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SYSTEMY LOGISTYCZNE DLA AMAZON
ÔÔ Źródło: AMSORT, Foto: AMSORT

Firma Vanderlande Industries, którą w Polsce reprezentuje firma AMSORT dostarczy
systemy logistyczne do powstających w Polsce centrów logistycznych firmy Amazon.
Amazon jest największym na świecie sklepem internetowym, znanym głównie z dystrybucji książek oraz produktów audio i video. Obecnie jednak sklep oferuje znacznie
szerszy asortyment. Właśnie trwa budowa najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów dystrybucyjnych tej firmy. Dwa z nich powstają w okolicach Wrocławia
w gminie Kobierzyce, a trzecie w gminie Tarnowo Podgórne pod Poznaniem.
Każda z powstających hal będzie miała
powierzchnię 95 tys. metrów kwadratowych. Docelowo centra mają obsługiwać
zamówienia z całej Unii Europejskiej. Vanderlande wyposaży nowe centra Amazon
w Polsce w systemy automatyzujące procesy logistyczne w magazynach (magazynowanie, kompletacja zamówień, przygotowanie do wysyłki).

Firma AMSORT istnieje od 1993 roku
(wcześniej pod nazwą DERCO). Od
tego czasu uzyskała pozycję czołowej
firmy dostarczającej kompletne systemy transportujące oraz szeroki zakres
części do przenośników. Firma zrealizowała szereg ambitnych projektów
dla największych firm produkcyjnych
i logistycznych. Systemy przenośnikowe

INSPEKTOR
ÔÔ Redakcja

Urząd Dozoru Technicznego zmienia swoje
oblicze, dostosowuje się do zachodzących
na rynku zmian, widać to po działaniach
w realizacji głównych zadań urzędu oraz tym
wizerunkowym przekazie. Zmiana strony internetowej – bardziej czytelnej, ułatwiającej
komunikację, aktywność w obszarze bezpieczeństwa, poprzez organizowane konferencje
temu poświęcone, czy najnowszy produkt
wydawniczy, „Inspektor”.

wykonane przez AMSORT zlokalizowane są nie tylko na terenie całej Polski,
ale także za granicą: od Portugalii, przez
m.in. Francję i Czechy, aż po Chiny. Przy
realizacji korzystamy z własnych autorskich technologii, które spotykają się
z uznaniem ekspertów (Złoty Medal
MTP, tytuł Mazowieckiej Firmy Roku), jak
i ze sprawdzonych rozwiązań czołowych
europejskich producentów.
Vanderlande Industries jest jednym
z czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie, mogącym pochwalić
się ponad 1000 wdrożeń z zakresu automatyki magazynów i centów dystrybucyjnych w ostatnich latach.
WIĘCEJ NA
REKLAMA

W słowie wstępnym Mieczysław Borowski prezes UDT, wyjaśnił genezę powstania „Inspektora” oraz jego role we wspieraniu działań urzędu w dziedzinie upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie technicznym.
„Stały rozwój techniki i przemysłu generuje zagrożenia związane z eksploatacja
urządzeń i instalacji. Naszą rolą jest ograniczanie ryzyka i eliminowanie tych zagrożeń. Jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
Wzrost poziomu kultury technicznej w Polsce, upowszechnienie zasad bezpiecznej
eksploatacji urządzeń, zaangażowanie każdego inspektora UDT w profesjonalne
wykonywanie swoich zadań, to działania płynące z poczucia społecznej odpowiedzialności i przynoszące nam zysk w postaci minimalizacji zagrożeń – pisze Mieczysław Borowski.
WIĘCEJ NA
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PACZKOMATY
INPOST
W KOLUMBII

TNT W PIGUŁCE
ÔÔ Źródlo: TNT

ÔÔ Źródło: InPost

Grupa Integer.pl – właściciel Paczkomatów InPost – zwyciężyła w przetargu
organizowanym przez kolumbijskiego
narodowego operatora pocztowego –
funkcjonującego na rynku pod brandem
„4-72”. W ramach pierwszego etapu umowy firma rozstawi w Kolumbii 8 terminali
umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek. Całość współpracy
obejmuje instalację aż 100 innowacyjnych urządzeń do końca 2014 roku.
Kolumbia jest 19 państwem, w którym
klienci będą mogli skorzystać z jednej
z najwygodniejszych form dostawy produktów. Paczkomaty InPost są już dostępne w 18 krajach na całym świecie
– w zaledwie 2 lata podbiły oprócz Polski:
Arabię Saudyjską, Australię, Chile, Wielką
Brytanię, Irlandię, Islandię, Litwę, Łotwę,
Ukrainę, Estonię, Rosję, Cypr, Słowację,
Czechy, a także: Kostarykę, Salwador oraz
Gwatemalę.
Ekspansja na rynku kolumbijskim to
kolejna odsłona ofensywy Grupy Integer.pl w Ameryce Południowej. Już
w 2011 roku Paczkomaty pojawiły się
w Chile. W ramach współpracy nawiązanej z operatorem narodowym Correos de Chile, do tej pory w tym regionie
świata rozstawionych zostało już kilkadziesiąt samoobsługowych terminali.

Klienci chilijskiej poczty w krótkim czasie uznali urządzenia za najlepszą formę
dostawy towarów w swoim kraju. Według ankiety przeprowadzonej wśród
klientów Correos de Chile, skłonność do
polecania rozwiązania znajomym wyniosła aż 97%. Na ponowne skorzystanie
z Paczkomatów decyduje się natomiast
99% konsumentów, którzy dostrzegają
zalety maszyn, zwłaszcza w obszarze
odbioru produktów z rynku e-commerce. Dla porównania poziom zadowolenia klientów Amazona – ustalony
na podstawie współczynnika NPS (Net
Promotor Scores) zbierającego opinię
użytkowników dokonujących zakupów
w Stanach Zjednoczonych – wyniósł zaledwie 69% .
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W ubiegłym roku burmistrz Londynu
przedstawił plan uczynienia centrum miasta pierwszą na świecie „strefą o ultra-niskiej emisji”. Do 2020 roku wszystkie pojazdy, poruszające się w godzinach szczytu
po strefie, będą musiały charakteryzować
się zerową lub niską emisją. Wykorzystanie samochodów elektrycznych przez TNT
jest elementem realizacji planu. Pozwoli na
ograniczenie emisji węgla o 316 kg na każde 1 000 litrów paliwa, spalanych przez
konwencjonalne napędy wykorzystywane
obecnie w dostawach przesyłek.
REPLIKA POLSKIEGO MOTOCYKLA NA
FLORYDZIE
Wałbrzyski oddział TNT Express zrealizował transport repliki motocykla Daytona.
Pojazd z początku XX wieku został dostarczony na Florydę. Wyprodukowany
w Polsce motocykl pokonał odległość ok.
11 000 km na potrzeby jednej z amerykańskich produkcji filmowych.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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15 nowych samochodów elektrycznych
dołączy do floty TNT Express. Każdego
dnia obsłużą ponad 1 000 międzynarodowych przesyłek. To efekt testów
sześciu pojazdów, dostarczonych przez
Gnewt Cargo.

WSPÓŁPRACA
BLACK & WHITE PR
Bluevine Consulting
Cohn & Wolfe
ConTrust
dfusion communication
First Public Relations
GENESIS PR
GlobalBrand Institute
Havas PR Warsaw
InPlus PR
NBS Communications
Ogilvy Public Relations Poland
Partner of Promotion
STUDIO DTP
NowaPracownia.pl
Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

400 paczkomatów stanie we
Włoszech
ÔÔŹródło: InPost

Grupa Integer.pl – globalny lider w innowacyjnych usługach dostaw e-commerce – do końca czerwca 2014 roku rozstawi we Włoszech aż
400 innowacyjnych terminali umożliwiających
samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek. Urządzenia zostaną uruchomione w kluczowych częściach kraju – ekspansja obejmie
północne oraz północno-centralne rejony
Włoch oraz okolice największych miast, m.in.:
Rzymu, Mediolanu czy Turynu. Docelowo
Paczkomaty InPost obejmą swoim zasięgiem
większość prowincji kraju. Wartość inwestycji
InPost we Włoszech przekroczy 30 mln euro.
InPost rozpoczyna działalność we Włoszech
we współpracy z Banzai – największą platformą e-commerce we Włoszech. E-Price i SaldiPrivati, flagowe sklepy internetowe z grupy
Banzai, będą jako pierwsze we Włoszech oferować nowe usługi w 400 automatycznych punktach odbioru zakupionych produktów.
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PACZKOMATY INPOST
NAGRODZONE
W WIELKIEJ BRYTANII

KOLEJNE CENTRUM
DYSTRYBUCYJNE SIECI
BIEDRONKA

Paczkomaty InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł „The Delivery Excellence Award 2014”, w kategorii: „Best Carrier Contribution to Delivery Innovation”. W głosowaniu internautów
innowacyjne urządzenia Grupy Integer.pl pokonały czołowych
graczy rynku pocztowo-kurierskiego w Wielkiej Brytanii na
czele z: DPD, Nightline, Arrow XL, ByBox oraz UK Mail.

Kolejne, już 14. centrum dystrybucyjne sieci Biedronka
oficjalnie otwarto 4 lutego br. Nowa inwestycja Jeronimo
Martins Polska, zlokalizowana na przedmieściach Krakowa,
docelowo zaopatrywać będzie ok. 150 sklepów Biedronka
w regionie. Jest to drugie centrum sieci dedykowane do obsługi aglomeracji miejskiej.

ÔÔ Źródło: InPost

Paczkomaty InPost – funkcjonujące na rynku brytyjskim pod
brandem: InPost parcel lockers – zostały wyróżnione za wkład
w szerzenie branżowych innowacji. Biorący udział w internetowym głosowaniu użytkownicy docenili rozwiązanie, które
w istotny sposób wpływa na atrakcyjność oferty proponowanej
przez detalistów.
Wśród pozostałych nominowanych w kategorii: „Best Carrier
Contribution to Delivery Innovation” znalazły się największe przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowo-kurierskie na terytorium
Wielkiej Brytanii: DPD, Nightline, Arrow XL, ByBox oraz UK Mail. Nominacje do nagrody wskazane zostały przez: instytuty badawcze
MetaPack Strategic Advisory Group oraz Retail Operations Group,
uczestników międzynarodowej konferencji „The Delivery Conference 2014”, a także grono internautów.

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska, Foto: Jeronimo Martins Polska

Nowe centrum dystrybucyjne JMP mieszczące się przy ul. Podchruście 9 w Modlnicy położone jest na działce o powierzchni
9,5 ha, w odległości ok. 10 km od centrum Krakowa. To oznacza
maksymalne skrócenie drogi, jaką muszą pokonać produkty, zanim od dostawców dotrą na sklepowe półki. Centrum dysponuje
21,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 51 bramami, co pozwoli na sprawne przyjmowanie 3600 palet dziennie. Towary do
nowego centrum dostarczać będzie 280 partnerów handlowych.
Spełnienie w całym łańcuchu dystrybucji najwyższych standardów jakości przechowywania i transportu towarów, gwarantuje,
że każdego dnia do klientów sklepów Biedronka trafiają świeże,
wysokiej jakości, bezpieczne produkty.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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PRZENOŚNIKI ROLKOWE

NIEZAWODNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
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GLOBALNA EKSPANSJA UPS
W BRANŻY MEDYCZNEJ
ÔÔ Źródło: UPS

Firma UPS® poinformowała, że sfinalizowała zakup Polar Speed, innowacyjnego
brytyjskiego dostawcy rozwiązań dla łańcucha dostaw farmaceutyków wrażliwych na temperaturę. Transakcja wzmacnia sieć logistyki medycznej UPS w Europie i pozwoli zaoferować firmom z branży medycznej dostęp do jednego źródła
rozwiązań logistycznych na całym kontynencie.

Przejęcie stanowi element strategii
UPS dla sektora medycznego i przynosi
nowe korzyści klientom na tym rosnącym rynku. Firma Polar Speed jest znana
z zaangażowanej współpracy z klientami z branży logistyki farmaceutycznej.
Specjalizuje się w dostawach o aktywnie
kontrolowanej temperaturze do szpitali,

aptek, hurtowni oraz centrów chirurgicznych, a także pacjentów. Polar Speed
dysponuje też unikatowymi możliwościami, jeśli chodzi o rosnący rynek opieki domowej z bezpośrednimi dostawami
do klientów. Do jej klientów należą niektóre najlepiej znanych na świecie marek
farmaceutycznych.
„Przejęcie pozwoli UPS spełnić potrzeby klientów z sektora medycznego, którzy chcą wejść na ważny rynek brytyjski,
poprzez bardziej wartościowe zarządza-

nie elastyczniejszym i efektywniejszym
łańcuchem dostaw — powiedziała Cindy
Miller, prezes UPS Europe. — Nasze połączone usługi zapewnią firmom z sektora
medycznego dostęp do najlepszych rozwiązań w zakresie transportu ładunków
wrażliwych na temperaturę i pozwolą
nam skutecznie zaspokoić rosnący popyt
na produkty farmaceutyczne i biologiczne
wrażliwe na temperaturę”.
WIĘCEJ NA

NOWY REKORD W SYSTEM ALLIANCE EUROPE
ÔÔ Źródło: System Alliance Europe, Foto : System Alliance Europe

Po raz pierwszy od powstania System Alliance Europe, 56 partnerów współpracujących w ramach transportu międzynarodowego na terenie Europy zrealizowało ponad 3,5 miliona przesyłek. To oznacza wzrost o około pięć procent w roku 2013 w porównaniu do roku poprzedniego.
Tonaż wyniósł 1,636 mln ton. „Mechanizmy sieci stały się bardziej efektywne. Idealna wręcz współpraca z partnerami i klientami wpływa na wysoką jakość naszych usług”
mówi Uwe Meyer, Dyrektor Zarządzający
System Alliance Europe. W porównaniu
z rokiem poprzednim, szczególnie zwiększyła się liczba produktów, w przypadku
których ważny jest czas wykonania zlecenia. Liczba usług z określonym czasem

tranzytu wzrosła trzykrotnie.
„W tym roku naszym celem jest również
zwiększenie liczby przesyłek o pięć procent”
mówi Meyer. Wynik ten osiągniemy dzięki rozszerzeniu istniejących szlaków komunikacyjnych w Europie. Na przełomie
stycznia i lutego utworzymy ok. 34 nowych szlaków komunikacyjnych pomiędzy firmami partnerskimi.
System Alliance Europe to sieć prze-

woźników, która skupia czołowych dostawców usług logistycznych średniej
wielkości. Oferujemy naszym klientom
transport drobnicy za pośrednictwem ich
miejscowych partnerów. Dzięki wsparciu organizacyjnemu i informatycznemu gwarantujemy wysoką jakość usług,
przejrzystość procesów oraz niezawodną
obsługę przesyłek. Więcej informacji na
stronie: www.systemallianceeurope.net.

EFL kolejny raz z tytułem Finansowej Marki Roku
ÔÔŹródło: EFL

EFL po raz drugi został wyróżniony prestiżowym tytułem Finansowej Marki Roku. Kapituła doceniła firmę za kompleksową ofertę
wspierającą inwestycje polskich przedsiębiorców oraz za wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań finansowych takich jak Leasing
Swobodny.
Uzasadniając tegoroczny werdykt przedstawiciele kapituły podkreślili, że EFL konsekwentnie realizuje i rozwija ofertę instrumentów finansowych wspierającą polskich
przedsiębiorców. Grupa oferuje rozwiązania
finansowe w takich obszarach jak leasing, pożyczka, faktoring, wynajem flot oraz ubezpie-

czenia. Po raz kolejny dostrzeżone i docenione
zostało hasło „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, które podkreśla wartości ważne dla
EFL. W tegorocznej edycji, kapituła doceniła
dodatkowo poszerzenie oferty firmy o innowacyjny produktu - Leasing Swobodny.
Radosław Kuczyński, prezes EFL powiedział:
Tytuł Finansowej Marki Roku jest dla nas ważnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że został
on przyznany EFL po raz drugi. Utwierdza nas
to w przekonaniu, że realizowana przez nas
strategia, której celem jest budowanie silnej
instytucji finansowej wspierającej przedsiębiorców, zdobywa uznanie na rynku. Cały czas

pracujemy nad poszerzaniem przestrzeni dla
przedsiębiorczych oferując im innowacyjne
produkty takie jak Leasing Swobodny ułatwiające prowadzenie firm i podejmowanie biznesowych decyzji.
W gronie tegorocznych laureatów znalazł
się również Credit Agricole Bank Polska, który
otrzymał tytuł Finansowa Marka Roku w kategorii bank. Tytuł Finansowej Marki Roku jest
przyznawany przez Gazetę Finansową od pięciu lat. Gazeta nagradza marki wyróżniające się
kreatywnością, innowacją przy jednoczesnym
prężnym rozwoju firm. EFL znalazł się w gronie
trzech wyróżnionych firm finansowych.
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NOCNE DOSTAWY GEOPOST I NEOPOST BUDUJĄ SIEĆ
TERMINALI PACZKOWYCH
TNT DLA
MOTORYZACJI
Francuski gigant branży technologii i usług pocztowych, firma Neopost poinforÔÔ Źródło: InPost

mowała, że razem ze spółką GeoPost Group weźmie udział w specjalnym programie partnerskim. Jego celem jest stworzenie sieci bezpiecznych paczkomatów,
obejmujących do 3 000 maszyn we Francji oraz innych państwach europejskich.
Firma ogłosiła, że rozpoczęcie programu jest kontynuacją działań wynikających
z pilotażowego projektu sieci terminali paczkowych Relais Colis, który ruszył w listopadzie ubiegłego roku i był prowadzony na terenie Paryża pod nazwą „Packcity”. Wszystko wskazuje na to, że wspólna inicjatywa Neopost i GeoPost Group
przewyższy rozmiarami niemiecką sieć Deutsche Post DHL „Packstation”. Można
spodziewać się, że długoterminowe partnerstwo obu firm wykroczy poza granice
Francji i zyska charakter międzynarodowy.

ÔÔ Źródło: TNT

Gwarancja doręczenia przesyłki do godz.
8.00 rano – oto unikatowa cecha wśród
standardowych usług transportowych.
TNT Express wprowadza kolejne innowacje do serwisu nocnego, uwzględniające
potrzeby sektora motoryzacji.

