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2014
2014 rokiem wspierania
młodych na rynku pracy

Ostatnie starcie najlepszych
młodych logistyków

ÔÔŹródło: EFL

ÔÔŹródło: WSL, Foto: WSL

Tylko 20 proc. studentów deklaruje, że w trakcie studiów zdobywa praktyczne umiejętności
ułatwiające znalezienie zatrudnienia. Wyniki
badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami1 pokazują
również, że ponad połowa z nich obawia się
wejścia na rynek pracy.
Przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej stoi trudne zadanie pomocy młodym
ludziom wchodzącym na rynek pracy. Nie będzie łatwo bo w Polsce, według danych Komisji
Europejskiej i Eurostatu z grudnia 2013 r., bez
pracy jest 27,4 proc. młodych. Wyzwania nie
stoją jednak tylko i wyłącznie po stronie rządu
i instytucji państwowych. Istotnym czynnikiem, wpływającym na zmianę sytuacji mło-

7 marca w auli Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskie Olimpiady Logistycznej. 51 najlepszych uczniów
techników logistycznych i spedycyjnych walczyło o indeks WSL, staże i praktyki w renomowanych firmach oraz wiele cennych nagród
rzeczowych. Finaliści mieli do rozwiązania trzy
zadania problemowe, dotyczące funkcji transportu w logistyce. Wcielając się w rolę właścicieli firm przewozowych podejmowali istotne
ekonomiczne decyzje i kalkulowali koszty inwestycji. Pytania na tegoroczny finał przygotowali: Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Logistycznego, prof. US dr hab. Mariusz Jedliński oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Logistyki
– prof. WSL dr hab. Maciej Stajniak i dr Paweł
Romanow.
Uczniowie, którzy najlepiej wykorzystali
120 minut przeznaczone na udzielenie odpowiedzi, mogą liczyć na olimpijskie podium.
Na zwycięzców Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, miejsca na
praktykach i stażach w znanych przedsiębiorstwach logistycznych oraz cenne nagrody rzeczowe. Ponadto każdy finalista jest zwolniony
z pisemnej części egzaminu zawodowego.

– To prawdziwa przyjemność, gościć tak
utalentowanych młodych ludzi w murach
naszej uczelni – mówi Alicja Gruszczyńska,
rzecznik prasowy WSL. Uczestnicy olimpiady
to prawdziwi pasjonaci logistyki. Cieszy nas
możliwość rozwijania ich pasji i wiedzy. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości wielu z nich
osiągnie zawodowy sukces.
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dych ludzi zaczynających karierę zawodową,
będzie współpraca w tym obszarze z sektorem
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).
LEASING, KTÓRY WSPIERA ZATRUDNIENIE
MŁODYCH
EFL otrzymał 50 milionów EURO pożyczki
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
Umożliwia ona, pozyskanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, atrakcyjnego
finansowania. Oferta skierowana jest do firm,
które zdecydują się udzielić wsparcia młodym
osobom, wchodzącym na rynek pracy. „Dzięki
programom staży skierowanym do młodych,
1 Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1630 studentów z 20 uczelni w całej Polsce
w terminie maj-sierpień 2013.

absolwenci mogą z mniejszymi obawami
wchodzić na rynek pracy. Możliwość udziału
w różnego rodzaju stażach i praktykach, rozwija kompetencje i stanowi bardzo ważny etap
w karierze młodego człowieka. Należy jednak
pamiętać o wsparciu również drugiej strony –
czyli biznesu. Firmy chętniej będą przyjmować
młodych ludzi na staże oraz ich zatrudniać, kiedy otrzymają odpowiednie wsparcie. Właśnie
przez korzystne rozwiązania, jakie proponujemy przedsiębiorcom w ramach projektu Leasing Europejski – Praca dla młodych, chcemy
wspierać dobre praktyki zatrudniania młodych
ludzi w Polsce” – mówi prezes EFL Radosław
Kuczyński.
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Ochrona kluczowych przesyłek
medycznych w UPS
ÔÔŹródło: UPS

Organizacja egzaminu wywołała gorącą dyskusję. Liczne pytania i wątpliwości
zgłaszane przez nauczycieli, jako głos forum zebrał Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki – doc. dr inż. Ireneusz Fechner, który zaoferował wstawiennictwo i pomoc
w wyjaśnieniu wszystkich problematycznych kwestii w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Firma UPS wprowadziła usługę UPS Proactive ResponseTM Secure na kluczowych europejskich rynkach. Jest to rozwiązanie, które
łączy monitorowanie przesyłek i zarządzanie
ryzykiem w celu ograniczenia strat i ochrony
cennych produktów wrażliwych na czas i temperaturę znajdujących się w transporcie. Nowa
usługa pomaga kluczowym przesyłkom dotrzeć do celu nawet w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanych zdarzeń i zapewnia pokrycie potencjalnych strat, jeśli produkty ulegną
uszkodzeniu lub zepsuciu.
Jak wynika z niedawno przeprowadzonego
badania UPS Pain in the Chain, które zapewnia
wgląd w kluczowe problemy firm medycznych
związane z łańcuchem dostaw, ponad połowa
dyrektorów uważa, że uszkodzenia i psucie się
produktów mają znaczny wpływ na działalność
ich firm. Jednocześnie 61 proc. twierdzi, że ubezpieczanie przesyłek jest strategią, która pozwala
rozwiązać problem ochrony produktów w coraz
bardziej złożonym środowisku logistycznym.
„Klienci z branży medycznej znajdują się pod
ogromną presją, aby chronić swoje produkty
w całym łańcuchu dostaw – powiedział Daniel
Gagnon, dyrektor ds. strategii i marketingu medycznego, UPS Europe. – Usługa UPS Proactive
Response Secure pozwala zidentyfikować przesyłki zagrożone opóźnieniem i podjąć działania
zaradcze, co zapewnia klientom nowy poziom
ochrony przesyłek kluczowych”.
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NOWY EGZAMIN ZAWODOWY DLA
LOGISTYKÓW WCIĄŻ BUDZI EMOCJE
ÔÔ Źródło: WSL, Foto: WSL

Blisko 200 nauczycieli szkół średnich, kształcących przyszłych logistyków wzięło
udział w dorocznym Forum Nauczycielskim, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę
Logistyki w Poznaniu. Tematem przewodnim Forum było przygotowanie do egzaminu zawodowego, zgodnego z nową podstawą programową.
Forum Nauczycielskie WSL po raz kolejny
okazało się niezastąpioną okazją do wymiany cennych doświadczeń. Z wymaganiami
nowej podstawy programowej i oczekiwaniami regionalnych ośrodków egzaminacyjnych oswajała dydaktyków Agnieszka
Krupa – egzaminator i nauczyciel z Zespołu
Szkół nr 23 we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu podała kilka cennych wskazówek
i przykładów skutecznego przygotowania
uczniów do nowej wersji egzaminu.
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Gazele Biznesu dla Optimy
ÔÔŹródło: Otima

Firma Optima Sp. z o. o. działająca w branży TSL, została po raz pierwszy wyróżniona
nagrodą Gazele Biznesu 2013. Wyróżnienie
przyznawane jest przez dziennik ekonomiczny
„Puls Biznesu” małym i średnim firmom, które
charakteryzują się wyjątkowo dynamicznym
rozwojem i doskonale dają sobie radę wśród
nawet znacznie większych konkurentów.
Ranking polskich przedsiębiorstw przygotowywany jest już od 14 lat na zlecenie „Pulsu Biznesu”
przez Coface Poland, odpowiedzialną za weryfikację danych finansowych zgłoszonych firm.
„Nagroda Gazele Biznesu jest dla nas bardzo ważnym wyróżnieniem. W takich momentach wiemy,
że nasza ciężka praca nad rozwojem firmy ma sens
i jest doceniana przez profesjonalistów. Każdego
dnia oferujemy naszym kontrahentom kompleksowe rozwiązania w obszarze organizacji transportu,
i ta nagroda potwierdza, że robimy to na najwyższym poziomie” – mówi Jarosław Rokicki, prezes
Optimy Sp. z o.o.
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ZMIANY W JONES LANG LASALLE
ÔÔ Źródło: JLL

NOWI
SPECJALIŚCI

Jones Lang LaSalle, międzynarodowa firma doradcza działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, ogłasza zmianę nazwy na JLL i wprowadzenie odświeżonego logo. W CUSHMAN & WAKEFIELD
NOWA NAZWA I LOGO SĄ:
• Łatwo rozpoznawalne w komunikacji
globalnej
• Łatwe do zapamiętania i wymówienia
w wielu językach
• Odpowiednie do zastosowania w aplikacjach cyfrowych i komunikacji za pośrednictwem kanałów mobilnych
Skrócenie nazwy Jones Lang LaSalle do
JLL jest naturalnym etapem w rozwoju firmy działającej na skalę globalną, na wielu
rynkach i wyróżniającej się doświadczeniem w obszarze nieruchomości.
Charles Doyle, Chief Marketing and
Communications Officer, JLL, komentuje:
„Pomimo zmiany nazwy, nasza kultura organizacyjna, wartości i najwyższa jakość usług
świadczonych na rzecz klientów pozostają
bez zmian. Nowa, uniwersalna i krótka nazwa
ma szereg zalet, przede wszystkim jest łatwa
do wymówienia, zapamiętania i ekspozycji.
To dla nas bardzo istotne, jako że działamy na
rynkach nieruchomości całego świata”.
Aneta Parzuchowska, Dyrektor Działu Marketingu w Europie Środkowo-

-Wschodniej, JLL, wyjaśnia: „Zmiana nazwy to również wyraz dopasowania się do
różnych stylów i kanałów komunikacji na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które wykorzystują nowoczesne technologie i aplikacje mobilne”.
Charles Doyle dodaje: „Logo JLL oddaje
charakter marki. Symbolizuje globalny zasięg firmy wyrastającej z lokalnych korzeni, doświadczenie, ekspertyzę oraz bliską
współpracę z klientami”.
Zmiany w zapisie nazwy i logo JLL zostaną wdrożone na całym świecie w ciągu
dwóch lat. Nazwa prawna firmy – Jones
Lang LaSalle Incorporated (w Polsce – Jones Lang LaSalle Sp. z o.o.) oraz nazwa jej
spółki zależnej – LaSalle Investment Management pozostają bez zmian.

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Do polskiego oddziału międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield
dołączyło czterech nowych pracowników
specjalizujących się w rynku nieruchomości magazynowych.
„Nowe osoby w naszym zespole świetnie
wpisują się w strategię działu polegającą na
ciągłym poszerzaniu zintegrowanych usług
w zakresie powierzchni magazynowych
i przemysłowych oraz dążeniu do ich dostosowywania do indywidualnych potrzeb
klienta. Doświadczenie i wiedza nowych
pracowników przyczynią się do wzmocnienia naszych dotychczasowych działań oraz
umocnienia pozycji firmy na rynku” – mówi
Tom Listowski, Partner oraz Dyrektor
Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych firmy Cushman & Wakefield
w Polsce i Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią.
WIĘCEJ NA
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PRELEGENCI IV EDYCJI FORUM
ECR POLSKA
ÔÔ Źródło: ECR Polska

29 maja 2014r. Warszawa gościć będzie uczestników IV edycji międzynarodowej konferencji ECR Forum For Cooperation. Tematem tegorocznych sesji będą Supply Chain Efficiency, New Commerce Development oraz Shopper in Digital World. Organizatorem wydarzenia jest ECR Polska, stowarzyszenie zrzeszające największe na rynku przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
świadczące usługi na rzecz branży FMCG, a wśród prelegentów pojawią się tak doświadczeni mówcy i praktycy biznesu jak Ken
Hughes, Ewald Raben czy Pierre Detry.

