził zespół ratowników
medycznych – doświadczeni trenerzy posiadający uprawnienia.
Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć na miejscu zdarzenia może
uratować życie. Te pierwsze minuty od
zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem w sytuacjach krytycznych. Dojazd
służb na miejsce zdarzenia często przekracza 5 minut, zwykle docierają po czasie,
który w zależności od podjętych czynności,
decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu. W szkoleniu wzięło udział 9 uczest-

ników, którzy otrzymali certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.
„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, zakończone, zebrane doświadczenia,
stają się zaczynem do lepszego przygotowania następnego forum w przyszłym
roku, że taka jest potrzeba świadczą opinie
uczestników, którzy pochlebnie wyrażali się
o tej pierwszej edycji. Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, zrobiło pierwszy
krok na długiej drodze edukacji i promocji
bezpiecznych rozwiązań w magazynie.
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Kolejna edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej

Goodman powołał
nowego dyrektora

ÔÔŹródło: WSL, Foto: WSL

ÔÔŹródło: Goodman, Foto: Jarosław Ciechowicz

10 października 2014 roku rozpoczęła się VII
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Do
pierwszego, szkolnego etapu zgłosiło się ponad 8500 uczniów z 290 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Coroczny turniej wiedzy
logistycznej organizuje Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski przystąpili dziś do pierwszego etapu
ogólnopolskiego konkursu wiedzy z dziedziny
logistyki. Wśród 25 pytań w teście jednokrotnego wyboru dominowały zagadnienia dotyczące zapasów – to temat przewodni tegorocznej, siódmej edycji.
Ponad 8500 uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z logistyką, rywalizuje o najwyższe laury – cenne nagrody rzeczowe, praktyki
i staże w renomowanych przedsiębiorstwach
logistycznych, zwolnienie z pisemnej części
egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
„Do VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej zgłosiła się rekordowa liczba
uczniów – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik
prasowy Wyższej Szkoły Logistyki. Bardzo cieszy nas aktywna i ambitna postawa młodych
logistyków. Dla wielu z nich to początek karie-

Goodman powołał Jarosława Czechowicza
na stanowisko dyrektora ds. zarządzania
portfelem nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Nominacja Jarosława Czechowicza wzmacnia zespół zarządzający nieruchomościami firmy Goodman, który jest
kluczowym elementem działalności operacyjnej firmy i jej strategii w regionie.
Jarosław Czechowicz ma ponad siedmioletnie doświadczenie w firmie Prologis, ostatnio na
stanowisku dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami. W swojej nowej roli, jako dyrektor ds.
zarządzania portfelem nieruchomości w Europie
Środkowo-Wschodniej, będzie odpowiedzialny
za ponad 750 000 m2 powierzchni logistycznej
w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech.
Zadaniem Jarosława Czechowicza będzie zapewnienie, aby nieruchomości firmy Goodman
w regionie były zarządzane według najwyższych
standardów, a także aby klienci otrzymywali najlepsze usługi i wsparcie, z których znany jest Goodman. Zespół zarządzający nieruchomościami w firmie Goodman przyczynił się do tego, że wskaźnik
wynajmu powierzchni wynosi 96% w połączeniu
z wysokim wskaźnikiem utrzymania klientów.

ry w wymarzonym zawodzie, nagrodą są nie
tylko studia, ale i staże w międzynarodowych
przedsiębiorstwach.”
O tym, kto najlepiej poradził sobie w pierwszym etapie, rozszyfrował nazwy CIM, ERP,
ECR czy GS1 i poradził sobie m.in. z obliczeniem rotacji zapasu, dowiemy się do końca
października. Kolejny do pokonania – etap
okręgowy odbędzie się w 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Najzdolniejsi spośród uczestników VII edycji,
spotkają się w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły
Logistyki, 6 marca 2015 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17
kwietnia 2015 r.

l l

INAUGURACJA U POZNAŃSKICH
LOGISTYKÓW

ÔÔ Źródło: WSL, Foto: WSL

„URBAN
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR”

4 października w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015. Do grona studentów pierwszej w Polsce uczel- ÔÔ Źródło: CBRE, Foto: Marek Stankiewicz – Surgeons in Action
ni logistycznej dołączyło tej jesieni niemal tysiąc osób, które w swym przemówieniu Niemiecki fotograf Marius Vieth został
zwycięzcą konkursu fotograficznego CBRE
serdecznie powitał Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c.
„Urban Photographer of the Year 2014”
„Życzę Wam, aby okres studiów był naj- kudziesięciu firm partnerskich oraz grono (Miasta w obiektywie). Zdjęcie Vietha
piękniejszym okresem w Waszym życiu. profesorów i pracowników naukowo-dy- „Masks of Society” pokonało 11 500 prac
Wierzę, że uzyskana wiedza, umiejętności, daktycznych oraz administracyjnych Wyżnadesłanych z 79 krajów.
a także wiara we własne siły i możliwości szej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki

l

pozwoli Wam zaplanować i zrealizować i Magazynowania – Założyciela i Patrona
wspaniałe kariery zawodowe lub nauko- Merytorycznego uczelni.
we” – powiedział Rektor Wyższej Szkoły
Logistyki, witając przyszłych logistyków.
Inauguracja roku akademickiego to
uroczystość wyjątkowa. W tym dniu, wokół uczelni skupia się najbliższe grono jej
przyjaciół i partnerów, osób i instytucji,
dzięki którym Wyższa Szkoła Logistyki od
lat z sukcesem realizuje misję kształcenia
praktycznego, kompleksowo przygotowując absolwentów do podjęcia zawodowych wyzwań.
W uroczystości – poza tłumem studentów – wzięło udział wielu znamienitych
gości: rektorzy i dziekani wielu uczelni
publicznych i niepublicznych, prezesi kil-

Jest to największy na świecie konkurs fotograficzny o tematyce miejskiej. Wśród
laureatów konkursu znalazł się również
Polak, Marek Stankiewicz z Lublina, który
dzięki zdjęciu „Chirurdzy w akcji” zdobył
jedną z nagród 24-godzinnych.
Celem corocznego konkursu CBRE było
zachęcenie fotografów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów, do uchwycenia kwintesencji życia i pracy w miastach
i miasteczkach na całym świecie o każdej
porze dnia i nocy. Prace nadesłane do tegorocznej edycji przedstawiały szeroki
wachlarz scen – od hałaśliwych ulic Bombaju po spokojne uliczki sprzedawców zamykających na noc swoje stragany.
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WDROŻENIE ECOTAX
ZŁOTE EFFIE
ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA AWARDS 2014

ÔÔ Źródło: DSV

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins, Foto: Effie Awards 2014

Francuski rząd po raz kolejny zdecydował się przesunąć datę Kampania piłkarska sieci sklepów Biedronka „Wszyscy Jestewdrożenia nowego podatku drogowego Ecotaxe, który ma ob- śmy Drużyną Narodową” została uhonorowana złotą nagrodą
jąć w sumie 15 tys. dróg publicznych we Francji.
Effie Awards w kategorii kampanie długoterminowe. To już
piąta statuetka Effie Awards i pierwsza złota zdobyta przez
Wejście w życie podatku Ecotaxe jest przesuwane już od ponad sieć Biedronka.
roku, w związku z protestami środowisk związanych z sektorem
transportowym. Na skutek groźby kolejnego strajku w miniony
poniedziałek, francuski rząd zdecydował się zawiesić decyzję
o wdrożeniu nowego obciążenia dla przewoźników. Zaplanowano także podjęcie rozmów, które mogą prowadzić do zmian
w planowanych regulacjach podatkowych.
Obecny projekt podatku drogowego Ecotaxe ma objąć
wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t dmc i ma obowiązywać na 15
tys. km dróg publicznych. Będzie on funkcjonował niezależnie
od istniejącego już systemu TIS-PL, czyli autostrad obsługiwanych przez prywatne spółki. Wysokość opłat ma być uzależniona
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz klasy emisji
spalin – mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.
Celem Ecotaxe jest redukcja emisji CO2 poprzez działania dwubiegunowe. Z jednej strony polegają one na podwyżce kosztów
transportu drogowego, przy jednoczesnej promocji rozwiązań
multimodalnych, a z drugiej na przeznaczeniu środków z nowego podatku na inwestycje w infrastrukturę multimodalną. Nowe
obciążenia dla przewoźników drogowych poskutkują nieuniknioną podwyżką stawek za usługi transportu drogowego.

Effie Awards nagradza i promuje kampanie marek, które wyróżniają się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania
komunikacyjne oraz wysokie wyniki biznesowe. Podczas tegorocznego konkursu jury postanowiło przyznać złotą statuetkę
Effie sieci sklepów Biedronka za kampanię „Wszyscy Jesteśmy
Drużyną Narodową” w kategorii kampanii długoterminowe
(long term marketing excellence). W swoim uzasadnieniu jury
konkursu napisało:

l

„Wciągnęli nas umiejętnie we wsparcie sprawy beznadziejnej,
czyli naszej ukochanej drużyny narodowej w piłce nożnej. Ponad
55% pytanych uważało ich za sponsora UEFA Euro 2012, którym
nie byli. Prześcignęli wszystkich oficjalnych partnerów UEFA.
Twierdzą, że między innymi dzięki tym działaniom pozyskali
nowych, zamożniejszych klientów i uzyskali znaczące wzrosty
sprzedaży. Do tego jeszcze wypromowali nową gwiazdę polskiego footballu – Adamiakową”.

REKLAMA
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WZOROWY FM-X

Żabka Polska zaoferuje blisko
250 miejsc pracy w logistyce

Zmodernizowany reach-truck STILL FM-X został zakwalifikowany do grona finalistów „Dobry Wzór 2014” – jedynego w Polsce konkursu, który profesjonalnie ocenia
jakość designu produktów dostępnych na naszym rynku.

ÔÔŹródło: Żabka Polska, Foto: Pruszcz Gdanski Centrum Logistyczne

ÔÔ Źródło: STILL, Foto: FM-X

Program „Dobry Wzór” jest jednym z projektów Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – instytucji, która promuje wzornictwo i design od 64 lat. To już dwudziesta
pierwsza edycja konkursu. W jego ramach
wyróżniane są produkty rozmaitych
branż. Pod uwagę brane są wszelkie ciekawe, innowacyjne i atrakcyjne rynkowo
rozwiązania w zakresie estetyki i funkcjonalności.
STILL FM-X został zauważony przez
kapitułę ze względu na ponadprzeciętną efektywność, ekonomikę eksploatacji
i skuteczność. – System aktywnej stabilizacji wysięgnika skraca nieproduktywny
czas pracy aż o 80 procent, a innowacyjna
konstrukcja masztu i wzmocniony me-

chanizm podnoszenia przyśpieszają załadunek. Wózek jest bezpieczny, przyjazny
w obsłudze, ma wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny, która nie wzrosła
w stosunku do poprzednika mimo wielu
ulepszeń – czytamy w uzasadnieniu.

Certyfikat Idealny
Pracodawca 2014
ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

Firma DHL Express (Poland), będąca światowym
liderem na rynku międzynarodowych i krajowych
przesyłek ekspresowych, po raz kolejny otrzymała
certyfikat Idealnego Pracodawcy w prestiżowym
rankingu „Idealnych Pracodawców 2014”. W tegorocznym zestawieniu firma DHL Express (Poland)
zajęła znaczące pozycje w dwóch kategoriach:
Biznes – 47 miejsce, oraz Inżynieria – 78. Uczestniczący w badaniu studenci wysoko ocenili m.in.
atrakcyjność firmy w kontekście rozważanego
przez nich potencjalnego pracodawcy. Od lat na
bardzo wysokim poziomie utrzymuje się również
rozpoznawalność DHL Express (Poland) wśród
studentów, która wynosi aż 94%.

Grupa Integer.pl
z tytułem Innowatora
WPROST 2014 Roku!
ÔÔŹródło: Integer.pl, Foto: Innowatory

Grupa Integer.pl zwyciężyła w rankingu tygodnika WPROST i otrzymała tytuł „Innowatora
Roku 2014” w kategorii „usługi dla biznesu”. Firmę
doceniono za nieustanne rewolucjonizowanie
usług pocztowo-kurierskich przez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dla m.in. sektora e-commerce. Nagrody przyznano w 8 kategoriach
podczas uroczystej gali, która odbyła się 23. października w Warszawie. Innowatory WPROST są
przyznawane od 2011 roku firmom, które uznaje
się za liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki.

Ranking „Universum TOP 100” prezentuje
listę Idealnych Pracodawców 2014, wskazanych w badaniu przez 23 599 studentów z 71
polskich wyższych uczelni. To niezależne, przeprowadzane co roku badanie jest źródłem
wiedzy na temat preferencji zawodowych studentów i postrzegania przez nich potencjału
pracodawcy. Kolejny rok z rzędu zdecydowaną
pozycję najlepszego pracodawcy w tym zestawieniu zajmuje DHL Express (Poland).

l

Ranking „Innowatory WPROST” powstał na
podstawie badania Innovation Research 2014,
które przeprowadzono na próbie pół tysiąca
największych polskich przedsiębiorstw oraz
kilku tysięcy mniejszych firm działających
w najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. W ankiecie pytano m.in. jaki procent
zysków firmy właściciele są w stanie przeznaczyć na działalność innowacyjną, czy tworząc
nowoczesne projekty są otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i jak szybko inwestycje w innowacje zwracają się z procentem.
Nagrody przyznano w 8 kategoriach, takich jak
na przykład: usługi dla biznesu, farmacja czy
telekomunikacja.

l

Żabka Polska zaoferuje blisko 250 miejsc pracy
w nowo wybudowanym Centrum Logistycznym w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy Trójmiasta i okolic znajdą zatrudnienie na stanowiskach takich jak m.in.: kierownik magazynu,
transportu, magazynier czy operator wózków
widłowych. Rekrutacja ruszy na przełomie
2014/2015 roku.
Żabka Polska jest właścicielem największej
w kraju sieci sklepów typu convenience Żabka, a także sieci supermarketów Freshmarket,
liczących obecnie łącznie 3800 placówek.
W związku z dynamicznym rozwojem firma
planuje uruchomienie kolejnego centrum logistycznego, którego otwarcie przewidziane
jest na kwiecień przyszłego roku. Centrum logistyczne w Pruszczu Gdańskim jest już czwartym obiektem tego typu. Pozostałe mieszczą
się w Plewiskach (k. Poznania), Tychach oraz
Nadarzynie (k. Warszawy).
Stanowiska, na jakie poszukiwani będą przyszli pracownicy to między innymi: kierownik
magazynu, transportu, a także specjalista do
spraw logistyki. Żabka Polska zapewni miejsca
pracy dla magazynierów, operatorów wózków
widłowych i 100. pracowników kompletacji.
Oprócz nich, szansę na znalezienie miejsca
zatrudnienia mają także koordynatorzy obszarów IT, bezpieczeństwa i nadzoru, chłodni
i mroźni, akcyzy, zwrotów oraz załadunków.
Niemal 20 osób otrzyma pracę w obszarze rozliczeń regionalnych.
Konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszego systemu logistycznego, otwierając kolejne centra dystrybucyjne oraz wprowadzając
najnowocześniejsze rozwiązania w łańcuchu
dostaw, dzięki czemu jesteśmy obecnie jedną
z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Oferujemy stabilne warunki zatrudanienia
oraz możliwość rozwoju kariery w nowoczesnej firmie handlowej – mówi Julio Duarte, Wiceprezes spółki Żabka Polska.
Całkowita powierzchnia centrum logistycznego wynosi 28 tysięcy m2. Powierzchnia
magazynowa zajmuje 26 tysięcy m2. Pozostała przestrzeń zostanie zaaranżowana na powierzchnie biurowe.
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Poczta Polska w przetargu na
operatora wyznaczonego
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska weźmie udział w przetargu na operatora wyznaczonego, który będzie świadczył powszechne usługi pocztowe w latach 2016 – 2025. Konkurs ogłosi Prezes UKE. Operator wyznaczony
to rozwiązanie wprowadzone przez dyrektywy pocztowe Parlamentu Europejskiego i Rady, aby administracja państwowa mogła
wywiązać się ze swojego obowiązku wobec obywateli w zakresie
dostępności do powszechnych usług pocztowych. Rozwiązanie to
ma pogodzić liberalizację rynku pocztowego z dostępnością dla
obywateli podstawowych usług o dobrym standardzie, świadczonych po przystępnej cenie. Aktualnie w większości państw Unii
funkcję operatora wyznaczonego pełnią firmy całkowicie lub częściowo należące do państwa.
KTO MOŻE ZOSTAĆ OPERATOREM WYZNACZONYM?
Analiza wymagań sprecyzowanych w ustawie Prawo pocztowe z 23 listopada 2012 r. wskazuje, że obecnie tylko Poczta Polska ma zdolność
ekonomiczną i techniczną stawianą podmiotowi, który chce przystąpić
do konkursu na operatora wyznaczonego. –Decyzja o wystartowaniu
w przetargu jest dla nas oczywista. Posiadana przez nas sieć około 7500
placówek pocztowych i liczba zatrudnionych ponad 25 tysięcy listonoszy może zagwarantować efektywne i bezpieczne usługi pocztowe na
terenie całej Polski. Służymy Polakom od ponad 455 lat, zmiany które
wdrożyliśmy w ostatnich latach i nowe inicjatywy sprawiają, że jesteśmy
dobrze przygotowani na nadejście ery komunikacji cyfrowej – mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej.

l

SPEEDMAIL NAGRODZONY

ÔÔ Źródło: Speedmail, Foto: Janusz Konopka – Speedmail oraz Cezary Szymanek – BBWP

Tytuł Business Premium jest przyznawany firmom, które mają
szczególnie atrakcyjną ofertę produktów lub usług skierowanych do sektora biznesowego. Operator pocztowy Speedmail
został laureatem nagrody przyznawanej przez tygodnik gospodarczy Bloomberg Businessweek Polska.

l

Speedmail od momentu powstania firmy w 2011 roku koncentruje się na rynku biznesowym. – Nasze usługi oferujemy zarówno przedsiębiorstwom jak i administracji publicznej. Obsługujemy największych nadawców korespondencji masowej takich
jak np. instytucje finansowe, operatorzy telekomunikacyjni, czy
urzędy miast, ale również dużo mniejszych nadawców – np. kancelarie prawne czy niewielkie biura – mówi Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail.