„Znaczący gracze zaczynają dostrzegać,
że paczkomaty są przyszłością dostaw,
zwłaszcza w obszarze e-commerce. Ta
tendencja dotyczy nie tylko Europy, ale
całego świata. Dlatego tak intensywnie
budujemy sieć Paczkomatów InPost w Europie i poza nią. Francja jest jednym z naszych priorytetów – jesteśmy w trakcie
Rozwinięty system logistyki zwrotnej, instalowania naszych maszyn i docelowo
możliwość skrócenia czasu dostawy do planujemy uruchomić 1500 terminali. Nie
7.00 rano, brak ograniczeń w zakresie mamy wątpliwości, że nasze doświadmiejsca odbioru i dostarczenia oraz wagi
przesyłki, awizacja SMS – oto najnowsze
elementy serwisu nocnego TNT Express. Złote Godło dla marki DHL
To jedyna firma kurierska w Polsce, świad- ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL
cząca tego typu usługi.
- Proponujemy model obsługi, za- Globalna marka DHL, reprezentująca wysoki
pewniający synergię dostaw dziennych standard obsługi klientów i wyjątkową jakość
i nocnych. Korzystamy z globalnego do- w branży usług kurierskich, zajęła I. miejsce
świadczenia w ekspresowej obsłudze w kategorii „Firmy kurierskie”, uzyskując tym
importerów, bazując na gęstej, zintegro- samym Złote Godło w programie Konsumencwanej sieci lotniczej i drogowej – mówi ki Lider Jakości 2013.
Robert Sopeła, menedżer warszawskiego
Konsumencki Lider Jakości 2013 to ogólnooddziału TNT Express – Efekty? Wymierne polski program projakościowy mający na celu
oszczędności firm, wynikające z faktu, że wyłonienie, na podstawie badań konsumencich technicy mogą zacząć pracę o kilka kich, najlepszych jakościowo marek i produkgodzin wcześniej, a także korzyści zwią- tów dostępnych na polskim rynku. W prograzane z przeprojektowaniem systemu logi- mie konsumenci wskazali te produkty i usługi,
styki zwrotnej.
które ich zdaniem są najlepsze, są liderami
Awizacja SMS to system powiada- jakości danej kategorii. Zebrane w badaniu inmiania sieci odbiorców (np. techników, formacje wskazały także na stopień rozpoznaoczekujących na części zamienne). Wie- walności produktów i usług (wskaźnik świaczorem w dniu poprzedzającym dostawę domości marki), a także pozwoliły stworzyć
dostają oni potwierdzenie kompletnej li- ranking marek najbardziej rozpoznawalnych.
sty komponentów, które otrzymają rano. Pod uwagę została również wzięta identyfikaDzięki temu mogą lepiej przygotować cja skojarzeń z daną marką.
się do pracy – np. przyszykować potrzeb„Najbardziej aktualnym wyrazem uznania dla
ne dokumenty do odesłania lub opako- marki DHL, jest tytuł Konsumencki Lider Jakości
wania zwrotne do wymiany. Co istotne, 2013. Dla firmy to szczególne wyróżnienie, które
wiadomości wysyłane są bezpośrednio motywuje do dalszego wprowadzania udoskoprzez TNT, co uwalnia klienta od tego naleń we wszystkich obszarach działalności” –
obowiązku.
powiedział Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL
WIĘCEJ NA

czenie będzie przewagą konkurencyjną
– zwłaszcza, że inne firmy dopiero przeprowadziły testy swoich maszyn. Tymczasem Paczkomaty InPost to sprawdzone
w wielu krajach rozwiązanie, w dodatku
wdrożone najszybciej ze wszystkich dotychczasowych sieci. Mamy pewność, że
będziemy znaczącym graczem na rynku
francuskim”, mówi Rafał Brzoska
WIĘCEJ NA

rodowych oraz krajowych przesyłek ekspresowych, a za obsługę klientów odpowiada zespół
ponad 5 tysięcy pracowników i kurierów. Istotnym elementem oferty dla klienta są zaawansowane narzędzia elektroniczne, usprawniające zarządzanie procesem obsługi przesyłki.
Dzisiaj globalna sieć DHL Express obejmuje
ponad 220 krajów i terytoriów.
Organizatorem programu jest redakcja Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego dodatku do
Dziennika Gazety Prawnej. Zakres badań realizowanych w ramach programu Konsumencki
Lider Jakości 2013 dotyczył opinii Konsumentów na temat jakości wybranych produktów
i usług dostępnych na polskim rynku.

Express (Poland). DHL Express w Polsce świadczy kompleksowe usługi w zakresie międzyna-
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„BEZPIECZNY MAGAZYN” –

PISMO O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE

ÔÔ Redakcja (na zdjęciu okładka pierwszego numeru pisma)

„Bezpieczny Magazyn” to pierwsze pismo poświęcone w całości zagadnieniom
bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Celem
nowego pisma, jest publikacja treści, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa
pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyce wewnętrznej i dystrybucji.
Poprzez promowanie zasad bezpieczeństwa pracy, innowacji organizacyjnych
i technicznych, chcemy, aby obszar magazynu stał się bezpiecznym miejscem pracy.
„Bezpieczny Magazyn” promować będzie
osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia
w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.
Poprzez publikację artykułów, promujących bezpieczne obchodzenie się ze
sprzętem pracującym w magazynie, omawiających obowiązujące przepisy i rozporządzenia, podnosimy świadomość bezpie-

czeństwa, wszystkich grup pracowniczych,
zaangażowanych w procesy pracy, gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. W „Bezpiecznym Magazynie”, specjaliści
i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, zaprezentują dotychczasowe dokonania oraz przedstawia najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin.
„Bezpieczny Magazyn” już jest dostępny bez logowania i innych ograniczeń, na stronie www.log4.pl/wydania/
bm_1_2014/ ,czekamy na Państwa opinie. Zapraszamy do współpracy merytorycznej, dzieląc się wiedzą z dziedziny bezpieczeństwa pracy, rozwijamy

NOWA STRONA KUEHNE +
NAGEL W POLSCE
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

tak potrzebną kulturę bezpieczeństwa,
pojęcie, jeszcze mało znane, ale sądzimy, że stanie się to częścią zachowania
w magazynie.

PGP SA ROZPOCZĘŁA
TESTY EPO
ÔÔ Źródło: PGP SA

Kuehne + Nagel w Polsce ogłosiła uruchomienie swojej nowej PGP SA rozpoczęła testy EPO (elektronicznego potwierdzenia odbioru) w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Docelowo system
strony internetowej kuehne-nagel.pl
EPO obejmie wszystkie sądy w całym kraju. Program EPO po stroNowa strona oferuje odświe- nie doręczeń jest w całości finansowany z własnych środków PGP.
żony wygląd, udoskonaloną
Testy EPO to kolejny krok we wsparciu informatyzacji sądów podejnawigację, dodatkowe narzędzia dla klienta oraz treść mowany przez PGP – firma masowo wdraża także system Sędzia2,
w języku polskim. Nowy wy- usprawniający proces nadawania i śledzenia korespondencji oraz
gląd, prosta nawigacja i treść eliminacji manualnej obsługi kodów R. Ponadto sieć PGP powiękw lokalnym języku pozwoli sza się o 500 nowych placówek – tym samym korespondencję bęużytkownikom zdobyć szyb- dzie można odbierać już w 8.043 punktach w całej Polsce.
ko i intuicyjnie dostęp do informacji, takich jak produkty Kuehne + Nagel, oferowany serwis
i wiadomości odnoszących się do funkcjonowania organizacji
w Polsce. Strona oferuje możliwość śledzenia przesyłek jednym
kliknięciem i bezpośredni dostęp do monitorowania każdej
przesyłki klienta.
Logistyka jest jednym z najbardziej wymagających sektorów,
gdzie przepływ informacji ma miejsce 24h/365 dni w roku, na
terenie całego globu. Z tego właśnie powodu, Internet jest ważną platformę komunikacji, która odgrywa znaczącą rolę dla użytkowników usług logistycznych. Strona z dedykowaną treścią dla
lokalnych rynków pozwala na jeszcze bardziej skuteczną komunikację z klientami i partnerami w Polsce i pomaga pozycjonować markę w lokalnym środowisku.
Region Europy Wschodniej Kuehne + Nagel z 21 państwami na
pokładzie i 18 różnymi językami zaczął projekt dostosowywania
stron internetowych w połowie 2013 roku. Celem jest posiadanie lokalnych stron we wszystkich państwach regionu do końca
pierwszego kwartału 2014, co stanowi kolejny ważny krok do udoskonalenia jakości i dostępności informacji dla naszych klientów.skomentował Tobias Jerschke Prezes Kuehne + Nagel w Polsce.

Wstępne plany Ministerstwa Sprawiedliwości zakładały, że system EPO zostanie wdrożony na terenie Polski w czerwcu 2015
roku. Jednakże PGP SA i jej partnerzy dążą do pełnego uruchomienia EPO do końca września 2014 roku. Tym samym Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło liczyć na dodatkowe kilkanaście milionów złotych oszczędności z samego tylko tytułu
wyeliminowania papierowych zwrotek. Warto także podkreślić,
że PGP SA zaoferowała w przetargu niższą cenę za elektroniczne
potwierdzenie odbioru niż jej konkurent.
- To będzie prawdziwa rewolucja w doręczaniu przesyłek. Dzięki
nowoczesnym systemom IT sądy będą miały bezpośredni wgląd
w proces dostarczania korespondencji. Gdy adresat pokwituje na
naszym terminalu odbiór listu, sąd czy prokuratura będzie od razu
o tym powiadomiona – mówi Leszek Żebrowski, prezes PGP S.A.
– Dzięki temu usprawnimy także pracę całego wymiaru sprawiedliwości. Program EPO po stronie doręczeń jest w całości finansowany
z naszych własnych środków. Chcemy wytyczać nowe i innowacyjne standardy obsługi klientów – dodaje Leszek Żebrowski.
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PANDASTYCZNA PODRÓŻ
HAO HAO I XING HUI Z DHL
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL, wiodąca na świecie firma usług kurierskich i logistycznych, pomagała w przewozie dwóch pand wielkich na trasie
ponad 8 000 km z Chengdu w Chinach do Brugelette w Belgii.
W niedzielę, 23 lutego, obie czteroletnie pandy - samiczka,
Hao Hao i samiec, Xing Hui, zostały pomyślnie dostarczone
dzięki globalnej sieci transportowej DHL do nowego domu
w rezerwacie zwierząt Pairi Daiza w Bruguelette w Belgii.
"Pandastyczna podróż Hao Hao i Xing Hui" rozpoczęła się w Chińskim Centrum Ochrony i Badań nad Pandą Wielką w Chengdu
w Chinach 22 lutego, a zakończyła następnego dnia dostarczeniem
zwierząt do specjalnie wybudowanego Ogrodu Chińskiego w Parai Daiza w Belgii. Obie "Bardzo Ważne Persony" przyleciały z Chin
do Belgii specjalnym samolotem firmy DHL Boeing 767 w towarzystwie dwóch opiekunów i lekarza weterynarii oraz ze 100-kilogramowym zapasem bambusa. Na lotnisku w Brukseli powitali je lokalni dygnitarze i dzieci z okolicznych szkół, stąd następnie wyruszyły
ciężarówką DHL w końcową, godzinną podróż do Pairi Daiza.

Projekt przewiduje, że pandy spędzą 15 lat w Pairi Daiza, na
terenie 22-hektarowego ogrodu będącego domem dla ponad
5000 zwierząt. Dzięki wsparciu Uniwersytetu w Gandawie opracowano dla nich specjalny program hodowlano-badawczy, który ma na celu walkę z wymieraniem tego zagrożonego gatunku.

Najlepszy po raz czwarty
z rzędu

DHL eMailShip

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

DHL Express (Poland), lider na rynku międzynarodowych i krajowych przesyłek ekspresowych, uruchomił nową aplikację DHL
eMailShip, ułatwiającą klientom nadawanie
przesyłek międzynarodowych. DHL eMailShip
(www.dhl.com.pl\emailship) to narzędzie
umożliwiające klientom wypełnienie listu
przewozowego oraz zarządzanie procesem
zamawiania kuriera. Stworzone zostało z myślą
o tych klientach, którzy z różnych przyczyn nie
korzystają z dotychczasowych internetowych
aplikacji DHL.
Jest wygodnym i łatwym w obsłudze narzędziem dostępnym w postaci formularza
PDF z przeznaczeniem do wielokrotnego
użytku, które umożliwia zapisanie do 50 adresów odbiorców, ale z którego również mogą
korzystać klienci wysyłający większą liczbę
przesyłek.
• DHL eMailShip - wygodna w użyciu aplikacja do wypełniania listu przewozowego

Firma Jones Lang LaSalle otrzymała nagrodę dla
„Najlepszego Doradcy ds. Wynajmu Powierzchni Handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 roku” podczas szóstej edycji nagród
EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards,
która odbyła się 13 lutego w Warszawie. Wyróżnienie przyznane zostało przez niezależne jury,
w którego skład weszło ponad 40 ekspertów
z branży – inwestorów, deweloperów, właścicieli, doradców i najemców działających na
rynkach nieruchomości handlowych w Europie
Środkowo – Wschodniej.
Beatrice Mouton, Dyrektor Działu Wynajmu
Powierzchni Handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Jones Lang LaSalle, komentuje:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymanej nagrody dla najlepszej firmy doradczej, szczególnie
biorąc pod uwagę, że Jones Lang LaSalle otrzymuje ten tytuł po raz czwarty z rzędu i po raz piąty
ogółem. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania
dla profesjonalizmu, utrzymywanych na bardzo
dobrym poziomie wyników oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez naszych ekspertów
z obszaru wynajmu powierzchni handlowych,
rynków kapitałowych, a także rzeczoznawców
majątkowych, specjalistów ds. zarządzania projektami oraz analityków rynku. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować naszym klientom za
zaufanie i dedykować im tę nagrodę jako odzwierciedlenie ich sukcesu na rynkach nieruchomości
handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej”.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: DHL

oraz do zarządzania procesem zamawiania
kuriera
• Idealne narzędzie dla firm z sektora MSP
• Formularz PDF do wielokrotnego użytku
z możliwością zapisania do 50 adresów odbiorców
DHL eMailShip jest aplikacją intuicyjną w korzystaniu, bowiem w swojej graficznej formie
przedstawia standardowy list przewozowy.
Klienci wypełniają dokładnie te same pola,
jakie musieliby wypełnić na standardowym
drukowanym liście przewozowym AWB.
W ten sposób dane wprowadzone do systemu są czytelne, a klient może zamówić
przyjazd kuriera oraz stworzyć bazę danych
kontrahentów. Cały proces odbywa się przy
użyciu poczty elektronicznej. Nadawca wpisując swój adres mailowy w formularzu zostanie bezpłatnie poinformowany mailem o doręczeniu przesyłki do odbiorcy.

Facebookowe Centrum Opinii Siódemki
ÔÔŹródło: Siódemka

Siódemka otworzyła nową zakładkę na swoim oficjalnym profilu w portalu społecznościowym
Facebook. FCO (Facebookowe Centrum Opinii) jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń na
tematy związane z działalnością firmy kurierskiej.
FCO jest miejscem, w którym będą się odbywały wszelkie dyskusje na tematy związane rynkiem kurierskim, e-commerce, a także produktami i usługami Siódemki. Dzięki czytelnemu układowi zakładki oraz łatwej i intuicyjnej nawigacji korzystanie z forum jest proste i przystępne.
Facebookowe Centrum Opinii wystartowało w połowie lutego. Siódemka jest jedyną firmą kurierską, która posiada oficjalny polski fanpage na Facebooku.
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PACZKOMATY INPOST W AZJI

PGP dla Naczelnej Rady
Adwokackiej

Grupa Integer.pl – właściciel rewolucyjnych Paczkomatów InPost – wkracza w decydującą fazę przygotowań do wejścia na rynek azjatycki. W Hong Kongu firma zaprezentowała swoje innowacyjne terminale, w tym najnowszą wersję w pełni zintegrowanych z bankomatami firmy NCR Corp. Paczkomaty modułowe V generacji, które
niebawem pojawią się w Azji, umożliwią nie tylko nadawanie i odbiór przesyłki 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki nim użytkownik skorzysta także z bankomatu oraz opłaci swoje bieżące rachunki.

ÔÔŹródło: PGP

ÔÔ Źródło: InPost

liwości najnowszej wersji terminalu m.in.
podczas dni otwartych NCR Open House
na przełomie lutego i marca, a także w czasie POST-EXPO Asia Pacific, które odbędzie
się w dniach: 20-21 maja w Hong Kongu.
Jak co roku w wydarzeniu wezmą udział
branżowi liderzy, prezentując przyszłym
klientom rewolucyjne rozwiązania z zakresu usług pocztowo-kurierskich. POST-EXPO
Asia Pacific zgromadzi w tym roku blisko 60
wystawców z całego świata, którzy prócz
tradycyjnych targowych prezentacji, będą
Pierwszy pokaz Paczkomatów InPost dla uczestniczyć w dwudniowej konferencji
8 potencjalnych partnerów zakończył się poświęconej m.in. perspektywom rozwoju
z sukcesem, skutkując partnerskimi nego- usług pocztowych na kontynencie azjatyccjacjami z lokalnymi firmami kurierskimi kim czy rosnącemu znaczeniu e-commerce
na wspólny projekt obejmujący 170 termi- w tym regionie świata.
nali. Potencjalni partnerzy Grupy Integer.pl
WIĘCEJ NA
w Azji będą mogli także przetestować moż-

Polska Grupa Pocztowa przekazała Naczelnej
Radzie Adwokackiej pakiet propozycji dotyczących usprawnień w systemie organizacji doręczeń pocztowych. Przedstawione propozycje
są wynikiem działań, jakie podjęła Naczelna
Rada Adwokacka związanych z zastrzeżeniami
zgłaszanymi przez skupione w niej środowisko
prawnicze. PGP uznała zgłaszane przez Naczelną Radę Adwokacką uwagi jako ważny sygnał
w usprawnieniu systemu doręczeń.
„Przedstawione przez PGP propozycje w całości
wyczerpują postulowane przez NRA zmiany oraz
wnoszą nowe rozwiązania, takie jak umożliwienie
w ciągu najbliższych tygodni wszystkim prawnikom dostępu do informacji on-line dotyczących
awizowanych przesyłek z sądów, które zintegrują
się z systemem śledzenia przesyłek PGP , a także
możliwości nadawania i awizacji przesyłek bezpośrednio w punktach kancelaryjnych. Mamy nadzieję,
że przedstawione rozwiązania będą przedmiotem
merytorycznej oceny ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Jesteśmy przekonani, że zaproponowane
przez PGP działania we współpracy z NRA dadzą rezultaty znacznego polepszenia funkcjonowania systemu doręczeń na terenie całej Polski w stosunku do
tego jaki miał miejsce przed 1 stycznia 2014” – mówi
Leszek Żebrowski, prezes PGP S.A.

REKLAMA
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UPS PUBLIKUJE WYNIKI ZA IV KWARTAŁ
ÔÔ Źródło: UPS

20-procentowy globalny wzrost wolumenu przesyłek dostarczonych w grudniu. Wyższe kosztów działalności w Stanach Zjednoczonych w wyniku znacznego wzrostu wolumenu przesyłek oraz bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Wzrost kwartalnego wolumenu przesyłek dostarczonych na świecie o 6,0% dzięki sprzedaży internetowej. Zwiększenie dziennego wolumenu
międzynarodowych przesyłek eksportowych o 9,5% dzięki silnemu wzrostowi odnotowanemu w Europie. Wypłaty na rzecz
akcjonariuszy w wysokości 6,1 mld USD oraz wolne przepływy pieniężne na poziomie 5,3 mld USD w 2013 r.. Wzrost inwestycji
w nowe moce o 500 mln USD. Prognoza rocznego zysku na akcję w 2014 r. na poziomie 5,05–5,30 USD
Spółka UPS, opublikowała informacje dotyczące wyników za IV kw. 2013 r. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,25 USD i był
niższy o 0,07 USD w porównaniu ze skorygowanym wynikiem za IV kwartał 2012 r.
Średni dzienny wolumen przesyłek wzrósł
o 6,0%, przy wzroście całkowitego wolumenu przesyłek w grudniu aż o 20%. Znacząco większy od przewidywanego wolumen przesyłek oraz niekorzystne warunki
atmosferyczne przyczyniły się do wzrostu
kosztów operacyjnych w Stanach Zjednoczonych, co miało niekorzystny wpływ
na wyniki Spółki. W czwartym kwartale

2012 r. firma UPS wykazała rozwodnioną stratę na akcję w wysokości 1,83 USD
w konsekwencji dokonania niepieniężnego odpisu w wysokości 3,0 mld USD po
opodatkowaniu z tytułu wyceny rynkowej
programów świadczeń emerytalnych.
– Wraz z zachodzącymi na rynku detalicznym zmianami w kierunku modelu
bezpośredniej dystrybucji produktów do
klienta coraz więcej firm wykorzystuje rozwiązania oferowane przez UPS – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. – W rezultacie doświadczyliśmy
bezprecedensowego wzrostu wolumenu

realizowanych przesyłek, który przekroczył
nasze najbardziej optymistyczne założenia.
– Zwiększony wolumen był znacznym
obciążeniem dla naszej sieci i powodował
opóźnienia. W reakcji na tę sytuację UPS
zaangażował dodatkowy personel oraz
sprzęt, koncentrując się bardziej na jakości
świadczonych usług niż ponoszonym koszcie – wyjaśnił Scott Davis. – UPS dokona
niezbędnych inwestycji oraz wprowadzi
konieczne usprawnienia procesów operacyjnych, aby spełnić oczekiwania rynku.
WIĘCEJ NA

TOP 4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH W STYCZNIU
ÔÔ Jakub Knauer, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.ue.katowice.pl