KEN HUGHES – wiodący europejski ekspert
w zakresie shopper marketingu w FMCG
oraz zachowań konsumentów i nabywców
– wygłosi jednej z wykładów inaugurujących sesję strategiczną. Hughes, jako założyciel i dyrektor Glacier Consulting od 12 lat
rozwija teorię dotyczącą zachowań nabywców, szczególnie w dziedzinie etnografii,
prowadząc badania biometryczne klientów.
Jego bogata wiedza i doświadczenie wsparta jest długoletnią współpracą z tak znaczącymi klientami jak Heineken, Kraft Foods czy
Coca-Cola, którym doradza w zakresie Shopper Marketingu i Category Managementu.
Wystąpienie Kena Hughesa podczas ECR
FORUM FOR COOPERATION 2014 będzie
pierwszą okazją do zobaczenia tego znakomitego mówcy w trakcie wykładu otwartego w Polsce!
Najważniejsze trendy i wyzwania stojące przed szeroko pojętym rynkiem FMCG

w nadchodzących latach omówią znakomici liderzy i mentorzy. Dotychczas swój
udział potwierdzili:
• EWALD RABEN – wyróżniony przez
Ernst & Young prestiżowym tytułem
Przedsiębiorcy Roku 2012 CEO Grupy Raben – firmy posiadającej ponad
5,5 tys. pojazdów, magazyny i zatrudniającej ponad 8 tys. pracowników,
twórca sieci logistycznej obsługującej
niemal całą Europę.
• PIERRE DETRY – prezes i CEO rynku
Polski i Krajów Bałtyckich koncernu
Nestlé, największego producenta żywności w kraju, który zatrudnia ponad
5000 pracowników, a wartość sprzedaży wszystkich jego polskich firm plasuje
się na poziomie 1,9 mld.
Forum ECR to odpowiedź na potrzebę
profesjonalnej wymiany doświadczeń
w gronie przedstawicieli całego łańcu-

cha dostaw. To jedyna interdyscyplinarna
konferencja, którą równolegle prowadzą
managerowie odpowiedzialni zarówno
za zarządzanie, rozwój, łańcuchy dostaw
oraz marketing i sprzedaż.
To również doskonała okazja do nawiązania trwałych kontaktów biznesowych.
Podczas tegorocznej edycji organizatorzy
spodziewają się ponad 200 szefów i managerów branży FMCG i DIY: producentów,
dystrybutorów, sieci handlowych oraz
dostawców usług, w tym TSL. Efektywnej
wymianie informacji i życzliwej atmosferze biznesu sprzyjać będzie wieczorny
Business Mixer.
Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem strony www.
ecr.pl/forum2014. Na uczestników rejestrujących się z wyprzedzeniem w marcu i kwietniu czekają specjalne zniżki za
wczesną rejestrację.

III FORUM KOBIET W LOGISTYCE
ÔÔ Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl

Portal Pracujwlogistyce.pl zaprasza do udziału w wyjątkowej konferencji – III Forum Kobiet w Logistyce – dedykowanej Menedżerkom pracujących w branży logistyka i dystrybucja oraz transport i spedycja. Do udziału organizatorzy zapraszają zarówno
Menedżerki jak i Menedżerów logistyki. Celem konferencji jest wzbogacenie branży o nowe spojrzenie i podejście do biznesu
logistycznego, Networking branżowy, a także promowanie i wspieranie Kobiet w ich rozwoju zawodowym.
Tegoroczne Forum Kobiet w Logistyce, odbędzie się pod hasłem „Logistyka
dobra i zła” w dniach 2-3 czerwca 2014
r. w Gdańsku (Novotel Gdańsk Marina).
W drugim dniu Forum odbędą się wizyty
w Porcie Morskim w Gdańsku oraz w Porcie Lotniczym w Gdańsku (terminal cargo
i Airport City).

CZEMU „LOGISTYKA DOBRA I ZŁA”?
Zasada „win – win”, zrównoważony rozwój, budowanie relacji – to tylko niektóre
hasła, które towarzyszą akcjom promocyjnym wielu firm z branży logistycznej.
Z drugiej strony słyszymy opinie – liczy się
najniższa cena, skrócone terminy dostaw,
cięcie kosztów do maksimum, nie dba
się o podwykonawców, nie ma żadnych

zasad bo liczą się tylko koszty i czas. Czy
potrafimy rozpoznać i nauczyć się stawiania granic złym praktykom w logistyce?
Jak postrzega to strona dostawcy usług,
a jak odbiorca usług logistycznych? Na ile
mamy na to wpływ we współczesnych warunkach ekonomiczno – gospodarczych?

Chronometr wydarzeń
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EFL Z NAGRODĄ
DRAGONS’ CLAW
ÔÔ Źródło: EFL, Foto: EFL

17 marca redakcja Polish Market po raz pierwszy przyznała
nagrody Dragons’ claw dla ciekawych projektów, produktów
i usług. EFL otrzymał wyróżnienie za Leasing Swobodny, innowacyjny produkt wspierający przedsiębiorców.
EFL wprowadził do swojej oferty produktowej usługę Leasingu
Swobodnego w maju zeszłego roku. Produkt ten pozwala na
samodzielne zarządzanie wysokością rat leasingowych w celu
dopasowania ich do bieżącej płynności finansowej firmy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje.
Prezes EFL Radosław Kuczyński odbierając nagrodę powiedział: „Czuję się zaszczycony odbierając w imieniu EFL, nagrodę dla
innowacyjnych produktów – Dragons’ claw. EFL od 23 lat wspiera
inwestycje polskich przedsiębiorców. Jesteśmy prekursorem polskiego leasingu i nieprzerwanie od lat liderem branży. Z myślą
o naszych Klientach ich potrzebach oraz oczekiwaniach tworzymy
nowe usługi i produkty, dzięki którym mogą oni budować i rozwijać

MAERSK LINE NAGRODZONY
PO RAZ TRZECI
ÔÔ Źródło: Maersk Line

Maersk Line, podczas odbywającej się w Gdańsku, w dniach
4-6 marca, konferencji Transport Week, po raz trzeci otrzymał
wyróżnienie The Baltic Trendsetters Club Certificate. Tym razem
zostało ono przyznane armatorowi za wprowadzenie na Bałtyk
największych kontenerowców świata klasy Triple-E. Tematyka
optymalizacji floty, innowacyjnych rozwiązań w transporcie
morskim i nowych sposobów obsługi klientów w tej branży,
była również motywem przewodnim wystąpienia Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard, Dyrektor Zarządzającej Maersk Polska, podczas drugiego dnia konferencji.
Tytuł trendsettera na Bałtyku jest corocznie przyznawany, przez
czytelników i redakcję czasopisma Baltic Transport Journal, firmom
wdrażającym innowacyjne idee i projekty, kluczowe dla rozwoju
transportu i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego. Zawinięcie do
Polski pierwszego osiemnastotysięcznika Maersk Line, zostało ocenione jako jedno z najważniejszych inicjatyw 2013 roku. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 5 marca, podczas uroczystej gali,
w gdańskim Dworze Artusa. W imieniu Maersk Line, symboliczny
certyfikat odebrała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.
Z ogromną dumą i radością odbieram wyróżnienie przyznane Maersk Line za wprowadzenie na Bałtyk największych kontenerowców
świata. Szczególnie symboliczne znaczenie miało dla nas powitanie
w Gdańsku i Goteborgu pierwszej jednostki Triple-E, statku Maersk
McKinney Moller, który jest hołdem dla zmarłego w 2012 roku syna
założyciela naszej Grupy. To w oparciu o wyznawane przez niego
zasady uczciwości i etyki biznesowej codziennie budujemy firmę
Maersk Line – wiarygodną markę opartą na silnych, partnerskich relacjach – podkreślała podczas odbierania nagrody Dyrektor Zarządzająca Maersk Polska.

swój biznes. Wprowadzenie tego produktu było kolejnym krokiem
w kierunku ułatwienia przedsiębiorcom zarządzania własnym biznesem. Leasing Swobodny zdobył uznanie naszych klientów i cieszy
nas fakt, że został również doceniony przez kapitułę konkursu.”
WIĘCEJ NA

Pakiet ubezpieczeniowy DHL SHIPMENT
INSURANCE
ÔÔŹródło: DHL

DHL Express (Poland), lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych, od stycznia br. proponuje klientom wyjątkowo korzystną
ofertę ubezpieczeniową pod nazwą „DHL SHIPMENT INSURANCE”.
Ubezpieczenie przesyłek to opcjonalna usługa, którą klient może z łatwością wybrać dla wysyłanych przez siebie towarów w ruchu międzynarodowym. Teraz, korzystając z atrakcyjnej oferty, może ubezpieczyć
od wszelkiego ryzyka każdą przesyłkę międzynarodową. Ubezpieczenie
przesyłek dotyczy kopert z dokumentami, jak i przesyłek towarowych
z pewnymi restrykcjami, które zależą od kraju docelowego i zawartości
przesyłki. Ubezpieczenie DHL chroni dodatkowo przesyłkę od momentu odbioru przez firmę DHL Express do czasu dostawy pod wskazany
adres. Obejmuje utratę przesyłki lub jej uszkodzenie, z zastrzeżeniem
niektórych ograniczeń.
W odróżnieniu od oferowanego na rynku zwiększonego zakresu
odpowiedzialności, które nie jest jednoznaczne z ubezpieczeniem, firma DHL Express (Poland) jest jedynym przewoźnikiem proponującym
ubezpieczenie przesyłek, obejmujące również jej ochronę w przypadku działania siły wyższej, np. uszkodzenia spowodowanego burzą.
„DHL SHIPMENT INSURANCE“ to kampania przygotowana specjalnie pod oczekiwania i potrzeby klientów. Z obserwacji zachowań
klientów wynika, że często chcąc ubezpieczyć towary o wyższej wartości, zdarza się, że rezygnują z ubezpieczenia artykułów niskokosztowych. Zakładają bowiem, że utrata kosztownych artykułów będzie
miała bardziej dotkliwe skutki finansowe. Zaoferowanie klientowi
umowy ubezpieczenia na korzystnych warunkach, nie tylko zapewnia ochronę wszystkim przesyłkom, ale również okazuje się wydajnym kosztowo rozwiązaniem w przypadku ubezpieczenia artykułów
o niższej wartości, do których tak naprawdę klienci mają stosunek
bardzo osobisty albo sentymentalny. „DHL SHIPMENT INSURANCE“
to oferta zapewniająca pełną i stałą ochronę wszystkim przesyłkom.”
– powiedział Artur Degórski, menedżer ds. rozwoju produktów międzynarodowych DHL Express (Poland).