REKLAMA

PRZENOŚNIKI ROLKOWE

NIEZAWODNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
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02-981
Warszawa
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361• •tel.:
587 09
3972
55..56
02-241
Warszawa
• ul. Przedpole
tel. 22 868
(73) • www.olejnik.pl
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EKOMERSY 2014

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: Ekomersy 2014

Paczkomaty® InPost zostały po raz kolejny nagrodzone Ekomersami – prestiżowymi
wyróżnieniami przyznawanym dostawcom usług dla e-commerce. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 22. października w Warszawie i była
zwieńczeniem VII Targów eHandlu.
E-klienci i jury po raz trzeci z rzędu wyróżnili Paczkomaty® InPost w kategorii „Najlepszy produkt/usługa wspierająca logistykę e-sklepu”. Innowacyjne terminale
zdeklasowały rywali również w kategorii
„Produkt/usługa wspierająca ekspansję
międzynarodową e-sklepów”. Za szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku e-commerce został wyróżniony Rafał Brzoska, prezes Grupy Kapitałowej Integer.pl.
Nagroda w kategorii „Najlepszy produkt/usługa wspierająca logistykę e-sklepu” jest przyznawana za innowacyjne

Alfa Projekt z wyróżnieniem
RRC Gold Partner
ÔÔŹródło: Alfa Projekt, Foto: Alfa Projekt – Statuetka Gold Partner

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne
rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla branży automatycznej identyfikacji – zdobyła tytuł Gold
Partner of the Year przyznawany przez firmę
RRC Poland. Nagrodę wręczono za najwyższą
sprzedaż urządzeń dedykowanych sektorowi telekomunikacyjnemu i auto-ID, takich jak
czytniki kodów kreskowych i terminale mobilne. Dzięki długofalowej współpracy z wiodącymi producentami sprzętu sieciowego Alfa Projekt stale zwiększa zakres i jakość oferowanych
usług, docierając do coraz szerszego grona
klientów biznesowych.
Tytuł Gold Partner 2014 został wręczony
podczas dorocznej konferencji organizowanej

POCZTA POLSKA
DOŁĄCZA DO
E-IZBY!

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

technologie służące branży e-commerce,
które przyczyniają się do podnoszenia
atrakcyjności zarówno pojedynczych
sklepów internetowych, jak i całego rynku
e-handlu. Jak wskazują analizy, e-sprzedawcy, którzy nie zaoferują opcji „kilknij
i odbierz”, której najdoskonalszą wersję
stanowią właśnie Paczkomaty® InPost, poniosą istotne ryzyko braku wzrostu sprzedaży online . Ograniczone opcje dostawy
są powodem rezygnacji z zakupów dla
blisko ¾ kupujących (73%).

l

przez RRC – jednego z największych dostawców produktów sieciowych i telekomunikacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest
to już czwarte wyróżnienie otrzymane przez
Alfa Projekt za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sprzedaży urządzeń. W latach 2008 i 2013
spółkę nagradzano tytułami Silver Partner of
the Year, natomiast w roku 2012 – tytułem The
Best Partner of the Year. Alfa Projekt współpracuje z największymi firmami produkującymi
specjalistyczny sprzęt dla sektora automatycznej identyfikacji, takimi jak: Datalogic – wiodącym producentem skanerów przemysłowych
oraz przenośnych terminali, Motorola – liderem nowoczesnych rozwiązań auto-ID, czy też
Zebra – producentem drukarek przemysłowych, posiadającym największy udział w rynku
w tym segmencie.

Izba Gospodarki Elektronicznej od początku swojego istnienia realizuje kilkanaście projektów zarówno skierowanych
do biznesu, jak i do konsumentów. Teraz
w szeregi członkowskie e-Izby wstąpiła
Poczta Polska, która podejmowała wcześniej współpracę z e-Izbą o charakterze
projektowym.
– Poczta współpracuje z Izbą Gospodarki
Elektronicznej od samego początku jej
istnienia, zrealizowaliśmy wspólnie kilka
projektów, można więc powiedzieć że oficjalne przystąpienie do e-Commerce Polska było jedynie kwestią czasu – wyjaśnia
Marek Cynowski, Pełnomocnik ds. eCommerce w Poczcie Polskiej.
Poczta Polska skutecznie wdraża strategię polegającą na rozwoju najbardziej
perspektywicznych segmentów biznesu, w tym e-handlu. – Poczta Polska dla
eCommerce to obecnie znacznie więcej
niż usługi logistyczne, rozwijamy parasolową usługę, która łączy dystrybucję
paczek z usługami finansowo-ubezpieczeniowymi oraz e-usługami – dodaje
Cynowski.
Poczta identyfikuje się z celami realizowanymi przez eIzbę, w tym koncentracji na rozwoju polskiej branży eCommerce. Przy wsparciu i zaangażowaniu
członków e-Izby prowadzona jest kampania społeczno – edukacyjna „Kupuję
w Internecie”, której zadaniem jest pokazanie konsumentom, że zakupy w Internecie są łatwe, szybkie i wygodne. Druga edycja akcji została ponownie objęta
honorowym patronatem Ministerstwa
Gospodarki.

l l
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EPAL
WSPÓŁPRACUJE
Z WYŻSZYMI
UCZELNIAMI

ÔÔ Źródło: EPAL, Foto: EPAL

Polski Komitet Narodowy Epal realizuje
swoją strategię współpracy z uczelniami
wyższymi. W dniu 30 września 2014 roku
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
miało miejsce otwarcie sali dydaktycznej
PKN Epal. W otwarciu uczestniczyli Prezes Roman Malicki, V-ce Prezes Andrzej
Szantyka a także Kanclerz WSL prof. Ireneusz Fechner oraz dr Mateusz Wiliński.
Sala została odnowiona, stała się w pełni multimedialna a dzięki PKN Epal została wyposażona w różnego rodzaje
palety EPAL – począwszy od typowych
palet EPAL-1, poprzez znane nam palety
EPAL-2 i EPAL-3 a skończywszy na nowej
półpalecie. Na ścianach pojawiły się znane nam już Karty Oceny Palet oraz inne
materiały poglądowe. Sala ta służyć będzie studentom do ich codziennej nauki
a także jako miejsce spotkań, wymiany
doświadczeń i szkoleń z przedstawicielami PKN EPAL.
Zacieśniono również współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, z Wydziałem

Na zdjęciu od lewej: Prezes Roman Malicki, V-ce Prezes Andrzej Szantyka a także Kanclerz WSL prof. Ireneusz Fechner.

Zarządzania i Ekonomiki Usług. W dniu
7 października, w czasie uroczystej gali
inauguracji roku akademickiego miało
miejsce „otwarcie” pracowni logistycznej,
gdzie studenci będą mogli doświadczyć
pracy z paletami EPAL.
W pracowni czeka na nich nowoczesny, miniaturowy magazyn a w nim m.n.
symulator wózka widłowego, podajniki
i sortownice a także zestaw regałowy wraz
z systemami pickingu. Uzupełnieniem
tych funkcjonalności są certyfikowane
palety EPAL, które budować będą wśród
studentów a w przyszłości logistyków,
świadomość jakości.

– Tego rodzaju przedsięwzięcie z pewnością pomoże przyszłym logistykom odnaleźć się w realnym świecie logistyki magazynowej – ocenił Paweł Wojciechowski,
Pełnomocnik Zarządu PKN Epal ds. Rozwoju w czasie wspólnej wizytacji laboratorium z prof. dr hab. Mariuszem Jedlińskim
– współautorem projektu. – Nasza współpraca dopiero się rozpoczyna. W przyszłości
chcemy szkolić studentów oraz spotykać się
z przedstawicielami lokalnego biznesu ale
najbliższą przyszłość wiążemy z cyklem wykładów w temacie palet EPAL oraz w temacie zasad obrotu paletami w pool’ach otwartych – dodaje Paweł Wojciechowski.

IDENTYFIKACJA PLACÓWEK CENTRUM FINANSÓW AVIVA

ÔÔ Źródło: OEX, Foto: Aviva

Grupa OEX – jeden z największych podmiotów na rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, oferujący m.in. rozwiązania z zakresu identyfikacji wizualnej – zrealizowała projekt obejmujący oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne 10 nowych
placówek ubezpieczyciela, działających w ramach nowej sieci Centrum Finansów Aviva.
W ramach współpracy z Avivą Grupa OEX odpowiadała za produkcję i montaż elementów identyfikacji wizualnej ubezpieczyciela: logotypów, kasetonów elewacyjnych, stanowisk obsługi
klienta, ścian wizerunkowych, przepierzeń oraz detali architektonicznych. W gestii dostawcy usługi znalazły się również rekomendacje technologiczne dotyczące poszczególnych materiałów oraz pozyskanie pozwoleń urzędowych.
Decydująca dla wyboru dostawcy okazała się bardzo wysoka
jakość wyprodukowanych elementów oraz dobra współpraca
podczas projektu pilotażowego. Usługodawca wykazał się dużą
elastycznością i terminowością – mówi Adrian Jarosz, wiceprezes Avivy, kierujący Centrum Finansów Aviva.
Wystrój placówek sieci Centrum Finansów Aviva charakteryzuje się nowoczesnym designem i oryginalną kolorystyką, zgodną z systemem identyfikacji wizualnej klienta. Projekt oznakowania pierwszych dziesięciu lokalizacji nowej sieci należącej do
ubezpieczyciela został zrealizowany w ciągu kilku miesięcy.

l
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POCZTA Z NAGRODĄ EFFIE

ÔÔ Źródło: poczta Polska, Foto: Effie bronze iogo

Poczta Polska otrzymała prestiżową nagrodę Effie Awards za
kampanię marketingową Świąteczna Paczka Korzyści. Statuetki Effie przyznawane są najbardziej efektywnym kampaniom reklamowym. Jury złożone z ekspertów branży wyłania
zwycięzców wg. ściśle określonych kryteriów: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele, idea komunikacyjna, jej rozwinięcie
w działania reklamowe oraz efekty komunikacji.
– Znalezienie się wśród laureatów Effie to duże wyróżnienie dla
Poczty Polskiej. Oznacza, że potrafimy realizować skuteczne
działania marketingowe – zgodnie z najlepszymi praktykami na
rynku. Znajdujemy się w jednym szeregu z najbardziej skutecznymi markami w Polsce – mówi Marcin Szymkowiak, dyrektor
Biura Marketingu i Filatelistyki.
Kampania „Świąteczna Paczka Korzyści” Poczty Polskiej zdobyła
już wyróżnienie w tegorocznym konkursie Golden Arrow w kategorii „Promocja sprzedaży BtoB”. Osią kampanii był Internet: działania
w wyszukiwarce Google i kampania marketingowa. Głównym elementem rozwiązania kreatywnego były pierniki z lukrowanymi symbolami najważniejszych zalet oferty – niskiej ceny wysłania paczki,
gwarancji terminowej dostawy i zestawu świątecznych pudełek.
Kampanię przygotowały i zrealizowały dla Poczty Polskiej dom
mediowy Mindshare Polska i agencja marketingowa CAM Media.
Gala Effie Awards odbyła się 6.10 br w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Była to 15 polska edycja tego najbardziej prestiżowego konkursu w branży reklamowej.

CZY POLSCY INTERNAUCI
ODWIEDZAJĄ ZALANDO?

Ponad 81 proc. miast
w zasięgu Speedmail
ÔÔŹródło: Speedmail

Prywatny operator pocztowy Speedmail dynamicznie rozwija się w polskich miastach –
w jego zasięgu znalazło się już 81,6 proc. miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców.
Dotychczasowy rozwój operatora pocztowego Speedmail koncentrował się na rozbudowie
zasięgu doręczeniowego w dużych miastach.
– Jesteśmy operatorem obsługującym nadawców korespondencji masowej – zarówno przedsiębiorstw jak i administracji publicznej. Większość ich adresatów mieszka w miastach, dlatego
już 4 na 5 miejscowości zamieszkiwanych przez
ponad 50 tys. mieszkańców jest w naszym zasięgu doręczeniowym. Nadal pracujemy nad jego
rozbudową i do końca 2014 roku planujemy dostarczać korespondencję we wszystkich tej wielkości miastach w Polsce – mówi Janusz Konopka,
prezes zarządu Speedmail.
Speedmail dostarcza korespondencję na
terenie już ponad 150 miast różnej wielkości
w całej Polsce. Zasięg doręczeniowy jest systematycznie poszerzany, głównie o obszary podmiejskie i gminy satelitarne wokół największych aglomeracji. W ostatnim czasie otwarto
nowe placówki m.in. w Bieruniu, Czechowicach-Dziedzicach oraz Mielcu.

l

ÔÔ Źródło Gemius, Foto: Infografika

Sklep internetowy Zalando.pl odwiedza prawie co dziesiąty polski internauta. Interesują się nim głównie kobiety. Podobnie jest w Danii, gdzie ośmiu na dziesięciu
internautów odwiedzających Zalando.dk to przedstawicielki płci pięknej.
Zalando to największy w Europie sklep odzieżowy działający w sieci. Działa w piętnastu
krajach, w tym w Polsce. Na początku października 2014 roku firma Zalando debiutowała na giełdzie we Frankfurcie, oferując około 10 proc. swoich udziałów. Liczba ta nie
jest bez znaczenia w kontekście polskich internautów. Dlaczego?
[sub]Niemal co dziesiąty polski internauta odwiedza Zalando.pl
Najnowsze wyniki publikowanego co miesiąc badania Megapanel PBI/Gemius (lipiec 2014 roku) pokazują, że niemal co dziesiąty (9 proc.) polski internauta powyżej
15 roku życia odwiedza stronę Zalando.pl. Oznacza to, że zajmuje ona pozycję lidera
w zestawieniu najpopularniejszych sklepów z odzieżą w polskim internecie.
– Zalando szybko zyskało popularność wśród polskich internautów. Było to możliwe
głównie dzięki dużym wydatkom marketingowym, szerokiej ofercie produktowej oraz
czytelnej i przyjaznej polityce darmowych zwrotów – uważa Mateusz Gordon, ekspert
od e-commerce w firmie Gemius.
Kobiety odwiedzają Zalando.pl niemal dwa razy chętniej (64 proc.) niż mężczyźni
(36 proc.). Co więcej, połowa osób przeglądających ofertę tego e-sklepu to internauci
między 15 a 34 rokiem życia.
Strona Zalando.pl pierwszy raz pojawiła się w badaniu Megapanel, realizowanym od 10
lat przez firmę Gemius na zlecenie PBI, w październiku 2012 roku. Od razu zajęła drugie miejsce w rankingu sklepów odzieżowych, tuż za Bonprix.pl. W tamtym okresie stronę Zalando.pl
odwiedziło niemal 6 proc. polskich internautów powyżej 15 roku życia. Popularność tego e-sklepu rosła na tyle dynamicznie, że rok później jego stronę internetową odwiedziło 12 proc.
polskich internautów (listopad 2013).
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KOLEJNY REKORD TOP
4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ÔÔ Red.

Wrzesień, pierwszy miesiąc po wakacyjnej przerwie, wykazał
rekordowe zainteresowanie publikowanymi ofertami, w statystykach „sypnęło” jak z rogu obfitości pokazując aktywność
uczestników logistycznego rynku.
To rekordowy miesiąc, 21 479 wejść we wszystkie oferty publikowane na portalu, jest najlepszym jak dotąd wynikiem, oferty wózków widłowych przekroczyły granicę dziesięciu tysięcy
wejść osiągając wynik 10200 kliknięć (wzrost o 20%). Wózki
widłowe to nadal najliczniejsza grupa produktowa na portalu,
z 47% udziałem kliknięć w odniesieniu do wszystkich ofert. To
kolejny miesiąc tak znaczących wzrostów w niemal wszystkich
grupach produktowych, można się było tego spodziewać, wszak
na portalu coraz więcej ofert i internauci maja z czego wybierać.
Rynek logistyki sprzętowej rośnie, już i tak bardzo bogata
oferta, powiększa się o nowe marki, nie inaczej jest na portalu,
pojawiły się oferty nowej marki HELI i już w pierwszym pełnym
miesiącu publikacji ofert, jedna z nich przewodzi w rankingu.
Wszystkie grupy rodzajowe odnotowały znaczące wzrosty, największy nominalnie wzrost notują czołowe wózki widłowe 5212
kliknięć, o 713 więcej (16%) niż w sierpniu. Wózki magazynowe
zanotowały 3296 wejść w oferty, o 639 więcej (24%) niż w poprzednim miesiącu, a wózki systemowe 442 wejścia w oferty,
o 163 więcej(58%) w stosunku do sierpnia. Oferty wózków typu
Reach truck miały 1023 wejść, o 119 więcej(13%) jak w sierpniu,
o 47 wejść więcej (26%) niż w sierpniu zanotowała grupa rodzajowa okreslona jako pozostałe, skupiająca pod tym hasłem wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, w sumie kliknięto
227 razy w oferty tej grupy wózków.

l

Sześć ofert regałów w czołówce rankingu Top 4
ÔÔRed.

We wrześniu nieco osłabło tempo wzrostu wejść w oferty regałów,
niemniej nadal blisko granicy trzech tysięcy kliknięć, nominalnie jest
to o 65 wejść mniej(-2%), wynik 2930 kliknięć, nie można uznać za zły.
Statystyki wejść we wszystkie oferty zanotowały rekord, 21479 kliknięć
w publikowane oferty sprzętu i wyposażenia magazynu. Budujący
wynik, odmiennie niż w ofertach regałów, gdzie na dziesięć aktywnych grup rodzajowych, oferowanych na portalu regałów, tylko jedna
notowała wzrost. Najbardziej „popularne” regały paletowe okazały się
jedną dwóch grup rodzajowych „na plusie” w stosunku do ubiegłego
miesiąca. Zyskały 14%, notując 660 wejść w oferty, nominalnie daje to
83 kliknięcia, oferty tej grupy rodzajowej, notują coraz więcej wejść, co
nie dziwi, ponieważ jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj regałów. Druga grupa rodzajowa, określona jest mianem „inne” i zyskała 8%,
notując 280 wejść, nominalnie jest to 20 kliknięć więcej.
Pozostałe grupy rodzajowe notowały spadki, nominalnie najwięcej
straciły oferty regałów wjezdnych 41 wejść mniej(-13%), następnie oferty regałów półkowych, 34 wejścia mniej (-6%), regały automatyczne 25
wejść mniej(-10%). Inne grupy rodzajowe jak oferty regałów wspornikowych 20 wejść mniej (-5%), oferty regałów windowych 17 wejść mniej
(-15%), karuzelowych 13 wejść mniej (-8%), oferty regałów ruchomych 12
wejść mniej( – 9%), czy najmniejszy spadek ofert regałów grawitacyjnych
6 wejść mniej(-3%). Statystyki pokażą każde zachowanie się internautów,
które jak widać czasami może zaskakiwać, chociaż z drugiej strony

l

Wrześniowe Top 4 opon do wózków widłowych
ÔÔRed.

Po sierpniowym znacznym wzroście w ofertach opon do wózków widłowych, we wrześniu nastąpiła „korekta” – używając giełdowego języka. W oferty opon do wózków widłowych kliknięto we wrześniu 1765
razy, nominalnie o 83 wejścia mniej(4%) niż w poprzednim miesiącu.
Spośród grup rodzajowych opony pneumatyczne zanotowały 5% spadek wejść w oferty, opony superelastyczne mają 6% spadek, a opaski amortyzujące zanotowały 1% wzrost wejść w stosunku do sierpnia. Zanotowane
wyniki nie korespondują z ogólnym wzrostem wejść w oferty na portalu,
zanotowanym we wrześniu 21479 kliknięć, jest swoistym rekordem na portalu. Zmniejszył się tym samym udział kliknięć w oferty opon do wózków
widłowych, z 10 na 9%, liczony do wszystkich wejść na portalu.
We wrześniu pierwsze miejsce w Top 4 opon do wózków widłowych
zajęła oferta opony „Solideal Ecomatic TR” z liczbą 133 wejść. Solideal
Ecomatic – dwuwarstwowa (pełna) opona przemysłowa charakteryzująca się wysoką stabilnością, odpornością na ścieranie, bardzo dobrą
trakcją. Jest przeznaczona do urządzeń o umiarkowanej intensywności
eksploatacji. Jest korzystnym wyborem za umiarkowaną cenę.
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RYNEK LEASINGU WÓZKÓW WIDŁOWYCH
PO TRZECH KWARTAŁACH BR.