W pierwszym miesiącu nowego roku oferty wózków widłowych cieszyły się na portalu wielką popularnością. Liczba odsłon
wzrosła z 2841 w grudniu do 3644 w styczniu (o 28,3%), proporcjonalnie do 26,4% wzrostu liczby ofert (przybyły 42). W całym
2013 roku średnio co czwarta odsłona, była odsłoną oferty z kategorii wózków widłowych. Na tle minionego roku, styczeń zapisał nowy rekord. 3644 odsłon stanowiło 32,4% odsłon wszystkich ofert.
1. W styczniu największym zainteresowaniem użytkowników
portalu cieszył się „Spalinowy wózek czołowy STILL RC 4016T”. Oferta zanotowała 109 odsłon, a dotyczy nowego wózka czołowego o napędzie spalinowym (dostępnego w wersji
z napędem gazowym), udźwigu 1600 kg i wysokości podnoszenia 6970 mm. RC 40 wyposażony jest w hydrodynamiczne przeniesienie napędu, tzw. napęd przekładniowy
– wytrzymały i niezawodny. RC 40 przeznaczony jest do pokonywania średnich i długich odcinków.
2. Drugą pod względem popularności była interesująco zatytułowana oferta „ALTO PS – Mały ale byk”, która zanotowała
77 odsłon. To nowy wózek magazynowy ATLET wysokiego
składowania do prac pomocniczych. Dyszlowy ręcznego
prowadzenia, o udźwigu 1250 kg i wysokości
podnoszenia 3590 mm. Wszechstronny, drobny
(mała powierzchnia podwozia), ale zaskakująco
silny, nadaje się do ciasnych przestrzeni.
3. Trzecim wśród najpopularniejszych w styczniu był
„Wózek widłowy elektryczny BT C3E160 Duplex” (68
odsłon). Oferta, która w przeciągu miesiąca przeglądana była 68 razy, dotyczy używanego (roku
produkcji 2006, 9428 motogodzin) wózka elektrycznego Toyota z przeciwwagą. Wózek charakteryzuje się udźwigiem do 1600 kg i wysokością
podnoszenia 3205 mm. Na wózek oferowana jest
gwarancja na 3 miesiące lub 250 motogodzin.
4. Na czwartym miejscu w styczniowym rankingu
Top 4 znalazła się oferta „Reach truck Atlet Ergo

ATF”, z liczbą 63 odsłon. Wózek marki ATLET z operatorem
stojącym przeznaczony jest do transportu wewnętrznego
i składowania na podwójnej głębokości (oszczędność do
30% powierzchni magazynowej, związana z manipulacją
ładunkiem z jednej strony regału). Jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach wymagających od operatora częstego
wchodzenia i wychodzenia z wózka.
Kategoria reach trucków cieszyła się w styczniu dużym zainteresowaniem użytkowników portalu – obserwuje się kontynuację
tendencji wzrostowej trwającej od zeszłego miesiąca. W styczniu zanotowano 709 wyświetleń ofert, o 63,4% więcej, niż w poprzednim miesiącu.
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TOP 4 BATERII
POŁĄCZYĆ FINANSOWANIE
TRAKCYJNYCH W STYCZNIU Z ROZWOJEM MŁODEJ
KADRY
ÔÔ Kamil Łaciak, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.
ue.katowice.pl

Początek roku przyniósł nieznaczne, około 4% osłabienie zainteresowania ofertami z kategorii baterii trakcyjnych, w porównaniu z obiecującym grudniem ubiegłego roku, kiedy to pojawił się
pierwszy wzrost po dwumiesięcznym okresie spadków w IV kwartale 2013. Pomimo niższej liczby odsłon w styczniu 2014 tj. 1878,
rezultat ten można uznać za względnie stabilny z perspektywy całego drugiego półrocza 2013 roku, którego średni poziom wyniósł
1921, przy odchyleniu standardowym 92 odsłon. Taka względna
stałość, objawia się szczególnie w pozostającej na niezmiennym
poziomie od maja 2013 roku, liczby 42 dostępnych ofert kategorii.
Niskie wahania w grupie baterii trakcyjnych, ma odzwierciedlenie
w obniżonym ich udziale o ok. 2 punkty procentowe, na tle ilości
przeglądanych wszystkich ofert, których w styczniu nowego roku
ponownie przybyło (11243 wyświetleń).
1. W styczniowym rankingu Top4 dla kategorii baterii trakcyjnych, największym zainteresowaniem cieszył się „Hawker
powerbloc – 6 TP 210” (176 odsłon). Oferta ta dotyczy baterii
charakteryzujących się wysoką żywotnością do 1100 cykli
ładowania, w których zastosowano pancerne płyty, zanurzone w ciekłym elektrolicie. Konstrukcja akumulatora, umożliwia bezproblemowe uzupełnianie ubytków płynów, które
może być realizowane za pośrednictwem automatycznego
centralnego systemu napełniania wodą destylowaną, które producent oferuje jako wyposażenie dodatkowe (oferta
– Hawker aquamatic).
2. Drugie miejsce wśród najpopularniejszych ofert w styczniowym zestawieniu, to „Systemy pływakowe i wtryskowe BFS
Aquamatic”, którą wyświetlono 103 razy. Artykuł dotyczy
akcesoriów oferowanych przez firmę Exide, wykorzystywanych do uzupełniania elektrolitu za pośrednictwem systemu
pływakowego lub wtryskowego. Proponowane produkty
w systemie pływakowym mogą pracować zarówno przy napełnianiu grawitacyjnym lub szybkim.
3. Trzecie miejsce zajął akumulator „Hawker powerbloc – 12
TP 125” z liczbą 87 odsłon. To kolejny produkt serii powerblock w styczniowym rankingu baterii trakcyjnych. Akumulator ten również oparty jest na płytach pancernych, zanurzonych w ciekłym elektrolicie. Od lidera zestawienia różni
się napięciem, które w tym przypadku wynosi 12V oraz
niższą pojemnością 125 Ah (C5). Bateria ta jest dwukrotnie
dłuższa i nieznacznie węższa od opisywanej pierwszej oferty w zestawieniu, z przeznaczeniem głównie do maszyn
czyszczących.
4. Ostatnia czwarta pozycja rankingu należy do oferty „Baterie
Hawker powerblock dry MFP – typ 12 MFP 77” (84 odsłony).
Hawker powerblock dry to bezobsługowy akumulator wypełniony elektrolitem żelowym, który opiera się na technologii kratkowanych płytek ze specjalnego stopu. Ogniwo
charakteryzuje się dużą skutecznością przy pracy w warunkach o wysokim natężeniu prądu. Ponadto akumulator ten
jest stosunkowo odporny na zjawiska samo rozładowania.
Styczniowy Top4 dla baterii trakcyjnych, został praktycznie
w całości zdominowany przez produkty serii powerbloc firmy
Hawker/Enersys. Rodzina powerbloc podzielona jest na baterie

ÔÔ Źródło: EFL

50 milionów EURO, które Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
pożyczył właśnie EFL, umożliwi otrzymanie atrakcyjnego finasowania przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce. Podpisane dziś porozumienie w szczególności skierowane
jest do MŚP, udzielających wsparcia młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy.
EBI od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE.
Organizacja niedawno rozpoczęła realizację programu „Praca
dla Młodych”, którego głównym celem jest wspieranie młodych
osób (w przedziale wiekowym 15-24 lat) na rynku pracy. EFL,
będący prekursorem polskiego leasingu, aktywnie wspiera inicjatywę, umożliwiając uzyskanie atrakcyjnego finansowania na
rozwój małego i średniego biznesu, oczekując od swoich partnerów wsparcia młodych osób na rynku pracy.
Radosław Kuczyński, prezes EFL, który podpisał kontrakt
z EBI podkreśla, że „obciążenia, na które są narażone polskie firmy, łączą się z trudnościami młodych ludzi na rynku pracy. Propozycja, którą przygotowaliśmy wspólnie z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym może pomóc zarówno firmom, jak i młodym pracownikom. Uważam, że dzięki naszej inicjatywie, firmy zyskają
podwójnie, ponieważ otrzymają dobre finansowanie oraz zachętę do wykształcenia wartościowych pracowników. Zysk tej ostatniej grupy jest ewidentny.”
WIĘCEJ NA

kwasowe o oznaczeniu producenta TP, cieszące się największym
zainteresowaniem, a także „suche” akumulatory bezobsługowe
z recyrkulacją gazów ładowania tj. żelowe oraz AGM, odpowiednio oznaczane jako MFP i XFC.

Bilans

WIĘCEJ NA

11

Top 4 opon do wózków
widłowych w styczniu
ÔÔDamian Popek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG

Początek roku 2014 stanowi dla ofert z działu
opon przemysłowych kolejne mocne notowanie, czego dowodem jest wzrost popularności
ofert o 19,9 % w porównaniu do wyniku uzyskanego w grudniu 2013 roku. Wzrost ilości
opublikowanych ofert działu opon przemysłowych przyczynił się również do ustanowienia kolejnego, nowego rekordu liczby odsłon,
w ilości 1158. W całej kategorii opon przemysłowych, największą liczbę odsłon zanotowała
podkategoria pneumatyczne, która z 626 odsłon ofert, osiągnęła aż 92 % wzrost popularności w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Podkategoria superelastyczne z działu
opon przemysłowych, osiągnęła zaskakujący
spadek popularności, po odnotowanym ciągłym wzroście zainteresowania w ostatnim
kwartale 2013 roku.
1. Pierwsze miejsce w Top 4 opon w styczniu
zajęła oferta „Conti RT20 Performance” (kategoria: opony pneumatyczne) z liczbą 122
odsłon.
2. Druga pozycja w rankingu Top 4, to opublikowana po raz pierwszy w styczniu 2014
roku, oferta „Radialna opona pneumatyczna
TR-900” z liczbą 97 odsłon.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to oferta
opony „Trelleborg Expert”, która uzyskała
liczbę 71 odsłon.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajęła
oferta, „Opaska Solideal Grey NM (opaska
niebrudząca szara)”, z liczbą 70 odsłon.
Opaska amortyzująca serii Solideal ERP,
zaprojektowana przez inżynierów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik,
spełnia oczekiwania wymagania dzisiejszego rynku, który wyraża zapotrzebowanie
na opony niebrudzące. Wyprodukowana
opaska Solideal Grey NM na bazie naturalnego kauczuku, posiada wysokie walory
jakościowe, a innowacyjny wzór bieżnika
nadaje jej cech, które sprawiają, że opony
doskonale dopasowują się do podłoża na
którym pracują.
Miejsce oferty z podkategorii opaski amortyzujące w czwórce najbardziej popularnych
ofert działu opony przemysłowe, świadczy
o utrzymaniu zainteresowania użytkowników portalu tą podkategorią. Rozwój podkategorii w strukturze całego działu opon
przemysłowych, zacznie nabierać szybszego
tempa, czego dowodem jest zwiększenie
liczby ofert tej podkategorii oraz zwiększające się zapotrzebowanie końcowych użytkowników na najnowszą technologię tego
produktu.

WIĘCEJ NA

PIERWSZY SUKCES BATERII AGM
ÔÔ Kamil Łaciak, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Końcówka 2013 roku przyniosła wzrost zainteresowania grupą baterii trakcyjnych,
mierzony liczbą odsłon, o 8,2% w porównaniu z listopadem tego samego roku tj.
149 dodatkowych wejść.
Warto dodać, że są to pierwsze przyrosty od września 2013 roku, kiedy to do
listopada następował stopniowy spadek
liczby wyświetleń. Aczkolwiek niższe wyniki między dziewiątym a jedenastym
miesiącem minionego roku, związane
były z proporcjonalnie mniejszym ruchem
na całym portalu. W wspomnianym okresie, praktycznie niezmiennie co piąty wyświetlony artykuł, dotyczył grupy baterii
trakcyjnych. W grudniu natomiast, udział
analizowanej kategorii względem wszystkich ofert, obniżył się do poziomu 18,75%.
Dwa lata temu w analogicznym okresie,
dostępne były jedynie dwie podkategorie
tj. baterie kwasowe i żelowe, gdzie znaczny

udział posiadały te pierwsze. Początkiem
zeszłego roku, pojawiły się pierwsze oferty
prezentujące baterie AGM oraz wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie do akumulatorów, co z kolei przyczyniło się w dużym
stopniu do lekkiego osłabienia przewagi
ogniw kwasowych. Aczkolwiek w dalszym
ciągu baterie kwasowe obejmują swoim
zainteresowaniem blisko połowę odwiedzających artykuły o tej tematyce, których
w dodatku liczba w ciągu całego roku, powiększyła się prawie pięciokrotnie. W grudniu roku 2013, najmniej liczną grupę stanowiły artykuły na temat akcesoriów.
WIĘCEJ NA

Rekordowe zainteresowanie przenośnikami
ÔÔKamil Łaciak, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Grudzień to kolejny miesiąc w ostatnim kwartale 2013 roku, który utrzymał tendencję wzrostową zainteresowania przenośnikami. W porównaniu z listopadem, odnotowano w tej grupie
produktów o 25% więcej wyświetleń, co także
przyczyniło się do osiągnięcia najwyższego poziomu w perspektywie całego roku, w łącznej
liczbie 514 odsłon. Czwarty kwartał to również
dynamiczny przyrost znaczenia przenośników
w strukturze wszystkich kategorii, przeciętny
wzrost oscylował w 17 punktach procentowych
w ostatnich trzech miesiącach roku (przy 5 p.p.
średniej w skali roku). Aczkolwiek badany segment produktów w niewielkiej części odpowiada za całkowitą liczbę odsłon, gdzie udział
tej kategorii w grudniu wyniósł zaledwie 4,9%,
przy niezmiennym poziomie szesnastu dostępnych ofert od września 2013 roku ofert.

Bilans

Wszystkie podkategorie w analizowanym
okresie zanotowały wyższe wyniki w porównaniu z listopadem 2013 roku, za wyjątkiem układów bazujących na rozwiązaniach taśmowych,
którego jedynym przedstawicielem w opisywanej grupie jest firma Amsort. Największym
zainteresowaniem czytelników, z pośród dostępnych na portalu podkategorii przenośników w grudniu 2013 roku, cieszyły się rolkowe
systemy transportowe, które zanotowały prawie 40% skok wyświetleń, a tym samym 62%
udział w całej kategorii przenośników. W dalszym ciągu rozpatrując strukturę analizowanej
kategorii, pozostała część rozłożyła się odpowiednio na urządzenia grawitacyjne (28%)
oraz pozostałe systemy (10%).
WIĘCEJ NA
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Top 4 regałów w styczniu
ÔÔMaciej Dudek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.
ue.katowice.pl

Kategoria regały, której liczba wejść w styczniu wyniosła 2021 zanotowała spadek w liczbie odsłon w porównaniu do grudnia 2013 roku
o 4,44% (2115 wejść). Jest to równocześnie drugi najniższy wynik odnotowany przez tę kategorie produktów od czerwca roku ubiegłego,
w którym wyniósł on 1798 wejść. Liczba wyświetleń ofert dostępnych
na portalu aktualnie rośnie w szybkim tempie, przez co przy równoczesnym spadku w liczbie wejść w oferty możemy zaobserwować spadek
udziału ofert regałów do liczby ofert ogółem, który wyniósł 2,2 punktu
procentowego z 20,02% do 18%.
W Top 4 regałów, pierwsze miejsce zajęła oferta „System regałów paletowych STOW Pal Rack®” z liczbą 126 wejść. Warto zauważyć, iż ta oferta
zwiększyła liczbę wejść ponad dwukrotnie. System regałów paletowych
STOW Pal Rack® pozwala na składowanie towarów o zróżnicowanej masie oraz wymiarach. Niewątpliwymi zaletami tego systemu są łatwość
montażu oraz wszelkich napraw, możliwe dzięki konstrukcji systemu
a dokładniej ramom, które są przykręcane i łatwe w demontażu.
Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się oferty „Regał półkowy
Midi Rack ®” oraz „Regały paletowe – Dexion Wąski Korytarz P90”. Obie
pozycje znajdowały się już w rankingu Top 4 miesiąca grudnia, odpowiednio na 2 i 3 miejscu. Regał półkowy Midi Rack ® jest przystosowany
do przechowywania ładunków o średniej masie. System ten jest w pełni
regulowany oraz ma szeroką rozpiętość. Dodając do tego łatwość montażu, niski koszt i dobrą stabilność jest rozwiązaniem idealnym do składowania towarów o średniej masie oraz do tworzenia wielopiętrowych
konstrukcji. Regały paletowe – Dexion Wąski Korytarz P90 to doskonały sposób na maksymalizacje pojemności powierzchni magazynowej.
Niniejsze regały pozwalają wykorzystywać standardowe wózki dostosowane do wąskich korytarzy oraz wózki z podnoszonym operatorem
pozwalającymi na kompletację prosto z palety. Regały mogą być użytkowane w magazynach o wysokości nieprzekraczającej 12 m. Najważniejszymi zaletami tej oferty są: bezpośrednia dostępność każdej palety
oraz dobre wykorzystanie ograniczonej powierzchni magazynowej.
Czwarte miejsce w zestawieniu zajęła oferta „Regał Dexion IPN – Industrial Paternoster” notując 62 wejścia. Jest to regał, wewnątrz którego towary składowane są na półkach obracających się w jego wnętrzu.
Całość sterowana jest z pulpitu komunikacyjnego znajdującego się na
stanowisku operatora. Do pulpitu przywołuje się pożądane półki, których powierzchnia może być łatwo podzielona przy pomocy podziałek.
W styczniu 2014 roku, w porównaniu ze styczniem 2013 roku nastąpił 85% wzrost zainteresowania ofertami regałów. Liczba wyświetleń
zwiększyła się z 1095 do 2021. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne systemy składowania towarów w Polsce.