WIĘCEJ NA
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CEMAT CO DWA LATA
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Już niespełna dwa miesiące zostało do rozpoczęcia największej imprezy targowej w branży logistyki wewnętrznej i gospodarki
magazynowej. Targi CeMAt w Hanowerze, od wielu lat postrzegane jako ta najważniejsza impreza branżowa skupiała na sobie
uwagę logistycznego świata. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 19 – 23 maja, w której udział zapowiedziało już ponad
1000 wystawców z całego świata.
stawcy z zagranicy. Deutsche Messe AG, jest organizatorem bliźniaczych imprez w sześciu miejscach na świecie, to CeMat Rosja
w Moskwie, CeMat Azja w Szanghaju, CeMat Południowa Ameryka w Sao Paulo, Materials Handling EUROAZJA w Istambule
oraz Intralogistica Italia w Mediolanie. „Nasza międzynarodowa,
świetnie zlokalizowana w ponad 100 krajach sieć, oferuje logistycznej branży ustalone globalnie, doskonałe platformy dla kontaktów
biznesowych” – mówił dr Andreas Gruchow.
Działania podejmowane przez organizatorów przynoszą zamierzone efekty, targi dostosowują ofertę do oczekiwań rynku,
poszerzając tematykę, przygotowując na tegoroczna imprezę
pięć tematycznych obszarów ekspozycji targowych.
„Inteligentny – zintegrowany – efektywny”, taki ma być tegoroczny CeMat , podkreślający znaczenie integracji procesów i inteligentnych rozwiązań w logistyce. Nie zabraknie więc na targach CeMat
rozwiązań, które integrują procesy i systemy wykorzystując do tego
najnowocześniejsze rozwiązania i technologie oraz narzędzia do
W dniu 18 marca obyła się konferencja prasowa, połączona przetwarzania danych. „Osiągnięcie wysokiego poziomu integracji
z prezentacją części firm wystawiających się na targach CeMat,
zgromadziła 90 dziennikarzy z dwudziestu krajów oraz wiele
firm, które informowały o produktach jakie będą prezentowane
na targach. Targi zmieniają się wraz ze zmieniającym się rynkiem
i jego oczekiwaniami. Dotychczasowa formuła organizacji targów raz na trzy lata zmieniona została na dwuletni cykl. „CeMat
jest miejscem, gdzie prezentowane są nowe innowacyjne rozwiązania i produkty, dlatego powrót do dwuletniego cyklu jest wyjściem
naprzeciw postulatom firm, które nowe innowacyjne produkty
przygotowują jako premiery na targach” – mówił dr Andreas Gruchow Członek Zarządu Deutschen Messe AG.
Analizując dotychczasowy trzyletni cykl organizowanych imprez targowych Dr Andreas Gruchow wskazał na stały rozwój
targów CeMat we wszystkich obszarach, istotnych dla funkcjonowania targowej imprezy. Od 2005 roku, systematycznie rośnie udział wystawców, prezentujących swoje produkty na tej
największej logistycznej wystawie, z których ponad 60% to wy- procesów, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, możliwe jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz procesów kontrolnych. Kluczem do sukcesu nie jest sama technologia ale
raczej wykorzystanie jej możliwości, zintegrowane w harmonijną
całość narzędzia, przetwarzają i zarządzają ogromnymi ilościami
danych, które są udziałem tych procesów. Temat przewodni targów, niesie ze sobą przesłanie i współgra z ofertą inteligentnych,
zintegrowanych i wydajnych rozwiązań, prezentowanych na targach” – powiedział Dr Christoph Beumer, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego CeMat i Dyrektor Zarządzający BEUMER
Group GmbH & Co KG.
W pomieszczeniach centrum prasowego punkty informacyjne postawiły firmy przygotowujące się do targów CeMat w maju,
a przedstawiciele prasy z ponad dwudziestu krajów, zapoznali
się wstępnie z nowymi produktami, jakie będą prezentowane na
targach. Reprezentowany był szeroki wachlarz firm oferujących
rozwiązania i produkty wykorzystywane w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.
WIĘCEJ NA
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TOYOTA PRZED CEMAT’EM
ÔÔ Redakcja, Foto: log4.pl

Szybkimi krokami zbliża się jedna z największych imprez targowych w Europie, hanowerskie tragi logistyki wewnętrznej i przepływu materiałów CeMat. Targi są doskonałym miejscem na prezentację nowości, jakie firmy przygotowują na rynek. Technologiczny wyścig odkrywa
karty na tej liczącej się na świecie branżowej imprezie. Dla dostawców wózków widłowych jest to najważniejsza impreza w Europie, czołowe
firmy na tym rynku prezentują produkty i rozwiązania, nad którymi pracowali konstruktorzy przez ostatnie trzy lata.
Nie tylko wózki widłowe znajdują się
w ofercie TMHE, przygotowaną dla klientów, doskonałe narządzie do zarzadzania
flota wózków widłowych, nowa generacja
systemu Toyota I_Site, koncepcja, która pozwala na zdalne monitorowanie floty wózków widłowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Inteligentny system kontroli
dostępu został opracowany z wykorzystaniem wszystkich rodzajów technologii, jest
kompatybilny z istniejącymi systemami.
Wszystkie istotne i potrzebne informacje
o pracy floty wózków widłowych, są w „zasięgu ręki” dzięki aplikacjom mobilnym.
Miłym akcentem zakończyła się merytoryczna część konferencji, Toyota Material
Toyota Material Handling Europe na terenie targów w Hanowerze, 19 marca br.,
zorganizowała konferencje prasową, połączoną z prezentacją nowości, jakie pokaże podczas najbliższych targów CeMat.
Na konferencji obecni byli Hiroki Fujiwara
Przewodniczący Rady Nadzorczej Toyota
Material Handling Europe, Zarządzający
Toyota Industries Corporation, Matthais
Fisher Prezes Toyota Material Handling
Europe, Hans van Leewen Vice Prezes ds.
Marketingu i Sprzedaży Toyota Material
Handling Europe, Norman Memminger
Dyrektor Zarządzający Toyota Material
Handling Deutschland.
Hiroki Fujiwara przedstawiał historię
organizacji Toyota Industries Corporation,
jej struktury, w których Toyota Material
Handling Europe, jest bardzo znaczącym
ogniwem. Urządzenia Toyoty produkowane są w trzech zakładach TMHE, w Szwecji,
Francji i Włoszech. Wspierane kulturą zarządzania i produkcji Toyota Industries Corporation, produkowane urządzenia, zdobywają uznanie klientów na całym świecie,
potwierdzając synonim jakości Toyoty.
Matthias Fischer, Prezes Toyota Material
Handling Europe, swoje wystąpienie zaczął od pytania „Dlaczego Toyota, jest od
2000 roku światowym liderem, w dziedzinie
urządzeń do magazynowania?”. „Wierzymy,
że powodem jest nasza zdolność do rozwoju, wysokiej jakości niezawodnych produktów. Oferujemy również znakomite usługi
serwisowe, dla wszystkich klientów, od
użytkowników jednego urządzenia po całe
floty” – odpowiada Fischer.

TMHE jest dostawcą urządzeń wyposażenia magazynu, obecnym w ponad
trzydziestu europejskich krajach i konsekwentnie umacnia swoją pozycję w Europie. Jest w pierwszej trójce głównych
dostawców, powiększając sukcesywnie
paletę produktów, stając się tym samym
kompletnym dostawcą wyposażenia magazynu. Dotychczasowa paleta produktów została wzbogacona o nowe urządzenia bardziej dopasowane do oczekiwań
klientów. „Od ostatnich targów CeMat
odnowiliśmy połowę naszego portfolio produktów, wszystkie urządzenia cechuje wysoka jakość i niezawodność, które produkowane są według Toyota Production System.
Istotnym elementem tych działań jest bezpieczeństwo, nieustannie rozwijamy nowe
rozwiązania, które wpływają na jakość
bezpieczeństwa pracy u naszych klientów,
bezpieczeństwo jest częścią naszego DNA”
– mówił Matthias Fischer.
Hans van Leewen Vice Prezes ds. Marketingu i SprzedażyToyota Material Handling
Europe przedstawił nowości przygotowane na tegoroczny CeMat. Nowy wózek
czołowy spalinowy Toyota Tonero z napędem hydrostatycznym, w serii Tonero jest
również nowa linia wózków o udźwigu od
3,5 do 8 ton. W serii wózków z napędem
elektrycznym nowością jest Toyota Traigo
80, z 80 voltową baterią, wśród elektrycznych wózków do komisjonowania pojawia
się nowa generacja wózków BT Levio serii P.
Paletę nowości, uzupełnia cała gama wózków półautomatycznych do transportu poziomego i komisjonowania.

Handling Europe, zaprosiła do współpracy
wyższe uczelnie i ogłosiła konkurs pt. „Logistik Design Award”, jego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas konferencji prasowej. Pierwsze
miejsce zajęły Nea Kosonen i Elisa Määttänen,
studentki Wyższej Szkoły w Turku z Finlandii.
Ich projekt „Bubo” jest nie tylko oryginalny
ale i bardzo praktyczny. Drugie miejsce zajął
Thomas Jankauskas z UniwersytetuPforzheim, a trzecie miejsce Mohammad Moradi
z Weiβensee Kunsthochschule z Berlina.
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POZNAJ ŚWIAT WYSOKIEJ
EFEKTYWNOŚCI
ÔÔ Źródło: SSI Schaefer, Foto: SSI Schaefer

SSI SCHÄFER, podobnie jak targi branżowe CeMAT, jest bezkonkurencyjny pod względem różnorodności oferty intralogistycznej. Wiodący globalny dostawca rozwiązań magazynowych i logistycznych po raz kolejny prezentuje swoją
wiedzę i ekspertyzę podczas tego wydarzenia. Tegoroczne
stoisko (C20 w hali 13) może pochwalić się niezwykłym designem i rozmiarem, gdyż zajmuje 1400 metrów kwadratowych, zachęcając w ten sposób do poznania wyjątkowego
świata wysokiej efektywności.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
To, co przykuwa wzrok na stoisku SSI Schaefer to nie tylko najnowsze technologie i produkty do integracji procesów i zwiększania efektywności. Firma również prezentuje zwiedzającym
praktyczne możliwości tych rozwiązań w punktach informacyjnych. Dzięki nim, zwiedzający mają dostęp do interaktywnych
prezentacji multimedialnych, które przedstawiają zastosowanie
rozwiązań w różnych branżach, w tym farmaceutycznej, kosmetycznej, detalicznej, spożywczej, e-commerce, motoryzacyjnej,
modowej, logistyki produkcji, a także obsługi klienta. Dodatkowo, na terenie stoiska znajdują się eksperci, którzy doradzają
i służą pomocą, o ile jest to potrzebne.
WIĘCEJ NA

CBRE doradza firmie SHELL

OptiBuy partnerem firmy Inverto

ÔÔŹródło: CBRE

ÔÔŹródło: Inverto

Firma CBRE informuje, że przedłużyła i rozszerzyła kontrakt z Royal Dutch Shell Plc. CBRE
będzie zarządzać portfelem nieruchomości
firmy w 22 krajach na czterech kontynentach.
W ramach umowy, Dział Obsługi Klientów
Korporacyjnych CBRE będzie świadczyć usługi zarządzania transakcjami, administrowania
umowami najmu oraz doradztwa w zakresie
nieruchomości obejmujących ponad 9 000
obiektów.
CBRE zarządza portfelem nieruchomości
Shell w Europie od 2010 roku, a zakres usług
w nowej globalnej umowie został rozszerzony
o ponad 3 000 nieruchomości w Azji, Pacyfiku,
USA, Kanadzie oraz RPA.
Mark Caskey, Dyrektor działu obsługi klientów korporacyjnych w CBRE na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę, komentuje: “Firma Shell
jest od wielu lat Klientem CBRE w Europie.
Jesteśmy dumni nie tylko z przedłużenia kontraktu, ale również z rozszerzenia naszej współpracy o region Azji, Afryki i Ameryki Północnej.
Nasi eksperci z oddziałów obsługujących sektor naftowy i motoryzacyjny zapewnią firmie
Shell najwyższej jakości usługi dzięki globalnej
platformie oraz specjalnym narzędziom i technologiom dedykowanym naszemu Klientowi.”