ÔÔ Red.

Związek Polskiego Leasingu podał dane o leasingu wózków widłowych za trzy kwartały br., zebrane, od firm w nim zrzeszonych.
Po analizie, widać, że na rynku leasingu zachodzą zmiany jakościowe, rynek urósł w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego o 14% pod względem wartości umów w 2013 r. było 283,31 mln. zł. a w 2014 r. jest 322,9 mln. zł. Analogicznie rynek
pod względem ilościowym urósł o 22%, odnotowując w 2013 roku 3683 wózki, a w 2014 roku 4501 wózków widłowych w leasingu. W roku ubiegłym rynek leasingu rósł kwartał do kwartału, jednak ta sytuacja nie powtórzyła się w tym roku, w trzecim
kwartale notuje się nieco słabsze wyniki niż w drugim kwartale 2014 roku.
W trzecim kwartale br. wartość podpisanych umów wyniosła
115,43 mln zł., nominalnie o 1,2 mln zł. mniej niż w II kw.(-1%),
a ilość wyleasingowanych wózków wyniosła 1414 szt., nominalnie to o 236 wózków mniej (-14%) niż w poprzednim kwartale.
Zatem jest ujemna dynamika kiedy porównujemy II kwartał do
III kwartału w br. inaczej niż to było w roku ubiegłym. Co zatem
może oznaczać ta zmiana, czy rysuje się tendencja spadkowa,
trudno jednoznacznie stwierdzić. Ogólny „klimat” gospodarczy
nie jest najlepszy, wyniki gospodarek europejskich w ostatnich
miesiącach trzeciego kwartału notowały spadki. W Polsce też, jest
lekka korekta, więc ta sytuacja na pewno ma przełożenie, pytanie
jak duże i jak długo o będzie trwało. Patrząc jednak na całościowe
wyniki, rynek leasingu wózków widłowych rośnie i nawet, gdy nastąpi spowolnienie, to nie powinno mieć wpływu na rysujące się
dodatnie saldo.

l

BARDZO DOBRE WYNIKI UPS ZA III KW. 2014 R.

ÔÔ Źródło: UPS, Foto: UPS

Spółka UPS® (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za III kwartał 2014 r., który wyniósł 1,32
USD i był wyższy o 13,8% niż w III kwartale poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 8,3% dzięki zrównoważonemu
wzrostowi we wszystkich trzech segmentach.
Dzienny wolumen przesyłek w Stanach Zjednoczonych był wyższy o 6,9%
w związku z silniejszym popytem ze strony
klientów zarówno z rynku B2C, jak i rynku
B2B. Wolumen międzynarodowych przesyłek eksportowych zwiększył się o 9,4%,
do czego przyczynił się silny wzrost odnotowany w Azji i Europie. Spółka UPS dostarczyła na całym świecie 1,1 mld przesyłek, co oznacza wzrost o 6,9% z poziomu
odnotowanego w III kw. 2013 r.
− Dobre wyniki wykazane w analizowanym kwartale potwierdzają naszą
zdolność do osiągania wyników powyżej
średniej rynkowej i generowania dodatniej dźwigni operacyjnej − powiedział
prezes i dyrektor generalny UPS, David
Abney, − Nadal inwestujemy w technologie i rozwój możliwości operacyjnych
na całym świecie, aby zapewnić klientom
oczekiwane przez nich rozwiązania długoterminowe.

nerowała wolne przepływy pieniężne na
poziomie 2,8 mld USD. Spółka wypłaciła
dywidendę w wysokości 1,8 mld USD,
co w porównaniu z rokiem poprzednim
stanowi wzrost o 8,1% w przeliczeniu na
akcję, a także wykupiła 20,6 mln akcji własnych za około 2,1 mld USD.

PRZESYŁKI KRAJOWE W STANACH
ZJEDNOCZONYCH
Przychody krajowe w Stanach Zjednoczonych wzrosły do 8,7 mld USD i były wyższe
o 5,3% w porównaniu z III kw. 2013 r. Odnotowano wzrost dziennego wolumenu przesyłek o 6,9%, przy czym wzrost ten był największy w przypadku przesyłek lądowych
(Ground) i odroczonych (Deferred), których
liczba wzrosła odpowiednio o 7,7% i 5,9%.
Segment e-commerce nadal był motorem
silnego wzrostu na rynku B2C. Wyższy był
również wolumen przesyłek na rynku B2B.
W analizowany kwartale UPS zapowiedziała rozszerzenie sieci alernatywnych
punktów doreczeń Access Point na obszar
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
W okresie dziewięciu miesięcy zakoń- Nowego Jorku i Chicago. Ogłoszono placzonym 30 września 2014 r. UPS wyge- ny utworzenia nowych lokalizacji – obok
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ponad 4400 istniejących już UPS Stores
– w innych amerykańskich miastach do
końca 2015 r.
PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE
Dzienny wolumen przesyłek międzynarodowych wzrósł o 6,7%, a przychody ze
sprzedaży w tym segmencie zwiększyły
się o 5,5% i wyniosły 3,2 mld USD. Wolumen przesyłek eksportowych zwiększył
się o 9,4%, przy czym wzrost w tym segmencie miał miejsce we wszystkich obszarach geograficznych. Wzrost wolumenu przesyłek wyniósł 16% w wypadku Azji
i 14% w wypadku Europy.
Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie 460 mln USD (wzrost
o 10,3%), przy marży operacyjnej na poziomie 14,5% czyli wyższej w stosunku do
ubiegłego roku o 70 punktów bazowych.
Wyższy poziom marży był efektem podjętych w omawianym kwartale działań mających na celu zwiększenie przychodów
i obniżenie kosztów.
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Prologis, Inc., w trzecim kwartale 2014 r.
ÔÔŹródło: Prologis

WYNAJEM POWIERZCHNI
W Europie Środkowo-Wschodniej Prologis wynajął ponad 387 000 metrów kwadratowych, o 57 procent więcej niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Transakcje zawarte w Polsce stanowiły ponad 38 procent wszystkich umów najmu podpisanych przez dewelopera w regionie. Firma podpisała nowe umowy najmu obejmujące 178 000 metrów
kwadratowych i przedłużyła umowy o łącznej powierzchni 173 000
metrów kwadratowych. Pozostałą część stanowiły umowy krótkoterminowe. Współczynnik wolnej powierzchni znajdującej się w portfolio
Prologis CEE wyniósł 7,7 procent na koniec trzeciego kwartału.

ZMIANY STRUKTURALNE
NA RYNKU LEASINGU

ÔÔ Foto: ZPL

Komentarz do wyników rynku leasingu Marcina Nieplowicza
– Dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku, Związku
Polskiego Leasingu.
Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe inwestycji
po wzroście o 31,8% r/r w I półroczu 2014 roku, w III kwartale
zwiększyła się o 19,0% w ujęciu rocznym. To bardzo dobry wynik,
świadczący o dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw w Polsce.
Potwierdza on, że pracodawcy traktują obecne spowolnienie
gospodarcze jako przejściowe i w związku z tym nie rezygnują
z zaplanowanych inwestycji. Te same wnioski płyną z danych
o rynku pracy, gdzie sytuacja systematycznie poprawia się od
ponad roku. Zarówno tempo spadku bezrobocia w naszej gospodarce, jak i wzrostu zatrudnienia w firmach wyprzedzają normalne sezonowe zmiany.
Obserwując strukturę rynku leasingu ruchomości widać
przede wszystkim wyraźne wzrosty finansowania pojazdów lekkich. To dlatego, że nowe przepisy w odliczaniu podatku VAT od
zakupu aut osobowych przez przedsiębiorców są korzystne dla
leasingu pojazdów z segmentu premium. W rezultacie sprzedaż
marek premium w ciągu pierwszych trzech kwartałów wzrosła
w Polsce o ponad 28 proc., przy 15-proc. dynamice dla wszystkich rejestracji nowych aut. Po drugie, od początku roku obserwujemy stabilną kontrybucję segmentu maszyn do wzrostu
całej branży leasingowej.
To pochodna wysokiego stopnia wykorzystania zdolności
produkcyjnych w Polsce (80,9% na koniec III kwartału wg danych
NBP) oraz wyraźnego odbicia, które obserwujemy w branży
budowlanej. Warto również zwrócić uwagę na rosnący udział
pożyczki w strukturze finansowania aktywów przez firmy leasingowe. W III kwartale br. już co szósta inwestycja była finansowana w ten sposób.

l

ZAKUPY I INWESTYCJE
W trzecim kwartale Prologis nabył 25 budynków o łącznej powierzchni
ponad 324 000 metrów kwadratowych w Polsce, Słowacji, Czechach i na
Węgrzech. Obiekty logistyczne zostały zakupione po cenie niższej od
kosztów odtworzenia.
Ponadto w tym czasie spółka ukończyła budowę czterech budynków
o łącznej powierzchni 70 500 metrów kwadratowych we Wrocławiu, Szczecinie i Bratysławie, w tym swój pierwszy magazyn typu SBU oferujący małe
moduły biznesowe. Obiekt o powierzchni 18 200 metrów kwadratowych,
położony w Prologis Park Wrocław III, jest już wynajęty w 75 procentach.
Pod koniec września Prologis ogłosił także, że na terenie niedawno
zakupionego Prologis Park Prague-Airport wybuduje obiekt typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 31 190 metrów kwadratowych dla firmy
ČERVA. W parku powstaje już obiekt spekulacyjny o powierzchni 30 000
metrów kwadratowych.

l

INFORSYS PO III
KWARTAŁACH 2014 R.

ÔÔ Źródło: Inforsys

Inforsys – ekspert logistyki pocztowej – zrealizował do końca III kwartału ponad 300 mln wydruków komercyjnych oraz
przygotował do wysyłki ponad 95 mln przesyłek pocztowych
dla swoich klientów, co oznacza wzrost o 15 % w porównaniu
z liczbą zrealizowanych operacji w 2013 roku.
„Nie spodziewaliśmy się aż takiego ożywienia na szeroko rozumianym rynku outsourcingu logistyki pocztowej. Wyraźna potrzeba szukania oszczędności spowodowała, że firmy w 2014
roku intensywnie przystąpiły do działań optymalizujących procesy biznesowe” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu
Inforsys S.A.
Podkreślił, że – mimo wdrażania nowych technologii – nadal dla znacznej części klientów wydruk przekazów transakcyjnych, realizowanie papierowych przesyłek marketingowych
oraz wysyłanie faktur jest bardziej atrakcyjne niż dystrybuowanie dokumentów tworzonych tylko w kanale cyfrowym.
„Treści wydrukowane na papierze są w dalszym ciągu postrzegane jako łatwiejszy i skuteczniejszy sposób przekazywania
informacji. Wiarygodność papieru – wbrew powszechnej opinii
– jest nadal konkurencyjna w stosunku do e-przekazów’’ – dodał Witold Szczurek.
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DEDYKOWANY BRANŻY NAPOJOWEJ

ÔÔ Źródło: POLSAD, Foto: NISSAN Forklift by UniCarriers

Kluczową kwestią przy wyborze odpowiedniego wózka widłowego jest dopasowanie jego parametrów do charakterystyki
danej branży, w której ma być wykorzystywany. Oprócz ważnych kwestii takich jak napęd, udźwig, wysokość podnoszenia,
gabaryty wózka wraz z określonym korytarzem roboczym istotną sprawą jest zapewnienie optymalnej pracy operatorowi
wózka widłowego.
NISSAN Forklift by UniCarriers posiada
w swojej ofercie wersję panoramiczną
(napojową) dedykowaną dla wózków
widłowych serii DX (czołowe z przeciwwagą o napędzie spalinowym LPG/Diesel i udźwigu od 2000 kg do 3200 kg),
która znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w branży napojowej i wszędzie tam
gdzie mamy do czynienie z wysokimi
ładunkami.
Wózek widłowy NISSAN Forklift serii DX
w wersji panoramicznej został zmodyfikowany tak, aby fotel operatora został podwyższony o 250 mm od standardowej wersji. Zwiększenie wysokości pozycji operatora
poprawia widoczność jazdy do przodu podczas transportu wysokiego ładunku.
ZALETY WERSJI PANORAMICZNEJ
(NAPOJOWEJ ):
• Bezpieczeństwo - Panoramiczna widoczność zapewnia bezpieczny transport wysokich ładunków.
• Wydajność - Brak konieczności jazdy
ny kierunku jazdy do tyłu eliminując
specyficznym ładunkiem. Optymalnym
wózkiem do tyłu na długich dystanprzy tym konieczność utrzymywania
rozwiązaniem w tym przypadku będzie,
sach. Duża widoczność ponad wysoki
skrętu tułowia.
• podwójny paletyzer - z funkcją pozycjoładunek pozwala operatorowi na beznowania i przesuwu wideł, który dzięki
pieczną jazdę do przodu zwiększając W przypadku branży napojowej oprócz
swojej konstrukcji umożliwia transport
wydajność.
właściwego wyboru wózka widłowego np.:
2 lub 4 palet jednocześnie (zależnie od
• Ergonomiczna pozycja operatora - pa- • wersji panoramicznej - kolejnym ważzapotrzebowania).
noramiczna widoczność ponad wysoki
nym punktem jest dobór odpowiednieładunek nie zmusza operatora do zmiago osprzętu roboczego do pracy z tak Wózki widłowe Nissan Forklift by Unicarriers są produkowane z zachowaniem
najwyższych norm japońskiej jakości
i w zgodzie ze środowskiem naturalnym. W centrum badań nad rozwojem
produktów umiejscowione są potrzeby
klienta stąd oprócz wersji standardowej rozwijane są specjalistyczne wersje
wózków, jak opisywana powyżej wersja
napojowa, czy wersja przeznaczona do
pracy w warunkach korozyjnych, agresywnych, lub napęd CNG.
Prawie 60 letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji wózków widłowych sprawia, że maszyny Nissan Forklift
są bezpiecznym, przyjaznym środowisku,
ergonomicznym narzedziem sprawdzającym się w każdych warunkach – właściwym narzędziem.
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NISSAN FORKLIFT BY UNICARRIERS
W NORMIE HACCP

ÔÔ Źródło: Polsad

Urządzenia techniki magazynowej wykorzystywane w przemyśle spożywczym,
zwłaszcza w branżach fermentacyjnej i rozlewniczej, pracują niejednokrotnie w warunkach wilgotnych, w środowisku o kwaśnym odczynie, z dużymi amplitudami temperatury, powodującymi skraplanie się wody na elementach konstrukcji i tworzenie
ognisk korozji. Ponadto, ze względu na normy higieniczne są one myte agresywnymi środkami chemicznymi. Dlatego wózki
widłowe i inne urządzenia biorące udział w procesie produkcji są narażone na zjawisko korozji i powinny być właściwie skonfigurowane podczas doboru.
waniem się wody i zanieczyszczeń. Montuje się również przednie błotniki, które zapobiegają wyrzucaniu wody przez koła
na maszt, na przewody hydrauliczne, czy na siłowniki masztu.
Szczególnie wrażliwe na działanie czynników żrących są elementy elektryczne, dlatego stosuje się gumowe osłony przekaźników. Konfigurując wózek należy również pamiętać o dodatkowych elementach, jak dobraniu właściwych niebrudzących
opon o bieżniku odpowiednim do pracy na wilgotnej i śliskiej
nawierzchni, czy bateriach trakcyjnych. W tak trudnych warunkach sprawdzą się baterie kwasowe o zmniejszonej konieczności
obsługi, lub baterie żelowe, w których wymiana gazowa została
ograniczona do minimum.
Warto też wspomnieć o specjalizowaniu wózków widłowych za
pomocą osprzętu dodatkowego, najczęściej pojawiają się tu obrotnice lub wywrotnice do rozładunku skrzynio-palet z owocami
lub warzywami. Klienci składali też zapotrzebowanie na inwenter
do palet (obracanie żółtych serów), a także sporym zainteresowaniem cieszyły się chwytaki typu PushPull oraz widły rolkowe
do bezpaletowego załadunku towaru do kontenerów morskich.
Większość producentów osprzętu produkuje swoje wyroby również w wersjach Fishing Industries do zastosowania w wilgotnym
środowisku oraz bardziej odporne na działanie kwasów.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu NISSAN FORKLIFT by UNICARRIERS oferuje pełną paletę rozwiązań oraz produktów, aby
jak najlepiej zaspokoić potrzeby klienta. Duże doświadczenie
pracowników Polsad, jak i całej sieci dilerskiej gwarantuje, jak
W wózkach elektrycznych, bo takie głównie są wykorzystywane najlepsze dobranie właściwej maszyny i dodatkowego osprzętu
w przemyśle spożywczym, stosuje się specjalną gumową osło- klientom branży spożywczej. Polsad Wyłączny Importer www.
nę silników od strony masztu, która chroni je przed przedosta- nissanforklift.pl
Zakup wózka widłowego przeznaczonego do pracy w tak trudnych warunkach, a nie w opcji standardowej, gwarantuje lepsze
wypełnienie norm HACCP. Korozja i łuszczenie się powłok, które mogą pojawić się w maszynach w standardowej konfiguracji, mogą zanieczyścić produkt spożywczy i narazić nie tylko na
stratę partii towaru, ale i wizerunku. Wózek przystosowany do
pracy w agresywnym środowisku będzie mniej awaryjny, czyli
wygeneruje mniej nieplanowanych przestojów i nie będzie wymagał dużych nakładów na odnowienie jego wyglądu. Maszyna
taka będzie miała też większą wartość rezydualną przy ewentualnej wymianie na nową.
Nissan Forklift by Unicarriers opracował cały szereg rozwiązań
tzw. Pakiet Ochrony przeciw Korozji (CPP), z sukcesem przetestowany w przemyśle rybnym. W skład pakietu wchodzi m.in.:
• Fabryczne powlekanie elementów Cynkiem (85%) i Aluminium (15%), metodą „Schoop treatment” wszystkich części
podwozia, pokrywy baterii trakcyjnej, ramy operatora, masztu oraz przeciwwagi. Warstwa cynku i aluminium jest na tyle
gruba, że chroni przed korozją nawet przy drobnych otarciach
przeciwwagi.
• Specjalnie zabezpieczenie połączeń przewodów hydraulicznych.
• Elektrostatyczne malowanie wózka, co zabezpiecza przed tzw.
korozją od środka.
• Galwanizowanie łańcuchów.
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KAMERA DOZOROWA
ULTRA HD 360

ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Kamera WV-SF481

Podczas targów Security Essen 2014 Panasonic zaprezentował
nową inteligentną kamerę dozorową WV-SF481. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 4K i pozwala monitorować otoczenie
w zakresie 360 stopni. Została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu między innymi w bankowości, handlu czy też logistyce.

PIERWSZY W POLSCE
MOST DROGOWY
Z KOMPOZYTÓW FRP!