RAFAŁ BRZOSKA INWESTUJE
W SALESMANAGO 5 MLN ZŁ
ÔÔ Źródło: Integer.pl, Foto: Integer.pl

SALESmanago to jeden z pierwszych w Europie systemów klasy Marketing Automation, który znajduje się aktualnie w Top
12 największych na świecie tego typu platform.
W pierwszym etapie inwestycji Rafał Brzoska obejmie 20%
udziałów w SALESmanago za 5 mln zł. W ramach współpracy
tworzone będą unikalne rozwiązania łączące oprogramowanie
do automatyzacji marketingu z nowoczesnymi rozwiązaniami
na rynku e-commerce, które kierowane będą do podmiotów
chcących optymalizować internetowy kanał marketingu i sprzedaży, w tym zwłaszcza dla sklepów internetowych.
Wg firmy analitycznej Forrester Research, Marketing Automation jest obecnie najbardziej dynamicznie rosnącym segmentem oprogramowania dla marketingu i sprzedaży. Z kolei firma
Sirius Decisions wskazuje, że w 2016 roku z systemów do automatyzacji może korzystać do 50% firm na świecie.
SALESmanago, który identyfikuje i monitoruje zachowanie
klientów na stronie WWW, a następnie tworzy automatyczne dopasowane oferty dostarczane konkretnym osobom przez e-mail,
personalizowaną treść na stronie WWW oraz w kanałach sprzedaży bezpośredniej. Z SALESmanago korzysta ponad 1000 firm
w całej Europie, wśród których są firmy takie, jak: Getin Bank,
Komputronik, Yves Rocher, Deloitte, Rainbow Tours oraz liczna
grupa małych i średnich przedsiębiorstw.
WIĘCEJ NA

LICZBA AKTYWNYCH
KREDYTODAWCÓW
ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej
Cushman & Wakefield „Analiza europejskich rynków kredytowania nieruchomości” (European Real Estate Lending Review)
wynika, że tradycyjne instytucje bankowe, w tym banki komercyjne i inwestycyjne, nadal zajmują dominującą pozycję
na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych w Europie, ale rośnie znaczenie alternatywnych pożyczkodawców.
Dział ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield przeanalizował działalność 161 kredytodawców oferujących
w Europie pożyczki uprzywilejowane, w tym o wydłużonym terminie spłaty, oraz finansowanie typu mezzanine, aby ocenić zainteresowanie kredytami i wskazać najważniejsze trendy, które
mogą wpływać na europejski rynek finansowy w bieżącym roku.
W celu zidentyfikowania sektorów i rynków o największej aktywności przeanalizowano również kredyty na nieruchomości komercyjne udzielone i refinansowane w ostatnich dwóch latach.
Na tradycyjne banki nadal przypada ponad połowa wszystkich kredytów na nieruchomości komercyjne uwzględnionych
w przeprowadzonym badaniu, ale ich dominująca pozycja wyraźnie osłabła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ich udział w rynku
zmniejszył się do 55 proc. z 67 proc. w I kw. 2012 r.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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SKŁADOWANIE BLACH – AUTOMATYCZNY REGAŁ
MONOTOWER® W FIRMIE BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
ÔÔ Źródło: Baumalog, Foto: Baumalog

Firma Bumar Elektronika S.A. wchodząca w skład Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. realizuje dostawy sprzętu wojskowego i w swej działalności zajmuje się m.in. budową elementów z wielu gatunków blach aluminiowych. Ze względu na
wzrost produkcji oraz trwającą reorganizację zaplecza logistycznego zdecydowano o rozwiązaniu problemu składowania
różnych gatunków blach przy zapewnieniu łatwego i szybkiego dostępu do nich z zachowaniem małej powierzchni wymaganej do ich składowania.
Właściwe rozwiązanie zaproponowała firma Baumalog Sp. z o.o. specjalizująca się
w budowie automatycznych systemów
składowania blach oraz dłużyc.
Dostarczony automatyczny regał MonoTower® składa się z jednej kolumny
składowania, w której odkładane są półki
z towarami oraz poruszającego się od frontu w kierunku pionowym ekstraktora (windy) przemieszczającego półki pomiędzy
kolumną składowania a miejscem załadunku i wyładunku artykułów, znajdującego się
500 mm nad posadzką. Regał wyposażony
jest w 16 półek o wymiarach 4 m × 1 m, zapewniających składowanie na każdej z nich
dwóch arkuszy blach o wymiarach 2 m ×
1 m oraz wysokości maksymalnej 190 mm.
Ze względu na dodatkowy wymóg składowania na półkach wyciętych gotowych

formatek lub pozostałości z pełnych arkuszy blach, część półek została dodatkowo
wyposażona w pełne dno oraz ściany na
całym obwodzie półki. Zapobiega to wypadaniu artykułów o małych wymiarach
poza obrys półek.
Umiejscowienie regału pod suwnicą
stworzyło możliwość wykorzystania jej do
obsługi regału. Realizuje ona załadunek,
wyładunek oraz bezpośrednie przenoszenie płyt aluminiowych do maszyn tnących.
System napędowy regału wyposażony
jest w pomiar obciążenia każdej z półek, co
uniemożliwia przekroczenie maksymalnej
dopuszczalnej ładowności półek wynoszącej
1500 kg oraz zapewnia kontrolę całkowitego
obciążenia regału wynoszącą 24 000 kg.
WIĘCEJ NA

R(ewolucja) w systemach magazynowych z Vanderlande
ÔÔŹródło: Amsort, Foto: Amsort

VEGHEL – Zespół konstruktorów Vanderlande, pracujący w miejscowości
Vegel w Holandii przekonany jest, że musi istnieć możliwość elastycznego
dostosowania automatyki magazynowej do zmieniających się potrzeb
biznesowych użytkowników takiego systemu. Zmiany mogą wiązać się
z zakresem produktów, pojemnością magazynu, czasem dostaw, dzienną
przepustowością lub ilością punktów dostaw. Vanderlande oferuje elastyczne rozwiązania w każdym z tych obszarów. W ostatnim czasie firma
rozwinęła ADAPTO – wysoce elastyczny system magazynowy, obejmujący swoim zakresem składowanie, automatyczne pobieranie towaru oraz
jego transport. ADAPTO zapewnia niespotykaną dotąd skalowalność
i dostępność, umożliwiając użytkownikom systemu osiągnięcie najwyższego poziomu obsługi klienta. ADAPTO jest kolejnym krokiem na konsekwentnej drodze tworzenia elastycznych systemów magazynowych.
„Jesteśmy zadowoleni, że możemy poinformować o pierwszym kliencie,

który podjął ten krok, hiszpańskiej firmie detalicznej J.A. Recio, zarządzające
dużą siecią aptek, funkcjonującą pod nazwą Avenida” – mówi Jan van der
Velden, Market Director w Vanderlande.
Wzrastające koszty pracy, ograniczona dostępność powierzchni składowania i rozdrobnienie zamówień na wiele małych przesyłek z krótkim
czasem dostawy, to tylko kilka wyzwań jakie stoją przed dzisiejszymi
magazynami i centrami magazynowymi . W konsekwencji sytuacja ta
zmusza do ciągłego poszukiwania rozwiązań, mających zredukować
koszty operacyjne, generować wyższą produktywność, zoptymalizować użycie powierzchni i zapewnić wysoki poziom obsługi. ADAPTO
jest częścią kompleksowych rozwiązań magazynowych, dostarczanych
przez Vanderlande.
WIELOKIERUNKOWY WAHADŁOWY SYSTEM MAGAZYNOWY
ADAPTO jest „trójwymiarową” koncepcją składającą się z następujących
elementów:
• Regały magazynowe, wyposażone w zintegrowany szynowy system
transportu wahadłowego
• Wielokierunkowe wózki wahadłowe, transportujące pojemniki z towarem między gniazdami magazynowymi i punktami przyjęcia i wydania
• Windy, umożliwiające wózkom wahadłowym poruszanie się na wszystkich poziomach regału oraz w systemie przyjęcia i wydania towaru
• Oprogramowanie kontrolujące ruch wózków, maksymalizujące przepustowość systemu i minimalizujące czas realizacji zamówienia
• Przyjazny dla użytkownika interfejs, dostarczający dane z całego systemu i jego elementów w czasie rzeczywistym
WIĘCEJ NA
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TABLET PANASONIC
TOUGHPAD FZ-M1 NA
POLSKIM RYNKU

WZMOCNIONY TABLET
PRZEMYSŁOWY
TOUGHBOOK CF-D1

Panasonic wprowadził na polski rynek nowy 7-calowy w pełni wzmocniony tablet pozbawiony wentylatora. Kompaktowy
Toughpad FZ-M1, ważący niewiele ponad pół kilograma, dysponuje procesorem Intel® CoreTM i5 i charakteryzuje się bardzo
niskim zużyciem energii. Urządzenie, wykorzystujące system
operacyjny Windows 8.1 Pro, jest dedykowane pracownikom
mobilnym między innymi z sektorów transportu i handlu detalicznego, jak również służbom mundurowym.

Panasonic wprowadził na rynek zmodernizowaną wersję
wzmocnionego tabletu przemysłowego Toughbook CF-D1.
Nowe urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Windows 8.1 Pro, ma zwiększoną pojemność dysku twardego oraz
najnowsze moduły łączności bezprzewodowej. Toughbook CFD1 jest przeznaczony głównie do diagnostyki silników, pojazdów oraz maszyn, jak również do wykorzystania przez służby
ratunkowe czy zespoły reagowania.

ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Toughpad FZ-M1 uzupełnia szeroką linię wzmocnionych tabletów firmy Panasonic, do której zaliczają się modele FZ-A1,
FZ-G1, JT-B1 oraz UT-MB5. Urządzenie dysponuje wyraźnym
7 calowym ekranem LCD w rozdzielczości WXGA (1280x800),
który zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno podczas pracy
biurowej, jak i w terenie. Wyświetlacz gwarantuje użytkownikom szeroki kąt widzenia, jasność na poziomie 500 cd/m2 oraz
wysoki współczynnik kontrastu. Dodatkowo wyposażony jest
w powłokę antyrefleksyjną i może obsługiwać do 10 aktywnych
punktów jednocześnie.
W modelu Toughpad FZ-M1 po raz pierwszy wykorzystano
wydajny procesor czwartej generacji Intel® CoreTM i5-4302Y
vProTM, charakteryzujący się niskim poborem mocy na poziomie jedynie 4,5 W, podczas gdy standardem dla tego typu urządzeń jest 15 W. Dzięki temu urządzenie podczas pracy emituje
minimalną ilość ciepła i zużywa mniej energii elektrycznej. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujnika natężenia światła, który
dopasowuje parametry wyświetlanego obrazu do warunków
zewnętrznych, czas pracy urządzenia na baterii może wynosić aż
do 8 godzin. Dla bardziej wymagających użytkowników istnieje
również możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączania urządzenia.
Nowy tablet dysponuje dyskiem twardym o pojemności 128
GB, który na życzenie klienta może zostać zastąpiony podzespołem o dwa razy większej pojemności, a także 4 GB pamięci RAM
(opcjonalnie 8 GB). Urządzenie wykorzystuje system operacyjny
Windows 8.1 Pro, jednak może również współpracować z Windowsem 7. Dodatkowo użytkownicy dysponujący systemem Windows
XP, chcąc go uaktualnić będą mieli możliwość przeprowadzenia
sprawnej migracji do nowszych wersji, mimo zakończenia przez
Microsoft wsparcia dla tej wersji systemu w kwietniu tego roku.

ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Nowy Toughbook CF-D1 został wyposażony w system operacyjny Windows 8.1 Pro i procesor trzeciej generacji Intel®
Core™ i5-3340M vPro™ o częstotliwości 2,7 GHz. W porównaniu
z poprzednią wersją urządzenia pojemność dysku twardego jest
zwiększona z 320 do 500 GB.
Dodatkowo dostępny jest także opcjonalnie dysk SSD
o pojemności 256 GB. Zaprojektowany z myślą o pracy zarówno w warsztatach, jak i w terenie, tablet wyposażono w baterię
zapewniającą do 9 godzin pracy według standardu Mobile Mark
2007™ przy jasności ekranu 60 cd/m2. W nowej wersji CF-D1 poprawiono również parametry kamery znajdującej się z tyłu urządzenia, podnosząc jej rozdzielczość z 3 do 5 megapikseli.
Duży wyświetlacz HD LCD o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED, pozwala na obsługę programów diagnostycznych,
przeglądanie schematów czy projektów. Ponadto umożliwia
łatwe wprowadzanie danych palcami, nawet w rękawiczkach,
a także za pomocą specjalnego rysika, również wtedy, gdy ekran
urządzenia jest mokry. Wyświetlacz został zaprojektowany tak,
by zapewnić odpowiednią jasność zarówno podczas pracy
w warsztacie, jak i na zewnątrz przy ostrym świetle słonecznym.
W przypadku modelu Automotive jasność monitora LCD sięga
400 cd/m2. Z kolei wersja Field, wyposażona w polaryzator kołowy i powłokę antyrefleksyjną, zapewnia jasność na poziomie
do 1000 cd/m2.

WIĘCEJ NA
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Pierwsze zewnętrzne kamery
kopułkowe na poczerwień
ÔÔŹródło: Panasonic

APLIKACJA PANASONIC SECURITY
VIEWER DOSTĘPNA W GOOGLE PLAY
ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Aplikacja mobilna Security Viewer, pozwalająca między innymi na bezprzewodowy
podgląd obrazu z systemów kamer dozorowych oraz kontrolowanie ich pracy, jest już
dostępna w Google Play. Panasonic Security Viewer, dostępna także w iTunes, umożliwia użytkownikom urządzeń mobilnych takich jak tablety czy smartfony łączenie się
z sieciowymi rejestratorami obrazu oraz kamerami dozorowymi i zarządzanie ich pracą.
– Łatwe sterowanie, monitoring wielkoekranowy, a także funkcja podążania,
nachylania i zbliżania obrazu z kamery
powoduje, że aplikacja jest bardzo przyjazna dla użytkowników. Jest przeznaczona
na przykład dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą na bieżąco monitorować sytuacje w swoich obiektach
komercyjnych. Jesteśmy jednak przekonani, że zyska ona uznanie wielu klientów
z innych branż od edukacji aż po handel
detaliczny – mówi Gerard Figols, European Product Manager w Panasonic.

Za pomocą programu użytkownicy
mogą również przeglądać nagrane materiały używając funkcji szybkiego przewijania do przodu i do tyłu. Aby ułatwić
znalezienie interesujących treści aplikacja
dysponuje wyszukiwarką, która pozwala
na odnalezienie materiału po dacie i godzinie nagrania. Dodatkowo dzięki funkcji
„Play Recent” użytkownicy mogą odtworzyć ostatnie zarejestrowane 30 sekund
pliku video. Bezpłatna aplikacja jest także
dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android.

Nagrodzona kamera Panasonic WV-SW598
ÔÔŹródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Kamera Panasonic WV-SW598 została nagrodzona przez czytelników
magazynu GIT Security w kategorii najlepszych produktów CCTV. Model, wyróżniający się wzmocnioną wandaloodporną obudową, wysoką
jakością obrazu i 30-krotnym zoomem optycznym, otrzymał prestiżową
nagrodą GIT Security Award 2014. O jej przyznaniu zdecydowali czytelnicy pisma – ponad 75 000 użytkowników i specjalistów z branży
zabezpieczeń.
Sieciowa kamera kopułkowa PTZ WV-SW598 zapewnia obraz w rozdzielczości Full HD 1080p, dzięki wykorzystaniu nowo opracowanej
matrycy MOS o rozdzielczości 2,4 mln pikseli. Obsługuje przy tym
wiele strumieni w formacie H.264 i JPEG. Dodatkowo wyraźny obraz,
niezależnie od warunków zewnętrznych, zarówno w trybie dziennym,
jak i nocnym, gwarantuje technologia MEGA Super Dynamic, która pozwala uzyskać 128-krotnie większy zakres dynamiczny. Ponadto kamerę
wyróżnia 30-krotny zoom optyczny Full HD oraz dodatkowy 90-krotny
zoom w trybie rozdzielczości 640x360.

Panasonic wprowadził do swojej oferty linię kopułkowych kamer dozorowych wyposażonych
w diody LED do emisji podczerwieni. Wchodzące w skład 6 serii urządzenia umożliwiają
rejestrowanie obrazów w formacie HD i Full HD,
jak również monitoring w czasie rzeczywistym
przy prędkości zapisu wynoszącej 60 klatek na
sekundę. Kamery zostały zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w takich przestrzeniach, jak
lotniska, stadiony czy kasyna.
W nowych urządzeniach podwojono prędkość rejestracji obrazów do 60 klatek na sekundę. Tym samym pozwalają one na wychwycenie
wszystkich szczegółów niezależnie od rodzaju
panującego oświetlenia. Ponadto kamery oferują opcje podwójnego zapisu SD i są kompatybilne z aplikacjami Panasonic do zdalnego monitorowania i sterowania ich pracą. Dzięki temu
możliwe jest elastyczne skonfigurowanie systemu zgodnie z wymaganiami użytkowników.
– Prezentowana seria kamer należy do najbardziej innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań Panasonic w obszarze monitoringu
CCTV. Wyróżnia je m.in. możliwość rejestracji
obrazu z szybkością 60 klatek na sekundę, pozwalająca na wychwycenie wszystkich szczegółów nawet podczas obracania się kamer.
Dodatkowo są wyposażone w funkcję detekcji
twarzy, a szeroki kąt emisji podczerwieni gwarantuje wyraźne oświetlenie całej obserwowanej przestrzeni – mówi Gerard Figols, European Product Manager w Panasonic.
Urządzenia mogą rejestrować obraz w podczerwieni w obrębie 30 metrów wokół miejsca instalacji, dostosowując się błyskawicznie do zmian
warunków oświetleniowych. Ponadto umożliwiają przesyłanie do czterech strumieni H.264 jednocześnie.
WIĘCEJ NA

Model SW598, wyposażony w szereg
dodatkowych funkcji, jest jedną z najbardziej inteligentnych kamer na rynku. Technologia wykrywania twarzy
umożliwia dostosowywanie ogniskowej kamery tak, by zapewnić wyraźne
nagranie osoby w kadrze. Jednocześnie wykorzystuje dane XML, powodując uruchomienie alarmu po detekcji,
o ile współpracuje z kompatybilnym
rejestratorem. Oprócz tego model
dysponuje funkcją automatycznej korekcji ustawiania ostrości za punktem
ostrzenia (Auto Back Focus, ABF), która
zapewnia łatwą instalację oraz idealny
obraz w każdych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. Z kolei funkcja Auto Tracking pozwala na wykrycie i automatyczne śledzenie
ruchu.
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Nowe wózki paletowe BT Lifter serii – H
ÔÔŹródło: Toyota MH Polska, Foto: Toyota MH Polska

Toyota Material Handling Polska wprowadza do sprzedaży dwa nowe
modele ręcznych wózków paletowych BT Lifter: ręcznie prowadzony
model HHM100 oraz wersję z podnoszeniem elektrycznym - model
HHL100.
Wprowadzone nowe modele ręcznych wózków paletowych BT Lifter
HHM100 i HHL100, posiadają ulepszone funkcje, takie jak większa pojemność baterii (63Ah) - dzięki czemu uzyskujemy dłuższy czas pracy,
wskaźnik naładowania baterii, pozwalający uniknąć niepotrzebnego jej
ładowania i schowek na dodatkowe akcesoria. Nowe modele ręcznych
wózków paletowych są cichsze, co jest bardzo przydatne np. w przy-

padku rozładunku towarów w godzinach nocnych i wcześnie rano oraz
łatwiejsze w manewrowaniu, przez co wygodniejsze w użytkowaniu
w ciaśniejszych miejscach.
Wygodne do przewożenia towarów, modele wózków BT High Lifter,
zaprojektowane zostały do wysokości podnoszenia do 80 cm, co czyni
je idealnymi do zastosowania jako stół roboczy. Obok linii produkcyjnych i procesów kompletacji zamówień, ich doskonała stabilność i wysoka zwrotność czynią pracę łatwiejszą do wykonania, bardziej ergonomiczną i bezpieczną. Oferują swoją wszechstronność, gdy wymagane
jest ergonomiczne stanowisko pracy i maksymalny udźwig podnoszenia do 1000 kg.
Dzięki produkcji opartej na unikalnym procesie Toyota Production
System (TPS), ręczne wózki paletowe wysokiego podnoszenia, posiadają solidną konstrukcję, wyjątkową jakość i niezrównaną niezawodność
przez cały okres eksploatacji.
Nowe wózki łączą w sobie podstawowe wartości: trwałość, łatwość
obsługi i ochronę środowiska. Wyjątkowa wydajność w transporcie
wewnętrznym jest uzupełniona o potwierdzoną niezawodność modeli
wózków BT Lifter. Wózki BT Lifter, mają pięć razy dłuższy cykl życia niż
w przypadku innych marek, oferują najniższe koszty operacyjne i mają
znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne w trakcie cyklu życia
produktu. Nowe wózki BT Lifter serii H, zostaną przedstawione na tegorocznych Targach CeMAT, które odbędą się w dniach 19-23 maja 2014 r.
w Hanowerze, w Niemczech.
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POLSKIE PRODUKTY
W BIEDRONCE

CZWARTA EDYCJA ECR
FORUM FOR COOPERATION!

Biedronka, wraz z partnerami handlowymi, realizuje kolejną
kampanię podkreślającą walory polskich produktów. „Swoje
chwalimy. Najlepsze polskie produkty znajdziecie w Biedronce” – to hasło dziewiątej edycji kampanii promującej polskie
produkty. Tradycyjnie, najważniejszym elementem akcji jest
folder prezentujący strategicznych partnerów sieci i ich produkty. Niektórzy z producentów wystąpili również w reklamach telewizyjnych.

ECR Polska po raz kolejny zaprasza managerów branży
FMCG i DIY na konferencję FORUM WSPÓŁPRACY – jedyne
wydarzenie w Polsce, o którego programie decydują praktycy, prezesi firm będących liderami rynku. Dzięki temu na
Forum ECR poruszane są najważniejsze dla branży tematy,
pokazywane najlepsze praktyki, dyskutowane najistotniejsze problemy.