OptiBuy, dostawca rozwiązań biznesowych
w obszarze zakupów, prowadzi dla niemieckiej
firmy Inverto projekty optymalizacji zaopatrzenia i zarządzania łańcuchem dostaw w Europie
Środkowo-Wschodniej oraz wspiera podobne
przedsięwzięcia tej firmy w Europie Zachodniej. O wyborze OptiBuy na partnera Inverto
zdecydowała dobra znajomość europejskich
rynków dostawców oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów zakupowych.
Współpraca OptiBuy z firmą Inverto rozpoczęła się w ubiegłym roku. W jej ramach

eksperci OptiBuy realizują kompleksowe projekty Inverto dotyczące zakupu m.in. miedzi
i drutów miedzianych dla fabryk w Niemczech,
Holandii i Wielkiej Brytanii oraz granulatów
plastikowych dla firm w Niemczech, Czechach,
Holandii i na Węgrzech. OptiBuy optymalizował również koszty energii elektrycznej, gazu
oraz leasingu pracowników dla wiodących
firm w Polsce oraz w Czechach. Eksperci firmy
zajmowali się także analizą rynku dostawców
w Rosji.
WIĘCEJ NA

Pocztex nagrodzony
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Pocztex, kurierskie ramię Poczty Polskiej został
uznany za jedną z najsilniejszych marek na polskim rynku w kategorii transport i logistyka i otrzymał tytuł Created in Poland Business Superbrands
2013/2014. Nagroda przyznawana jest markom,
które powstały w Polsce i wypracowały ponadprzeciętny wizerunek, który pozwala im skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi.
Wyróżnienie przyznawane jest od 19 lat przez
międzynarodową organizację The Superbrands
Ltd. działającą w prawie 90 krajach.

Pocztex zbiera także dobre opinie na rodzimym rynku. Wyniki badania przeprowadzonego pod koniec 2013 r. przez instytut badawczy
ARC Rynek i Opinia wskazują, że marka ceniona
jest m.in. za duży zasięg i stabilność. Pocztex kojarzy się także z dużą szybkością doręczenia. Pozytywne opinie przekładają się na sukces biznesowy – wzrost wolumenu Pocztexu w roku 2013
był o prawie 60 proc. wyższy w porównaniu do
roku 2012.
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LIGA MŁODYCH
LOGISTYKÓW 2014

ZMIANY PERSONALNE
W CHEP

3 marca odbył się etap eliminacji do 3. edycji Ligi Młodych Logistyków, konkursu wiedzy o logistyce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który organizowany jest przez Naukowe Koło
Logistyki DIALOG i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

CHEP, światowy lider w zakresie usług wynajmu palet i kontenerów, ogłasza zmiany na kierowniczych stanowiskach operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE). Jochen Behr
obejmie stanowisko dyrektora regionalnego CEE. Zastąpi Roda
Francisa, który po 4 latach kierowania rozwojem firmy w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, obejmie funkcję
dyrektora regionalnego CHEP Pallets w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

ÔÔ Źródło: NKL Dialog

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba
44 zespołów z 23 różnych szkół. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami problemowymi: obliczenia czasu dostawy, dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty usług operatora w porcie kontenerowym, zaplanowania rozmieszczenia palet na naczepie,
rozwiązania problemu decyzyjnego typu „make or buy” oraz zaplanowania obrotu towarowego w centrum dystrybucji.
W wyniku eliminacji wyłoniono 10 najlepszych zespołów,
które spotkają się 28 marca podczas dwuetapowego finału na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W murach uczelni
wszyscy uczestnicy rozwiążą test, a cztery najwyżej ocenione zespoły opracują rozwiązania studium przypadku.
„Serdecznie dziękujemy wszystkim 132 uczestnikom oraz ich
opiekunom, gratulujemy finalistom i zachęcamy, by zanotować
„LML” w logistycznych kalendarzach roku szkolnego. Będziemy rozwijać formułę konkursu tak, by sprostać oczekiwaniom ambitnej
młodzieży, z którą dzielimy pasję do logistyki” – komentują organizatorzy, członkowie koła naukowego.
Szczegóły: www.nkl.ue.katowice.pl oraz www.facebook.com/
NKLDialog. Kontakt: LigaMlodychLogistykow@gmail.com

ÔÔ Źródło: CHEP

Jochen Behr dołączył do CHEP pięć lat temu. Początkowo pracował zespołach obsługi klienta i rozwoju strategii. Ostatnio
zarządzał działem obsługi kluczowych klientów z całego świata.
Zanim przeszedł do CHEP pracował w firmach takich jak General
Electric i Siemens w kilku krajach, gdzie zdobył doświadczenie
w zakresie finansów i zarządzania kluczowymi projektami.
,,Rosnące potrzeby klientów z Europy Centralnej i Środkowej
skłoniły nas kilka lat temu do zainwestowania i wprowadzenia naszych usług na ten rynek. Rod Francis przyczynił się do
jego rozwoju, zwiększając obecność CHEP w regionie. Liczę, że
współpraca z Jochenem Behrem będzie równie owocna, a jego
doświadczenie pomoże naszym klientom budować jeszcze lepszą wydajność łańcucha dostaw’’ – powiedział James McCarthy,
prezes CHEP w Europe.
WIĘCEJ NA
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Powołanie Rady Pracodawców
WSL
ÔÔŹródło: WSL

HUB LOTNICZY UPS NA LOTNISKU
KOLONIA/BONN
ÔÔ Źródło: UPS, Foto: UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) oficjalnie otworzyła rozbudowany hub lotniczy na lotnisku
Kolonia/Bonn, który nadal będzie pełnił rolę europejskiego okna na świat dla międzynarodowego handlu i eksportu. Rozbudowa, która realizowana była przez ostatnie dwa lata i przyczyniła się już do stworzenia 200 nowych miejsc pracy, stanowi
jedną z największych inwestycji budowlanych w historii UPS i pozwoli na umocnienie pozycji firmy jako największego pracodawcy na lotnisku, zatrudniającego dziś
ponad 2500 osób. Wartość rozbudowy to 200 milionów USD.

21 marca 2014 r. Wyższa Szkoła Logistyki zyskała nową jakość porozumienia z pracodawcami.
Przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji
i mediów branżowych wzięli udział w posiedzeniu inaugurującym działalność Rady Pracodawców WSL. Rada będzie istotnym ciałem
doradczym i opiniotwórczym dla wszelkich
rozwojowych inicjatyw dydaktycznych pierwszej w Polsce uczelni logistycznej.
Unikalną na skalę kraju formę współpracy
z uczelnią poparło swym podpisem prawie
20 przedstawicieli przedsiębiorstw. Deklaracja ścisłej, usystematyzowanej współpracy
oznacza wzrost znaczenia udziału i opinii potencjalnych pracodawców na rozwój oferty
kształcenia, tworzenie programów nauczania
i sposób ich realizacji w Wyższej Szkole Logistyki. Porozumienie zakłada wymierne korzyści dla sygnatariuszy. Dzięki uczestnictwie
w Radzie Pracodawców, przedsiębiorstwa
będą m.in. zdecydowanie łatwiej i szybciej
pozyskiwać lepszych kandydatów na staże,
praktyki i do pracy.
Misją Wyższej Szkoły Logistyki i wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego w Polsce jest
budowanie silnych związków z gospodarką,
rynkowo zorientowane kształcenie i badania
naukowe oraz ścisła współpraca biznesowymi partnerami uczelni. Powołanie Rady Pracodawców to milowy krok ku realizacji tego
zadania.
„Cieszymy się, że nowa inicjatywa WSL spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony
przedsiębiorstw – mówi Alicja Gruszczyńska,
rzecznik prasowy WSL. Liczymy, że dzięki tej
współpracy nasi absolwenci będą jeszcze sprawniej poruszać się na rynku pracy, realizować
swoje pasje i zawodowe aspiracje. Poparcie tak
licznego grona potencjalnych pracodawców to
dowód słuszności i celowości podjętych przez
nas działań projakościowych.”

– Dzięki tej modernizacji dysponujemy
aktualnie przestrzenią sortowniczą odpowiadającą potrzebom rozwijającej się
gospodarki eksportowej o powierzchni
15 boisk futbolowych – powiedziała Cindy
Miller, prezes UPS Europe. – Wszystko to
gwarantuje, że hub lotniczy Kolonia/Bonn
pozostanie najważniejszą częścią naszej
europejskiej sieci ekspresowej, kluczowym
elementem globalnych operacji lotniczych
UPS oraz jedną z największych i najbardziej
zaawansowanych sortowni na świecie.

Obszar operacyjny mierzy teraz ponad
105 tys. metrów kwadratowych. Osiem
nowych, zautomatyzowanych sortowników zwiększy wydajność sortowania o 70
proc. do 190 000 paczek na godzinę – co
daje około 53 paczek na sekundę. System
przenośników ma teraz około 40 kilometrów długości, a średni czas transportu
paczki od punktu rozładunku do załadunku wynosi zaledwie 15 minut.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Działalności Fundacji DHL

nia nie tylko w zakresie ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego i edukacji, ale również
propagując działalność dobroczynną i zachęcając pracowników do inicjatyw społecznych
i proekologicznych. Firma DHL Express (Poland),
należąca do Grupy DHL, od dawna aktywnie
uczestniczy w realizacji ogólnopolskich projektów CSR. W tym roku, a dokładnie 26 marca br.
przypada druga rocznica działalności Fundacji
DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”.
Działalność Fundacji wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności firmy DHL i wspiera trzy
obszary: GoGreen – działania na rzecz środowiska,
GoHelp – działania na rzecz pomocy lokalnym

społecznościom, GoTeach – edukacja i wspieranie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja DHL
„Dostrzegamy Innych Ludzi” realizuje ogólnokrajowe i lokalne programy z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci oraz młodzieży,
opieki zdrowotnej i wolontariatu, bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a także z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Fundacja jest
współinicjatorem oraz realizatorem zarówno autorskich programów indywidualnych, jak również
współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.