ÔÔ Źródło: Mostostal, Foto: Most Kompozytowy Mostostal Warszawa

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie innowacyjny
most drogowy z materiałów kompozytowych powstaje w ramach projektu badawczego Com bridge. Będzie to również jeden
z największych (pod względem rozpiętości przęsła) tego typu
obiektów na świecie. Realizuje go konsorcjum kierowane przez
Mostostal Warszawa S.A. z udziałem Politechniki Rzeszowskiej,
Politechniki Warszawskiej i firmy Promost Consulting z Rzeszowa. Wykonawcy szacują, że most będzie można eksploatować
bez ponoszenia dodatkowych kosztów od 50 do 75 lat.
Demonstracyjny most z kompozytów powstanie w ramach programu „Demonstrator Plus” realizowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, które w ramach wsparcia badań naukowych i prac
rozwojowych w skali demonstracyjnej przeznaczyło na ten cel 5 mln
150 tys. złotych. Właścicielem mostu, który będzie współfinansowany ze środków programu, jest powiat rzeszowski (most powstanie
w miejscowości Błażowa pod Rzeszowem). W chwili obecnej trwają
prace badawcze i przygotowawcze (prefabrykacja elementów pod
budowę). Po wykonaniu mostu badane będą jego parametry eksploatacyjne. Całe przedsięwzięcie obejmujące badania przemysłowe,
prace rozwojowe i prace w zakresie wytworzenia instalacji demonstracyjnej, trwają od listopada 2013 i zakończą się w marcu 2016 r.
LIDER MYŚLI INŻYNIERYJNEJ
Mostostal Warszawa S.A. od lat jest pionierem w zakresie wprowadzania innowacji w budownictwie. Budowa mostu demonstracyjnego z kompozytów to jeden z efektów działalności
firmy i jej zaangażowania na polu naukowo-badawczym. Jako
jedyna firma w całej branży budowlanej w Polsce, powołała ponad osiem lat temu Dział Badawczo-Rozwojowy. Obecnie jest
w nim zatrudnionych kilkunastu specjalistów z takich branż
jak: budownictwo, inżynieria sanitarna, elektronika i materiałoznawstwo, którzy współpracują niemalże ze wszystkimi liczącymi się jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. „Mamy
świadomość tego, że wspierając nowe technologie inwestujemy nie tylko w rozwój firmy, ale co ważniejsze w rozwój polskiej myśli inżynierskiej. Efektem prac naszych specjalistów jest
m.in. projekt Com-bridge i budowa pierwszego w Polsce demonstracyjnego mostu drogowego z kompozytów FRP”– powiedział Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa S.A.
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Panasonic WV-SF481, dzięki rozdzielczości 4K oraz możliwości
monitoringu 360 stopni pozwala obserwować znacznie większy
obszar ze znacznie większą ilością szczegółów w porównaniu do
tradycyjnych kamer dozorowych. To z kolei oznacza możliwość
wykorzystania mniejszej liczby urządzeń.
Kamera zapewnia ostry obraz i naturalne odwzorowanie kolorów nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Przetwornik 1/1.7”
oraz rzeczywisty tryb dzień/noc umożliwiają generowanie wysokiej jakości obrazu nawet przy oświetleniu 0.05 luksa (tryb
czarno-biały). Pozwala to na prowadzenie efektywnego monitoringu zarówno w dzień, jak i w nocy, w trybie 24/7. Ponadto wykorzystany w tym urządzeniu bardzo wysokiej jakości obiektyw
zapewnia niespotykaną ostrość nie tylko w centrum, ale również
na obrzeżach obrazu.
Zastosowanie w kamerze takich funkcji, jak mapowanie ciepła oraz liczenie osób umożliwia wykorzystanie tej kamery nie
tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale również w celach
marketingowych. Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym użytkownik może określić, gdzie poruszają lub zatrzymują
się ludzie, co w przypadku sprzedaży detalicznej może pomóc
na przykład w mierzeniu efektywności promocji. Jednocześnie
kamera oferuje funkcję maskowania ruchomych obiektów (tzw.
scrambling), zapewniając ochronę prywatności.
- Kamera WV-SF481 Panasonic to pierwsza kamera 360 stopni
o rozdzielczości 4K z rzeczywistym trybem dzień/noc oraz funkcją ABF (Auto Back Focus). Wszystkie te właściwości gwarantują
generowanie przez urządzenie doskonałej jakości obrazu, ale
również pozwalają znacznie zredukować czas i koszty instalacji
oraz koszty związane z utrzymaniem systemu monitoringu. Ponieważ kamera jest wodoodporna i wytrzymała na ataki ze strony wandali, można ją stosować zarówno wewnątrz budynków,
jak i na zewnątrz - mówi Gerard Figols, Product Marketing Manager w Panasonic. - Jest to wszechstronna kamera dozorowa,
dająca wiele możliwości zastosowania. Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu pozwalają wykorzystywać urządzenie
nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa - dodaje Gerard Figols.
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WIDOCZNE BEZPIECZEŃSTWO W WÓZKACH BAOLI

ÔÔ Źródło: Baoli MH Europe, Foto: Baoli MH Europe

Firma Baoli Material Handling Europe udoskonaliła swoje wózki widłowe, czyniąc je jeszcze bardziej niezawodnymi i usprawniając ich działanie. Po prezentacji na początku tego roku nowego wózka elektrycznego, Baoli wprowadza na rynek europejski
modele wózków KB30D i KB35D o udźwigu 3.0 i 3.5 tony, ze zmodernizowanym silnikiem diesla Mitsubishi S4S-455. W porównaniu do poprzedniego modelu udoskonalono widoczność podczas pracy operatora, użyto trwalszych materiałów zwiększając
bezpieczeństwo pracy, a struktura malowania wózków jest typowa dla rynku europejskiego.
Cechy charakterystyczne nowych modeli wózków Baoli to przeciwwaga nachylona w dół i tył osłony operatora o konstrukcji piramidy
zwiększający widok z tyłu. Nowy kształt przeciwwagi pozwala na
lepszą widoczność podłoża o 40 cm w porównaniu do poprzedniego modelu. Dzięki nowej konstrukcji osłony operatora i masztu
zwiększono również widoczność w górę i w przód o 51 cm.
Wózki widłowe KB30/35D z silnikiem Diesela są pierwszymi
wózkami Baoli o przeciwwadze malowanej strukturalnie zamiast
malowania na gładko. Ten sposób malowania nie wywołuje
w dużym słońcu oślepiających refleksów świetlnych. Zmniejsza
to ryzyko wypadków i zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy operatora. Aby zwiększyć trwałość klapa silnika w wózkach
KB30/35D została zrobiona z żelaza. Elementy z włókna szklanego z poprzedniego modelu zostały zastąpione metalowymi, nie
ulegają, więc łatwo deformacji, zwiększając tym samym swoją
żywotność. Pokrywa silnika została dodatkowo wyizolowana
pianką, która dodatkowo izoluje ciepło i redukuje hałas. Pod
przeciwwagą jest więcej miejsca na wydalane ciepło, co zwiększa wydajność pracy. Pokrywa silnika otwiera się do kąta 90 stopni zapewniając wygodny dostęp podczas konserwacji wózka.

l

Prawie bez strat materiałowych

Hybrydowe Fuso Cantery z normą Euro 6

ÔÔŹródło: BEUMER

ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser Fuso Canter 7C15 Eco Hybrid

Materiały sypkie, takie jak zaprawy budowlane, węgiel, nasiona, pasza
lub związki mineralne, są często przewożone transportem drogowym,
kolejowym lub wodnym, także przez obszary rezerwatów przyrody.
Podczas transportu powstaje duża ilość pyłu, który może prowadzić
do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Również podczas załadunku, napełniania i paletyzowania wznoszą się często chmury pyłu. Dla
pracowników oznacza to nie tylko czasochłonne czyszczenie, ale także, w przypadku produktów przemysły chemicznego, zagrożenie dla
zdrowia lub powstania niebezpiecznych reakcji. Linie transportowe,
załadunkowe, napełniające i paletyzujące BEUMER Group gwarantują
ograniczenie emisji pyłów do minimum.
BEUMER Group należy do czołowych producentów urządzeń do
transportu, załadunku, napełniania i pakowania materiałów sypkich.
Aby umożliwić szybki i bezpieczny transport dużych ilości materiału
sypkiego np. z kamieniołomu lub kopalni do fabryki bądź portu, BEUMER oferuje specjalistyczne przenośniki taśmowe, dostosowane do
transportu na długich dystansach, przy dużych kątach nachylenia i małych promieniach łuków. Dzięki temu mogą one być dopasowane do
indywidualnych potrzeb i topografii terenu.
W zależności od wymagań klienta BEUMER oferuje otwarte przenośniki taśmowo- nieckowe o wyższej wydajności lub zamknięte przenośniki taśmowo-rurowe (pipe conveyor), które chronią transportowany
materiał przed czynnikami zewnętrznymi, zapobiegając jednocześnie
zanieczyszczeniu środowiska. Aby ograniczyć do minimum emisję pyłów podczas transportu przenośniki taśmowo - nieckowe, mogą zostać
osłonięte bądź zamknięte specjalną obudową, co gwarantuje bezpyłowy transport.

l

W transporcie drogowym najlepsze są ekonomiczne pojazdy, o niskiej
emisji spalin. Ponieważ operator logistyczny Dachser od lat stawia na
najnowocześniejszą flotę, w niemieckich oddziałach rozpoczęto eksploatację najnowszych, ważących 7,5 tony Fuso Canterów 7C15 Eco Hybrid
z normą Euro 6.
Obecnie Dachser wykorzystuje hybrydowe Fuso Cantery w Monachium i Hamburgu. Zalety Fuso Cantera z silnikiem hybrydowym są dla
operatora logistycznego oczywiste – samochód jest bardzo zwrotny
i świetnie radzi sobie w gęstym, miejskim ruchu drogowym. Poza tym
emituje najmniejszą możliwą ilość spalin oraz ma nośność podwozia
przekraczającą 5 ton, co stawia go pod tym względem na najwyższym
miejscu w swoim segmencie.
Jak powszechnie wiadomo, auta z silnikiem hybrydowym najlepiej
sprawdzają się w warunkach miejskich, kiedy samochód często zatrzymuje się i rusza. Jednak aby korzyści z wykorzystania napędu hybrydowego były maksymalne, kierowcy muszą mieć odpowiednią wiedzę
i umiejętności. Dlatego przed rozpoczęciem eksploatacji nowych aut
przedstawiciele Dachser zostali przeszkoleni u producenta
Dachser i jego podwykonawcy mają nadzieję, że wykorzystanie Fuso
Cantera z napędem hybrydowym spowoduje zmniejszenie emisji CO2
oraz oszczędności paliwa. Doświadczenia i dane zebrane podczas eksploatacji pojazdów będą poddane ocenie i dokładnej analizie, z których
będzie mogła skorzystać cała organizacja. Szefowie oddziałów Dachser w Monachium i Hamburgu cieszą się, że stosując nowe pojazdy we
flocie, będą mieli swój wkład w poprawę jakości powietrza w swoich
miastach.

Technologie

19

W DROGĘ Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI LARK

ÔÔ Źródło: Lark, Foto: Lark FreeCam 5.0 FHD-GPS

Nadchodzący czas wyjazdów na Wszystkich Świętych to okazja, aby zaopatrzyć się w praktyczne urządzenia pomagające kierowcom w podróży. W ofercie marki LARK znajdziemy nie tylko nawigacje (tradycyjne oraz wbudowane m.in. w Phablet), ale
także coraz popularniejsze w Polsce wideorejestratory.

NAWIGACJA LARK FREEBIRD 43.3
Nawigacja GPS z 4,3-calowym dotykowym ekranem o rozdzielczości 480 x 272
pikseli. Wyposażona w procesor 500 mHz
oraz system operacyjny WINCE 6.0 Core.
Pamięć RAM 128MB oraz wbudowana
pamięć flash 2GB. Urządzenie obsługuje
karty microSD.
Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, głośnik 1,5W oraz wyjście słuchawkowe. Atutem nawigacji jest zainstalowana mapa Lifetime LarkMap z funkcją
bezpłatnej aktualizacji przez 5 lat. Aplikacja przygotowana jest w technologii
umożliwiającej obsługę nawigacji palcem
– bez konieczności używania rysika. Wyróżnia ją łatwa, intuicyjna obsługa interfejsu oraz przejrzysta, ładna szata graficzna. Zawiera pełną sieć dróg - od autostrad
po drogi gruntowe (w sumie ponad 500
tysięcy kilometrów, w tym nowe odcinki),
kompletną sieć ulic w miastach i miejscowościach z numeracją budynków (ponad
2,7 miliona punktów adresowych), a tak-

że lokalizacje obiektów POI, oznakowanie
niebezpiecznych miejsc na drodze oraz
funkcję omijania przeszkód drogowych.
Niezawodnie prowadzi kierowcę nawet
w trudnym terenie, jakim są np. centra
miast, góry czy dukty leśne. Dodatkowo
urządzenie poinformuje nas o atrakcjach
turystycznych znajdujących się w pobliżu.

NOWY PRZETWORNIK OBRAZÓW 2D

ÔÔ Źródło: Motorola Solutions, Foto: Motorola Solutions
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Posiada blisko 1.800 dźwiękowych komunikatów krajoznawczych opisujących
najatrakcyjniejsze miejsca w Polsce oraz
ponad 75 tras wycieczek samochodowych z głosowym przewodnikiem (w tym
nowość wycieczki o tematyce sakralnej).

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) zaprezentowała wydajny przetwornik obrazów 2D Symbol DS4308 do odczytu kodów
kreskowych. Imager DS4308 jest łatwy w użyciu i oferuje niezwykle duży zasięg odczytu, pozwalając użytkownikom na skanowanie kodów kreskowych każdej gęstości z mniejszej i większej odległości niż jakikolwiek inny skaner tej klasy.
Lekki przetwornik obrazu DS4308 jest dostępny w czterech wersjach:
• Model DS4308-SR może odczytywać elektroniczne kody kreskowe
z ekranów telefonów komórkowych,
dokumentów osobistych oraz kody
UPS z odległości do 71 cm, co ułatwia
skanowanie dużych lub ciężkich przedmiotów w wózku sklepowym z drugiej
strony kasy.
• DS4308-HD oferuje zasięg skanowania
wynoszący 42 cm, idealny do ogólnego
skanowania przy kasach. Może również
odczytywać małe, gęste kody kreskowe
umieszczone na elektronice, biżuterii
i innych niewielkich przedmiotach.
• Model DS4308-HC służy do skanowania
kodów kreskowych w placówkach służby zdrowia, np. przy łóżkach pacjentów.
Wyczuwalne potwierdzenie nie zakłóca spokoju pacjenta, a uszczelnienie
klasy IP42 oraz specjalnie zaprojektowana, odporna na środki dezynfekcyjne obudowa umożliwia czyszczenie

urządzenia silnymi chemikaliami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się
zarazków. Skaner ten może również
odczytywać kody kreskowe z zakrzywionych, odblaskowych powierzchni,
takich jak fiolki, strzykawki i zbiorniki
na kroplówkę.
• DS4308P to połączenie skanera ręcznego i stacjonarnego z wbudowanym, regulowanym stojakiem, który
pozwala szybko zmieniać tryb pracy
(z użyciem rąk lub bez użycia rąk) po
prostu przez podniesienie lub odłożenie urządzenia.
Sklepy detaliczne, hotele, firmy logistyczne i przedsiębiorstwa z branży przemysłu lekkiego mogą również używać serii
DS4308 do programów lojalnościowych,
obsługi kuponów mobilnych, biletowania
imprez, kontroli jakości oraz monitorowania zapasów.
Modele z serii DS4308 szybko odczytują praktycznie wszystkie kody kreskowe
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dzięki najbardziej zaawansowanemu mechanizmowi przetwarzania obrazu oraz
inteligentnemu obrazowaniu PRZM opracowanemu przez firmę Motorola – w tym
kody wysokiej gęstości wyświetlane na
ekranie telefonu komórkowego czy też
wydrukowane na uszkodzonym, zadrapanym lub zabrudzonym papierze.
Zielony i czerwony wskaźnik świetlny
mogą być również powiązane z sygnalizacją dźwiękową. Dzięki temu czytnik potwierdza operację skanowania słyszalną
w każdym środowisku, zarówno przy hałaśliwej linii produkcyjnej, jak i w cichym
pokoju szpitalnym.
Urządzenia z serii DS4308 są dostępne
z kontraktem serwisowym Service from
the Start, który obejmuje zwykłe zużycie,
a także przypadkowe uszkodzenia. Kontrakt pozwala uniknąć nieprzewidzianych
kosztów związanych z naprawami.

l
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POCZTA POLSKA W KONKURSIE
E-GAZELE BIZNESU

ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

14 października w Sopocie zostali uhonorowani zwycięzcy pierwszego w Polsce
rankingu najszybciej rozwijających się biznesów e-commerce z woj. pomorskiego,
kujawsko – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zwroty towarów
kupionych on-line
ÔÔŹródło: InPost, Foto: Paczkomat InPost

SzybkieZwroty.pl to jedyna w swoim rodzaju
usługa, za pomocą której możliwy jest szybki,
a w dodatku całkowicie bezpłatny, zwrot lub
wymiana towaru kupionego online. Obsługa
zwrotów realizowana jest przez sieć Paczkomatów InPost. Jest jednym z najwygodniejszych tego typu rozwiązań na rynku. Na
stronie SzybkieZwroty.pl wystarczy wypełnić
formularz zwrotu, odebrać kod umożliwiający
nadanie przesyłki i za jego pomocą zostawić
zwracany produkt w jednym z 1100 Paczkomatów InPost dostępnych w całej Polsce. Z innowacyjnej usługi korzystają już klienci kilkudziesięciu sklepów internetowych. Mechanizm
SzybkieZwroty.pl stosowany jest też w innych
firmach, np.: UPC,Vectra czy Samsung.
Najnowsze badania CBOS pokazują, że już
prawie połowa Polaków robi zakupy przez Internet. Przy licznych zaletach e-handlu, problem
reklamacji bądź zwrotu towaru nadal nastręcza
trudności — nadanie przesyłki zwrotnej jest
kłopotliwe, koszt obciąża konsumenta, a czas
obsługi trwa często nawet kilka dni.
Paczkomaty InPost — podążając za dyrektywą Unii Europejskiej, na mocy której nastąpuje
ujednolicenie funkcjonowania e-sklepów oraz
wydłużenie czasu, w którym klient może dokonać zwrotu towaru — na stałe wprowadziły do
swojej oferty usługi związane z efektywną logistyką zwrotną. Korzysta z niej już kilkadziesiąt
e-sklepów, m.in.: Big Star, Gandalf, Wólczanka
i Vistula. Szybkie zwroty sprawdzają się także wśród firm spoza sektora e-commerce, na
przykład u operatorów telekomunikacyjnych
UPC oraz VECTRA, którzy proponują swoim
klientom wygodną i szybką wymianę dekoderów cyfrowych i modemów. Rozwiązanie
oferowane przez Paczkomaty InPost jest niezwykle korzystne dla e-detalistów, którzy przyciągają nowych klientów, oferując przyjazną
procedurę zwrotów. Istotna jest także możliwość zarządzania przesyłkami zwrotnymi
przez intuicyjny panel online.
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W konkursie uwzględniono firmy działające w branży e-handlu, które zanotowały
dynamiczny rozwój w ostatnich 3 latach.
Podczas sopockiej uroczystości statuetki
najbardziej dynamicznych„e-Gazel Biznesu” odebrali przedstawiciele firmy Centrum
Gier PEGAZ Bartłomiej Chrobak specjalizującej się w handlu grami planszowymi
(działa pod adresem: pegaz-gry.pl ), apteki
internetowej – Gemini Hutter (aptekagemini.pl ) oraz firmy FHU Corium (corium.
com.pl) sprzedającej wyroby ze skóry.
To laureaci pierwszego w Polsce rankingu
najszybciej rozwijających się biznesów e-commerce – „e-Gazele Biznesu”. W rankingu tytu-

Siódemka na targach
eHandel 2014
ÔÔŹródło: Siódemka

Na VII Targach eHandlu, które odbyły się 22
października w Warszawie, jednym z największych wystawców była firma kurierska Siódemka S.A. – stoisko G1. To już druga edycja tej imprezy w tym roku. Tym razem targi gościły na
Stadionie Narodowym w Warszawie.
VII Targi eHandlu zgromadziły 121 wystawców ze wszystkich obszarów związanych
z rynkiem e-commerce. Wydarzenie każdego
roku przyciąga praktyków i entuzjastów e-handlu, którzy mają okazję do wymiany wiedzy i poznania najnowszych trendów w handlu internetowym. Targi to także okazja dla
właścicieli sklepów on-line i osób, które stawiają pierwsze kroki w e-commerce na sprawdzenie i wybór najlepszej oferty firm dedyku-

łem e-Gazel Biznesu wyróżniono blisko 300
firm z całej Polski. Podczas 5 Gal Finałowych
przedstawicielom firm – laureatów rankingu
– wręczane są okolicznościowe statuetki.
Według różnych szacunków wartość
gospodarki internetowej w 2014 r. może
już przekroczyć 30 mld zł. Dwucyfrowa
dynamika rozwoju e-commerce w Polsce
potwierdza trend obserwowany w Europie
i na świecie czyli integrację usług dla sektora eCommerce: zamiast tradycyjnego koncentrowania się operatorów pocztowych
na transporcie i doręczaniu paczek.

l

jących swoje rozwiązania e-commerce, w tym
usług logistycznych.
Siódemka od lat aktywnie promuje branżę e-commerce, angażując się we wspieranie polskich
e-przedsiębiorców oraz popularyzację wiedzy
na temat e-handlu. Jest stałym partnerem logistycznym największych i najważniejszych imprez
e-commerce w Polsce. Udział w targach to także
doskonała okazja do prezentacji własnej oferty.
– Ale nie tylko – mówi Marcin Kruszyński, PR
Manager Siódemki. To przede wszystkim możliwość poznania realnych oczekiwań klientów
oraz najnowszych trendów w e-commerce.
Każdego roku opuszczamy targi z praktyczną
wiedzą, w którą stronę rozwijać nasze usługi
i narzędzia oraz poczuciem satysfakcji, że nasze doświadczenia i rozwiązania już pozwoliły
wielu firmom na rozwinięcie skrzydeł na wymagającym rynku handlu elektronicznego.