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska S.A, Foto: Jeronimo Martins Polska S.A

Długoterminowa współpraca z polskimi producentami oraz
polskie produkty, jako podstawa oferty, to strategiczne założenia obowiązujące od początku istnienia sieci. Dzięki
temu obecnie 9 na 10 produktów spożywczych dostępnych
w Biedronce pochodzi z Polski. W przypadku wielu kategorii
produktów, odsetek ten jest znacznie wyższy, np. dla wędlin,
mięsa i pieczywa wynosi blisko 100%. Kampanie promujące
zarówno tę ofertę, jak i polskich producentów współpracujących z Biedronką, są realizowane już od 9 lat. Tegoroczna
akcja rozpoczyna się 20 lutego.
Hasło „Swoje chwalimy” podkreśla dumę z jakości polskich produktów osiągniętą wspólnie z partnerami handlowymi. Materiały wykorzystywane w kampanii, podkreślają, że wspólny rozwój
Biedronki i jej dostawców opiera się na takich działaniach, jak:
poszukiwanie nowych rozwiązań, wdrażanie technologii, komponowanie receptur i składników, a w konsekwencji ciągłe udoskonalanie oferty. Druga część sloganu „Najlepsze polskie produkty
znajdziecie w Biedronce” podkreśla satysfakcję z faktu, że aż
90% produktów spożywczych dostępnych w sklepach pochodzi od polskich producentów. Gwarantują oni nie tylko wysoką
jakość, ale i doskonały, tradycyjny polski smak, tak lubiany i ceniony przez Polaków.
„Chcemy po raz kolejny pochwalić się naszymi produktami,
będącymi efektem wieloletniej współpracy z najlepszymi polskimi dostawcami. Spełniając najwyższe wymagania naszych
klientów, jednocześnie wspieramy polskie firmy. Dzielimy z nimi
te same wartości związane z jakością, rzetelnością i tradycją polskiego smaku. Razem zapewniamy najwyższą jakość naszej oferty” – mówi Tomasz Suchański, dyrektor generalny sieci sklepów
Biedronka.

WIĘCEJ NA

ÔÔ Anna Jarzębowska-Kwiatek

ECR Forum for Cooperation stanowi odpowiedź na potrzebę
dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie przedstawicieli całego
łańcucha dostaw, w oderwaniu od codziennego konkurowania.
29 maja, w Warszawie w hotelu Radisson BLU, spotka się ponad
200 szefów i managerów firm producentów, dystrybutorów, sieci handlowych i mniejszych detalistów oraz dostawców usług
dla branży FMCG i DIY, by promować ideę dobrej współpracy,
popularyzować najlepszych praktyki zmierzające do lepszego
zaspokojenia potrzeb klientów i zmniejszenia kosztów całego
łańcucha dostaw.
Forum ECR od lat wyróżnia się świetnym merytorycznie programem, na który składają się plenarne sesje o charakterze
strategicznym oraz trzy równoległe sesje najlepszych praktyk:
Supply Chain Efficiency, New Commerce Development oraz
Shopper in Digital World.
Tematyka sesji strategicznych w tym roku koncentrować będzie się wokół 2 najważniejszych trendów dla FMCG opisanych
przez The Consumer Goods Forum: Fight for Resources oraz Digital World. Zaproszeni goście powiedzą więc dużo na temat sustainability oraz o wyzwaniach rozwoju e-commerce w FMCG.
W sesjach najlepszych praktyk przedstawiciele firm pokażą
case study dotyczące optymalizacji i zarządzania łańcuchami
dostaw, rozwoju e – oraz mobile-commerce, skutecznych działań shopper marketingu.
Opinie uczestników poprzednich edycji Forum Współpracy
dowodzą, że zdobyta wiedza i nawiązane w trakcie konferencji relacje biznesowe przełożyły się na rzeczywiste usprawnienia i nowe ścieżki rozwoju w firmach uczestników. Warto być
wśród liderów, warto spotkać się z najlepszymi i czerpać z ich
doświadczeń.
Rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie on-line na
stronie www.ecr.pl/forum2014 . W tym roku organizatorzy proponują bardzo korzystne promocje za wcześniejszą rejestrację!
Warto zgłosić swój udział jeszcze do końca lutego.
INFORMACJA O ORGANIZATORZE:
ECR Polska zrzesza firmy branży FMCG i DIY, wiodących detalistów, dystrybutorów i producentów, a także dostawców usług
logistycznych, IT, badawczych i marketingowych. Posiada obecnie blisko 50 członków, dla których jest platformą wymiany doświadczeń i współdziałania dla zwiększenia wydajności w całym
łańcuchu dostaw.
Wypracowane przez ECR najlepsze praktyki są wdrażanymi
standardami, których implementacja przekłada się na rzeczywiste usprawnienia i oszczędności.
Działania organizacji opierają się na filozofii ECR (Efficient
Consumer Response), która zakłada współpracę dla zaspokojenia potrzeb Klientów – lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób.
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Co się liczy dla kupujących
online
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Najnowsze badania przeprowadzone przez
instytut opinii publicznej Infas na zlecenie
Trusted Shops wskazują, że bezpieczeństwo
oraz czas dostawy to kluczowe kryteria przy
wyborze sklepów internetowych. Poczta Polska oraz Trusted Shops, firmy specjalizujące się
w usługach dla branży e-commerce opracowały rozwiązania, które odpowiadają na główne
obawy kupujących online.

ANALIZA PORÓWNAWCZA
W BRANŻY E-COMMERCE
ÔÔ Mateusz Gordon, Memius SA

Branża e-commerce, której wartość w Polsce rośnie w skali kilkudziesięciu procent
rocznie, ma szansę zdobyć bezcenne narzędzie do analizy porównawczej. Zwłaszcza że Internet sprzyja pozyskiwaniu precyzyjnych danych, a firma Gemius wdrożyła
narzędzie analityczne dedykowane tej branży – mówił Mateusz Gordon, ekspert od
e-handlu, podczas konferencji Ecommerce Trends.
Handel w sieci z roku na rok rozwija się
w szybkim tempie. Spoglądając na najbardziej dojrzałe rynki, można wnioskować,
iż jego potencjał jest olbrzymi. Szacuje się,
że w Polsce działa od 10 do 28 tysięcy sklepów internetowych, a wartość tego rynku
sięga 12 – 25 mld złotych. Tak mało precyzyjne szacunki wskazują, iż ciągle niewiele
o tej branży wiemy. Dlaczego? Ponieważ
jego uczestnicy – bez względu na wielkość – są mocno zachowawczy w udostępnianiu informacji o wielkości prowadzonego biznesu. Dlatego konieczne jest
wprowadzenie badania, które umożliwi
analizę danych z zachowaniem ich anonimowości. Na niektórych rynkach są już
dostępne badania, które dają mozliwość
zastosowania benchmarkingu, a więc
analizy porównawczej, bazującej na danych konkurujących ze sobą uczestników
rynku, która w wielu innych branżach
funkcjonuje od lat i przynosi pozytywne
rezultaty. Poza tym, dane które pozwalają
planować strategię marki, wydatki marketingowe czy szacować pozycję na rynku,
stanowią dziś główne narzędzie w rękach
marketerów. Stąd wiedza o rynku ma tak
dużą wartość.

można dokładnie szacować wielkość rynku motoryzacyjnego np. z podziałem na
poszczególne jego kategorie, pojemność
silnika czy markę pojazdów. Również gracze z rynku FMCG dzielą się między sobą
wiedzą na tyle dokładną, iż można porównywać historyczne i bieżące dane o sprzedaży poszczególnych produktów danych
producentów, w różnych opakowaniach
i sieciach dystrybucji.
W odniesieniu do polskich realiów,
warto wskazać przykład wydawców internetowych. Dzięki wyprawcowanemu porozumieniu możliwe było stworzenie badania Megapanel, prowadzonego przez
firmę Gemius na zlecenie PBI, a obejmującego niemal całą sieć. Daje to wymierne
korzyści tak wydawcom, jak i reklamodawcom. W przypadku tych pierwszych,
buduje ich wiarygodność i dostarcza wiedzy o pozycji danego serwisu, w odniesieniu do reklamodawców – pozwala efektywnie planować kampanię, opierając
się na danych o zasięgu poszczególnych
stron internetowych czy dotarciu do poszczególnych grup docelowych.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Jak pokazują najnowsze badania, bezpieczeństwo jest dla Polaków najważniejszym
kryterium wyboru sklepu zaraz za ceną – tak
wskazało prawie 90% ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowała się szybka dostawa.
W pierwszej piątce znalazły się również aspekty związane z zaufaniem do sklepu internetowego, takie jak gwarancja zwrotu pieniędzy,
wiarygodność oferty oraz ochrona danych
osobowych.
Wyniki sondażu odzwierciedlają główne
obawy konsumentów, które sprawiają, że
chętniej wybierają te sklepy, którym uda się
zbudować poczucie wiarygodności i bezpieczeństwa. Konsumenci coraz większą wagę
przykładają również do ochrony danych osobowych. Zależy im bowiem, aby sklepy zarządzały danymi we właściwy sposób i nie udostępniały ich stronom trzecim. Z drugiej strony,
widzimy, że zmieniają się oczekiwania wobec
sklepów internetowych – kupujący wymagają
szybkiej realizacji zamówienia. Jak sugerują
badania, konsumenci nie postrzegają tego
aspektu w kategoriach dodatkowego udogodnienia, ale standardu.
WIĘCEJ NA

wiele. Choćby efektywność działań marketingowych (autentyczne oszczędności
w budżetach reklamowych poprzez właściwe planowanie mediów), podejmowanie decyzji o rozwoju produktu popartych
faktycznymi, twardymi danymi, nie zaś
szacunkami na podstawie wycinka rynku
bądź deklaratywnych ankiet. Benchmarking właściwie rozumiany i wykorzystany,
jak wskazują doświadczenia dojrzałych
rynków, sprzyja też innowacjom i rozwoKORZYŚCI Z ANALIZY
jowi całej branży. Daje unikalną wiedzę
PORÓWNAWCZEJ
każdemu uczestnikowi rynku, bez wzglęDOBRE PRAKTYKI
Takie informacje dają rzeczywistą wiedzę du na jego aktualną pozycję. Warunkiem
W przypadku branży motoryzacyjnej o własnej pozycji na rynku, a także pozwa- jest przystąpienie do wspólnego projekkwestię wzajemnego zaufania uczestni- lają analizować zmiany, trendy i planować tu badawczego, który moderowany jest
ków rynku rozwiązały regulacje prawne. działania mające na celu poprawę sytu- przeważnie przez firmę badawczą.
Ponieważ istnieje obwiązek rejestracji sa- acji. Istotnych przewag tych branż, które
WIĘCEJ NA
mochodów, na podstawie tych danych, korzystają z analizy porównawczej, jest
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Śladami menedżera Grupy Raben
ÔÔŹródło: Raben Group, Foto: Raben Group

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
WYBIERA KUEHNE + NAGEL
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Nowy czteroletni kontrakt wzmacnia globalne partnerstwo Kuehne + Nagel
z Grupą Airbus oraz podkreśla przyszłe strategiczne poczynania na polskim rynku
logistyki dla sektora lotniczego. Na podstawie umowy Kuehne + Nagel zarządza
magazynem, składuje komponenty i części zamienne do produkcji samolotów.
Usługi świadczone w obiekcie w Warszawie obejmują komplementacje i pakowanie, kontrole jakości, zarządzanie przyjęciami towarów od dostawców, przygotowywanie zamówień i dostawy części do zakładów produkcyjnych firmy Airbus
Defence & Space.

Od 2012 roku w Grupie Raben prowadzony
jest projekt Shadowingu. Program zakłada
zaproszenie studenta na jeden dzień, podczas którego będzie towarzyszył osobom na
kierowniczych stanowiskach podczas ich rutynowego dnia pracy. Działanie to ma na celu
ukazanie specyfiki danego stanowiska lub
zawodu. Żak ma możliwość zapoznania się
lepiej z samą organizacją, sposobem jej funkcjonowania oraz kulturą.
W tym roku troje cieni spędziło dzień w polskich spółkach Grupy Raben: Fresh Logistics,
Raben Transport i Raben Management Services. Jednym z nich był student Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu, który miał możliwość
towarzyszyć Małgorzacie Dzięgielewskiej, Dyrektorowi e-commerce w Grupie Raben, w jej
dniu pracy. W trakcie trwania programu brał
udział w spotkaniach z dostawcami oprogramowania, telekonferencjach z klientami oraz
spotkaniach wewnętrznych.
„Shadowing pozwala nam dzielić się wiedzą
z rynkiem, ale również pozyskać informację
zwrotną z otoczenia. Szacuje się, że w 2025
roku 75% pracowników będą stanowili przedstawiciele pokolenia Y. Dlatego już dziś nawiązujemy współpracę z najlepszymi z nich, poprzez udostępnienie im możliwości poznania
specyfiki pracy w Grupie Raben. Studenci, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu, zostali później zaproszeni na rozmowy
w sprawie pracy, zatem korzyści są obopólne”
– komentuje Lider CSR Grupy Raben – Marta
Szymborska.
„Udział w projekcie Shadowingu był dla mnie
cennym doświadczeniem – mówi Szczepan Górtowski, student Wyższej Szkoły Logistyki. Przez
dwa dni byłem częścią zespołu realizującego różne projekty – począwszy od logistyki po analizy
ekonomiczne i informatyczne. W dziale e-commerce znacznie poszerzyłem i usystematyzowałem swoją dotychczasową wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w handlu elektronicznym.
To praktyczne wiadomości, których nie znajdę
w żadnym podręczniku”.

Na zdjęciu od lewej Felipe Steinmetz, Comunion, Head of Military Aircraft oraz Tobias Jerschke,
Prezes Kuehne + Nagel
W celu monitorowania całego
procesu logistycznego w czasie
produkcji Kuehne + Nagel wykorzystuje swój system IT „MyLogSupply”. Ponadto, świadczone
są również serwisy dodatkowe,
które dotyczą przycięcia do rozmiarów i usługi przeładunkowe
części do samolotów.
Felipe Steinmetz Comunion, Head of
Military Aircraft, Airbus Defence & Space w Polsce powiedział: “Kontrakt z Kuehne + Nagel jest krokiem milowym
w poprawie produktywności i konkurencyjności Airbus Defence & Space
w Polsce. Nasza współpraca przyczyni
się do utrzymania zrównoważonego
wzrostu naszej firmy”.

„Wysoko cenimy zaufanie firmy Airbus Defence & Space do Kuehne + Nagel. Nowy projekt outsourcingowy potwierdza nasze strategiczne podejście
i możliwości dostarczania wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań dla sektora
lotniczego. Co dodatkowo podkreśla globalne partnerstwo z Airbus” – powiedział
Tobias Jerschke, Prezes Kuehne + Nagel
w Polsce.

DSV Road w oczach klienta
ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

Badania, ankiety i sondaże to jedne z najchętniej wykorzystywanych przez firmy narzędzi,
służących do weryfikacji świadczonych przez
siebie usług. Coraz częściej jednak także klienci
decydują się na wewnętrzną ocenę zadowolenia ze swoich podwykonawców – tak właśnie
zrobiła firma Sopro Polska, oceniając usługi
DSV Road.
DSV Road od wielu lat świadczy dla Sopro
Polska międzynarodowe usługi transportowe produktów z sektora chemii budowlanej.
W trakcie badań usług podwykonawców klient
postanowił zweryfikować również jakość świadczonego przez DSV Road serwisu, poddając go
szczegółowej ocenie. Kryteria badania obejmowały takie obszary jak zapewnienie ciągłości
i terminowości dostaw, zachowanie wymagań
jakościowych oraz sprawne funkcjonowanie
serwisu i rozliczeń finansowych. DSV Road uzyskał w badaniu maksymalną liczbę punktów.

To ogromna przyjemność przyznać, że powierzone DSV Road zadania są realizowane
z zachowaniem najwyżej jakości usług i z bezproblemową obsługą klienta. Szczególnie
cenimy sobie ułatwienia współpracy, takie
jak narzędzia IT do tworzenia i monitorowania zleceń czy fakturę elektroniczną – mówi
Eligiusz Michalak, Starszy Specjalista ds. Logistyki w Sopro Polska. W ostatniej ocenie dostawców usług transportowych, według standardów ISO oraz własnych korporacyjnych
procedur, DSV Road otrzymał maksymalną
liczbę punktów. Z przyjemnością możemy
więc polecić DSV każdej firmie, której zależy
na byciu postrzeganym jako rzetelny i wiarygodny kontrahent.
Sopro to marka premium wśród producentów chemii budowlanej. DSV Road jest operatorem logistycznym specjalizującym się w obsłudze tej branży.
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DB SCHENKER LOGISTICS
Z HULTAFORS W POLSCE
ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics, Foto: DB Schenker Logistics

DB Schenker Logistics w Polsce uruchomił nowy magazyn w Goleniowie pod Szczecinem, aby rozwijać usługi magazynowe dla
nowego klienta firmy Hultafors Group. Operator logistyczny jest
odpowiedzialny za przyjęcie, składowanie, kompletację zamówień, wydanie towaru, import kontenerów i odprawy celne,
a także realizację nietypowych usług dodanych (VAS, Value Added Service). Pracownicy zapewniają personalizację odzieży roboczej poprzez profesjonalny haft maszynowy, naszywanie lub
zaprasowywanie imienia i nazwiska, logo lub innych grafik.
Hultafors Group to szwedzki producent
narzędzi warsztatowych, budowlanych
oraz odzieży roboczej. „Po kilkunastu
latach zdecydowaliśmy się na reengineering naszego łańcucha dostaw. Przenieśliśmy Centrum Dystrybucyjne z Holandii
do Zachodniej Polski. Usytuowanie geograficzne Polski pozwala nam efektywnie

obsłużyć kluczowe rynki dla Hultafors
Group w Zachodniej Europie i Skandynawii, oraz rozwijać się w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej” – mówi Alexander Wennergren Helm, CEO Hultafors
Group AB. „W drodze przetargu wybraliśmy DB Schenker Logistics jako wiarygodnego partnera z kompetencjami do

FM Logistic przystępuje do
Green Freight Europe

SZUKANIE FIRMY TRANSPORTOWEJ
W INTERNECIE

ÔÔŹródło: FM logistic

Przystępując do programu Green Freight Europe,
grupa FM Logistic podejmuje kroki w celu redukcji
emisji CO2, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach strategii zrównoważonego zarządzania łańcuchem logistycznym. Inicjatywa Green Freight Europe, rozpoczęta w marcu 2012 roku,
wdrożyła system norm europejskich służących do
obliczania, zbierania, analizowania i monitorowania danych na temat emisji CO2 transportu towarowego. Jej celem jest poprawa ekologiczności
transportu towarowego w Europie.
Opierając się na podobnej inicjatywie w Stanach Zjednoczonych, ten niezależny i dobrowolny program ma na celu intensyfikację
współpracy pomiędzy spedytorami, dostawcami usług logistycznych i rządami.
Firma FM Logistic dołączyła do liczby około
100 innych członków, którzy już wcześniej przystapili do tego ogólnoeuropejskiego programu.
WIĘCEJ NA

kompleksowej obsługi wszelkich aspektów naszego łańcucha dostaw: transportu morskiego i lotniczego, odpraw
celnych, magazynowania i międzynarodowego transportu lądowego.” – wyjaśnia Alexander Wennergren Helm.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Oferteo.pl

Dynamicznie rośnie liczba osób, która za pośrednictwem Internetu poszukuje dostawców i wykonawców produktów oraz usług. Dobrym przykładem jest serwis
Oferteo.pl, który w 2013 roku odnotował 46-procentowy wzrost liczby użytkowników składających zapytania o oferty – z Oferteo.pl skorzystało 82 021 nowych użytkowników.
O jedną czwartą (25%) natomiast zwiększyła się w tym czasie liczba Firm poszukujących nowych Klientów i gotowych
do współpracy z użytkownikami Oferteo.
pl. Od początku swojej działalności serwis umożliwił złożenie ponad 1 000 000
ofert osobom poszukującym produktów
i usług. Jednymi z najpopularniejszych
branży był transport i magazynowanie,
a zainteresowane tą branżą osoby stanowiły 12,4% użytkowników poszukujących
dostawców produktów i wykonawców
usług za pośrednictwem Oferteo.pl

W 2013 roku największe zapotrzebowanie w Oferteo.pl dotyczyło transportu
krajowego (54,1% zapytań o oferty), a kulminacyjnym czasem były miesiące jesienne: wrzesień, październik i listopad. Zainteresowani najczęściej zamierzali zlecić
przewóz ładunków o ciężarze do 10 ton
na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Transportowane były materiały budowlane, materiały sypkie oraz maszyny i urządzenia.
WIĘCEJ NA

GEFCO Rumunia otwiera nowy magazyn koło Aradu
ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO Rumunia otworzyło nowy magazyn na
terenie Międzynarodowego Parku Cefin koło
Aradu, strategicznego miasta położonego w zachodniej części kraju, w pobliżu granicy z Węgrami. Inauguracja jego działalności miała miejsce 19 listopada 2013 r.. Z tej okazji Christophe
de Korver, Dyrektor Generalny GEFCO Rumunia,
Tolga Oran, Kierownik ds. Handlowych, oraz

Bogdan Ionita, Kierownik ds. Transportu i Logistyki, spotkali się z klientami i dziennikarzami,
aby zaprezentować im nową placówkę.
– Otwarcie nowego centrum logistycznego
w Aradzie stanowi część naszej strategii rozwojowej w zachodniej części kraju. Region ten
ma dla GEFCO duże znaczenie ze względu na
rosnącą liczbę klientów przemysłowych, którzy

tutaj właśnie decydują się ulokować swą działalność. Stanowi poza tym nasz główny łącznik
z Europą Zachodnią. W niedługim czasie planujemy powiększyć powierzchnię centrum,
tak, aby można tu było zrealizować dwa duże
projekty logistyczne, które niebawem rozpoczniemy w Aradzie — opowiada Christophe de
Korver, ciesząc się z otwarcia nowej placówki.
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MINIMALIZACJA RYZYKA
W LOGISTYCE

Pall-Ex inwestuje w województwie
świętokrzyskim

DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, wprowadza w życie
początkowe wnioski opublikowanego niedawno raportu „Big
Data w Logistyce” oraz wykorzystuje kompleksową pulę danych do wczesnego wykrywania potencjalnych ryzyk w łańcuchach dostaw. Dzięki wdrożeniu „Resilience360”, instrumentu
do zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw powstałego dzięki
analizie Big Data, DHL może oferować klientom informacje na
temat potencjalnych zakłóceń ich poszczególnych łańcuchów
dostaw. Kolejne zastosowania wynikające z raportu trendów,
takie jak model „Prognozy ilości paczek DHL” czy „DHL Geovista” są obecnie w fazie pilotażowej.