ÔÔŹródło: DHL

DHL, światowa firma logistyczna, od lat realizująca globalną strategię społecznej odpowiedzialności, podsumowuje dwa lata działalności
Fundacji DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”, powołanej do życia przez pracowników spółki DHL
Express (Poland), należącej do Grupy DHL. Od
wielu lat odpowiedzialność społeczna stanowi nieodłączny element kultury korporacyjnej
DHL. Jako globalny dostawca i ekspert w dziedzinie usług logistycznych, DHL uznaje swoją
odpowiedzialność społeczną, wspierając działa-
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STUDIA LOGISTYCZNE W SYSTEMIE DUALNYM
ÔÔ Źródło: WSL

Dachser Sp. z o.o., polska organizacja reprezentująca działającego globalnie operatora logistycznego, wspólnie z Wyższą Szkołą
Logistyki w Poznaniu od przyszłego roku akademickiego 2014/2015 będzie realizowała pionierski program studiów logistycznych w systemie dualnym. Jest to jeden z pierwszych projektów tego typu w Polsce.
Dualne studia I stopnia zostały zorganizowane z inicjatywy firmy
Dachser, która z sukcesem realizuje analogiczne projekty w innych
krajach od lat, m.in.. w Niemczech, gdzie w systemie dualnym operator logistyczny kształci kilkudziesięciu studentów. Ideą studiów
dualnych jest jednoczesne zdobywanie przez studentów teoretycznej wiedzy akademickiej oraz doświadczenia praktycznego.
STUDIA DUALNE
Każdy z semestrów dualnych studiów logistycznych na WSL będzie podzielony na 9 tygodni zajęć dydaktycznych oraz 9 tygodni
praktyki w jednym z oddziałów firmy Dachser. W roku akademickim 2014/2015 WSL planuje utworzenie dwóch kilkunastoosobowych grup dziekańskich odbywających studia w tym systemie.
Uczelnia rozmawia na temat potencjalnej współpracy również
z kilkoma innymi firmami z branży TSL. W ramach programu firma
Dachser przyjmie pod swoje skrzydła 12 studentów. Absolwenci
studiów dualnych będą wyjątkowo atrakcyjnym kąskiem dla przyszłych pracodawców zarówno na polskim, jak również europejskim rynku pracy – będą mieli nie tylko ukończone studia I stopnia
i tytuł licencjata, ale również udokumentowany, 3-letni staż pracy
w międzynarodowej, renomowanej firmie.

– Korzyści płynące z inwestycji w kształcenie pracowników
w systemie dualnym znamy dobrze z innych rynków, np. niemieckiego, i dlatego od dawna walczyliśmy o uruchomienie analogicznego projektu również w Polsce – mówi Grzegorz Lichocik,
Prezes Zarządu Dachser w Polsce. – Wiele miesięcy szukaliśmy
właściwego partnera akademickiego, który podejmie się realizacji wyzwania, jakim na polskim rynku jest innowacyjny, dualny
system kształcenia. Cieszę się ogromnie, że poszukiwania przyniosły zamierzone efekty i że znaleźliśmy właściwego, otwartego partnera, a studia dualne będziemy realizować właśnie
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, z którą współpracujemy
przy różnych projektach od lat i bardzo sobie tą współpracę cenimy – podkreśla. Dachser jest zaangażowany w różne projekty
WSL od lat, będąc m.in. sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej, przyjmując studentów na praktyki czy uczestnicząc w konferencjach i innych imprezach organizowanych przez
uczelnię. W 2013 roku firma Dachser za dotychczasową współpracę została uhonorowana przez władze uczelni medalem „Za
zasługi dla WSL”.
WIĘCEJ NA
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PREZENTACJA STILL FM-X W BERLINIE
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

W Berlinie odbyła się prezentacja wózkach wysokiego składowania Still FM – X o ładowności od 1 do 2,5 tony, który charakteryzuje się znakomitymi parametrami pracy. Zastosowane innowacyjne rozwiązania, w kluczowych dla efektywnej pracy sprzętu
i operatora obszarach, sprawia, że nowy wózek dysponuje poważnymi atrybutami do poprawy jakości pracy. Aktywna stabilizacja masztu zapewnia szybki stan spoczynkowy ładunku nawet o masie 1000 kg, na wysokości 13 metrów. Każdy operator
może precyzyjnie dostosować miejsce pracy do swojej postury fizycznej, regulując płytą oparcia stóp, fotelem czy kierownicą.
Starannie dobrane materiały konstrukcyjne gwarantują wysoką jakość i trwałość urządzenia.
Wózki Still FM-X, bardzo pewnie poruszały się po korytarzach roboczych magazynu wysokiego składowania, dając
dowody na to, że wcześniej omówione
zalety, nie są teoretycznym rozważaniem.
Dla zobrazowania różnicy kompensacji
drgań występujących, gdy ładunek jest
na wysokości 13 m, w korytarzy roboczym
dwa wózki wykonywały te same czynności, jeden posiadał aktywną stabilizację
drgań, drugi nie miał tego rozwiązania.
Różnica była bardzo widoczna, wychylenie masztu po ustaniu drgań, jest widoczne na statycznym zdjęciu.
Przedpremierowa, można by rzec prezentacja wózka wysokiego składowania
Still FM-X, pokazała, że nawet w czasach
spowolnienia gospodarczego. Konstruktorzy pracują nad ulepszaniem sprzętu
oferowanego na rynek. Zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne w serii
Na premierowy pokaz przybyło liczne
grono dziennikarzy specjalistycznej prasy
z całej Europy. Ciekawie zaaranżowany pokaz uświetniony artystycznym występem
akrobatów sportowych, był wstępem do
głównej prezentacji, pracujących wózków
w firmie Rhenus Logistic. W scenkach rodzajowych, podkreślano zalety nowych
wózków, które znakomicie wpisują się
w potrzeby logistyczne klientów. Po części artystycznej członkowie kierownictwa
firmy STIL GmbH odpowiadali na pytania,
dotyczące technicznych rozwiązań zastosowanych w wózkach FM-X, sprzedaży
i promocji na targach CeMat w Hanowerze.
Trwa przyjmowanie zamówień na nowy

wózek, który w sprzedaży będzie od czerwca, tuz po premierze na targach CeMat.
Praktyczny pokaz pracy wózków
FM-X odbył się w oddziale firmy Rhenus
logistics, gdzie realizowana jest obsługa
logistyczna klientów z wielu branż, takich
jak farmaceutyczna, budowlana czy materiałów reklamowych. – Nasze portfolio
produktów logistycznych w logistyce kontraktowej rozrosło się ogromnie w ciągu
ostatnich lat. Odnosi się to do wielkości
usług oraz gęstość naszej sieci oddziałów,
jakie klienci mają do dyspozycji w obszarach metropolitalnych, oferowanej przez
nas dostępności dużych powierzchni
magazynowych. Nasze lokalizacje zapewniają pełna obsługę dostaw do Berlina,
nie tylko z Velten – powiedział Hans Tamaschke , Kierownik Regionalny Rhenus
Contract Logistics .
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
współpracy z firmą Rhenus Logistics,
która jest otwarta na nasze propozycje
wdrożeń nowych rozwiązań, które pomagają efektywniej obsługiwać klientów.
Dziękuję za życzliwość przy organizacji
pokazów, praktycznych możliwości nowych wózków i rozwiązań oferowanych
przez firme Still – powiedział Bert-Jan
Knoef CEO Still GmbH.

wózków FM-X, to duży krok w kierunku,
efektywności, jakości i ergonomii pracy na nowym sprzęcie. Dzisiaj nabierają
znaczenia te walory technicznych innowacji, które przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa pracy oraz jej efektywności. Takie atrybuty jakości posiada seria wózków FM-X.
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TYTUŁ „DOSTAWCA ROKU
2013” DLA C.HARTWIG
GDYNIA S.A.
ÔÔ Źródło: C. Hartwig Gdynia S.A., Foto: C.Hartwig Gdynia S.A.

Firma C.Hartwig Gdynia S.A. została uhonorowana przez firmę Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. tytułem „Dostawca Roku
2013”. Ta prestiżowa nagroda została przyznana Spółce za najwyższą jakość dostaw, doskonałą obsługę klienta oraz ogromny wkład w tworzenie wartości firmy Wood-Mizer Industries
Sp. z o.o. – wiodącego na świecie producenta wąskotaśmowych traków tartacznych oraz brzeszczotów.
Wyróżnienie odebrali Jerzy Lewicki, Prezes Zarządu oraz Joanna
Wojciechowska, Regionalny Szef Sprzedaży, podczas uroczystej
Gali w dniu 6 marca 2014 roku.
Wieloletnia współpraca oraz bardzo dobre relacje biznesowe
z firmą Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. są potwierdzeniem, że
jesteśmy firmą godną zaufania i polecenia.
Osiągnięcie tego niewątpliwego sukcesu nie byłoby możliwe
bez codziennego zaangażowania naszych Kolegów i Koleżanek, obsługujących klienta od strony handlowej oraz operacyjnej. Dziękujemy wszystkim osobom, które poprzez swoją pracę
przyczyniły się do otrzymania tego znaczącego wyróżnienia,
a w szczególności zespołowi handlowemu w Regionie Południe
i działowi spedycji morskiej OG2 z Gdyni!

PIĘĆ NOWYCH SKLEPÓW
RTV EURO AGD W MARCU
ÔÔ Źródło: RTV Euro AGD, Foto: RTV Euro AGD

RTV Euro AGD nadal rozwija swoją sieć sklepów, w roku 2014
na otwarcie czekają kolejne salony, a niektóre z istniejących
placówek przejdzie modernizację. W pierwszym półroczu RTV
Euro AGD planuje otworzyć 9 sklepów – 5 otwarto już w marcu.
Cztery z nich zlokalizowane zostały w centrach handlowych;
w Atrium Felicity Center w Lublinie, w Galerii Amber w Kaliszu, w Era Park w Radomsku oraz w Galerii Siedlce a jeden
wolnostojący obiekt znalazł się w Tomaszowie Mazowieckim.
W ten sposób RTV Euro AGD posiada już 211 placówek w 120
miastach Polski.
– Konsekwentnie realizujemy naszą politykę rozwoju, dlatego
roku 2014 zaplanowaliśmy otwarcia nowych sklepów oraz modernizację istniejących już placówek. Staramy się, aby nasza
oferta była dostępna dla jak największej rzeszy klientów dlatego
nasze kolejne otwarcia planujemy w miastach, w tych których
już istniejemy, a także w takich gdzie jeszcze nie ma sklepów
naszej sieci. Jednym ze znaczących impulsów dla otwierania nowych punków jest stale rozwijająca się sieć galerii i centów handlowych, w których obecność naszej oferty to standard – mówi
Tomasz Siedlecki, Dyr. Ds. Marketingu.

CBRE NAGRODZONY TRZECI ROK Z RZĘDU
ÔÔ Źródło: CBRE

CBRE została uznana za najlepszą firmę na świecie na rynku transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych przeprowadzonych
w 2013 roku, zgodnie z Real Capital Analytics (RCA). CBRE trzeci rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w tym globalnym rankingu.
Według RCA udział CBRE w światowym
rynku w 2013 roku wyniósł 22%* pośród
wszystkich sektorów nieruchomości. CBRE
została najwyżej sklasyfikowana w globalnym rankingu RCA za transakcje na rynku
nieruchomości biurowych, przemysłowych, handlowych, mieszkaniowych oraz
działek deweloperskich.
RCA, która bierze pod uwagę transakcje sprzedaży nieruchomości na świecie

o wartości od 10 milionów USD wzwyż,
oszacowała, że wartość nieruchomości
komercyjnych sprzedanych w roku 2013
na świecie wyniosła około 1,2 biliarda USD
– wzrost o 35% w stosunku do roku 2012.
Wartość transakcji sprzedaży, w których
doradzała firma CBRE, wzrosła o 45% do
ponad 93 miliardów USD, zgodnie z RCA.