Internetowe Gazele: rozwijaj się lub zgiń
ÔÔŹródło: Poczta Polska, Foto: Gala Katowice

Katowice i Kraków to kolejne miasta w których nagrody za dynamiczny rozwój odebrali przedstawiciele firm z branży e-commerce. E-gazele to ranking małych i średnich firm sprzedających
w internecie, który przygotowała redakcja „Pulsu Biznesu” na podstawie danych opracowanych
przez firmę ARC Rynek i Opinia.
W rankingu znalazło się blisko 300 firm z ponad 13 tys. zajmujących się e-handlem. Główne
kryteria jakie brane były pod uwagę to przyrost przychodów w 2013 r. w porównaniu z 2012
rokiem i osiągane zyski.
W Katowicach i Krakowie spotkali się przedsiębiorcy z woj. opolskiego, dolnośląskiego,
śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Wśród nich byli np. sprzedawcy
artykułów dla dzieci (www.lulajbaby.com), sklep on-line z rowerami i akcesoriami (www.bikestacja.pl) czy sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów dietetycznych, zdrowej żywności oraz suplementów diety (www.krukam.pl)

Sieci handlowe
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UPS – pewność
i wygoda dostaw
ÔÔŹródło: UPS, Foto: UPS

NOWY TERMINAL PEKAES
W SKAWINIE

ÔÔ Źródło: Pekaes, Foto: Pekaes Skawina

PEKAES, jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju, konsekwentnie
realizuje strategię poprawy efektywności i jakości świadczonych przez siebie
usług. W odpowiedzi na stale rosnącą liczbę zleceń z regionu małopolskiego,
spółka zdecydowała się przenieść swój krakowski oddział do Skawiny, gdzie
dysponuje znacznie większą oraz lepiej wyposażoną powierzchnią magazynową wraz z biurami.
Nowoczesny terminal jest położony zaledwie kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Krakowa, co gwarantuje
szybki dojazd do stolicy Małopolski oraz
autostrady A4. Jest to niezwykle istotne
w przypadku strategicznych klientów,
gdzie kluczowym aspektem współpracy
oraz elementem budowania przewagi rynkowej jest krótki czas dostarczenia towaru.
Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie magazynu usprawnia
realizację procesów operacyjnych oraz
wpisuje się w trend optymalizacji kosztowej. Pozwala również na zachowanie dotychczasowej, wysokiej jakości świadczonych usług nawet przy znacznie większym
wolumenie przesyłek.
– Od dłuższego czasu zauważamy rosnące zainteresowanie ofertą PEKAES
w regionie małopolskim. Terminal w Skawinie charakteryzuje się wysoką prze-

pustowością, przez co pozwala szybciej
i wydajniej obsługiwać wszystkie zlecenia w zakresie transportu drobnicowego.
Zgodnie z międzynarodowymi standardami. – przekonuje Arkadiusz Filipowski ,
Członek Zarządu PEKAES SA.
Zmiana siedziby oddziału wpisuje się
w nową strategię rozwoju spółki, która
zakłada m.in. oferowanie kompleksowej
usługi logistycznej, spełniającej potrzeby
najbardziej wymagających kontrahentów.
PEKAES z powodzeniem startuje w przetargach i pozyskuje nowych, referencyjnych klientów dla których najważniejszy
jest komfort pracy ze sprawdzonym i godnym zaufania partnerem.
Wzrost popytu na usługi PEKAES jest
dostrzegalny także w pozostałych częściach kraju. Tylko w ostatnich miesiącach
spółka zmieniła swoje lokalizacje w Rzeszowie, Białymstoku, Gdyni oraz Poznaniu.

Firma UPS zapowiedziała rozszerzenie obszaru
funkcjonowania dwóch swoich usług, UPS My
Choice® i UPS Access Point™, na nowe rynki,
w tym Polskę. Usługi te ułatwiają detalistom
i konsumentom w zarządzaniu dostawami paczek do domów.
Usługa UPS My Choice jest od teraz dostępna w 15 dodatkowych krajach* poza Stanami
Zjednoczonymi, w tym m.in. w Polsce. Z usługi
sieci UPS Access Point, dotychczas obecnej na
siedmiu rynkach europejskich, będą teraz mogli korzystać także klienci z Polski i Włoch oraz
w Chicago i Nowym Jorku. Jeszcze w październiku tego roku lokalizacje UPS Access Point
będą również dostępne w Kanadzie i Meksyku.
Dalsza rozbudowa usługi w Europie i obu Amerykach planowana jest na rok 2015.
UPS MY CHOICE
Obecnie ponad 10 mln konsumentów w Stanach Zjednoczonych wybiera usługę UPS My
Choice, aby zaplanować preferowany czas
i miejsce dostawy swojej przesyłki. Konsumenci z Polski mogą od dzisiaj skorzystać z tej
darmowej usługi, rejestrując się pod adresem
ups.com/mychoice. Do jej kluczowych zalet
należą: wcześniejsze powiadamianie o dostawie oraz możliwość przekierowania paczek
na inny adres, w tym do lokalizacji UPS Access
Point, lub przesunięcie dostawy na późniejszą datę. Ponadto, w ramach UPS My Choice
konsumenci mogą także uaktywnić tzw. ustawienia wakacyjne, aby paczka została przetrzymana i dostarczona wtedy, kiedy wrócą
do domu.
„Usługa UPS My Choice szybko się rozwija
i cieszy wielką popularnością wśród klientów
– co minutę na stronie rejestruje się 10 nowych użytkowników. Nasze aplikacje mobilne
pozwalają konsumentom korzystać z UPS My
Choice również na smartfonach i oferują kilka
rozwiązań dostawczych, które uwzględniają
ich potrzeby”, powiedział Alan Gershenhorn,
wiceprezydent i dyrektor handlowy UPS.

l
l

NOWE PRZEPISY I KOSZTY W SKANDYNAWII

ÔÔ Źródło: DSV

Skandynawia słynie z rygorystycznych przepisów drogowych, Finlandia bije rekordy wysokości mandatów, natomiast Szwecja uważa, że czasami 40 km/h to za szybko. Jednak nowe przepisy, istotne z punktu widzenia przewoźników, tym razem
pochodzą z Norwegii.
Wymóg, aby zimą wszystkie samochody
z całkowitą masą własną przekraczającą 3,5 tony były wyposażone w zimowe
ogumienie jest jak najbardziej uzasadniony. Naturalne jest także to, że w trakcie

kontroli drogowej policja krajów skandy- rowców ciągników siodłowych, aby także
nawskich weryfikuje również stan bież- ich naczepy były wyposażone w zimowe
ników i samych opon. Natomiast w Nor- opony.
wegii, od 1 stycznia 2015 roku będzie
obowiązywał przepis zobowiązujący kie-
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Kuehne + Nagel pracuje
dla LOT AMS

DSV Daily Pallet – alternatywa
dla usług kurierskich

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

ÔÔŹródło: DSV

LOT AMS, indywidualny dostawca produktów
i usług związanych z obsługą techniczną samolotów, wybrał Kuehne + Nagel na partnera
odpowiedzialnego za zarządzanie łańcuchem
dostaw. Zgodnie z umową, Kuehne + Nagel
będzie organizować dla LOT AMS logistykę
„door-to-door” w zakresie importu i exportu
towarów z obszaru Europy, Azji oraz Ameryki
Północnej i Południowej.
Przewożonymi towarami będą części
i sprzęt dla lotnictwa cywilnego z wykorzystaniem usług transportu lotniczego i drogowego, włączając w to przesyłki ekspresowe AOG,
niebezpieczne DGR oraz ponadgabarytowe.
Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje
również pełen zakres usług związanych z odprawami celnymi z zastosowaniem różnych
procedur celnych.
Używając dopasowanego do obsługi klienta
systemu KN Login, pracownicy LOT AMS mogą
śledzić zarówno trasy poszczególnych partii
towarów jak i pojedynczych części zamiennych. Nieodzownymi korzyściami są możliwości generowania raportów on-line dotyczących statusu dostawy, śledzenia trasy przesyłki
w czasie rzeczywistym oraz sprawdzanie do-

Serwis drobnicowy DSV Daily Pallet dołącza
do regularnych transportów realizowanych dla
Phillips w Europie. Dzięki spersonalizowanemu rozwiązaniu przygotowanemu przez DSV,
operator był w stanie zaoferować swojemu
klientowi korzystną finansowo alternatywę dla
usług kurierskich.
Transporty drogowe stanowią stały element
obsługi logistycznej, realizowanej dla Phillips
przez DSV. Zapotrzebowanie firmy obejmuje
też jednak szereg nieregularnych zleceń od
mniejszych dostawców lub skierowanych do
detalistów, które nie mieszczą się w ustalonym harmonogramie transportowym. W takich przypadkach klient korzysta najczęściej
z usług podwykonawców, specjalizujących
się w przesyłkach kurierskich, ze względu na
szybkość realizacji zleceń ad-hoc oraz łatwy
dostęp do stawek transportowych. Holenderski oddział DSV postanowił zmierzyć się z tym
wyzwaniem, przedstawiając klientowi alternatywę w postaci serwisu drobnicowego DSV
Daily Pallet.

kumentacji dostawców, co jest szczególnie
istotne przy dostawach wielopozycyjnych.
W rezultacie łańcuch dostaw jest wydajniejszy,
a przesyłki sprawnie i terminowo dostarczane
do odbiorcy.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z analiz firmy
Kuehne + Nagel w kwestii naszego łańcucha
dostaw oraz rozwiązań, które zaproponowano”
– powiedział Łukasz Kubiak, Manager Logistyki
LOT AMS.
Ingo Goldhammer, prezes Kuehne + Nagel
w Polsce, dodał: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspomagać LOT AMS oferując im szyte na
miarę rozwiązania łańcucha dostaw dla sektora
lotniczego. Nasze dedykowane usługi spełniają
najwyższe wymagania związane z czasem dostawy oraz wsparciem 24/7.”

REKLAMA

l

´
´
´
´

KN emil_95_70_cmyk 10_2014 back up2.indd 1

Operatorzy logistyczni

2014-10-28 10:52:15

23

FM LOGISTIC ZWIĘKSZA
PRZEWAGĘ RYNKOWĄ

ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: Andrzej Pawlak

Największym wyzwaniem w dzisiejszych czasach dla operatora logistycznego jest
optymalizacja kosztów i czasu obsługi. By sprostać oczekiwaniom klientów, czyli
maksymalnie ulepszać realizowane procesy, FM Logistic korzysta z dobrodziejstw
„lean management”.

Koncepcja lean (z ang. szczupły, chudy)
tłumaczona jest w skrócie, jako eliminacja
zbędnych czynności, czyli takich, które,
pomimo, iż są wykonywane w procesie
tworzenia produktu lub usługi, nie dodają
im wartości. Do odnalezienia odpowiedniego szyku działań związanych z danym
procesem wykorzystuje się narzędzia,

którymi „lean” dysponuje. To z kolei często
pozwala na jego maksymalną optymalizację, a często pociąga też za sobą niemałe
oszczędności.
– Sytuacja makroekonomiczna na rynku powoduje, że praktycznie każdy poszukuje dziś możliwości redukcji kosztów. To
nieustanny proces, który wymaga od operatora ogromnej elastyczności, doświadczenia i zasobów. Można to osiągnąć
poszukując wciąż nowych rozwiązań,
które pozwolą na skrócenie terminów
dostaw czy usprawnienie realizacji usług.
Dzięki wdrożeniu procesów „continuous
improvement” oraz „lean management”
FM Logistic jest w stanie zagwarantować
klientom najlepszą usługę, która zamiast
dorocznej indeksacji stawek, pozwala
zaoferować realne zmniejszenie jednostkowych kosztów obsługi – mówi Andrzej
Pawlak Dyrektor Handlowy w FM Logistic.

FARMACEUTYCZNE ŁAŃCUCHY
DOSTAW W LOGISTYCE

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: ls whitepaper

Lepsza widoczność i rosnąca elastyczność łańcucha dostaw pozostają ważnymi trendami w branży farmaceutyczno-medycznej. Są one niezbędne dla zagwarantowania
bezpieczeństwa i integralności produktu. Pozwalają one także na stworzenie bardziej wydajnych łańcuchów dostaw opartych na popycie i umożliwiają branży spełnienie nowych standardów regulacyjnych, a także wymagań w zakresie dystrybucji
produktów innowacyjnych. Jednocześnie wskazują one na rosnące znaczenie zarządzania procesem logistycznym oraz outsourcingu w tej bardzo wrażliwej branży.
Trendy te, po raz pierwszy zidentyfikowane
w zeszłorocznym badaniu DHL “Podstawowe trendy logistyczne w sektorze farmaceutycznym 2020+”, zostały ponownie potwierdzone przez uczestników konferencji
DHL “Globalna Branża Farmaceutyczno
Medyczna 2014”, która odbyła się tego lata
w Szanghaju. Udział w niej wzięło ponad
170 przedstawicieli największych na świecie firm farmaceutycznych i producentów
sprzętu medycznego.
Oprócz przeprowadzania własnych
badań i ankiet, DHL aktywnie prowadzi
intensywny dialog z klientami z sektora
medycznego. Wynikająca z tego pogłębiona znajomość branży pozwala dostawcy
usług logistycznych na opracowanie nie-

zawodnych i elastycznych rozwiązań oraz
na pełnienie funkcji globalnego zaangażowanego partnera branży farmaceutyczno-medycznej. “Poprzez opracowywanie zindywidualizowanych i innowacyjnych usług
logistycznych, pozwalamy naszym klientom już dziś dostosować się do złożonych
przyszłych wyzwań rynku” mówi Angelos
Orfanos, Prezes Life Sciences and Healthcare, DHL Customer Solutions & Innovation.
W ostatniej ankiecie klientów, trzy
czwarte firm z sektora farmaceutyczno-medycznego potwierdziło znaczenie lepszej widoczności łańcuchów dostaw zaprojektowanych w bardziej elastyczny sposób.

W ramach wdrażania filozofii „lean
management” w ostatnim czasie FM Logistic udało się zautomatyzować część
administracyjną procesu załadunków,
co w efekcie będzie miało wpływ na
skrócenie czasu ładowania samochodu.
Drugim projektem wdrożonym w nurcie
„lean”, przy którym FM Logistic pracowało waz z jednym ze swoich klientów jest
skrócenie trwania etapu przyjęcia palet
na magazyn.

DHL – pierwsza
w Polsce scentralizowana
odprawa celna
ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

Firma DHL Express (Poland), światowy lider
na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych, otrzymała 1. krajowe pozwolenie
na stosowanie procedury uproszczonej oraz
możliwość odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju.
DHL Express (Poland) jako pierwszy przewoźnik w kraju otrzymał szansę wzięcia
udziału w pierwszej fazie wdrożenia nowych
przepisów celnych w Polsce. Współpracując
z Izbą Celną w Warszawie i warszawskim Urzędem Celnym III „Port Lotniczy” nad skutecznym i efektywnym wdrożeniem zmian, DHL
Express (Poland) przeszła pomyślnie weryfikację i otrzymała jedno pozwolenie krajowe na
stosowanie procedury uproszczonej w imporcie i w eksporcie. W ramach ww. pozwolenia
uzyskała dodatkowe ułatwienie przy realizacji
procedury uproszczonej, jakim jest odprawa
scentralizowana. W ramach współpracy firmy
z Izbą Celną oraz innymi organami celnymi,
wprowadzono pierwsze w kraju rozwiązanie
centralnej odprawy celnej. Centralna odprawa
zgłoszeń celnych w Urzędzie Celnym III “Port
Lotniczy” w Warszawie została zapoczątkowana 5 sierpnia br.
„Główną osią strategii działania, jaką realizuje Służba Celna jest perspektywa klienta. Priorytetem są dwa kluczowe elementy: skrócenie
czasu obsługi i zmniejszenie kosztów po stronie klienta. Pozwolenie krajowe na procedurę
uproszczoną w miejscu oraz odprawa scentralizowana to odpowiedź na wymagania i oczekiwania przedsiębiorców.”

l l
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IDENTYFIKACJA
FLOTY FM LOGISTC

ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: FM Logistic

Na ulice wyjechały naczepy FM Logistic z nową identyfikacją. Po pojazdach
z „metkami eco”, którymi zostały oznakowane ekologiczne samochody dedykowane branży health, przyszła kolej na
flotę do obsługi branży fresh.