Niedaleko Kielc swoje regionalne przedstawicielstwo otworzyła
firma Pall-Ex, międzynarodowa sieć przewozów. Partnerem Pall-Ex
w regionie świętokrzyskim został Jerzy Dudek, znany piłkarz a obecnie przedsiębiorca i współwłaściciel firmy przewozowej. Spółka chce
pomóc lokalnym firmom w dystrybucji towarów w Polsce i za granicą. Chce też nawiązać współpracę z firmami transportowymi działającymi w regionie.

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

„Resilience360 jest doskonałym przykładem korzyści gospodarczych płynących dla logistyki z analityki Big Data. Agregowanie
i ocena danych pozwala zabezpieczyć i zwiększyć wydajność łańcuchów dostaw. Tak więc działalność operacyjna nie zostaje przerwana a zadowolenie klientów zostaje zoptymalizowane w sposób
trwały” wyjaśnia dr Markus Kückelhaus Kierownik ds. badania
trendów, DHL Customer Solutions & Innovation. „Nasz raport
wskazuje także na dwa inne potencjalne zastosowania analityki
Big Data: zwiększenie wydajności operacyjnej oraz możliwość
badania nowych modeli biznesowych”.
DHL Resilience360 zawiera dwa elementy: analizę oceny ryzyka
oraz instrumenty do monitorowania łańcucha dostaw, które działają niemal w czasie rzeczywistym. Łańcuchy dostaw powinny być
bardziej wytrzymałe i mniej podatne na awarie, co pozwoli zapobiegać przerwom w produkcji oraz stratom przychodów (więcej
informacji na stronie http://www.dhl.com/resilience360).
Kolejna część raportu trendów, poświęcona zwiększaniu wydajności operacyjnej, obejmuje analizę korelacji warunków pogodowych, epidemii grypy oraz zachowania zakupowe online
osób prywatnych. Model „Prognoza ilości paczek DHL” pozwala
na przykład uprościć planowanie wolumenu paczek do przewozu poprzez uwzględnienie czynników skorelowanych danych.
W tym przypadku modele Big Data pozwalają optymalizować
procesy i usprawniać obsługę klienta.
Wreszcie Big Data daje dostawcom usług logistycznych obiecujący punkt wyjścia do opracowania nowych modeli biznesowych, między innymi zapewnia instrumenty w zakresie geomarketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Korzystanie
z modelu „DHL Geovista” pozwala uzyskać szczegółowe analizy
i oceny złożonych danych geograficznych, dzięki temu dostawcy
usług logistycznych mogą przewidywać wielkość sprzedaży generowaną przez MSP.

NOWY PODATEK DROGOWY
W WIELKIEJ BRYTANII
ÔÔ Źródło: DSV Road, Foto: DSV Road

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowy podatek drogowy dla samochodów ciężarowych w Wielkiej Brytanii, który
obejmie wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 12 ton.
Już od kwietnia przewoźnicy będą musieli liczyć się z nowymi
obciążeniami jakie niesie za sobą tzw. HGV LEVY, czyli nowy po-

ÔÔŹródło: Pall-Ex Polska

ROŚNIE POPYT NA MAŁE PARTIE TOWARÓW
Niedaleko Kielc, w miejscowości Sitkówka Nowiny swoje przedstawicielstwo otworzyła firma Pall-Ex, założona w 1996 r. brytyjska sieć
dystrybucji, która obecnie działa na terenie Hiszpanii, Portugalii
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji i we Włoszech. Sieć specjalizuje się w transporcie drobnych partii towarów i zrzesza lokalne
firmy transportowe, budując przy ich pomocy sieć dystrybucyjną.
Partnerzy regionalni odbierają ładunki od swoich klientów, zbierają je w swoich magazynach, a następnie przewożą do centralnego
magazynu w Łodzi, gdzie są one sortowane i dystrybuowane do
klientów przez regionalnych partnerów Pall-Ex. W województwie
świętokrzyskim takim partnerem sieci została firma Allora, której
współwłaścicielem jest Jerzy Dudek, znany piłkarz a od niedawna
także przedsiębiorca. Allora wspólnie z Pall-Ex chce pomóc lokalnym
firmom w rozwoju, oferując im konkurencyjne przewozy towarów –
zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. – Zapotrzebowanie na
przewozy drobnicowe, w których się specjalizujemy, systematycznie
rośnie. Powód jest prosty: konsumenci kupują mniej, ale częściej,
dokładnie planując wydatki. Producenci, sieci handlowe czy sklepy internetowe muszą więc dostosowywać się do tych oczekiwań
i planować dystrybucję w taki sposób, by była ona jak najbardziej
opłacalna. Chcemy lokalnym firmom w tym pomóc, mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie – deklaruje Katarzyna Chabinka, Prezes
Zarządu Pall-Ex Polska.
WIĘCEJ NA

datek drogowy w UK. Został on wprowadzony w oparciu o przepisy UE i będzie obowiązywać wszystkie pojazdy w czterech
głównych kategoriach: ciągniki z naczepą powyżej 4000 kg, ciągniki dwuosiowe, ciągniki z trzema lub więcej osiami oraz pozostałe pojazdy ciężarowe.
Opłata za każdy pojazd ciężarowy wynosić będzie od 1,70£
do 10£ dziennie w zależności od typu pojazdu, liczby osi i wagi,
a opłaty roczne wahać się będą od 85£ do 1000£. System będzie bazował na winietach czasowych, a opłata drogowa będzie mogła być uiszczana przez przewoźnika lub agenta ds.
rezerwacji. Istnieje także możliwość ich zakupu za pośrednictwem międzynarodowych operatorów opłat drogowych. Warto zaznaczyć, że to do obowiązków przewoźnika będzie należało sprawdzenie, czy opłata za pojazd jest ważna, za każdym
razem, gdy pojazd wjedzie na teren Wielkiej Brytanii – mówi
Filip Czerwiński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Transportu
Międzynarodowego w DSV Road.
Płatności będzie można dokonać przez Internet na stronie
operatora Northgate Public Services, używając karty płatniczej lub kredytowej, a także przy pomocy niektórych kart paliwowych. Zapowiadane jest także stworzenie niewielkiej liczby
punktów poboru opłat na promach, czy stacjach benzynowych.
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Hat-trick DACHSER w Image Awards
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Mathias Wissmann – VDA, Berndhard Simon – CEO Dachser, Brigit Bauer – red.
nacz. Verkehrsrundschau

Operator logistyczny Dachser otrzymał trzy główne nagrody w rankingu branżowym, organizowanym przez niemiecki magazyn Verkehrsrundschau. Spółka osiągnęła najlepsze oceny w kategorii przewozów
całpojazdowych i drobnicowych, w logistyce żywności i FMCG oraz
w usługach międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego.
Dachser został wielkim zwycięzcą rankingu Image Awards 2014, organizowanego przez magazyn Verkehrsrundschau. Bernhard Simon, CEO
Dachser, z dumą odebrał z rąk Matthiasa Wissmanna, prezydenta VDA
(niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego) trzy z najważniejszych, stanowiących o reputacji i rozpoznawalności wyróżnień dla
firm reprezentujących niemiecką branżę logistyczną. Dachser otrzymał
nagrody główne za wszystkie kluczowe obszary swojej działalności:
transport przesyłek całopojazdowych i drobnicowych, transport żywności i produktów FMCG oraz transport lotniczy i morski.
„Na naszą świetną reputację składają się ciężka codzienna praca naszych pracowników, dbałość o niezmiennie wysoką jakość usług, dobrze
wykwalifikowani doradcy oraz stałe dążenie do doskonałości” – wyjaśnia
Bernhard Simon, CEO Dachser. „Pozytywne opinie klientów utwierdzają
nas w przekonaniu że jesteśmy na właściwej drodze oraz motywują do dalszej pracy” – dodaje.
WIĘCEJ NA

Dachser – firma rodzinna z tradycjami
ÔÔŹródło: Dachser, Foto:Dachhser

Firmy rodzinne stanowią bardzo wyjątkowy segment wśród ogółu
przedsiębiorstw. Silny fundament jakim są więzy krwi, tradycja, bardzo
osobisty stosunek do prowadzonej działalności oraz nastawienie na
zrównoważony rozwój i długookresowe funkcjonowanie to elementy,
które czynią firmy rodzinne niedoścignionym wzorem dla wielu managerów. Jednym z przykładów sukcesu firmy założonej i przez lata pozostającej w rękach jednej rodziny jest działający globalnie operator
logistyczny – firma Dachser.
Firma Dachser powstała w latach 30-tych XX wieku w Niemczech,
kiedy Thomas Dachser zaczął dostarczać bawarskie produkty rolnicze
(na początku były to sery) do Frankfurtu. Z czasem firma zaczęła się rozrastać, by dziś cieszyć się pozycją jednego z największych operatorów
logistycznych w Europie. Aktualnie firmą zarządza już trzecie pokolenie
założyciela, a po ponad 80 latach aktywności na światowych rynkach
nadal 100% udziałów pozostaje w rękach rodziny.
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO BIZNESU
„Firmy rodzinne mające silną, niejednokrotnie międzynarodową pozycję,
osiągnęły sukces dzięki specyficznemu oddaniu i podejściu do biznesu oraz
działaniu według własnych, ściśle określonych zasad” – mówi Grzegorz
Lichocik, prezes zarządu Dachser w Polsce. Założyciele takich firm najczęściej tworzą swoje przedsiębiorstwo od podstaw, angażując w nie
gromadzone latami środki finansowe, czas oraz energię. Osobiste zaangażowanie i absolutne oddanie idei tworzenia własnego, rodzinnego
biznesu sprawia, że powodzenie przedsiębiorcy staje się sukcesem dla
jego całej rodziny. „W firmach rodzinnych z reguły nie chodzi o szybkie osiągnięcie wielkiego sukcesu finansowego, ale o stworzenie stałego, stabilnego
źródła dochodu i satysfakcji, z długoterminowym planem rozwoju – tak jest
również w przypadku Dachser. Tak zdefiniowane podejście do biznesu powoduje, że właściciele dbają nie tylko o dobry wynik finansowy, ale przede
wszystkim o swoich pracowników, ich dobre relacje w ramach zespołu i z pracodawcą oraz stabilną przyszłość” – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

PERFEKCYJNA WSPÓŁPRACA
DACHSER Z FIRMĄ OTIS
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, jest wieloletnim partnerem firmy Otis, największego na świecie producenta wind, schodów oraz chodników ruchomych. Jednym
z najnowszych i najbardziej skomplikowanych projektów, jakie
Dachser zrealizował dla Otis, było dostarczenie 68 wind dla legendarnego wieżowca Empire State Building w Nowym Jorku.
Współpraca Dachser z Otis jest wyjątkowo udana dzięki doskonałemu dopasowaniu oraz bliskiemu, opartemu na zaufaniu
partnerstwie.
Empire State Building pozostaje niezmiennie jednym z najbardziej znanych drapaczy chmur na świecie. Łącznie z anteną ma
wysokość 443,2 m, a żeby wejść na ostatnie piętro schodami,
trzeba pokonać aż 1.860 stopni. Ale spokojnie – dzięki nowoczesnym windom Otis i efektywnej logistyce Dachser, dotarcie na
samą górę nie zajmie więcej niż minutę.
WYMAGAJĄCA DOSTAWA
We wznoszącym się ponad chmurami Nowego Yorku Empire State Building wszystko musi być najlepszej jakości. Dlatego kiedy konstruktorzy podjęli decyzję o modernizacji
i zakupie dla wieżowca nowych 68 wind, wiadomo było, że
wybór jest tylko jeden – zamówienie trafiło w ręce w firmy
Otis, największego na świecie producenta dźwigów, schodów i chodników ruchomych oraz innych systemów transportu poziomego. Dla dostawcy wind było z kolei oczywiste, że
w tak strategicznym projekcie, logistyce dostaw sprosta tylko wieloletni, sprawdzony partner – Dachser. Dostawa wind
z Chin na Piątą Aleję, w sercu Nowego Jorku, była sporym wyzwaniem logistycznym. Budynek nie dysponował żadną powierzchnią magazynową, a samochody dostawcze nie mogły
stale blokować centrum miasta podczas rozładunku. Dostawa
wind musiała zatem zostać zrealizowana w systemie Just-in-time. „Projekt dostaw wind dla Empire State Building pokazuje, jak
prosta może być skomplikowana logistyka – nasze samochody nie
mogły blokować ulic w centrum miasta przez kilka dni czy tygodni,
wszystkie rozładunki musiały odbyć się możliwie sprawnie, szybko
i dokładnie w momencie, gdy budynek był w pełni gotowy na przyjęcie kolejnych partii transportu” – mówi Thomas Krüger, Dyrektor
Regionalny Dachser Air & Sea Logistics.

WIĘCEJ NA
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Jarosław Bomba

Marcin Szlęzak

Paweł Osiak

TRZEJ NOWI MANAGEROWIE DSV ROAD
ÔÔ Źródło: DSV Road, Foto: DSV Road

Ambitne plany ekspansji DSV Road na rynkach europejskich i krajowych na lata 2014-2015 pociągnęły za sobą decyzję o zatrudnieniu trzech nowych managerów ds. rozwoju biznesu. Marcin Szlęzak, Paweł Osiak i Jarosław Bomba będą rozwijać transport drogowy
i logistykę kontraktową w polskiej dywizji DSV Road. Plany DSV Road na najbliższe dwa lata zakładają zwiększenie przychodów
firmy o min. 10 proc. w stosunku do wyników osiągniętych na koniec 2013 r, kiedy przychody wyniosły ponad 332 tys. złotych.
Szczególny nacisk kładziemy na rozwój naszego core-businessu międzynarodowego, w tym
zwłaszcza serwisu sieciowego z udziałem
zagranicznych oddziałów DSV. Zakładamy
równomierny rozwój we wszystkich grupach
produktowych tzn. w transporcie całopojazdowym, częściowym i drobnicowym. Chcemy przy tym koncentrować się na wzroście

obrotów z branżami, w których obsłudze
DSV Road jest wyspecjalizowanym dostawcą
usług logistycznych. Towarzyszyć temu będzie
duży nacisk na stałą poprawę jakości naszych
usług – tak ważną z punktu widzenia zadowolenia klientów i dla utrzymania dynamicznego rozwoju biznesu. W 2014 r. będziemy
kontynuować projekty w zakresie szkolenia

pracowników, standaryzacji usług i stałej poprawy produktywności. Ważnym elementem
pozostaje też stały rozwój współpracy z naszymi siostrzanymi spółkami, czyli DSV Solutions
i DSV Air & Sea – mówi Piotr W. Krawiecki,
Prezes Zarządu DSV Road.
WIĘCEJ NA

TRANSPORT (ADR) BEZ WŁAŚCIWEGO NADZORU?
ÔÔ Źródło: TÜV SÜD Polska, Foto: TÜV SÜD Polska

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami za zabezpieczenie towarów niebezpiecznych podczas transportu (ADR) odpowiada
zarówno przewoźnik, jak i ich odbiorca lub nadawca. W rzeczywistości jednak zaledwie 8 tys. firm ze 130 tys. objętych obowiązkiem składa stosowny raport. Jednak nieprzestrzeganie prawa w zakresie ADR może słono kosztować.
Zgodnie z przyjętą jeszcze w 1957 roku w Genewie konwencją
ADR przewóz substancji niebezpiecznych jest możliwy wyłącznie w określonych warunkach i przy zachowaniu surowych norm
(w Polsce zagadnienie to reguluje szczegółowo Ustawa z dnia
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych). Do
najważniejszych grup towarów objętych przepisami należą m.in.
gazy palne i niepalne, materiały wybuchowe, a także substancje
niebezpieczne w zetknięciu z wodą, utleniające, trujące, zakaźne, radioaktywne, żrące itp. Ich przewóz każdorazowo wymaga
spełnienia niezbędnych norm w zakresie sposobu transportu,
przechowywania, szkolenia pracowników oraz zastosowania
właściwych oznaczeń.
Jednak w powszechnej opinii polskich przedsiębiorców odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie spoczywa w całości na przewoźniku, co całkowicie mija się z aktualnym stanem
prawnym: – Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek
właściwego zabezpieczenia towarów niebezpiecznych spoczywa
na każdym podmiocie, który bierze udział w procesie. Oznacza to
w praktyce, że także nadawca i odbiorca substancji odpowiadają
za ich odpowiednie traktowanie przez cały czas przebywania materiału na terenie zakładu. Co więcej, konwencja ADR oraz obowią-

zek przeszkolenia dotyczą także każdego pracownika, który ma
jakąkolwiek styczność z procederem – nawet jeśli jest to księgowa podpisująca w biurze odbiór transportu. O skali tej niewiedzy
i braku świadomości świadczy kwestia rocznych raportów, które
w Urzędach Wojewódzkich składać muszą wszystkie firmy, które
przewożą, ładują lub rozładowują towary niebezpieczne. Z naszych
danych wynika, że zadanie to wypełnia zaledwie 8 tys. podmiotów
z około 130 tys. objętych obowiązkiem – wyjaśnia Piotr Kukuła,
Dyrektor Działu Industry Service w TÜV SÜD Polska, niezależnej jednostce audytującej i certyfikującej, działającej w ramach
międzynarodowej grupy TÜV SÜD AG. W efekcie – jak wykazał
raport NIK – okazuję się, że w Polsce aż co 10. skontrolowany
pojazd przewożący substancje niebezpieczne nie jest do tego
odpowiednio przygotowany. Nie zmienia to jednak faktu, że
kary za niedopilnowanie przepisów mogą okazać się kosztowne
(np. niewłaściwe zapakowanie substancji może skutkować karą
wysokości 3 tys. zł, brak stosownych oznaczeń to kara 200 zł za
każdy brakujący element, a z kolei załadunek towaru niedopuszczonego do transportu może kosztować aż 10 tys. zł).
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CBRE BĘDZIE DORADZAĆ
PRZY SPRZEDAŻY PLACU
UNII
ÔÔ Źródło: CBRE

MLP GROUP S.A. WYNAJĘŁO
BLISKO 94 TYS. M2
POWIERZCHNI W 2013 R.
ÔÔ Źródło: MLP Group, Foto: MLP Group

W minionym roku deweloper powierzchni magazynowych
podpisał umowy najmu z 22 klientami, dotyczące wynajęcia
łącznie blisko 94 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej. Zarząd MLP Group S.A. liczy, że 2014 r. będzie jeszcze
lepszy od minionego. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju działalności w minionym roku. Perspektywy dla
naszej branży z roku na rok są coraz lepsze, co pozwala wierzyć, że bieżący rok przyniesie dalszy wzrost zainteresowania
potencjalnych klientów najmem nowoczesnych powierzchni
magazynowych, który przełoży się na poprawę osiąganych
wyników finansowych.” – podkreślił Radosław. T. Krochta,
Firma CBRE informuje, że została wybrana przez Liebrecht & Wiceprezes MLP Group S.A.
Wood / BBI Development SA na doradcę przy sprzedaży Placu W 2013 r. MLP Group S.A. podpisało umowy najmu z 22 klienUnii, jednego z najbardziej prestiżowych budynków biurowo- tami, wynajmując łącznie blisko 94 tys. m2 powierzchni maga-handlowych w Warszawie. Plac Unii, którego właścicielem zynowej i biurowej. Z tego 48,3 tys. m2 dotyczyło umów z nojest Liebrecht & Wood / BBI Development SA, uznawany jest wymi klientami na wybudowanie nowych obiektów w ramach
za jeden z najbardziej unikatowych projektów nieruchomo- pięciu posiadanych parków logistycznych: MLP Pruszków I, MLP
ściowych w Warszawie. Kompleks składa się z nowoczesnej Pruszków II, MLP 2Tychy, MLP Poznań oraz MLP Bieruń. Kolejne
ponad 14,5 tys. m dotyczyło wynajęcia klientom posiadanej już
części biurowej oraz galerii handlowej City Shopping.
gotowej powierzchni magazynowej w tych parkach. Umowy na
Plac Unii oferuje 56.800 m2 całkowitej powierzchni najmu, w tym
41.300 m2 najwyższej jakości powierzchni biurowej oraz 15.500
m2 powierzchni handlowej dostępnej w galerii City Shopping
zlokalizowanej na niższych kondygnacjach budynku. Kompleks
Plac Unii składa się z trzech budynków rozdzielonych pasażami
przykrytymi szklanym dachem. Pomiędzy dwoma sześciopiętrowymi budynkami znajduje się 21-piętrowy wieżowiec inspirowany architekturą jednego z pierwszych drapaczy chmur na
świecie. Kompleks, który został otwarty w 4 kwartale 2013 roku,
został zaprojektowany przez renomowaną pracownię architektoniczną Kuryłowicz & Associates.

pozostałe około 31 tys. m2 związane były z przedłużeniem najmu
na kolejne okresy.
Na koniec minionego roku łączna wynajmowana przez MLP
Group S.A. powierzchnia magazynowa wynosiła ponad 350,6 tys.
m2 W porównaniu do poziomu wynajęcia na koniec 2012 r. stanowi to wzrost o 18,5%.
W ramach rozwijanych pięciu parków logistycznych możliwe
jest jeszcze wybudowanie 372 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, co oznacza możliwość podwojenia obecnej skali działania. Potencjał do dalszej rozbudowy dotyczy głównie parków:
MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Bieruń.
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Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013r.