* Udział w rynku został obliczony na
podstawie wartości transakcji w dolarach
amerykańskich, w których CBRE reprezentowała Sprzedającego, dzielonej przez
łączną wartość transakcji przeprowadzonych przez wszystkich agentów na rynku.
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FM LOGISTIC
PODSUMOWUJE ROK
ÔÔ Źródło: FM Logistic, Foto: log4.pl

Stabilny wzrost, rozbudowa powierzchni magazynowej, rozwój usług dla nowych sektorów rynku i nowe kontrakty – tak
w skrócie można podsumować ostatni rok w działalności FM
Logistic w Polsce. Na najbliższy czas operator planuje wdrożenie
kolejnych innowacji, umacnianie pozycji w usługach dla dotychczasowych sektorów i wejście na nowe rynki, takie jak: fresh, DIY
i e-commerce. Procentuje obrana przez FM Logistic odważna
i konsekwentna polityka rozwoju. To dzięki niej operator, także
w tym roku, pomimo trwającego kryzysu może pochwalić się
stabilnym wzrostem na poziomie 10%, w okresie od kwietnia
2013 – do marca 2014 . Na koniec roku rozliczeniowego spółka
przekroczy poziom 800 mln złotych przychodów.
W ostatnim roku FM Logistic zainwestowało w Polsce w dalszą
rozbudowę platform. W sumie do dyspozycji klientów oddane jest
dodatkowe 50 000 m2 (Olszowa 30.000m2, Błonie 13.000 m2 i Tomaszów Mazowiecki 7.000 m2). Z sukcesem wdrożono również
transportową usługę drobnicową, która przyniosła firmie nowe
kontrakty oraz realizację przekraczających pierwotne założenia.
W 2013 roku FM Logistic zdobyło pierwszą pozycję w zestawieniu firm TSL wg wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej w 2012 r., wśród firm, które zadeklarowały jako główne
źródło dochodów magazynowanie. Dodatkowym potwierdzeniem właściwie obranego przez firmę kierunku i starań jakie podejmuje wobec swoich klientów jest przyznana nagroda Brązowego Godła Operatora Logistycznego Roku 2013.
Priorytetem na obecny rok jest kontynuacja procesu ciągłego
doskonalenia, podejmowanego na każdym poziomie organizacji.
FM Logistic wdraża lean management, aby maksymalnie zoptymalizować wszystkie procesy, co w rezultacie prowadzić ma do
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zaoferowania klientom możliwie najlepszej usługi. Poza tym, firma będzie dalej kłaść nacisk na dzielenie się ze swoimi partnerami
biznesowymi wiedzą i doświadczeniem w obrębie łańcucha dostaw, pełniąc tym samym rolę eksperta i doradcy swoich klientów.
Operator zakłada 15-20% wzrost obrotów, który zamierza uzyskać
operując w nowych sektorach rynku: e-commerce, DIY i fresh.
FM Logistic aktywnie działa także w obszarze ekologii, wdrażając m.in. innowacje ograniczające emisje szkodliwego CO2. Przykładem są testowane od ubiegłego roku baterie wodorowe do
wózków widłowych, oświetlenie LED instalowane sukcesywnie we
wszystkich platformach, czy zakup pojazdów spełniających najwyższe standardy jakości.
WIĘCEJ NA

Top 4 regałów magazynowych w lutym

PEKAES zwiększył zyski

ÔÔMaciej Dudek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ÔÔŹródło: PEKAES

W lutym, oferty regałów zanotowały znaczący wzrost liczby odsłon, który wyniósł 2281,
w styczniu było ich 2021. Jest to najwyższy odnotowany wynik osiągnięty przez tą grupę produktową. Ogólna liczba odsłon ofert na portalu
w analizowanym miesiącu zwiększyła się o 1640
(z 11243 do 12887). Poza regałami paletowymi
wszystkie pozostałe odnotowały wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych klientów
w postaci zwiększonej liczby wejść w oferty. Tak
jak w ubiegłym miesiącu, w lutym największą
popularnością cieszyły się oferty z grupy regałów półkowych, paletowych oraz wspornikowych. Jednak to regały paletowe były jedyną
grupą, która odnotowała spadek w stosunku
do liczby wejść w styczniu, jednak wyniósł on
jedynie niespełna 3,5 procenta (z 459 do 443).
Regały półkowe zanotowały wzrost o 12,9 procenta (z 420 do 474), z kolei regały wspornikowe
wzrost o 3,9 procenta (z 280 do 291).
Kolejność w Top 4 lutego przedstawia się następująco:

1. Lutowym tryumfatorem rankingu top 4 regałów została oferta System regałów paletowych STOW Pal Rack® z całkowitą liczbą odsłon 126, która podbiła styczniowy wynik.
2. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się oferty SSI SCHÄFER Orbiter System i Regał półkowy
Midi Rack® ze 115 wejściami w oferty.
4. Na czwartym miejscu top 4 regałów jest
oferta Regał Dexion IPN – Industrial Paternoster, z liczbą 101 wejść w ofertę. Jest to regał
karuzelowy.
W przeciągu roku – od lutego 2013, roku liczba wyświetleń ofert regałów wzrosła o 71,9%
z 1327 do 2281 wyświetleń. Wynik z poprzedniego miesiąca został poprawiony o 12,9%.
Miejmy nadzieję, że świadczy to o nadchodzącym wzroście zainteresowani regałami ze strony przedsiębiorstw i w najbliższych miesiącach
znów będziemy mogli zauważyć wzrost zarówno ogólnej liczby ofert, jak i liczby ofert regałów.

PEKAES pokazał bardzo dobre wyniki za 2013
rok. Spółka wypracowała 11 mln zł zysku netto, wobec straty netto 13,4 mln zł rok wcześniej i zwiększyła przychody o prawie 5%, do
548,6 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o ponad 100%
do 17,6 mln zł na koniec grudnia ubiegłego roku.
Tym samym PEKAES potwierdził skuteczność
przyjętej i realizowanej strategii rozwoju.
Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju,
oparta na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży
oraz równoczesnej poprawie efektywności prowadzonej działalności, przyniosła widoczne efekty w całym 2013 roku. Przychody ze sprzedaży
PEKAES wzrosły w tym okresie o 4,8%, do prawie
549 mln zł, a wynik netto, z wyłączeniem działalności zaniechanej (sprzedaż spółki ATB Truck
w styczniu 2013 roku), wzrósł z 3,8 mln zł w 2012
r. do 13,0 mln zł na koniec ubiegłego roku. Wynik
EBITDA wzrósł o ponad 100%, z 7,5 mln zł w 2012
r. do 17,6 mln zł na koniec 2013 roku.

WIĘCEJ NA
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„ATLAS INWESTYCJI MIĘDZYNARODOWYCH” –
RAPORT CUSHMAN & WAKEFIELD
ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Z najnowszego raportu firmy Cushman & Wakefield „Atlas inwestycji międzynarodowych” (International Investment Atlas) wynika, że w 2013 r. globalny wolumen inwestycji w nieruchomości wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 22,6 proc. do 1,18
biliona USD (859 mld euro) – najwyższego poziomu od 2007 r. W ubiegłym roku odnotowano wzrost aktywności i wartości na
większości rynków inwestycji w nieruchomości wraz z końcem recesji oraz poprawą płynności i nastrojów wśród przedsiębiorców. Dzięki temu stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości powróciły do poziomu sprzed kryzysu.

Według ekspertów firmy Cushman & Wakefield w 2014 r. wolumen transakcji inwestycyjnych w ujęciu globalnym wzrośnie
o 13 proc. i wyniesie 1,33 biliona USD (968
mld euro), głównie za sprawą silnego ożywienia aktywności w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.
David Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA
w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Obroty na rynku nieruchomości
w 2013 r. osiągnęły rekordowy poziom dzięki wzrostowi optymizmu i większej płynności. W bieżącym roku będą nadal rosły,
o czym świadczy ożywienie na rynkach najmu, rosnący popyt inwestycyjny oraz dostęp

do nowych źródeł finansowania dłużnego, różnorodnych trendów w regionie EMEA
co przyczyni się do wzrostu aktywności in- zaobserwowano wzrost aktywności na
westycyjnej i cen nieruchomości”.
większej liczbie rynków niż w ostatnich
latach. W czołówce państw o najwiękTRENDY REGIONALNE
szych obrotach po raz kolejny znalazły
W 2013 r. odnotowano pozytywne trendy się Wielka Brytania i Niemcy, ale dużymi
we wszystkich regionach, ale przy coraz wzrostami mogą się również pochwalić
większym zróżnicowaniu poszczegól- kraje takie jak Rosja, Włochy, Hiszpania,
nych rynków inwestycyjnych. Na przy- Holandia i Belgia, a także Zjednoczone
kład Azja była liderem pod względem Emiraty Arabskie i Izrael na Bliskim Wschowolumenu inwestycji dzięki wzrostowi dzie oraz RPA. Jednocześnie wolumen inobrotów w Chinach, Japonii i Australii westycji we Francji oraz w Szwecji i Polprzy jednoczesnym spadku aktywności sce nieznacznie wzrósł w porównaniu do
inwestycyjnej w Tajwanie, Indiach, Ko- 2012 r., natomiast zmniejszył się w Norwerei Południowej, Hongkongu i Tajlandii. gii, Szwajcarii i Danii.
Warto zaznaczyć, że pomimo ponownie
WIĘCEJ NA

Wzrosły aktywa netto MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group

MLP Group S.A. opublikowało skonsolidowane wyniki za 2013 r. Aktywa
netto zwiększyły się r/r o blisko 36% do 508,9 mln zł. Z kolei obroty wzrosły r/r o 7% do poziomu 92,1 mln zł. Zarząd Grupy oczekuje w bieżącym
roku dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów (w ujęciu procentowym). Deweloper powierzchni magazynowych w minionym roku zanotował bardzo znaczący wzrost wartości aktywów netto. Na koniec 2013 r.
wynosiły blisko 508,9 mln zł, czyli aż 36% więcej niż rok wcześniej.
– Duży wzrost wartości aktywów netto to efekt wypracowania bardzo
dobrych wyników finansowych, a także wpływów z przeprowadzonej
w minionym roku publicznej emisji akcji. Poziom aktywów netto jest
jednym z najważniejszych parametrów budującym wartość naszej fir-

my dla akcjonariuszy – podkreślił Radosław T. Krochta, Wiceprezes MLP
Group S.A.
W 2013 r. skonsolidowane obroty MLP Group S.A. wzrosły o 7% do
92,1 mln zł. Ich głównym źródłem są przychody osiągane z czynszów
z najmu. W minionym roku średnia wielkość wynajętej powierzchni magazynowej zwiększyła się o 4%. Na poziomie wyniku netto z działalności kontynuowanej deweloper powierzchni magazynowych wypracował 56,6 mln zł, czyli nieznacznie mniej niż w poprzednim roku (spadek
o 1%). Natomiast całkowite dochody ogółem wzrosły o blisko 16% do
poziomu 62,8 mln zł.
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TOP 4 opon przemysłowych w lutym