Mapy Here dla branży
logistycznej
ÔÔŹródło: WIGeoGIS, Foto: Here Platforma

Aby firma logistyczna mogła skutecznie zarządzać swoją flotą, niezbędne są precyzyjne
i obejmujące wiele obszarów dane przekazane w przystępnej formie. Jest to szczególnie
ważne w przypadku podmiotów, które zarządzają flotą poruszającą się nie tylko w Polsce,
lecz także zagranicą. Obecnie na rynku są już
dostępne systemy, które mogą w znaczącym
stopniu ułatwić pracę przedsiębiorcom.
Rozwój firm działających w branży logistycznej zależy od tego, czy racjonalnie zarządzają
swoją flotą. Ważne jest nie tylko wyznaczanie
możliwie najkrótszych tras, lecz także uwzględnienie wielu innych czynników m.in. natężenia
ruchu. Bardzo często wymaga to od specjalistów opracowania własnych komponentów do
obliczania tras, a także rozwijania algorytmów
do geokodowania. Na rynku istnieją jednak
rozwiązania, które pozwalają przedsiębiorcom

pominąć ten proces, przez co mogą znacznie
zaoszczędzić czas i nakłady finansowe. Pracę
można ułatwić, korzystając z gotowych funkcjonalności dostępnych w oparciu o platformę
mapową Here Nokia.
System wyróżnia fakt, iż do każdego odcinka drogi pozyskiwanych jest wiele atrybutów.
Pozwala to na zaawansowane planowanie
tras. Dzięki platformie Here możliwe jest nie
tylko wyznaczenie optymalnej drogi do celu,
lecz także wzięcie pod uwagę różnego rodzaju atrybutów drogowych. Dzięki systemowi
możliwe jest uwzględnienie w opracowaniu
trasy m.in. wagi pojazdu czy też rodzaju przewożonych materiałów. Dane są aktualizowane na bieżąco, dzięki czemu użytkownik ma
możliwość wyliczenia najbardziej optymalnej
trasy w danym momencie. Dzięki pobieraniu
i analizie danych historycznych, możliwe jest
również planowanie optymalnych tras z wyprzedzeniem czasowym.

Zgodnie z zapowiedzią, FM Logistic rozwija usługi dla branży fresh, które dopełniają
portofolio operatora. Przygotowując ofertę
na polski rynek FM Logistic korzystało z doświadczeń, jakie zdobyło za granicą przy
obsłudze tego typu produktów, bo branża
fresh to rynek bardzo wymagający. Te działania przyniosły firmie pierwszego dużego
klienta. Od IV kwartału FM Logistic realizuje
usługi magazynowania oraz transportu dla
produktów z kategorii fresh oraz ultrafresh
dla MAKRO Cash & Carry Polska.
Rozpoczynając ten projekt operator
unowocześnił też identyfikacje naczep
dedykowanych obsłudze branży fresh.
W nowej odsłonie pojazdy FM Logistic
wyglądają jak duże chłodnie na kółkach.
Rysunek gałki do regulacji temperatury,
ma podkreślać zalety rozwiązań stosowanych do obsługi wymagających produktów z kategorii fresh i ultrafresh. FM
Logistic odpowiada za dystrybucję produktów, takich jak: nabiał, wędliny, mrożonki, owoce i warzywa, świeże mięso,
świeże ryby i owoce morza. I każda grupa
asortymentowa wymaga odrębnej strefy
temperaturowej.

l l

STABILNY PEKAES Z CERTYFIKATEM

ÔÔ Źródło: PEKAES

PEKAES, wiodący operator logistyczny w kraju, otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2013. Dokument jest świadectwem stabilności finansowej oraz rzetelności w biznesie.
To prestiżowe wyróżnienie nadawane
jest przez Bisnode – międzynarodową
wywiadownię gospodarczą. Podmioty
gospodarcze, nominowane do otrzymania certyfikatu, zostają ocenione na podstawie analizy trzech składowych. Są to
analiza moralności płatniczej według specjalnego programu Bisnode International
Payment Monitor, analiza wskaźników
finansowych z ostatnich sprawozdań finansowych oraz największa w Polsce baza
powiązań korporacyjnych i osobowych.
Uzyskany certyfikat jest więc gwarancją,
że wyróżniona firma posiada wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności

finansowej. Wykazany w badaniu poziom
zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
W ocenie wywiadowni przedsiębiorstwo
jest kontrahentem wiarygodnym, z którym warto nawiązywać relacje handlowe.
– Branżę TSL także dotyka zjawisko zatorów płatniczych. Na rynku coraz większą
wartość zyskują więc kontrahenci z gwarancją wysokiego poziomu płynności
i terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych. W tych warunkach
ogromnie nas cieszy przyznanie Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej. Sprzyja umacnianiu naszej pozycji rynkowej,

czyniąc PEKAES bardziej konkurencyjnym
podmiotem zarówno na krajowym, jak
i międzynarodowym rynku. – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.
Uzyskany certyfikat jest kolejnym przyznanym w tym roku spółce wyróżnieniem.
W czerwcu PEKAES został uhonorowany
certyfikatem AEO (Authorised Economic
Operator), nadawanym przez instytucję
Wspólnotowego Kodeksu Cywilnego.
Wyróżnienie jest świadectwem jakości,
rzetelności i wiarygodności finansowej
podmiotu. Wskazuje na wysoki poziom
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
informacji w spółce.
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INFORMACJE OGÓLNE

PRZYCZYNY SZCZYTÓW

SKALA SZCZYTÓW

4,4

95%

firm
wysokowolumenowych*

202%

dnia

Handlowcy

Konsumenci

powodem jest system
motywacji nagradzający
odbiorców za wzmożone
zakupy przed zakończeniem
miesiąca (rabaty progowe)

powodem jest system
motywacji nagradzający
realizację celów sprzedażowych
przed zakończeniem
miesiąca

powodem
jest okresowy wzrost
konsumpcji

41%

W tym czasie
wolumen
wzrasta o średnio

Trwają

Dotyczą

SZCZYTY TWORZĄ NAJCZĘŚCIEJ

Kupcy

34%

10%

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

* firmy wysokowolumenowe – firmy generujące wolumeny przewozowe
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy palet miesięcznie

KOSZTY LOGISTYCZNE
ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ SZCZYTÓW

$

Firmy potrafią oszacować koszty
związane ze szczytami.

$

Koszty logistyczne spowodowane
sztucznymi szczytami dla większości wynoszą

5-15%

rocznego budżetu.

$

TAK

NIE

68%

32%

15-25%

0-5%

37%

37%

5-15%

53%

$

KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ SZCZYTÓW
Dystrybucja drobnicowa
Reklamacje
Utracona sprzedaż
Inne
Transport FTL

0%

25%

50%

75%

100%

• Dodatkowa powierzchnia magazynowa
• Zwiększenie zapasów
• Buforowanie zapasów w magazynach zewnętrznych
• Pracownicy tymczasowi
• Nadgodziny
• Dostawcy usług transportowych oczekujący
wyższych wynagrodzeń
• Zwiększone zwroty, uszkodzenia towarów
• Obsługa administracyjna

$

$

Nie występuje
utracona sprzedaż

Tak, możemy ją
wyliczyć precyzyjnie

Nie jesteśmy w stanie
stwierdzić czy występuje

Tak, ale nie jesteśmy
w stanie określić jej skali

UTRACONA
SPRZEDAŻ

19%

28%

W większości przypadków
występuje utracona sprzedaż,
ale tylko 19% firm potrafi
ją precyzyjnie wyliczyć.

5%

42%

SKUTKI SZCZYTÓW PRZEWOZOWYCH
Szczyty przewozowe wpływają negatywnie na serwis logistyczny
Inne
Uszkodzenia
Błędy i braki
Opóźnienia

0%

25%

50%

75%

100%

• Dezorganizacja pracy w fabrykach i magazynach
• Wysoka rotacja pracowników działów logistyki
• Notoryczny brak realizacji celów wydajnościowych
• Podwyższony poziom stresu
• Negatywny wpływ na relacje z odbiorcami towarów
• Nagłe zmniejszenie poziomu zapasów na najlepszych
produktach (braki w dostawach)
• Chaos spowodowany nieprzewidywalnością
skali szczytu

ZARZĄD WZGLĘDEM SZCZYTÓW
Dział logistyki
nie ma poparcia zarządu

Zarząd nie dostrzega
istoty problemu

5%

9%

Zarząd dostrzega
istotę problemu

Dział logistyki ma pełne
poparcie zarządu do zmian

41%

45%

FIRMY PODEJMUJĄ DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE SZCZYTY



50%
41%



9%



Realizacja: czerwiec 2014
22 wywiady ankietowe
Badana grupa: managerowie logistyki i łańcucha dostaw

podjęło, z pozytywnymi
efektami
podjęło, bez większych
efektów
nie podjęło
nigdy działań

Firmy – najwięksi producenci, firmy generujące wysokie
wolumeny paletowe w dostawach do klientów / odbiorców
(kilka-kilkadziesiąt tysięcy palet miesięcznie)
Główne branże:
• FMCG
• elektroniczna
• AGD
• budowlana, w tym chemia budowlana,
wyposażenie wnętrz, armatura

PIERWSZE BADANIE
SZCZYTÓW PRZEWOZOWYCH
Problem comiesięcznych szczytów przewozowych w transporcie drogowym towarów dotyka niemal każdą firmę produkcyjną, zwiększając jej koszty logistyczne średnio o 5-15% rocznie.
Pomimo, że 50% firm z pozytywnymi efektami podjęło działania ograniczające szczyty, to średnia skala szczytów w firmach
generujących duże wolumeny przewożonych towarów nadal
wynosi 202% – wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu Szczyty kosztują.
Rosnąca liczba przesyłek w ostatnie 4-5 dni miesiąca to zwykle
sztucznie generowane szczyty spowodowane powszechnymi w firmach systemami motywacyjnymi rozliczanymi na koniec każdego
miesiąca. Wolumen wzrasta wówczas o średnio 202%, wpływając
na wyższe koszty logistyczne (5-15% rocznie), utraconą sprzedaż
(wskazuje ją 61% badanych) oraz jakość serwisu, w tym m.in. opóźnienia, błędy i braki czy uszkodzenia. Co ciekawe, zaledwie 10%
szczytów to efekt okresowego wzrostu konsumpcji.
Poza policzalnymi konsekwencjami szczytów przewozowych,
respondenci zauważają też takie negatywne efekty jak np. dezorganizacja pracy i chaos spowodowany nieprzewidywalnością
szczytów, notoryczny brak realizacji celów wydajnościowych,
podwyższony poziom stresu czy rotacja pracowników.
Wielkim optymizmem napawa fakt, iż 86% Zarządów jest
gotowych wesprzeć dział logistyki w rozwiązywaniu problemu
szczytów przewozowych. Co więcej, aż 91% firm deklaruje, że
podejmowało walkę ze szczytami, z czego 50% osiągnęło efekty. Więcej danych z badania znajduje się na infografice oraz na
www.szczytykosztuja.pl.
– Choć fakt występowania szczytów przewozowych nie jest niczym nowym, nigdy wcześniej nie podjęto próby bliższego zbadania tego zjawiska. Tymczasem jego skala i powszechność są
zaskakujące – na tle innych krajów europejskich jesteśmy wręcz
ewenementem. Samo badanie to dopiero początek. Teraz, wiedząc z czym się mierzymy, jesteśmy w stanie wypracować katalog dobrych praktyk i dążyć do ograniczenia szczytów przewozowych. Dlatego też w ramach koordynowanego przez nas projektu
Szczyty kosztują organizujemy warsztaty z logistykami i szefami
działów sprzedaży, na których dyskutujemy o obecnie funkcjonujących w firmach sposobach ograniczania szczytów przewozowych oraz szukamy innych skutecznych pomysłów radzenia sobie
z tym problemem. W efekcie dajemy uczestnikom argumenty
do dalszych rozmów, już we własnych organizacjach. Staramy
się, by w warsztatach uczestniczyły osoby reprezentujące różne
działy w firmach, gdyż problem szczytów dotyka całej organizacji
i wbrew powszechnej opinii nie kończy się na dziale logistyki. Im
więcej osób i firm włączy się w dyskusję, tym efekty będą bardziej
satysfakcjonujące – powiedziała Klaudia Szymańska, koordynator
projektu Szczyty kosztują z ROHLIG SUUS Logistics.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu think
tank Szczyty kosztują w czerwcu 2014 roku na podstawie 22
indywidualnych wywiadów ankietowych przeprowadzonych
z managerami logistyki i łańcucha dostaw w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach generujących wysokie wolumeny
przewożonych towarów w transporcie krajowym (kilka-kilkadziesiąt tysięcy palet miesięcznie). Respondenci reprezentowali
m. in. branże: FMCG, elektronika, AGD, budowlana (w tym: chemia budowlana, armatura, wyposażenie wnętrz).
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DACHSER ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ W BELGII

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Działający międzynarodowo operator logistyczny Dachser ugruntowuje swoją obecność w regionie Beneluksu, przeprowadzając
się do nowego, większego centrum logistycznego w Willebroek. Budowa nowoczesnego obiektu trwała pięć miesięcy, a pierwsze operacje logistyczne ruszyły w nim 6 października. Nowy terminal ma 7 000 mkw. powierzchni, 68 bram załadunkowych
oraz trzypiętrowy biurowiec o powierzchni 2 300 mkw.
„W ostatnich latach liczba przesyłek obsługiwanych w Willebroek tak dynamicznie wzrosła, że nasze zdolności operacyjne w dotychczasowym obiekcie osiągnęły maksymalną granicę. Nowy,
większy oddział pozwoli nam i naszym klientom na kontynuację
rozwoju” – mówi Aat van der Meer, dyrektor zarządzający Dachser w krajach Beneluxu.
Willebroek ze swoim położeniem pomiędzy Brukselą a portem w Antwerpii ma dla operatora logistycznego znaczenie strategiczne. Oddział ma doskonałe połączenie z najważniejszymi
europejskimi regionami gospodarczymi. Belgijska sieć Dachser
dysponuje lokalizacją w Willebroek od 1995 roku. W oddziale
jest obecnie zatrudnionych 90 pracowników.
Nowe centrum logistyczne znajduje się niecałe 5 km od dotychczasowego, z którego przeniesiono wszystkie operacje i któ-

re zostało już zamknięte. W nowym terminalu przeładunkowym
wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania dla wygodnego
i bezpiecznego transportu przesyłek. Dzięki działce o powierzchni
37 800 mkw., na której znajduje się nowo otwarty oddział, operator ma możliwość ewentualnej rozbudowy obiektu w przyszłości.
Uruchomienie nowego centrum logistycznego w Willebroek jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju organizacji
Dachser w Belgii. „Jesteśmy obecni na belgijskim rynku od 1975
roku. Od tego czasu nasza działalność znacznie się poszerzyła”
– mówi Michael Schiling, dyrektor zarządzający logistyką drogową w Dachser. „Poprzez sprawne łączenie przewozu przesyłek
drogą lądową z transportem lotniczym i morskim, zapewnimy
naszym klientom bezproblemowy dostęp do rynków międzynarodowych” – dodaje Michael Schiling.

LOGISTYKA Z ZAAWANSOWANYMI SYSTEMAMI IT

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser systemy

Logistyka bez systemów IT? Obecnie jest to nie do wyobrażenia! Dachser, działający globalnie operator logistyczny, od lat korzysta z własnego oprogramowania i systemów, indywidualnie dostosowując je do realizowanych projektów. Firma zapewnia
idealnie dopasowane i zawsze aktualne rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami logistycznymi.
Nigdy wcześniej w naszej historii nie
transportowano tak dużej ilości towarów.
Powodem jest globalizacja oraz dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego. Naukowcy z Oksfordu w opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym
handlu światowego obliczyli, że globalna
suma PKB w 2013 roku wyniosła 78 bilionów dolarów, a wartość międzynarodowej wymiany handlowej – prawie 19 bilionów dolarów. Biorąc pod uwagę szybkie
tempo rozwoju rynków azjatyckich oraz
potrzebę poprawy infrastruktury oszacowali także, że do 2030 roku światowy han-

del wzrośnie 4-krotnie. Według autorów
raportu, sam niemiecki eksport od 2016
roku będzie rósł minimum 4 proc. rocznie.
To pokazuje, jak ogromne wyzwania stają
przed branżą logistyczną: transport towarów przez tysiące kilometrów w ramach
globalnych łańcuchów dostaw i zamówień, drogą morską, powietrzną i lądową,
w dodatku w bardzo krótkich oknach czasowych. Tempo dostaw, w zależności od
potrzeb klienta, narzucają systemy Just in
Time oraz Just in Sequence.
„Współcześnie realizowana logistyka
nie istniałaby bez inteligentnych syste-

mów IT. Kompleksowość i duża presja
czasu w łańcuchach dostaw determinują wysoką wydajność” – mówi Wojciech
Cipiur, kierownik logistyki kontraktowej Dachser w Polsce. Dlatego dział logistyki kontraktowej musi ściśle współpracować ze specjalistami z działu IT.
We wstępnym etapie każdego projektu najważniejsze jest, aby dokładnie
zrozumieć potrzeby klienta związane
z łańcuchami dostaw, interfejsem czy
systemem.
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PROLOGIS OTWIERA BUDYNEK SMALL BUSINESS UNIT

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, uroczyście otworzył nowy obiekt Small Business Unit (SBU) o powierzchni
18 200 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław III Budynek, poprzez dostępność mniejszych modułów magazynowych, już
od 650 metrów kwadratowych, oferuje klientom największą elastyczność w wynajmie powierzchni dystrybucyjnej na rynku wrocławskim.
Ceremonia otwarcia odbyła się pod ha- które doskonale oddaje korzyści, jakie
słem „Przestrzeń dla rozwoju biznesu”, dają małe moduły biznesowe klientom
– możliwość połączenia powierzchni biurowej i magazynowej pod jednym dachem w granicach miasta. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili przedstawiciele
miejscowych władz, partnerzy biznesowi,
klienci i zaproszeni goście.
„Jesteśmy dumni z tej inwestycji. Wraz
z jej otwarciem Prologis Park Wrocław III
został ukończony” – powiedział Ben Ban-

P3 WYNAJĘŁA DODATKOWE
13.500 M2 W POZNANIU

natyne, Prologis Managing Director na
Europę Środkowo-Wschodnią. „Wrocław,
z jednym z najniższych wskaźników wolnej powierzchni magazynowej w Polsce,
jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji. Jednakże dzięki własnym
gruntom jesteśmy w stanie w każdej chwili
odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku
i rozpocząć kolejną budowę we Wrocławiu.”

l

Zielone logo MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group

ÔÔ Źródło: P3, Foto: Point Park Gądki

Firma P3, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów
logistycznych, wynajęła prawie 13.500 m2 w swoim parku w pobliżu Poznania globalnej firmie CEVA Logistics. Nowy najem, obejmujący także 360 m2 powierzchni
biurowej, umożliwia firmie CEVA obsługiwanie operacji dla dużej międzynarodowej
firmy działającej w branży elektroniki i techniki oświetleniowej oraz rozszerzenie
własnej działalności w sektorze logistyki kontraktowej na terenie zachodniej Polski.

CEVA, obsługująca sieć logistyczną w 170 krajach, od dwóch lat zajmuje budynek DC1
o powierzchni 8600 m2 w P3 Poznań, prowadząc wielorynkowy magazyn dla klienta
farmaceutycznego o zasięgu globalnym.
Dodatkowy wynajem ogłoszony w dniu dzisiejszym zwiększa obłożenie poznańskiego parku P3 do 93,5%, przy czym nadal istnieje możliwość zwiększenia zasobów
parku poprzez wybudowanie kolejnych magazynów o powierzchni 88.000 m2. Na
przestrzeni trzech ostatnich lat firma P3 wybudowała w tym parku obiekty o powierzchni około 60.000 m2. Poznański park P3 znajduje się w obrębie węzła logistycznego Gądki, który rozwija się dynamicznie dzięki łatwości dostępu do autostrady A2
łączącej Berlin i Warszawę.
W transakcji najmu pośredniczyła firma Colliers International.