CBRE doradza Kingspan

ÔÔŹródło: Prologis

ÔÔŹródło: CBRE, Foto: CBRE

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
poinformował, że w 2013 roku wynajął w Europie
Środkowo-Wschodniej (CEE) 1,15 miliona metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej.
W minionym roku przedłużenia umów najmu dotyczyły 595 000 metrów kwadratowych
powierzchni. Nowe umowy objęły natomiast
ponad 363 000 metrów kwadratowych. Na
dzień 31 grudnia 2013 r. współczynnik zajętości obiektów Prologis w regionie CEE wynosił
89,5%.
NOWE INWESTYCJE
W 2013 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Prologis rozpoczął budowę

trzech budynków magazynowych o łącznej
powierzchni 75 300 metrów kwadratowych.
Wśród realizowanych inwestycji znalazł się
pierwszy po 2009 roku budynek spekulacyjny
na rynku czeskim, który w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia budowy został w całości wynajęty. W minionym roku zakończono budowę 17 800 metrów kwadratowych w Prologis
Park Wrocław V dla Neonet oraz dodatkowych
7 000 metrów kwadratowych w Prologis Park
Janki dla firmy ROHLIG SUUS Logistics. Obecnie przygotowywany jest również obiekt BTS
o powierzchni 13 900 metrów kwadratowych
dla firmy TOMRA na Słowacji.

CBRE, największa na świecie firma doradcza na
rynku nieruchomości, informuje, że działa jako
wyłączny agent odpowiedzialny za komercjalizację bądź sprzedaż nieruchomości produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej w Rawie
Mazowieckiej.
Obiekt, którego właścicielem jest firma
Kingspan, oferuje ok. 18 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowo – produkcyjnej.
Teren o powierzchni ok. 12 hektarów stwarza
możliwości dalszej rozbudowy dla przyszłych
najemców bądź nabywcy nieruchomości. Dodatkowym atutem obiektu jest jego lokalizacja
w samym sercu Polski
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PIERWSZE W POLSCE CENTRA
LOGISTYCZNE AMAZON
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Amazon Poznań

Chassis Brakes International
Poland w SEGRO Industrial
Park Wrocław
ÔÔŹródło SEGRO, Foto: SEGRO

Panattoni Europe i Goodman, w obecności przedstawicieli firmy Amazon oraz władz lokalnych, obchodzą dziś uroczystość wmurowania kamienia węgielnego we Wrocławiu, symbolicznie inaugurującą budowę pierwszych centrów logistycznych firmy Amazon w Polsce.
„Z ogromną radością rozpoczynamy inwestycje w Polsce. Ten dzień wyznacza początek
długotrwałych relacji pomiędzy nami a społecznością Kobierzyc, Wrocławia i Dolnego Śląska. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie,
jakie otrzymaliśmy z ich strony, dzięki któremu
ta inwestycja, warta miliony euro, stała się rzeczywistością” – skomentował Timothy Collins,
Dyrektor Operacyjny Amazon na Europę.
Lokalizacja Polski w centrum Europy,
bliskie połączenia kraju z kluczowymi rynkami oraz dostęp do znakomitej bazy zatrudnienia, były głównymi powodami, dla
których firma Amazon zdecydowała się
postawić na rozwój w Polsce. W każdym

z centrów logistycznych planowanych
w Polsce powstanie około 2 000 stałych
miejsc pracy oraz 3 000 miejsc dodatkowych dla pracowników tymczasowych
w okresie przedświątecznym.
„Cieszymy się, że tak duża inwestycja
została ulokowana na Dolnym Śląsku, co
niewątpliwie przyczyni się do dalszego
intensywnego rozwoju naszego regionu.
Pojawienie się nowego pracodawcy z pewnością pozytywnie wpłynie na nasz lokalny
rynek pracy” – powiedział Aleksander Skorupa, Wojewoda Dolnośląski.
WIĘCEJ NA

CBRE kupuje firmę VALTEQ
ÔÔŹródło: CBRE

CBRE ogłasza, że jest w trakcie finalizacji zakupu firmy VALTEQ Gesellschaft mbH (“VALTEQ”) wraz z jej filiami. VALTEQ, który został
utworzony przez obecnych właścicieli, Dr.
Thomasa Herr, Dr. Gabriele Lüft i Jürgena
Scheins’a, jest wiodącą techniczną firmą
doradczą na rynku nieruchomości w Niemczech. VALTEQ specjalizuje się w sporządzaniu opinii technicznych i środowiskowych
dla nieruchomości komercyjnych. Oferuje
również usługi technicznego zarządzania
aktywami, zarządzanie projektami i nieruchomościami oraz koncentruje się na tworzeniu opłacalnych ekonomicznie rozwiązań

technicznych w sektorze zrównoważonego
budownictwa.
Po jej zakupie, firma VALTEQ stanie się integralną częścią działu Doradztwa Budowlanego
w CBRE zarówno w Niemczech i Europie.
Klientami VALTEQ są wiodący inwestorzy na
rynku nieruchomości oraz kluczowi najemcy,
zwłaszcza z sektora finansowego. Zespół VALTEQ
liczy około 60 profesjonalistów, w którym pracują inżynierowie, architekci, geolodzy i specjaliści
techniczni, zgrupowani w 5 oddziałach w Niemczech: w Berlinie, Stuttgarcie, Frankfurcie, Monachium i Norymberdze.
WIĘCEJ NA

Rok 2014 rokiem dużych transakcji
ÔÔŹródło: CBRE, Foto: CBRE

CBRE, największa na świecie firma doradcza
na rynku nieruchomości komercyjnych, podaje, że w 2013 roku łączny wolumen transakcji
inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł ponad 10 miliardów Euro. To najlepszy rezultat uzyskany w tym sektorze od
2008 roku.
W roku 2013 odnotowano wzrost aktywności
inwestorów na wszystkich rynkach regionalnych, a także wzrost wartości transakcji. Zespół
doradców CBRE z działu rynków kapitałowych
na region Europy Środkowo-Wschodniej był
zaangażowany w większość najważniejszych
transakcji inwestycyjnych, jak również osiągnął najwyższy udział w rynku ze względu
na wartość przeprowadzonych umów kupna
i sprzedaży nieruchomości komercyjnych.

Mike Atwell, Starszy Dyrektor kierujący działem rynków kapitałowych CBRE w Europie
Środkowo Wschodniej powiedział: ‘ Rok 2013
był rokiem aktywnym i ciekawym dla firmy
CBRE. Nasz zespół rynków kapitałowych przeprowadził transakcje o łącznej wartości 1.2 miliarda Euro, będąc zaangażowanym w największe umowy kupna i sprzedaży na rynku, takie
jak sprzedaż portfela nieruchomości Charter
Hall funduszowi Tristan, zakup Galerii Kazimierz w Krakowie przez Invesco, zakup projektu Andel Park w imieniu GLL w Czechach czy
sprzedaż Infoparku w Budapeszcie funduszowi
Bluehouse.’
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Firmy Chassis Brakes International Poland
– producent komponentów do układów hamulcowych oraz SEGRO – wiodący deweloper,
właściciel i zarządca powierzchni magazynowych, podpisały długoterminową umowę na
wynajem ok. 2 300 m2 powierzchni magazynowej, w ramach SEGRO Industrial Park Wrocław.
Nowy obiekt posłuży najemcy do przechowywania różnorodnych elementów do produkcji
zacisków hamulcowych.
Chassis Brakes International Poland Sp.
z o.o należy do Grupy Chassis Brakes International, jednego z wiodących producentów komponentów do układów hamulcowych na świecie.
Firma działa na pięciu kontynentach, w 22 lokalizacjach, a jej zakłady produkcyjne znajdują
się w 15 krajach w Europie, Ameryce Północnej,
Azji oraz Australii. W październiku 2013 roku we
Wrocławiu został oficjalnie otwarty nowy zakład
Chassis Brakes International Poland, który specjalizuje się w wytwarzaniu zacisków hamulcowych
oraz hamulców bębnowych. Firma poszukiwała
magazynu położonego w bliskiej odległości od
fabryki, aby móc realizować założenia długofalowej strategii logistycznej mającej na celu optymalizację kosztów oraz wprowadzenie usprawnień w zakresie opakowań i transportu.
Chassis Brakes International Poland wynajęła w ramach kompleksu SEGRO Industrial
Park Wrocław ok. 2 300 m2 powierzchni magazynowej, która posłuży firmie jako magazyn
do składowania komponentów do produkcji
wyrobów gotowych. Z obiektu SEGRO komponenty dostarczane będą co godzinę metodą
JIT (Just In Time Delivery) na linie produkcyjne
znajdujące się w fabryce, która mieści się w pobliżu parku logistycznego. Taka forma dostaw
jest zgodna ze stosowaną w fabryce koncepcją Lean. Przy linii produkcyjnej znajduje się
zawsze minimalny zapas komponentów, który
na bieżąco uzupełniany jest z magazynu zewnętrznego SEGRO, a zamawianie części za
pomocą systemu Kanban gwarantuje przejrzystość procesu oraz jest standardem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w motoryzacji. Wyroby gotowe dostarczane są dla takich
światowych marek jak: BMW, Volkswagen, Dacia, Renault, Fiat, Ford, Mercedes.
WIĘCEJ NA
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„EFEKT AMAZON” NA RYNKU MAGAZYNOWYM
ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Poprawiająca się koniunktura gospodarcza, dobre prognozy na przyszłość i wejście firmy Amazon do Polski wyraźnie napędziły
popyt na magazyny w 2013 r., wynika z najnowszego raportu Jones Lang LaSalle, w którym firma podsumowała 2013 r. na
rynku nieruchomości magazynowych w Polsce w 2013 r. i zaprezentowała trendy rozwoju na 2014 r.
Największym udziałem powierzchni dostępnej od zaraz charakteryzują się rynki Polski Centralnej (15,8%), Warszawy (14,6%)
i Wrocławia (11,7%). Spośród głównych regionów najniższy stopień pustostanów jest w Poznaniu (4,4%).
RELATYWNIE NISKA NOWA PODAŻ, ALE WIELKIE
PROJEKTY W BUDOWIE
Pod koniec IV kw. 2013 r. całkowita podaż powierzchni magazynowo – przemysłowej w Polsce wyniosła 7,45 mln m2 W ciągu roku przybyło 305 000 m2, co jest drugim najniższym wynikiem na przestrzeni lat (po 2010 r.) i o 41% niższym wynikiem
niż w 2012 r. Na małą ilość nowych budynków wpłynął szereg
czynników – najemcy wybierający chętniej istniejące obiekty,
znacząca rotacja i optymalizacja zajmowanej powierzchni czy
opóźnienie w rozpoczęciu nowych projektów ze względu na
przedłużającą się zimę.
Regiony, w których w minionym roku najsilniej koncentrowała
się aktywność deweloperów to Wrocław (117 000 m2), Warszawa
(78 000 m2) oraz Górny Śląsk (51 000 m2). Najmniej nowych projektów zrealizowano w Poznaniu (6 000 m2) i w Polsce Centralnej
(23 000 m2). Spośród deweloperów największą aktywnością budowlaną w 2013 r. wykazała się firma Panattoni (90 000 m2 nowej
podaży), SEGRO (85 000 m2), Prologis (42 000 m2), Goodman (25
000 m2) i MLP Group (20 000 m2).
W 2013 r. zrealizowano pięć projektów szytych na miarę (BTS)
o łącznej powierzchni 82 000 m2, co ma związek ze wzrostem
zainteresowania Polską jako lokalizacją wśród najemców proWSPÓŁCZYNNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTYCH
dukcyjnych. Chociaż przeważnie firmy z tego sektora wolą funk– NIEWIELKI WZROST NA KONIEC ROKU
cjonować we własnych budynkach, to niektóre często decydują
Jak podaje portal magazyny.pl, pod koniec IV kw. 2013 r. bez na- się na najem, który jest bardziej elastyczny.
jemcy pozostawało łącznie 850 000 m2, czyli 11,4% całkowitych
W grudniu 2013 r. w budowie znajdowało się 714 000 m2, najzasobów magazynowych. Niewielki wzrost wakatów pod ko- więcej od 2008 r. Niemal połowa tej powierzchni to efekt transniec roku (z ok. 10% do 11,4%) to bardziej efekt wysokiej rotacji akcji zawartych przez firmę Amazon – nieprzypadkowo najwięnajemców niż rosnącej podaży, zdarzały się również przypadki cej powierzchni powstaje dziś we Wrocławiu i w Poznaniu.
upadłości.
POPYT – REKORDOWE WYNIKI
Podobnie jak dynamika PKB, popyt netto rósł z kwartału na kwartał sięgając łącznie 1,26 mln m2 na koniec roku, z czego aż 26%
przypadło na umowy najmu zawarte przez Amazon we Wrocławiu i Poznaniu. Należy jednak zauważyć, że i bez nich zeszłoroczny nowy popyt wyniósłby 926 000 m2, a więc wciąż znacznie powyżej 755,000 m2 z 2012 r. W 2013 r. zanotowano także wyraźny
wzrost popytu brutto1, (1,87 mln m2 – o 38% więcej niż w 2012 r.
i o 11% więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2011).
Umowy zawarte przez Amazon wpłynęły także na udziały
poszczególnych regionów w popycie. Na pierwszych miejscach
znalazły się Poznań i Wrocław, w których całkowity popyt wraz
z odnowionymi umowami wyniósł odpowiednio 423 000 i 415
000 m2 W przypadku Poznania oznaczało to awans w ciągu roku
z piątej na pierwszą pozycję wśród najpopularniejszych regionów magazynowych.
Największe zapotrzebowanie na powierzchnie zgłosiły sieci handlowe, których udział w nowym popycie (wzmocniony
znacznie przez Amazon) wyniósł 49%. Na operatorów logistycznych przypadło 23%, a na sektor motoryzacyjny – 12% popytu.
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1 uwzględniającego przedłużenia umów najmu

PANATTONI EUROPE NIE ZWALNIA TEMPA
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych nie zwalnia tempa. Bardzo dobry 2013 rok z oddaną do użytku powierzchnią 90 000 m2 i 317 000 m2 w budowie, skutkuje aktywnym początkiem bieżącego roku. Deweloper realizuje inwestycje
na ponad 343 000 m2 , w tym obiekty dla firmy Amazon – największego w historii kontraktu w Polsce i w regionie CEE.
Początek roku 2014 dla Panattoni Europe to realizacja aż 343 000
m2 w Polsce i w Czechach, na które składa się budowa dwóch centrów dystrybucyjnych dla firmy Amazon o powierzchni ponad 200
000 m2 , finalizacja 50 000 m2 obiektu dla Castorama Polska, czy
ostatni etap realizacji BTS Polaris i BTS Kutno, ale i rozbudowa własnych parków. Obecna wzmożona aktywność Panattoni Europe to
efekt prężnej działalność dewelopera w 2013 roku.
WYNIKI MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE: PANATTONI EUROPE W 2013
W 2013 Panattoni Europe roku dostarczył najwięcej spośród
wszystkich deweloperów powierzchni przemysłowo-magazyno-

wej – 90 000 m2 , i również najwięcej miał w budowie aż 317 000
m2 na 713 500 m2 realizowanych na rynku. Zawarte transakcje
przez dewelopera to ponad 655 500 m2 , z czego 378 500 m2 to
wyłącznie nowe umowy najmu, stanowiące 58 proc. zawartych
transakcji dewelopera. Pozostałe 7 proc. stanowią ekspansje,
a 35 proc. odnowienia. Jak pokazuje raport Rynku Magazynowego w Polsce 2013, przeprowadzony przez Jones Lang LaSalle,
Panattoni Europe prowadzi również w kategorii popytu netto
powierzchni z wynikiem 33,6 proc, a także popytu brutto, który
wyniósł w zeszłym roku 34,6 proc.
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REKORDOWA AKTYWNOŚĆ NA POLSKIM RYNKU
MAGAZYNOWYM
ÔÔ Źródło: CBRE, Foto: CBRE, Patrick Kurowski, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych, CBRE w Polsce

Jak wynika z danych zebranych przez CBRE, największą światową firmę doradczą w sektorze nieruchomości komercyjnych, polski rynek magazynowy i przemysłowy jest w dobrej kondycji. Pod koniec 2013 roku w budowie było 624.000 m2 powierzchni
magazynowych, a ostatni kwartał zaznaczył się rekordową aktywnością ze strony najemców, którzy wynajęli aż 904.000 m2 Jest
to najlepszy wynik odnotowany do tej pory w Polsce w tym segmencie rynku. Wśród ekspertów panuje zgoda, że stan polskiego
rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych odzwierciedla polepszającą się kondycję gospodarki.
W 2013 roku odnotowano rekordowy wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych – wartość inwestycji wyniosła 610 milionów euro. Zdaniem
ekspertów CBRE stale rośnie zainteresowanie powierzchniami
magazynowymi ze strony inwestorów, a kolejne kwartały powinny przynieść dobre wyniki. Na koniec 2013 roku stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów magazynowych wyniosły
około 7,40%.
„Firmy zajmujące się handlem internetowym oraz logistyką są
motorem na rynku najmu powierzchni magazynowych. Konsekwencją wzrostów w tym sektorze gospodarki, a także rosnącego
popytu na usługi logistyczne jest coraz dalej idąca centralizacja
operacji. Firmy często koncentrują swoją działalność w kilku więk-

szych obiektach logistycznych. Wynikiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na magazyny XXL (wielkopowierzchniowe), choć
obecnie podaż takich powierzchni nie dorównuje popytowi. Obserwujemy trend, w ramach którego deweloperzy, zapewniwszy
sobie określoną ilość umów typu pre-let przed realizacją inwestycji, decydują się także na powiększenie obiektu o komponent spekulacyjny. Polskim rynkiem interesują się też inwestorzy planujący
budowy build-to-suit. Największą popularnością cieszą się tu okolice Wrocławia, Poznania i Śląsk” – powiedział Patrick Kurowski,
dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych,
CBRE w Polsce.