Top4 wózków widłowych w lutym

ÔÔDamian Popek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ÔÔKonrad Turek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kategoria opony przemysłowe uzyskała w miesiącu Lutym, kolejny
wzrost popularności swoich ofert, odnotowywując liczbę 1 245 odsłon.
W porównaniu do inauguracyjnego notowania w 2014 roku, popularność ofert kategorii opony przemysłowe wzrosła o 7,5 %, przy jednoczesnym spadku procentowego udziału ofert działu opon przemysłowych
wśród wszystkich kategorii z 10,3 % na 9,7 %. Warto podkreślić, iż w lutym, na portalu została zanotowana najwyższa liczba odsłon wszystkich
ofert (12 887), w historii dotychczasowo przeprowadzonych miesięcznych analiz rynku produktów logistyki wewnętrznej.
W lutowym rankingu Top4 dla opon przemysłowych, największym
zainteresowaniem cieszyła się oferta Trelleborg Elite XP (118 odsłon).
Opona superelastyczna Trelleborg Elite XP to produkt przeznaczony do funkcjonowania w rozmaitych warunkach, pod wymagającym
obciążeniem, przy różnych prędkościach i różnych warunkach przyspieszeń.
Drugie miejsce wśród najpopularniejszych ofert w lutowym zestawieniu, przypadła w udziale pozycji Radialna opona pneumatyczna TR-900,
którą wyświetlono 85 razy. Jednocześnie uzyskana liczba odsłon oferty
produktu gamy Trelleborg, pozwoliła jej na utrzymanie drugiego miejsca w klasyfikacji TOP 4 kategorii opony przemysłowe.
Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to oferta opony Conti RT20 Performance, która uzyskała liczbę 82 odsłon. Analizując zainteresowanie nabyców ofertą produktu gamy Continental od początku roku 2014, popularność opony Conti RT20 Performance obniżyła się w porównaniu
do Stycznia, zachowując jednak wciąż wysoki wynik w porówaniu do
notowań uzyskiwanych we wszystkich miesiącach 2013 roku.
Ostatnia czwarta pozycja rankingu należy do oferty Opony Solideal
Magnum z liczbą 60 odsłon. Oferta produktu z podkategorii superelastyczne dostarcza użytkownikom trójwarstwową oponę, z nowoczesną
rzeźbą bieżnika, płaskim czołem oraz wyprofilowanymi ścianami bocznymi, zapewniającą wysoką odporność na zużycie.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, możemy stwierdzić, iż istnieją linie produktowe w danych podkategoriach opon, utrzymujące stały,
względnie wysoki poziom popularności. Najlepszym potwierdzeniem
tej obserwacji, jest utrzymanie notowań ofert opon pneumatycznych
w klasyfikacji Top 4 w okresie styczeń-luty 2014. Jednocześnie, wraz
z rozwojem kategorii opon przemysłowych zaobserwowaliśmy również, charakter skokowego zainteresowania nabywców, czego najlepszym dowodem, będą różnice odnotowywane pomiędzy wynikami
uzyskiwanymi m.in. przez najbardziej popularną w lutym 2014 roku,
ofertę opony Trelleborg Elite XP.

Luty to w dalszym ciągu trend wzrostowy zarówno dla liczby odsłon
wózków widłowych jak i liczby wszystkich ofert. Miniony miesiąc,
w którym odnotowano 3644 odsłon, został poprawiony o 758 odsłon
(aktualnie 4402), co stanowi 20,8 % wzrost. Luty poprawił o 1,8 punktu procentowego styczeń w całkowitym udziale wózków widłowych
(obecnie 34,2%), głównie dzięki wzrostowi liczby odsłon wózków
widłowych.
W lutym największym zainteresowaniem użytkowników portalu cieszyła się oferta Spalinowy wózek czołowy RX70-80, która zanotowała 72
odsłony, aż o 46 więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Liczba wyświetleń wózków spalinowych w lutym była równie wysoka jak w styczniu. 1293 odsłony w lutym świadczą, o utrzymującym się
zainteresowaniu. Liczba odsłon ofert wózków czołowych LPG wzrosła
w lutym o niemal 30% względem poprzedniego miesiąca. Styczeń, który był odbiciem od tendencji spadkowej dla silników diesla, stał się początkiem trendu wzrostowego dla wózków napędzanych tym rodzajem
paliwa. 512 odsłon (niemal dwukrotny wzrost) obrazuje dynamiczny
progres zainteresowania.
W Top4 wózków widłowych na wspólnym drugim miejscu, pod względem wielkości zainteresowania, znalazły się trzy różne wózki widłowe,
odnotowując po 68 odsłon każdy.
Still RC 40-16 T, to oferta wózka z napędem gazowym, doskonale nadającym się do pracy w halach. Zaletą tej wersji wózka jest praktycznie
bezzapachowa eksploatacja oraz niewielka emisja cząstek sadzy.
Gaz ziemny przy obecnych paliwach energetycznych stanowi ciekawą alternatywę dla przedsiębiorstw szukających oszczędności, oraz
chcących zadbać o środowisko naturalne. W wyniku spalania LPG nie
powstaje odurzający zapach. Ponadto wózki napędzane gazem, jak już
wspomniano, doskonale nadają się do pracy zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz magazynu.
Miejsce drugie ex aequo to oferta wózka Toyota 02-8FGF25, czyli niezawodny wózek japońskiej marki wyposażony w ośmiozaworowy silnik
o pojemności 2,237 cc generujący moc 94 koni mechanicznych idealnie
wkomponowuje go w realia polskich magazynów, uwzględniając również maksymalny udźwig 2500 kg.
Trzecia ex aequo uplasowana na drugim miejscu ofert, to Ergo Stacker
Picker – Atlet ESP 100. Wózek do składowania i kompletacji Atlet Ergo
cechuje doskonała stabilność masztu, szerokie pole widzenia operatora
i zastosowanie technologii Man-Up (podnoszenie operatora do poziomu ładunku), dzięki czemu doskonale spełnia warunki wymagane do
bezpiecznej, wydajnej pracy.
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TOP 4 baterii trakcyjnych w lutym na portalu log4.pl
ÔÔKamil Łaciak, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Po słabszym początku roku, w lutym zanotowano 8,3% wzrost zainteresowania ofertami związanymi z bateriami trakcyjnymi. Warto dodać,
że jest to odchylenie przekraczające średnią miesięczną wynoszącą
ok. 83 odsłony, liczoną od lipca zeszłego roku do stycznia br. Jednakże
w lutym, odnotowano obniżkę udziału kategorii baterii trakcyjnych do
poziomu 15.8%, na tle wszystkich ofert, która w porównaniu z inauguracyjnym miesiącem 2014 roku, spadła o blisko 1 punkt procentowy.
Niemniej liczba 2034 wyświetleń jest drugą co do wielkości, a ponadto
nieznaczenie ustępuje rekordowemu poziomowi z września zeszłego
roku. Jeżeli chodzi o strukturę analizowanej grupy, wahania udziałów
nie są znaczące, za wyjątkiem baterii AGM, które odbiły się po spadkach
w styczniu o 40%, co pozwoliło im się zbliży do akumulatorów żelowych
na odległość ok. 2 punktów procentowych. W dużej mierze na taki stan
rzeczy, wpływ miała pierwsza pozycja w rankingu Top4 za miesiąc luty.
Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 baterii zajęła oferta System baterii
do elektrycznych wózków paletowych Trak® powerpack, z liczbą 145 odsłon. To propozycja firmy Hoppecke, przeznaczona głównie do ładowania elektrycznych prowadzonych wózków paletowych, również niskiego podnoszenia, przewożonych w luku bagażowym samochodów
ciężarowych na długodystansowych trasach. Trak® powerpack, jako
swoista stacja ładowania, dzięki kompaktowej konstrukcji, z założenia
ma zajmować stosunkowo niewielką część przestrzeni ładunkowej. System składa się z połączonych szeregowo bezobsługowych baterii blokowych AGM, które dzięki swojej specyfice, pozwalają na wykonywanie
międzyładowań, co skutkuje wydłużonym cyklem pracy.
Drugie miejsce wśród w zestawieniu za miesiąc luty, przypadło
w udziale ofercie Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA, którą wyświetlono 120 razy. Akumulatory żelowe firmy Exide, znajdują swoje
zastosowanie w wózkach widłowych, przenośnikach podłogowych,
ruchomych podnośnikach, maszynach do czyszczenia oraz elektrycznych pojazdach drogowych. Dzięki wysokiej niezawodności, baterie te
nadają się do stosowania w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w ochronę przeciwwybuchową, zgodną z regulacjami ATEX.
Trzecie miejsce zajęła oferta Typoszereg FT Exide – Zamknięte akumulatory blokowe, które przeglądano 99 razy. To kolejne w zestawieniu akumulatory żelowe, które doskonale radzą sobie w warunkach pracy na
zewnątrz. Zastosowanie mają chociażby w maszynach do czyszczenia,
elektrycznych wózkach podnośnikowych czy ruchomych pomostach
roboczych. Producent wskazuje na wysoką efektywność akumulatorów
przy średnich i niskich prądach rozładowania, a także na wysoką trwałość
oraz niezawodność. Zgodnie z normą Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC 60 254-1), żywotność zamkniętych baterii blokowych
serii FT, została określona na poziomie 900 cykli ładowań.
Czwarta pozycja rankingu, należy do oferty Baterie Hawker Water Less®
(88 wyświetleń), która jak sama nazwa wskazuje, dotyczy produktów
kwasowo-ołowiowych o mniejszym zużyciu elektrolitu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji budowy ogniw, możliwe stało się obniżenie
częstotliwości wykonywania działań kontrolno-obsługowych, związanych
z dolewaniem wody destylowanej, których odstępy czasu mogą wynosić
4 tygodnie, a nawet 8 oraz 13, w przypadku metod ładowania, bazujących
na urządzeniach EnerSys-Hawker. Stąd też, jak podają oficjalne źródła producenta, obniżeniu podlegają koszty eksploatacyjne odpowiednio do 60%
lub 75%, z wykorzystaniem produktów ładujących Hawker HF.
Drugie tegoroczne zestawienie Top4, to głównie przewaga akumulatorów żelowych i AGM. W lutym, z uwagi na pierwsze miejsce w rankingu
można zauważyć, że sporo czytelników poszukiwało kompleksowych
rozwiązań, magazynujących energię dla urządzeń manipulacyjnych.