Produkcyjny projekt BTS
ÔÔŹródło: Axi Immo

AXI IMMO reprezentowało firmę Bodycote
przy wyborze gruntu inwestycyjnego i negocjacjach umowy najmu na realizację projektu
produkcyjnego o powierzchni 2 500 mkw.
w miejscowości Siechnice pod Wrocławiem.
Projekt BTS dla firmy Bodycote zrealizuje deweloper i generalny wykonawca firma P.A.
Nova S.A.
Bodycote S.A. jest wiodącym dostawcą
usług obróbki cieplnej na świecie. Firma posiada globalną sieć w ponad 190 lokalizacjach
w 26 krajach. Usługi Bodycote obejmują wiele kluczowych technologii, do których należą
obróbka cieplna, łączenie metali, prasowanie izostatyczne na gorąco i technologia powierzchniowa. Klienci firmy Bodycote odnoszą

korzyści na poziomie lokalnym, dzięki wiedzy
przekazywanej w ramach grupy, pozwalającej
uzyskać wydajność i opracować techniki gwarantujące niezawodne i opłacalne rozwiązania
wysokiej jakości.
Zakład pod Wrocławiem jest już szóstym
z kolei zakładem Bodycote w Polsce. Na działce o powierzchni ok. 1 ha powstaje obiekt
produkcyjny o powierzchni ok. 2 500 mkw.,
z czego 2 250 mkw. przeznaczone będzie na
produkcję, a 214 mkw. zostanie zagospodarowane na przestrzeń biurowo-socjalną.

l

Infrastruktura

Wiodący deweloper magazynowy wdraża
nowe zasady identyfikacji korporacyjnej. W nawiązaniu do ekologii, która w działalności MLP
Group jest istotna, nowa szata graficzna została oparta na kolorze zielonym.
„W naszej działalności stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne oraz dbamy
o ekologię. Wiemy, że nasze parki logistyczne
to środowisko pracy dla setek, a nawet tysięcy
pracowników naszych najemców. Zależy nam,
aby było to środowisko przyjazne, także dzięki
stosowaniu rozwiązań ekologicznych oraz dbaniu o naturę”. – podkreślił Radosław T. Krochta,
Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP
Group. „Dlatego między innymi chętnie sadzimy i pielęgnujemy drzewa w naszych parkach
oraz przeznaczamy znaczny procent terenu
pod powierzchnie zielone”. – dodał.
Wyrazem dbałości o ekologię oraz stabilny
rozwój z uwzględnieniem troski o środowisko
naturalne, jest wprowadzona przez MLP Group
nowa identyfikacja korporacyjna. Nowe logo
symbolizuje połączenie natury z architekturą.
„Głównym elementem graficznym nowego
logo jest znak wiążący zielone liście z kształtem figury przestrzennej. To połączenie przyjaznej natury z budowanymi i zarządzanym
przez nas obiektami magazynowymi” – stwierdziła Małgorzata Ślusarczyk, odpowiedzialna
za marketing i promocję w MLP Group. Zmodyfikowana została również strona korporacyjna MLP Group, która jest dostępna pod adresem www.mlp.pl
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PROLOGIS WYNAJMUJE POWIERZCHNIĘ LEADER LOGISTICS

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis Park Wroclaw III

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu nowej umowy najmu
7 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i biurowej w Prologis Park Wrocław III z firmą Leader Logistics, wrocławską spółką oferującą kompleksowe usługi z zakresu transportu drogowego, morskiego i lotniczego, będącą
członkiem grupy Pall-Ex, wiodącym dostawcą usług dystrybucji paletowej. Dzięki podpisanej umowie park jest wynajęty
w 97 procentach.
Nowy klient Prologis – firma Leader Logistics, której fundamentem działalności jest logistyka kontraktowa, realizuje projekty
logistyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Z usług firmy korzystają między innymi przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, sanitarnej oraz spożywczej.
„Leader Logistics oferuje usługi logistyczne w oparciu o kompleksową obsługę w magazynie wysokiego składowania klasy
A, organizację transportów krajowych i międzynarodowych ładunków całopojazdowych, częściowych oraz drobnicowych. ”
– powiedziała Małgorzata Moszczyńska, współwłaściciel Leader
Logistics. „Strategiczna lokalizacja i infrastruktura Prologis Park
Wrocław III pozwala nam realizować nasze cele.”
„Cieszymy się, że Leader Logistics, kolejna wyjątkowa firma
logistyczna, rozpoczęła współpracę z Prologis. Dolny Śląsk staje
się wyspecjalizowanym ośrodkiem logistycznym dzięki rosnącej
liczbie klientów z tej branży.” – powiedziała Magdalena Kostjan,
Leasing Manager, Prologis Polska. „Jego siła tkwi nie tylko w doskonałej komunikacji drogowej i dostępie do wykwalifikowanej
siły roboczej, ale także w sąsiedztwie prestiżowych firm z tego
samego sektora. To przyciąga kolejnych najemców.”
Prologis Park Wrocław III o powierzchni ponad 148 000
metrów kwadratowych położony jest tuż przy Autostrado-

wej Obwodnicy Wrocławia, przy ulicy Granicznej, 7 kilometrów na południowy wschód od Wrocławia i 3,5 kilometra od
lotniska.
Prologis jest właścicielem i zarządcą około 3,7 miliona metrów
kwadratowych powierzchni logistycznej i dystrybucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca 2014 r.).

RELOKACJA OSDW AZYMUT BUDOWA HALI C NORTHNa terenie SEGRO Logistics Park Stryków powstaje 3 600 m² po- WEST LOGISTIC PARK

ÔÔ Źródło: SEGRO

wierzchni magazynowej dla spółki Azymut, należącej do grupy PWN. ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park
Po przejęciu dodatkowej powierzchni firma będzie zajmować łącznie Rozpoczęta trzy miesiące temu budowa hali D w ramach komok. 18 000 m². Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azy- pleksu North-West Logistic Park przebiega zgodnie z harmomut Sp. z o.o. jest najemcą SEGRO w Strykowie od stycznia 2007 roku. nogramem. Inwestor przekazał już teren generalnemu wykonawcy pod budowę największej hali C.
Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.
jest wiodącym dystrybutorem książek, a także dostawcą rozwiązań dystrybucyjno-logistycznych dla wydawnictw oraz księgarń,
w tym księgarń internetowych. Na polskim rynku wydawniczo-księgarskim działa od 15 lat. W 2007 roku spółka przeniosła swój
magazyn centralny do Strykowa. Dotychczas powierzchnia przeszła rozbudowę i modernizację w 2012 i 2013 roku. Tegoroczne
rozszerzenie powierzchni magazynu do ok. 18 000 m² pozwoli
na zwiększenie składowania do prawie 11 000 palet.
„Magazyn wyposażony jest w nowoczesne rozwiązania logistyczne, a realizacja złożonych zamówień odbywa się przy
użyciu systemu przenośników wraz z automatyką, które zainstalowane są na dwóch platformach o łącznej powierzchni 8 000
m² stanowiących strefę kompletacji. Dodatkowo rozbudowana
została linia wysyłki detalicznej. Modyfikacja wyposażenia magazynu i stosowanej technologii pozwoliła nam na dostosowanie usług do potrzeb stale rozwijającego się rynku e-commerce
i otworzyła nam możliwość świadczenia nowych usług zarówno
w branży wydawniczej, jak i na innych rynkach.” – wyjaśnia Magdalena Kołodziejska, Członek Zarządu OSDW Azymut.

l

Generalny wykonawca North-West Logistic Park, firma Trasko Inwest, realizuje budowę Hali D zgodnie z planem. Obecnie trwają
intensywne prace nad ukończeniem stalowej konstrukcji hali.
Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się montaż paneli ściennych oraz pokrycia dachu. Jednoczenie kontynuowane są prace
związane z instalacjami, w tym kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Zakończono stabilizację i budowę nawierzchni dróg dojazdowych oraz wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego
terenu. Hala D o powierzchni 14 000 mkw. jest wynajęta w 80%.
Z początkiem października inwestor przekazał teren generalnemu wykonawcy pod budowę największej hali C, rozpoczynając tym samym realizację ostatniego etapu inwestycji. Budynek
C o powierzchni 28 500 mkw. będzie wybudowany w systemie
„crossdock” (tzn. doki przeładunkowe usytuowane równolegle
do siebie, po obu stronach hali). Proces komercjalizacji hali C jest
zaawansowany. Oddanie do użytku hali D zaplanowano na przełomie 2014/2015 roku, a budynku C na koniec I kwartału przyszłego roku.
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CENTRUM LOGISTYCZNO-BIUROWE SOSNOWIEC MILOWICE

ÔÔ Źródło: 7R Logistic, Foto: Centrum Logistyczno-Biurowe Milowice

Kilka tygodni temu ruszyła w Sosnowcu budowa nowej inwestycji 7R Logistic S.A. – Centrum Logistyczno-Biurowego Sosnowiec
Milowice. Doskonała lokalizacja inwestycji gwarantuje przyszłym najemcom wygodne połączenie ze wszystkimi miastami aglomeracji śląskiej oraz autostradą i lotniskami.
Centrum Logistyczno-Biurowe Milowice powstaje w Sosnowcu
przy ulicy Baczyńskiego. Bliskość środków komunikacji miejskiej
oraz sąsiedztwo sklepów, biur, zakładów produkcyjnych, ośrodków zdrowia i aptek czynią nową inwestycję doskonałym miejscem do rozwoju działalności biznesowej firm z różnych sektorów.
Dostępne powierzchnie są odpowiednie dla najemców pochodzących zarówno z branży FMCG, farmaceutycznej, elektronicznej
czy e-commerence. Atrakcyjność inwestycji została szybko doceniona i pierwsza umowa najmu została już podpisana.
– Inwestycja budzi duże zainteresowanie na rynku. Prowadzimy bardzo wiele rozmów z potencjalnymi najemcami, podpisaliśmy też pierwszą umowę najmu – mówi Olga Brusik Senior
Leasing Manager.
Budowa nowego A-klasowego magazynu wysokiego składowania o powierzchni około 7,4 tys. mkw. z zapleczem biurowym
o powierzchni około 3,2 tys. mkw. została podzielona na dwa
etapy. Na początku przyszłego roku do użytku zostanie oddana

część magazynowa składająca się z dwóch hal magazynowych,
gdzie można wynajmować powierzchnię już od 500-600 mkw.
Od I kwartału 2015 roku zostaną udostępnione klimatyzowane powierzchnie biurowe z windą, oferowane w module open
space do dowolnej aranżacji. Dodatkowo wzdłuż głównej ulicy
istnieje możliwość dostosowania pomieszczeń na parterze do
celów wystawienniczych i ekspozycji towarów. Teren całego
centrum logistyczno-biurowego będzie monitorowany 24h/
dobę oraz posiadał parking dla samochodów osobowych oraz
dostawczych.
– Prace na budowie postępują zgodnie z harmonogramem.
Obecnie kończymy elewację. Oba etapy inwestycji zostaną
ukończone w pierwotnie planowanych terminach – mówi Ryszard Gretkowski, V-ce Prezes Zarządu 7R Logistic S.A. Inwestycja
realizowana jest na poprzemysłowym terenie, dotychczas nieużytkowanym. Dzięki jego rewitalizacji, niebawem powstanie na
nim nowoczesne centrum logistyczno-biurowe – dodaje

Rekordowy projekt MLP Group P3 wzmacnia zespół w Polsce
ÔÔŹródło: MLP Group S.A.

ÔÔŹródło: P3

MLP Group S.A., wiodący deweloper magazynowy, wybuduje łącznie ok. 120,8 tys. mkw.
powierzchni magazynowo-biurowej dla trzech
sieci handlowych: Merlin.pl, Małpka Express
oraz Dyskont Czerwona Torebka. Inwestycje
zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych
czterech lat. Przygotowywane projekty pod
względem wielkości planowanej powierzchni magazynowej są rekordowe w historii MLP
Group i jednocześnie będą jednymi z największych w naszym kraju.
MLP Group S.A., działając poprzez spółki zależne, zawarła umowy najmu z trzema firmami:
Merlin.pl, Małpka, Dyskont Czerwona Torebka.
Pierwszy z najemców działa w branży e-commerce, a dwóch pozostałych w branży FMCG. Każda
umowa najmu zawarta została na okres 15 lat.
„Jest to rekordowy projekt przygotowywany przez naszą Grupę Kapitałową i jedno
z największych zleceń realizowanych w naszym kraju. Jego wykonanie pozwoli na znaczące zwiększenie naszej skali działania. Jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu. Realizacja
kontraktu dla trzech spółek detalicznych wpisuje się w naszą strategię, która poza rozwojem parków logistycznych skoncentrowana
jest także na realizacji dużych projektów typu
built-to-suit. Zmiana naszego podejścia biznesowego przynosi wymierne efekty i oczekujemy szybkiego rozwoju MLP Group w najbliższym czasie” – podkreślił Radosław T. Krochta,
Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP
Group S.A.

P3, wyspecjalizowany właściciel, deweloper
i zarządca europejskich nieruchomości logistycznych wzmocnił zespół property managment i leasingowy w Polsce. Stanowisko
Property Manager objęła Justyna Imiołek-Kosowska, a nowym Leasing Managerem została
Magda Kilijańska.
Justyna Imiołek-Kosowska odpowiada za zarządzanie nieruchomościami P3 Logistic Parks
w Polsce. Zanim dołączyła do zepołu P3, przez
ponad 7 lat zdobywała doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w firmie w AIG/
Lincoln. Pracowała m.in. przy projekcie Empark
Mokotów Business Park, International Business
Center w Warszawie, oraz Poznań Distribution
Center w Poznaniu. Ukończyła Finanse i Bankowość oraz studia pedagogiczne w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała
również Zarządzanie i Marketing (specjalizacja:
Rynek nieruchomości). Justyna posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości.
Magda Kilijańska, jako nowy Leasing Manager w P3, jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowych należących do P3
w Polsce. Wspiera również działania zespołu
związane z rozwojem nowych inwestycji i projektów BTS. Z branżą nieruchomości związana
jest od od 2009 roku. Wcześniej pracowała w firmie Jartom Nieruchomości, gdzie zajmowała się
wynajmem i sprzedażą nieruchomości przemysłowych. Ukończyła Prawo i Politologię na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego, posiada
Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencję Zarządcy Nieruchomości.

l
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Panattoni Europe
dalej rozbudowuje
fabrykę Pilkingtona
ÔÔŹródło: Panattoni, Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce kontynuuje współpracę z Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
Tym razem, będzie odpowiedzialny za realizację hali produkcyjnej o powierzchni 10 530
m², w ramach istniejącej fabryki. Inwestycja
powstanie w Chmielowie, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. –
jeden z największych producentów szkła dla
przemysłu samochodowego wybrał Panattoni
jako Generalnego Wykonawcę, którego zadaniem będzie rozbudowa działającej od dwóch
lat fabryki w Chmielowie o kolejną halę produkcyjną, w której sercu stanie specjalny piec
elektryczny wykorzystywany w procesie wytwarzania innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej. Obiekt zajmie 10 530 m² i będzie
realizowany w nietypowych warunkach – przy
w pełni działającym zakładzie. Firma Panattoni wybrana została w drodze przetargu, a zakończenie prac przewidziane jest na 31 marca
2015 roku.
Realizowana przez Panattoni dla Pilkington
Automotive Poland Sp. z o.o. jest już drugą dla
tego producenta szkła – w 2012 roku, deweloper zrealizował obiekt produkcyjno-magazynowy o powierzchni 35 000 m² z częścią produkcyjną zajmującą 13 500 m², magazynową
o powierzchni 16 700 m² i biurową z 1 600 m².

l
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Rośnie wolumen inwestycji
komercyjnych
ÔÔŹródło: CBRE

Według najnowszego raportu przygotowanego przez CBRE, wiodącą na świecie firmę doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych,
wolumen inwestycji na rynku nieruchomości
komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 11% w zestawieniu rok do roku.

W całej Europie inwestycje w nieruchomości wyniosły 133 mld EUR od początku 2014r., co oznacza
wzrost o 27% w stosunku do roku poprzedniego.
Kluczowe rynki to Wielka Brytania i Niemcy, gdzie
widać dużą aktywność inwestorów. Istotne ożywienie widać również w Hiszpanii i Irlandii. Dzieje się
tak, ponieważ wiele funduszy zaczęło interesować
się również ofertami i lokalizacjami oportunistycznymi, nie tylko najlepszymi obiektami.
Polski rynek nieruchomości nieprzerwanie
przyciąga silnych inwestorów – w ciągu ostat-

nich dziewięciu miesięcy (do końca września
2014) zainwestowano tu 1,8 miliarda euro. Jednakże ograniczona dostępność nieruchomości
komercyjnych najwyższej klasy sprawia, że inwestorzy coraz chętniej przyglądają się rynkowi czeskiemu, rumuńskiemu i węgierskiemu,
na których wzrost wartości inwestycji wynosił
odpowiednio 11%, 215% i 126%.

l

PROEKOLOGICZNA STRATEGIA GOODMAN

Delta Packaging w Panattoni
Park Gliwice II

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych i biznesowych, otrzymał specjalne wyróżnienie za opracowanie wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) strategicznego planu proekologicznego budownictwa. DGNB przyznał firmie Goodman i jej nowym inwestycjom
w Niemczech 19 srebrnych certyfikatów. Dzięki nim, powierzchnia aktywów zarządzanych przez Goodmana w Europie kontynentalnej posiadających zielone certyfikaty zbliża się 1 mln m2. Goodman ubiega się także o certyfikaty BREEAM dla dwóch
swoich inwestycji w Polsce: dla firmy Amazon we Wrocławiu i Grupy Muszkieterów
w Poznaniu.