GOODMAN POWOŁAŁ DYREKTORA
REGIONALNEGO
ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman
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PLASTICS GROUP
WE WROCŁAW
BUSINESS PARK

Goodman mianował Błażeja Ciesielczaka na stanowisko Dyrektora Regionalnego na
Europę Środkowo-Wschodnią. Błażej Ciesielczak będzie dalej odpowiedzialny za Pol- ÔÔ Źródło: Axi Immo
skę, a także nadzorował działalność Goodman w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. AXI IMMO doradzał właścicielowi Wrocław Business Park firmie Aviva Investors
przy wynajmie powierzchni magazyOgłaszając mianowanie Błażeja Ciesielczanowo – biurowej dla Plastics Group.
ka na stanowisko Dyrektora Regionalnego
Nowy najemca wynajął 2 100 m2, w tym
na Europę Środkowo-Wschodnią Philippe
Van der Beken, Dyrektor Zarządzający Go1 980 m2 powierzchni magazynowej
odman na Europę Kontynentalną powiei 120 m2 powierzchni biurowej.
dział: – Goodman rozwija się w Polsce w dynamicznym tempie. W kolejnych dwóch
miesiącach będziemy budować w Polsce
łącznie ponad 240 000 m2 i wierzymy, że
ten sukces przełoży się także na pozostałe
kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że Błażej jest odpowiednią osobą aby realizować nasze ambicje
rozwoju w tej części Europy.
Goodman jest właścicielem oraz zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 375 000 m2 zlokalizowanymi
w całej Polsce. Ponadto Goodman dysponuje w Polsce działkami, na których może
wybudować jeszcze blisko 1 300 000 m2 powierzchni magazynowej. Grunty obejmują
wszystkie kluczowe ośrodki logistyczne na
terenie Polski, dzięki czemu Goodman jest
w stanie sprostać indywidualnym oczekiwaniom potencjalnych klientów.
Komentując swoje nowe stanowisko
Błażej Ciesielczak powiedział: – To dla
mnie zaszczyt, że będę mógł kierować

tak ważnym regionem z punktu widzenia
działalności Goodman w Europie. Cieszę
się z możliwości współpracy z kolegami
z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, dzięki
której będziemy mogli dostarczać najwyższej jakości usługi naszym klientom oraz
zwiększać liczbę naszych nieruchomości
w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój Goodman w tym regionie
Europy w ostatnich latach jest dobrym
prognostykiem na przyszłość.

Plastics Group Sp. z o. o. jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku
Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje wysokiej klasy produkty mające zastosowanie
w wielu sektorach gospodarki – w przemyśle, budownictwie, opakowaniach, reklamie oraz grafice i druku cyfrowym.
Wrocław Business Park to nowoczesny,
miejski park magazynowy zlokalizowany
w północno – wschodniej części Wrocławia.
„Przy wyborze powierzchni magazynowej zależało nam wysokim standardzie
oraz dogodnej lokalizacji na terenie miasta.
Nowy magazyn w dzielnic Psie Pole pozwoli
nam jeszcze bardziej usprawnić i przyspieszyć łańcuch dostaw do naszych klientów
na terenie Wrocławia i w regionie” – powiedział Zbigniew Tulwin, Prezes Zarządu
Plastics Group.
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PANATTONI EUROPE
I AMAZON WMUROWALI
KAMIEŃ WĘGIELNY
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych
w Polsce wmurował kamień węgielny w podpoznańskich Sadach (gmina Tarnowo Podgórne) pod budowę nowoczesnego
centrum logistycznego dla firmy Amazon. Obiekt zajmie powierzchnię ponad 100 543 m2, z czego aż 91 570 m2 to powierzchnia magazynowa, na której mogłoby się zmieścić około
2 800 tirów z naczepami, jeden obok drugiego!
18 lutego 2014 w podpoznańskich Sadach w gminie Tarnowo
Podgórne odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod centrum logistyczne dla firmy Amazon. W uroczystości udział wzięli Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Krzysztof
Grabowski – Wice-Marszalek Województwa Wielkopolskiego,
Jerzy Stępień – Wice-Prezydent Miasta Poznania, Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne, Raimund Paetzmann – Dyrektor ds. Nieruchomości
Amazon na region EMEA oraz Robert Dobrzycki – Partner Zarządzający na Europę, Panattoni Europe – deweloper inwestycji.
„Z ogromną radością rozpoczynamy inwestycje w Polsce. Ten dzień
wyznacza początek długotrwałych relacji pomiędzy nami a społecznością Tarnowa Podgórnego i Wielkopolski. Jesteśmy wdzięczni za
wszelkie wsparcie, jakie otrzymaliśmy z ich strony, dzięki któremu
ta inwestycja, warta miliony euro, stała się rzeczywistością. Nowe
obiekty w Polsce będą odgrywać ważną, integralną rolę w obsłudze
klientów w całej Europie, dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni
z naszego wyboru właśnie takiej ich lokalizacji” – powiedział Timothy Collins, Dyrektor Operacyjny Amazon na Europę.

AKWIZYCJE SEGRO
W POLSCE
ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

SEGRO plc i Tristan Capital Partners mają przyjemność ogłosić,
że SEGRO European Logistics Partnership (SELP) przejmie portfolio obiektów logistycznych oraz gruntów Tristan w Polsce,
Francji i Niemczech, za łączną kwotę 472 mln euro.

Przejęcie portfolio nieruchomości magazynowych jest elementem realizacji długofalowej strategii biznesowej SEGRO, zakładającej rozszerzenie swojej działalności na kluczowych rynkach
logistycznych w Europie, w ramach partnerstwa z udziałem kapitału zewnętrznego.
Portfolio nieruchomości przejętych przez SELP obejmuje
obiekty magazynowe zlokalizowane na obrzeżach Warszawy,
Łodzi i Poznania, zakupione od Tristan Capital Partners za 100
mln euro. Ponadto transakcja obejmuje również nieruchomości
magazynowe we Francji i Niemczech za kwotę 372 mln euro.
Transakcja zostanie sfinalizowana w II kw. 2014.
SEGRO posiada 50% udziałów w spółce SELP i pełni funkcję
zarządcy i dewelopera nieruchomości z portfolio JV. Eksperci Jones Lang LaSalle doradzali SEGRO w tej transakcji.
Bożena Krawczyk, Dyrektor ds. Inwestycji, Europa Centralna,
SEGRO, komentuje: „ Przejęcie tak znaczącego portfolio w zaledwie 4 miesiące po utworzeniu spółki SELP, potwierdza rosnącą
rolę naszego JV na kluczowych rynkach logistycznych w Europie.
Niezmiennie koncentrujemy się na nowoczesnych, dobrze zlokalizowanych projektach magazynowych, z atrakcyjnymi warunkami
najmu. Cieszymy się, że poprzez tę transakcję dodatkowo wzmacniamy naszą obecność w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, czyli najważniejszych rynkach magazynowych w kraju”.
Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, Jones Lang LaSalle, dodaje: „Transakcja ta potwierdza, że Polska cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów z obszaru nieruchomości komercyjnych.
W 2013 r. wartość transakcji zrealizowanych w segmencie nieruchomości magazynowych w Polsce osiągnęła rekordowy poziom
ok. 650 mln euro. Spodziewamy się, że ten rok zamknie się transakcjami magazynowymi o łącznej wartości ok. 500 mln euro, a nadal
dominować będą duże transakcje portfelowe.”

Ruszyła budowa IV etapu Panattoni Park Łódź East
ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce wystartował z budową IV etapu Panattoni Park Łódź East. Budowanych jest
8 300 m2, których powstanie sprawi że nowoczesne centrum dystrybucyjne osiągnie powierzchnię blisko 160 000 m2.
Panattoni Europe rozpoczęło IV etap budowy Panattoni Park Łódź
East – realizację wynajętych już 8 300 m2. Jednym z nowych najemców
jest zajmująca się outsourcingiem CERI International Sp. z o.o., która za
pośrednictwem firmy doradczej Litwiniuk Property wynajęła 3 050 m2.
Na terenie parku wciąż trwa budowa 11 300 m2 dla firmy TERG-Mediaexpert, specjalizującej się w dystrybucji produktów RTV, AGD oraz multimediów. Po ukończeniu IV etapu, centrum będzie składać się z czterech obiektów o łącznej powierzchni blisko 163 000 m2.

Zalety Panattoni Park Łódź East zostały wielokrotnie dostrzeżone
przez specjalistów z branży – w grudniu 2013 r. Panattoni Park Łódź
East zdobyło nagrodę Prime Property Prize województwa łódzkiego.
Centrum dystrybucyjne zostało wyróżnione nie tylko za szeroki wachlarz rozwiązań w ramach magazynowania, logistyki i dystrybucji, ale
również za znaczenie i funkcję, którą spełnia dla rynku nieruchomości
komercyjnych w województwie łódzkim. Obiekt został również wyróżniony przez jury konkursu CIJ Awards 2103, które przyznało nagrodę
„Przemysłowej Inwestycji Roku”.

Infrastruktura
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REKORDOWY POPYT NA POWIERZCHNIĘ
MAGAZYNOWĄ
ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Z danych opublikowanych przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że w 2013 r. wybudowano
w Europie Środkowej łącznie 690 000 m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej, logistycznej i magazynowej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 330 mln euro, co pozwoliło stworzyć w regionie ok. 3700 nowych miejsc pracy.

Ferdinand Hlobil, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych na Europę Środkową firmy Cushman
& Wakefield, powiedział: „Europa Środkowa dużo zyskuje na sąsiedztwie Niemiec,
które są kołem zamachowym europejskiej
gospodarki. Niemieckie firmy, zwłaszcza

w którym odbywa się montaż samochodów
z części wyprodukowanych gdzie indziej”.
W 2013 r. wolumen transakcji najmu
powierzchni magazynowej w Polsce
wyniósł ponad 2 mln m2 Zawarte duże
transakcje świadczą o tym, że Polska stała
się bardzo atrakcyjną lokalizacją dla centralnych obiektów logistycznych dzięki
znacznej poprawie infrastruktury drogowej oraz że oferuje dogodne warunki do
ulokowania lub przeniesienia tu zakładów
produkcyjnych z Europy Zachodniej lub
innych krajów.
Tom Listowski, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce i relacji z klientami korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią
firmy Cushman & Wakefield, powiedział:
„Polska jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Do kluczowych czynników
można zaliczyć wzrost optymizmu konsumentów i wydatków konsumpcyjnych,
z sektora motoryzacyjnego, przenoszą pro- stabilność polityczną, wzrost PKB, płynność
dukcję do krajów Europy Środkowej od sze- oraz dostęp do kapitału ludzkiego i korzystregu lat i nic nie wskazuje na to, aby proces ne dla inwestorów przepisy prawa pracy.
ten miał się zakończyć. Optymizmem na- Przewidujemy, że dzięki nim Polska będzie
pawa fakt, że zagraniczne firmy budują tu przyciągać w najbliższych latach kolejne
zaawansowane technologicznie zakłady inwestycje”.
– region ten już nie jest tylko warsztatem,
WIĘCEJ NA

FERDINAND GROSS POLSKA W SEGRO INDUSTRIAL
PARK WROCŁAW
ÔÔ Źródło: SEGRO, Foto: SEGRO

SEGRO – wiodący deweloper, właściciel i zarządca powierzchni magazynowych, pozyskał kolejnego najemcę w ramach obiektu
SEGRO Industrial Park Wrocław zrealizowanego na zasadzie partnerstwa biznesowego w formie spółki JV SEGRO z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A. Do grona dotychczasowych klientów dołączyła firma Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. – specjalista
w sprzedaży elementów złącznych i zarządzania częściami typu C. Nowa powierzchnia magazynowa w SEGRO Industrial Park
Wrocław będzie głównym centrum magazynowo-dystrybucyjnym grupy Ferdinand Gross w Polsce.
Na mocy podpisanej umowy Ferdinand Gross Polska wynajęła
ok. 2 500 m² powierzchni magazynowej wraz z modułem biurowym oraz zdecydowała o przeniesieniu swojej siedziby do
SEGRO Industrial Park Wrocław. Magazyn posłuży do przechowywania różnorodnych elementów złącznych oraz do kompletowania produktów, w ramach realizowanych zamówień, dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów. Ferdinand
Gross należy do największych dostawców techniki elementów
złącznych w Niemczech, a oddział w Dreźnie, centrum logistyczne w Hannoverze oraz spółki na Węgrzech, w Polsce, w Rumuni
i Republice Czeskiej zapewniają ciągły wzrost udziałów firmy

w rynku ogólnoeuropejskim. 150 lat doświadczenia w dziedzinie
elementów złącznych i zamocowań zapewnia solidną podstawę
świadczonych przez firmę usług.
„Zadowolenie klientów oraz dostarczanie im wysokiej jakości
produktów to ważne aspekty dla Ferdinand Gross, dlatego wykorzystujemy różnorodne systemy i metody logistyczne w celu
podnoszenia standardów oferowanych usług”, komentuje zawarcie umowy Krystyna Sosińska, Dyrektor Naczelny Ferdinand Gross Polska.
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Jak systemowo naprawić rynek pracy w Polsce?
ÔÔMarek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Foto: Żelazna Studio, Piotr Waniorek

„Ozusowanie” umów-zleceń, które planuje
wdrożyć rząd, powinno w założeniu przynieść
większe bezpieczeństwo dla pracowników
i dodatkowe wpływy do budżetu. Czy jednak
kolejne obciążenie fiskalne przedsiębiorstw
da pożądane efekty? Jak uniknąć poszerzania
szarej strefy na rynku pracy przy jednoczesnej
gwarancji nowych środków dla budżetu?
Kompleksowy system naprawy rynku pracy
który będzie bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i rządu czy budżetu – powinien obejmować kilka niezwykle istotnych decyzji legislacyjnych. Oznacza to, że „ozusowanie” umów-zleceń
może być wprowadzone jedynie w pakiecie z innymi, kluczowymi rozwiązaniami:
Po pierwsze, należy sfinalizować nowelizację
ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do renegocjowaniu umów w toku o nowo
wprowadzone obciążenia pracodawców. Rynek
zamówień publicznych to bowiem lwia część
rynku pracy, zwłaszcza w sektorze usług. Pozytywnym aspektem jest fakt, że Parlament już
pracuje nad nowelizacją uwzględniającą te kluczowe zapisy prawne. Priorytetem powinno być
z pewnością powiązanie nowych zasad funk-

cjonowania umów ze stałym zatrudnieniem
w obszarze kontraktów z zakresu zamówień publicznych. Należy podkreślić, samo ozusowanie
bez stałości zatrudnienia nie będzie skuteczne
w długim okresie czasu.
Po drugie, konieczne jest 24-miesięczne
vacatio legis dla nowego „opodatkowania”
umów-zleceń. Jest to niezbędne, by przedsiębiorcy mogli zweryfikować swoje budżety
i kalkulacje oraz rozpocząć świadczenie usług
w oparciu o zrewidowane oferty. Tylko wówczas zagwarantuje się pracownikom bezpieczeństwo i nie wypychanie ich do „szarej strefy”
rynku pracy. Nie mamy bowiem wątpliwości,
że – w obliczu niemożności uwzględnienia
nowych obciążeń fiskalnych w realizowanych
kontraktach – pracodawcy będą raczej zwalniać, a tym samym bezpieczeństwo pracowników nie tylko stanie się fikcją – ale efekt będzie
całkowicie sprzeczny z zamierzonym
Po trzecie, przedsiębiorcy popierają istotny
aspekt nowego rozwiązania prawnego przygotowywany przez ministra Jacka Męcinę
w ramach projektu promocji rynku pracy –
a mianowicie pakiet aktywizujący dotyczący

osób 50+. To oni będą bowiem w pierwszej
kolejności narażeni na poniesienie kosztów
dodatkowych obciążeń fiskalnych pracodawców. Tym bardziej, że ta grupa pracowników
jest szczególnie wrażliwa na gwarancję bezpieczeństwa pracy. Dlatego nowe rozwiązanie
powinno uwzględniać obniżenie składki ZUS
od umów-zleceń zawieranych z osobami 50+
o 30% w przedziale minimum roku i dodatkowe dofinansowania rządowe przeznaczone na
przebranżowienie pracowników w tym wieku.
WIĘCEJ NA

Outsourcing w siedzibie klienta
ÔÔKonrad Rochalski,, prezes zarządu Outsourcing Experts

caniu obsługi poszczególnych procesów firmom
zewnętrznym. Po pozytywnych doświadczeniach niektórzy klienci docelowo decydują się
przenieść projekt do siedziby dostawcy usługi,
co pozwala na większą redukcję kosztów.

Oddelegowanie obsługi procesów biznesowych do firmy zewnętrznej nie zawsze oznacza
fizyczne wydzielenie danego obszaru z organizacji. Niektóre z usług (nie licząc tych, których
charakter tego wymaga) z powodzeniem wykonywane są w siedzibie zleceniodawców, nierzadko wciąż przez tych samych pracowników,
którzy zostają zatrudnieni przez outsourcera.
Konieczność stałej kontroli procesów to najczęstsza obawa związana z usługami outsourcingowymi. Taki lęk odczuwa aż 54 proc. firm1. Rozpoczęcie przygody z outsourcingiem wewnątrz
własnej firmy pozwala w łagodny sposób oswoić
się z modelem biznesowym, bazującym na zle1 Badanie Ipsos na zlecenie Grupy OEX, 2012 r.

WEWNĄTRZ CZY NA ZEWNĄTRZ?
Niektóre procesy siłą rzeczy wymagają realizacji
na miejscu, u klienta. Są to przede wszystkim
kontrakty bazujące na wynajmie pracowników
np. do obsługi recepcji, magazynów klientów
czy kas sklepowych. W przypadku działań możliwych do wykonania na zewnątrz ich realizacja
najczęściej przebiega w centrach operacyjnych
dostawcy usługi. Są one profesjonalnie wyposażone, posiadają niezbędną infrastrukturę
i zatrudniają pracowników przeszkolonych
do obsługi konkretnych procesów. Niektóre
projekty są jednak pozostawiane w siedzibie
klienta. Kiedy tak się dzieje? Najczęściej odbywa
się to na życzenie klienta lub po prostu w wyniku rachunku ekonomicznego. W przypadku
kiedy zleceniodawca dysponuje odpowiednią
infrastrukturą oraz zespołem pracowników
mających kwalifikacje do obsługi danego procesu, firma zewnętrzna przejmuje jego realizację zapewniając w ramach usługi know-how,
pozwalające zoptymalizować projekt pod kątem czasu i kosztów. Pozostawiając projekt na
miejscu zleceniodawca na bieżąco monitoruje

Komentarze

jego realizację, a partner zewnętrzny ma możliwość szybszej reakcji na ewentualne problemy.
W przypadku przejęcia pracowników wyeliminowana zostaje również konieczność zwolnienia części załogi, a osoby które dołączają do zespołu firmy outsourcingowej stają przed szansą
zdobycia nowych umiejętności.
Jakie koszty decyduje się ponieść klient decydując się na outsourcing we własnej lokalizacji
(tzw. on-site)? Przede wszystkim wiąże się to z koniecznością zapewnienia powierzchni niezbędnej do realizacji usługi, a więc również pokrycia
wydatków na media, np. energię elektryczną.
Jeśli klient dostarcza także infrastrukturę sprzętową, np. informatyczną, to w jego gestii najczęściej
pozostaje jej utrzymanie i serwis. W przypadku
przejęcia pracowników na podstawie artykułu 23
należy się liczyć także w wyższym kosztem usługi
(choć nie zawsze), niż w przypadku skorzystania
z zasobów osobowych outsourcera.
JAKIE PROCESY MOŻNA REALIZOWAĆ NA
MIEJSCU?
Bardzo często w lokalizacji zleceniodawcy prowadzona jest np. kancelaria dokumentów.
Na skorzystanie z takiej usługi zdecydowało się
już kilkunastu klientów spółki ArchiDoc, Grupa
OEX, m.in. Grupa PZU, Bank Millennium czy Credit Agricole.
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