ÔÔŹródło: Panattoni

ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman Amazon

Zainicjowany w 2012 r. strategiczny plan
zrównoważonego budownictwa firmy
Goodman zawiera listę uzgodnionych
wytycznych i działań pozwalających na
precertyfikację nowych obiektów przez
DGNB. W konsekwencji, plan ten skrócił
czas i koszty procesu certyfikacji. Goodman jest jedyną działającą w Niemczech
firmą z branży nieruchomości logistycznych, która podpisała taki plan z DGNB.
– Jako długoterminowy inwestor na
rynku nieruchomości logistycznych przywiązujemy dużą uwagę do zrównoważonego budownictwa, które jest ważnym
elementem naszej działalności i strategii
korporacyjnej – powiedział Dirk Mölter,

Dyrektor Działu Technicznego i Zrównoważonego Budownictwa Goodman na
Europę kontynentalną. – Nasz plan strategiczny upraszcza proces certyfikacji
i podnosi wartość naszych nieruchomości
– dodał Dirk Mölter.
Srebrne certyfikaty DGNB sprawiają, że
firmy wyprzedzają niemieckie ogólne regulacje w zakresie zrównoważonych rozwiązań.
Dzięki nim, Goodman jest w stanie dostarczać klientom nieruchomości klasy A, które
redukują zużycie surowców naturalnych i pomagają klientom osiągnąć ich własne cele
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Panattoni Europe, lider rynku obiektów przemysłowych, rozpoczyna budowę kolejnej
inwestycji o charakterze produkcyjnym. Jest
nią 10 559 m² dla irlandzkiego producenta
opakowań – firmy Delta Packaging. Obiekt
powstanie w ramach Panattoni Park Gliwice II,
położonego na terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Gliwickiej.
W transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Cushman&Wakefield.
Panattoni Europe po raz kolejny rozpoczyna budowę obiektu build-to-suit (BTS) o charakterze produkcyjnym. Tym razem klientem
jest irlandzki producent opakowań od lodów
po elektronikę użytkową – firma Delta Packaging. Obiekt o powierzchni całkowitej 10 559
m², w którym część magazynowo-produkcyjna
zajmie 9 684 m², a biurowa 875 m², powstanie
w ramach istniejącego parku dewelopera – Panattoni Park Gliwice II. Centrum położone jest
w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Gliwickiej. Planowane ukończenie obiektu przypada na połowę
czerwca 2015 r.

l l

SEGRO Z NOWYM DYREKTOREM
FINANSOWYM

ÔÔ Źródło: SEGRO, Foto: Dyrektor Finansowy SEGRO CEE Katarzyna Steiner

SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Europie, z przyjemnością informuje o nowej osobie w zespole. We wrześniu 2014 Katarzyna Steiner objęła stanowisko Dyrektora Finansowego
SEGRO na Europę Centralną.

l

Katarzyna Steiner posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości, w tym ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Do
sierpnia 2014 jako Dyrektor Finansowy IVG Poland Sp. z o. o. zarządzała finansami grupy
IVG w Polsce. Wcześniej pracowała dla IVG Immobilien AG oraz PWC Deutsche Revision
AG. Katarzyna Steiner jest absolwentką Zarządzania, w toku kariery zawodowej zdobyła
prestiżowy tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji (CCIM – Certified
Commercial Investment Member).
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SYNCREON
TECHNOLOGY
W PROLOGIS PARK
BUDAPEST-GYÁL

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś
o wynajęciu 22 000 metrów kwadratowych powierzchni na terenie Prologis
Park Budapest-Gyál firmie syncreon Technology, dostawcy zintegrowanych usług
logistycznych dla globalnych branż.

EUROPEAN PACKAGING
SOLUTIONS POLAND W SSE

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Za kilka miesięcy firma European Packaging Solutions Poland rozpocznie produkcję
opakowań w swojej pierwszej w Polsce fabryce w Gliwicach. Dzięki uzyskanej zgodzie
na działalność w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma będzie mogła również
skorzystać z pomocy publicznej i zachęt rządowych. W transakcji zakupu nowego zakładu produkcyjnego oraz w procedurze uzyskania pozwolenia na obecność w KSSE,
firmie European Packaging Solutions Poland doradzała firma Cushman & Wakefield,
międzynarodowy doradca działający na rynku nieruchomości komercyjnych.
Firma Cushman & Wakefield reprezentowała firmę European Packaging Solutions
Poland w transakcji, doradzając jej przy wyborze lokalizacji, podczas negocjacji warunków komercyjnych zakupu gruntu oraz wyboru dewelopera, a także przy uzyskaniu zezwolenia na działalność w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Podstrefie Gliwickiej.
„Firma EPSP dzięki naszemu wsparciu uzyskała pozwolenie na działalność w ramach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zanim weszły w życie zmiany przepisów na początku
lipca 2014 r. Oznacza to, że EPSP będzie mogła skorzystać z zachęt dostępnych w tym
regionie w najszerszym zakresie, w tym ze specjalnych benefitów takich jak ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości
na okres, jaki umożliwiają przepisy uchwały rady miejskiej w Gliwicach. Pomoc publiczna jest gwarantowana jedynie w przypadku zrealizowania przez inwestora określonych
w umowie zobowiązań” – mówi Michał Sikora, konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i specjalnych stref ekonomicznych firmy Cushman & Wakefield.
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„Po okresie konsolidacji i ostrożnego podejścia do planów ekspansji naszych klientów na Węgrzech obserwujemy wzrost
zapotrzebowania na wysokiej jakości
obiekty logistyczne w strategicznej lokalizacji. Jest to nasza już druga pod względem wielkości wynajętej powierzchni
umowa najmu na tym rynku w bieżącym
roku, po kontrakcie z firmą Schenker na
26 600 metrów kwadratowych w Prologis
Park Budapest-Sziget” – powiedział László Kemenes, Vice President and Country
Manager Prologis na Węgrzech i w Rumunii. „Serdecznie witamy nowego klienta
w Prologis Park Budapest-Gyál i życzymy
mu wiele sukcesów w nowym obiekcie”.
Prologis Park Budapest-Gyál to nowoczesne centrum dystrybucyjne składające się
z pięciu budynków, oferujące łącznie ponad
151 000 metrów kwadratowych powierzchni.
Park zlokalizowany jest około 18 kilometrów
na południowy wschód od centrum Budapesztu i 17 kilometrów na zachód od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Franciszka
Liszta. Teren parku sąsiaduje z autostradą M5
(prowadzącą na południe do Serbii i Rumunii) i węzłem drogowym M5 M0.
Z portfolio ponad 3,7 miliona metrów
kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Prologis jest wiodącym dostawcą powierzchni magazynowejw Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca 2014 r.).

BBK S.A. W PARKU LOGISTYCZNYM GDAŃSK-KOWALE

ÔÔ Źródło: 7R Logistic S.A.

Właściciel marek Home&You i Essex, firma BBK S.A., wcześniej działająca pod nazwą LPP TEX, powiększyła 4-krotnie zajmowaną
powierzchnię w Parku Logistycznym Gdańsk-Kowale III.
7R Logistic S.A. przekazał w sierpniu br.
kolejne 20 700 mkw. powierzchni magazynowej dostarczonej w formule BTS w Parku
Logistycznym Gdańsk – Kowale III firmie
BBK S.A., importerowi i dystrybutorowi
artykułów wyposażenia wnętrz. Dzięki tej
inwestycji, przestrzeń zajmowana przez

dawny LPP TEX w gdańskim centrum logistycznym jest niemal 4-krotnie większa niż
na początku współpracy obu firm.
Współpraca pomiędzy 7R Logistic a BBK
S.A. trwa już blisko 5 lat. Pierwsza umowa
dotyczyła wynajmu powierzchni o łącznej
wielkości około 5 000 mkw., w tym po-
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wierzchni biurowej 1 200 mkw. Po dwóch
latach w wyniku dynamicznego rozwoju,
Najemca zdecydował się powiększyć powierzchnię magazynową do około 8 000
mkw. oraz biurową do około 1 700 mkw.
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Prologis Park Prague D1 West
II w połowie wynajęty
ÔÔŹródło: Prologis

ŚWIAT W BUDOWIE

ÔÔ Źródło: Skanska, Foto: Skanska

Do 2023 r. na świecie przybędzie ponad 33 miliardy metrów
kwadratowych powierzchni zabudowy. To wzrost o 24% w porównaniu do 2013 r. – wynika z najnowszego raportu Navigant
Research . Najszybciej rośnie segment biurowy i mieszkaniowy,
zwłaszcza w krajach rozwijających się takich jak Chiny, gdzie każdego roku buduje się 2 mld mkw. Powierzchni przybywa także
w Europie, m.in. w Polsce, w której zarówno segment biurowy,
jak i mieszkaniowy znów odnotowuje wyraźne wzrosty.
Dynamiczny rozwój skali zabudowy jest efektem gwałtownego
przyspieszenia tempa urbanizacji w ostatnich latach. W 2013 r. łącznie na świecie było ponad 138 mld mkw. budynków, z czego 73%
zajmowała powierzchnia mieszkalna. Specjaliści Navigant Research
– agencji badawczej posiadającej 40 biur na świecie i analizującej
rynki pod kątem trendów technologicznych i urbanistycznych
(m.in. smart cities) – prognozują, że w ciągu kolejnych 10 lat przyrost powierzchni komercyjnej i biurowej będzie utrzymywał się na
stałym poziomie – odpowiednio 2,1% i 2,2% rok do roku.
Całkowity obszar zabudowy na świecie przekroczy w 2023 r.
171 mld mkw. ze średnim tempem wzrostu na poziomie 2,2%
rocznie w ciągu kolejnej dekady. Za największy przyrost będą odpowiadać Chiny, Ameryka Północna i Europa Zachodnia. Pozostałe regiony (m.in. Ameryka Łacińska, Afryka, Europa Wschodnia czy
Bliski Wschód) również zanotują przyrost powierzchni zabudowy.
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P3 umacnia pozycje poprzez akwizycje
ÔÔŹródło: P3, Foto: P3 Bucharest

P3, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich
nieruchomości logistycznych uzgodnił nabycie od firmy CA Immobilien
Anlagen AG dwóch parków logistycznych w Polsce i jednego w Rumunii o łącznej powierzchni najmu 467 000 m2. Zakup, który wciąż uzależniony jest od spełnienia warunków umownych i musi być zatwierdzony
przez organy nadzoru, obejmuje dodatkowo prawie 165 hektarów (ha)
gruntów do zagospodarowania, głównie w Polsce i Rumunii.
Ian Worboys, Chief Executive P3, powiedział: „Ten portfel wysokiej
jakości nieruchomości w doskonałych lokalizacjach wzmacnia naszą
pozycję jako jednego z największych właścicieli nieruchomości logistycznych w Europie. Transakcja następuje po ostatnich nabyciach dokonanych przez P3 we Włoszech i w Czechach. Jest zgodna z ogólną
strategią rozbudowy działalności firmy od czasu nabycia P3 przez TPG
i Ivanhoé Cambridge w październiku ubiegłego roku. P3 posiada obecnie ponad 2,9 mln m2 nowoczesnych obiektów logistycznych i dystrybucyjnych, a także jest właścicielem jednego z największych w Europie

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś o podpisaniu umowy najmu 7 620 metrów kwadratowych
w zakupionym niedawno Prologis Park Prague D1 West II z firmą EYELEVEL an InnerWorkings company, oferującą rozwiązania dla branży
handlu detalicznego oraz usługi marketingowe.
„Strefa D1 to najbardziej pożądana lokalizacja na praskim rynku nieruchomości dystrybucyjnych, cieszymy się, że w niedługim czasie od zakupu
Prologis Park Prague D1 West II wynajęliśmy już 50 procent powierzchni”
– powiedziała Pavlína Plašková, Prologis Leasing Manager w Czechach. „Naszym celem jest dostarczanie klientom wysokiej jakości obiektów w doskonałej lokalizacji, szczególnie tam, gdzie są one dobrem deficytowym”.
„Rozwój firmy i zwiększająca się liczba klientów zmotywowały nas
do przeniesienia się do większego i bardziej profesjonalnego obiektu
magazynowego – powiedział Milos Edelmann, EYELEVEL an InnerWorkings company, DC Director. „Bez wątpienia Prologis Park Prague D1
West II takim jest. Wynajęta powierzchnia odpowiada nam w każdym
calu, a może lepiej powiedzieć w metrze, bo dużą zaletą naszego budynku jest chociażby strop na wysokości aż 12 metrów”.
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ROHLIG SUUS Logistics w NorthWest Logistic Park
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS Logistics, prawdziwie kompleksowy operator logistyczny,
wynajął powierzchnię w Szczecinie, w nowoczesnym magazynie klasy
A w North-West Logistic Park. Dzięki temu zyskał realne możliwości, by
świadczyć usługi logistyki kontraktowej na najwyższym poziomie. Co
więcej, firma już obsługuje pierwszego klienta magazynowego na powierzchni 2 700 m2.
Z początkiem października br. szczeciński oddział ROHLIG SUUS Logistics przeniósł się do nowej siedziby, powiększając swoją przestrzeń
magazynowo-terminalową oraz biurową. Obiekt klasy A w North-West
Logistic Park to 4 000 m2 magazynu wysokiego składowania, ok. 500 m2
funkcjonalnej powierzchni biurowej oraz dodatkowe doki, bramy i rampa do bezpośredniego rozładunku przesyłek.
Dobra lokalizacja (tuż przy trasie S3, 5 km od autostrady A6) i podwojone możliwości przeładunkowe terminala wpłyną pozytywnie na
dalszy rozwój, jakość i szybkość serwisów drogowych, zarówno drobnicowych, jak i całopojazdowych firmy. Tymczasem decyzja o uruchomieniu logistyki kontraktowej (zaawansowanych usług na powierzchni
magazynowej), już zaowocowała pierwszą długoterminową umową
podpisaną z firmą Cargotec, fińskim przedsiębiorstwem produkującym
maszyny, dźwigi i podnośniki.

l
l

banków gruntów pod budowę centrów logistycznych. Nabycie wysokiej jakości aktywów wygeneruje znaczne przepływy pieniężne, które
przyniosą atrakcyjne zwroty naszym udziałowcom”.
W Polsce nabyty został park w Błoniu o powierzchni 177 000 m2,
który położony jest 30 kilometrów na zachód od centrum Warszawy,
przy autostradzie A2 prowadzącej do Poznania i Berlina. Wśród jego
najemców są firmy IBM, Orange, Triumph i firma sprzedaży internetowej Allegro, co świadczy o atrakcyjności parku dla dużych detalistów,
którym zależy na bliskości do stolicy Polski. Park oferuje 17 ha gruntów do zabudowy.

Infrastruktura

33

MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ MSP

ÔÔ Źródło: DHL

Większość małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) dostrzega możliwości rozwoju międzynarodowego i przewiduje, że w ciągu
pięciu lat nawet 50% swoich przychodów będzie generować w obrocie międzynarodowym. Jest to jeden z głównych wniosków
płynących z pogłębionego badania przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit (EIU) w imieniu DHL Express. Jednakże
badanie 480 dyrektorów MSP i ekspertów z grup lobbingowych tego sektora na całym świecie wskazuje także, że mniejsze firmy
z globalnymi aspiracjami wciąż napotykają na poważne przeszkody.
runków politycznych, koszty administracyjne ustanowienia lokalnego oddziału oraz
różnice kulturowe w prowadzeniu interesów, to czynniki podawane przez ankietowanych dyrektorów jako zniechęcające do
wejścia na nowe rynki. Szczególną uwagę
poświęcono nieznajomości rynków zagranicznych: 84% respondentów opisało znajomość kultury i języka rynku docelowego
jako ważne lub bardzo ważne przy ocenie
jego atrakcyjności. Wyjaśnia to także fakt,
dlaczego większość MSP wchodzi na rynki
zagraniczne zbliżone do ich własnych. Raport wskazuje, że MSP z krajów BRICM są
bardziej skłonne do szukania możliwości
rozwoju w innych krajach rozwijających
się, a MSP z państw G7 są bardziej aktywne
POKONYWANIE RÓŻNIC NA RYNKACH na rynkach innych krajów rozwiniętych. Na
przykład 15% ankietowanych MSP z kraJEST NAJWIĘKSZĄ TRUDNOŚCIĄ
Wiele MSP dostrzega bariery w handlu jów BRICM działa w Rosji, Chinach, Indiach
międzynarodowym. Jakość infrastruktury i w Ameryce Południowej, podczas gdy dona rynku docelowym, stabilność jego wa- ciera tam jedynie 3,6% MSP z państw G7.
Handel międzynarodowy jest postrzegany jako niezbędny dla długofalowego
sukcesu MSP, ale trudności, takie jak niestabilność polityczna, czynniki kulturowe oraz nieodpowiednia infrastruktura,
wciąż budzą niepokój i często przeważają
nad samym potencjałem rozwoju rynków
zagranicznych, jak twierdzą decydenci.
Badanie pokazuje także lukę w działalności międzynarodowej pomiędzy MSP na
rynkach rozwiniętych i rozwijających się:
niemal 69% respondentów z krajów G72
obecnie prowadzi międzynarodową wymianę handlową, podczas gdy jest to domeną jedynie 46% respondentów z krajów BRICM3.

„MSP z krajów BRICM są w lepszej pozycji
na innych rynkach rozwijających się dzięki
większej umiejętności radzenia sobie z trudnościami na tych rynkach. Korzystają także
z niższych kosztów i mniejszych grup konkurentów. Jeśli uznać te kraje za rynki rozwoju
przyszłości, wówczas MSP z krajów uprzemysłowionych będą musiały zrewidować swoje
poglądy na rynki wschodzące i opracować
nowe strategie, które pomogą im konkurować w przyszłości na arenie międzynarodowej” – powiedział Ken Allen, Prezes i Dyrektor
Wykonawczy DHL Express. „Na podstawie
własnych doświadczeń DHL wiemy, że partnerzy i usługodawcy, w szczególności w dziedzinie logistyki i transportu, mogą zapewnić
istotne wsparcie w zakresie pokonywania
barier kulturowych oraz trudności infrastrukturalnych, przy jednoczesnym utrzymaniu
kosztów na konkurencyjnym poziomie”.

TARGI EXPO 2014
W MONACHIUM
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ÔÔ Andrzej Wroński, COUNTRY HEAD POLAND, P3 Logistic Parks, Foto: P3, Autor

Biorąc pod uwagę aktywność inwestorów, Polska określana
była na targach EXPO jako lider w regionie CEE. Według danych
wolumen transakcji inwestycji w nieruchomości komercyjne
wyniósł w pierwszym półroczu ponad 1 miliard euro. Patrząc
na sam rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych
rok 2014 jest rekordowy pod względem liczby realizowanej
powierzchni. Przez pierwsze sześć miesięcy w budowie znajdowało się 853 tys. mkw. Wielu inwestorów postrzega więc
nasz kraj jako ważną lokalizację na mapie powierzchni magazynowych. Moi rozmówcy podkreślali, iż konkurencyjność polskiego rynku sprawia, że duże, międzynarodowe firmy, coraz
chętniej lokują swoje główne centra dystrybucyjne właśnie
w naszym kraju.
W branży magazynowej coraz więcej uwagi poświęca się Rumunii, w której dynamika wzrostu transakcji skumulowanej wartości jest bardzo duża. Wiele osób przygląda się więc rynkowi rumuńskiemu z dużym zainteresowaniem. Bardzo mocno rozwija
się tam sektor motoryzacyjny, systematycznie powstają nowe
fabryki, które dostarczają części lub komponenty producentom
samochodów. Głównym atutem tego rynku, są z pewnością niższe stawki wynagrodzenia pracowników. Zdecydowanie należy
zatem obserwować rynek rumuński, na którym realizowanych
jest coraz więcej inwestycji.

Z naszego punktu widzenia , tegoroczne targi były szczególnie
ważne, ponieważ po raz pierwszy oficjalnie występowaliśmy jako
P3 Logistic Parks. Tym samym zaprezentowaliśmy przed całą branżą
naszą nową nazwę i odświeżoną identyfikacją wizualną. Zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte, tym bardziej że w środowisku bardzo
często mówiono o nas właśnie „P3”.
Podsumowując, pozytywne nastroje obserwowane na tegorocznym EXPO pozwalają myśleć, że do końca roku najważniejsze tendencje rozwoju rynku magazynów zostaną podtrzymane, a popyt utrzyma się na stabilnym, wysokim poziomie.

Komentarze, opinie, poglądy
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