ROK 2013 W ROHLIG SUUS
LOGISTICS
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS

W poprzednim roku ROHLIG SUUS z sukcesem kontynuował
trwające od jesieni 2011 roku szeroko zakrojone inwestycje
w infrastrukturę i systemy IT w firmie. Operator przemodelował już ponad połowę swoich centrów logistycznych i terminali cross-dockowych, czego efektem są obiekty położone
w najlepszych lokalizacjach, wyposażone w nowoczesne technologie i proekologiczne rozwiązania. Ukoronowaniem tych
inwestycji było zeszłoroczne otwarcie flagowego kompleksu
logistycznego w Jankach pod Warszawą – najbliżej położonego od centrum stolicy obiektu magazynowo-przeładunkowego należącego do operatora logistycznego.
Ponadto firma sfinalizowała i ustabilizowała kolejny i najtrudniejszy z uwagi na skalę i poziom skomplikowania, etap wdrożenia
architektury korporacyjnej IT, uruchamiając nowy system TMS
w obszarze drogowej spedycji drobnicowej. Dzięki tym inwestycjom wzrosła skuteczność zarządzania potokami ładunków
zarówno w europejskim, jak i w krajowym systemie dystrybucji
drobnicowej należącym do operatora.
Jednocześnie firma kontynuuje stabilny poziom wzrostu liczby przewozów całopojazdowych – w porównaniu z 2012 rokiem
wzrost ten wyniósł 27,4%. To od lat istotny obszar produktowy
firmy, który tworzy efekt synergii z systemem przewozów drobnicowych, tworząc wartość dodaną poszukiwaną przez coraz
większą liczbę klientów.
WIĘCEJ NA

PALL-EX ZANOTOWAŁ
22-PROCENTOWY WZROST
ÔÔ Źródło: Pall-Ex Polska

Pall-Ex, międzynarodowa sieć przewozów drobnicowych zanotowała w ubiegłym roku wzrost liczby przewożonych ładunków o 22%. Wyniki dotyczą liczby przewozów realizowanych
przez Pall-Ex we wszystkich europejskich krajach, w których
sieć prowadzi działalność: w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii, we Włoszech, Rumunii, Francji oraz w Polsce. W niektórych krajach wzrost był znacznie wyższy.
Bardzo dobre wyniki osiągnęła zwłaszcza Pall-Ex Iberia, sieć uruchomiona w 2011 r. i działająca na terenie Hiszpanii oraz Portugalii. Obroty sieci w tamtejszym regionie wzrosły aż o 50%, o 20%
zwiększyła się także liczba firm transportowych zrzeszonych w sieci. Po uruchomieniu w ubiegłym roku sieci we Francji i Polsce,
zwiększyła się też na tamtejszym rynku o 20% liczba przewozów
międzynarodowych. Pall-Ex Iberia spodziewa się, że w tym roku
wzrost uda się utrzymać. Plany zakładają, że liczba przewożonych
ładunków wzrośnie o 32%, o 15% powiększy się też grono partnerów regionalnych sieci. Dane są o tyle interesujące, że rynek
hiszpański jest w dużym stopniu podobny do polskiego – tam
również panuje duże rozdrobnienie firm transportowych.
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Toyota Material Handling kolejny raz światowym liderem
ÔÔŹródło: Toyota Material Handling Europe, Foto: Toyota Material Handling Europe

Toyota Industries Corporation po raz dwunasty z rzędu zajęła pozycję
światowego lidera sprzedaży wózków widłowych. To oznacza, że nie
jest to przypadkowe i jednorazowe zdarzenie lecz niekwestionowana,
stabilna i stała pozycja światowego lidera w branży transportu wewnętrznego.
Z niezależnego rankingu DHF MAGAZIN wynika, że wózki widłowe
Toyoty są najchętniej wybieranymi i kupowanymi wózkami widłowymi
na świecie. Oznacza to, że klienci dokonując wyboru zakupowego wóz-

ków widłowych Toyoty potwierdzają, które ich zdaniem wózki na rynku
oferują najlepszą jakość i wartość w stosunku do ceny.
Tak długi (dwanaście lat z rzędu) okres pozostawania światowym liderem sprzedaży oznacza również, że Toyota najlepiej ze wszystkich światowych producentów odpowiada na zmieniające się w czasie potrzeby
rynkowe klientów oraz jest liderem w rozwoju technologicznym swoich
produktów, dzięki czemu klienci najchętniej wybierają właśnie wózki
widłowe Toyoty.

INTENSYWNY I UDANY 2013 ROK W P3
ÔÔ Źródło: p3

Firma PointPark Properties (P3), będąca wyspecjalizowanym inwestorem, deweloperem i zarządcą obiektów magazynowych,
odnotowała w roku 2013 znaczący wzrost w zakresie swojej działalności deweloperskiej. W ubiegłym roku firma podjęła się,
między innymi, realizacji tzw. spekulatywnych projektów deweloperskich, czyli projektów realizowanych bez wcześniejszego
podpisania wstępnych umów najmu. Rozwój tego obszaru działalności P3 jest konsekwencją koncentracji rynku logistycznego w Unii Europejskiej, w szczególności na rynkach Europy Środkowej takich, jak Czechy i Polska. Dotychczas wysoki odsetek
powierzchni P3 zagospodarowanych przez najemców również uległ dodatkowemu zwiększeniu; z kolei coraz mniejsze ilości
dostępnej do wynajęcia przestrzeni oznaczały niewielki spadek liczby nowych umów najmu, w szczególności względem imponującej liczby tego rodzaju umów zawartych w niezwykle udanym roku 2012.
– Miniony rok był dla nas bardzo intensywny pod względem działalności deweloperskiej. Rozpoczęliśmy pracę nad
sześcioma projektami budowlanymi realizowanymi na specjalne zamówienia
naszych Klientów; projekty te są lub były
realizowane na pięciu placach budowy
zlokalizowanych w Czechach, Słowacji oraz Polsce. Po raz pierwszy od czasu
kryzysu finansowego podjęliśmy się również realizacji spekulatywnych projektów
deweloperskich. Europejska gospodarka

bez wątpienia staje na nogi, a to niesie ze
sobą zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne i ekologiczne przestrzenie logistyczne. Firma P3 ma ogromny potencjał
ekspansji na całą gamę rynków i z pewnością wykorzysta aktualny rozkwit gospodarczy, chociażby dzięki najnowszym
inwestycjom poczynionym przez TPG
i Ivanhoé Cambridge – opowiada Ian Worboys, Dyrektor Generalny P3.
W roku 2013 firma P3 zrealizowała
nowe transakcje najmu obejmujące łącz-

ną powierzchnię ponad 460 000 m. kw.
Wśród nich znalazło się sześć nowopowstałych projektów deweloperskich typu
BTS. Ponad 60% zawartych w ubiegłym
roku transakcji zostało zrealizowanych
na terenie Europy Środkowej. Odsetek
wynajętych powierzchni wchodzących
w skład portfolio firmy wzrósł do ponad
89%; dla porównania, na początku 2013
r. wynosił 87%.
WIĘCEJ NA

Grupa Integer.pl – wyniki za
rok 2013
ÔÔŹródło: Grupa Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów
InPost oraz kluczowego prywatnego operatora
pocztowego w Polsce – wypracowała w 2013
roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży
na poziomie 347,32 mln zł, co oznacza wzrost
o 23,2% względem roku 2012. Spółka odnotowała w 2013 roku 8,63 mln zł skonsolidowanego
zysku netto. Wyniki osiągnięte w 2013 roku należy porównywać do danych z 2012 roku oczyszczonych o jednorazową
transakcję sprzedaży spółki zależnej Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. Wartość
tej transakcji wynosiła 52,75 mln zł.
Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w 2013 roku wyniósł 49,54 mln zł, zaś
zysk operacyjny EBIT 24,23 mln zł. Na wynik Grupy Integer.pl w 2013 roku
istotnie wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost.
Według szacunków Grupy pierwsze przychody i zyski z danego kraju, w którym spółka rozpoczęła swoją działalność, pojawią się po około 12 miesiącach.
– Rok 2013 był okresem wielkiego sukcesu w obszarze e-commerce - znakomite wyniki światowego e-handlu sprawiły, że zdecydowaliśmy się przy-

spieszyć zagraniczną ekspansję Paczkomatów InPost. Pojawiliśmy się na nowych, niezwykle perspektywicznych rynkach: w Rumunii, Kolumbii, Islandii,
a także na Karaibach. Dynamicznie rozwijamy się na jednym z najbardziej
zaawansowanych rynków e-commerce na świecie – Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku przyspieszamy jeszcze mocniej – już wkrótce ogłosimy nowe
plany dotyczące partnerstwa i umowy z partnerami – zarówno w Europie,
jak i poza nią. Niezależnie od wszystkiego będziemy konsekwentnie walczyć
o demonopolizację na polskim rynku pocztowym – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.
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AUTOMATYCZNA KONTROLA POJAZDÓW LETUGO
ÔÔ Źródło: Koncept-L, Foto: Koncept-L

Na polskim rynku pojawia się zupełna nowość. System automatycznej kontroli pojazdów LetUGo wprowadzony do oferty przez
firmę Koncept-L S.A. LetUGo jest kompletną platformą dla zautomatyzowanej kontroli pojazdów. – zestaw do rozpoznawania
tablic rejestracyjnych działa w oparciu o wysokiej klasy kamerę oraz aplikację zarządzającą.
Aplikacja LetUGo, poprzez kamerę odczytuje numer rejestracyjny pojazdu
a następnie przekazuje informacje do systemu, który po weryfikacji podejmuje decyzję o otwarciu bramy lub zapory.
Oprogramowanie umożliwia tworzenie „białej” i „czarnej” listy tablic rejestracyjnych, prowadzenie rejestru
pojazdów, przechowywanie informacji
dotyczących aut oraz wprowadzenie
opłat parkingowych.
Idealnie nadaje się do zastosowania
w parkingach płatnych lub o dostępie
ograniczonym dla wybranej grupy ( pracownicy, mieszkańcy) oraz wszędzie tam,
gdzie istotne jest bezpieczeństwo i monitorowanie ruchu pojazdów.

Czujniki w Smarfonach rewolucjonizują branżę logistyczną
ÔÔŹródło: DHL

Badania przeprowadzone przez firmę DHL, wiodącego dostawcę w dziedzinie logistyki, wykazały, że technologie stworzone na potrzeby
branży elektronicznej mogą znaleźć coraz większe zastosowanie w przemyśle transportowym.
Według Zespołu ds. Badań nad Trendami w Departamencie Rozwiązań i Innowacji dla Klientów oznacza to odwrócenie dotychczasowych
praktyk, zgodnie z którymi technologie początkowo stosowane w przemyśle, trafiały w końcu
do prywatnych użytkowników. Z raportu pt.
„Niedroga Technologia Sensorowa” czytelnicy mogą dowiedzieć się, jakie zastosowanie
w branży logistycznej mogą znaleźć techno-

logie takie jak kamera Kinect firmy Microsoft
stosowana w grach video, czy też inteligentne
zegarki (z komunikacją bliskiego zasięgu).
„Sukces Smartfonów i tabletów stworzył sytuację, w której pracownicy dysponują lepszą
technologią do użytku osobistego niż do użytku
w prowadzonej działalności”, mówi dr Markus
Kückelhaus, dyrektor ds. Badań nad Trendami
w Departamencie Rozwiązań i Innowacji dla
Klientów firmy DHL. Jednak spodziewają się
oni, że technologia stosowana w pracy będzie
tej samej jakości. Dlatego uważamy, że firmy powinny wprowadzić czujniki stosowane w Smartfonach do użytku w branży logistycznej.”

Tablety i Smartfony posiadają wiele czujników, które potrafią rozpoznawać otoczenie.
Już od pewnego czasu, przy użyciu tych urządzeń możliwe jest dokonanie pomiaru przyspieszenia, położenia lub światła. Technologie
w nich zastosowane mogą zostać wprowadzone do użytku w branży logistycznej. Dzięki tym
aplikacjom można rejestrować czas przybycia
przesyłek w centrach paczek, w ramach usługi
śledzenia, ustalać dokładną lokalizację przesyłek i aktualizować ich status na platformie
internetowej.
WIĘCEJ NA

Drukarka SATO CL4NX
ÔÔŹródło: SATO, Foto: SATO

Firma SATO, lider w wydruku kodów kreskowych, znakowania oraz rozwiązań EPC/RFID
poinformowała o rewolucyjnej, nowej serii
termicznych, przemysłowych drukarek CL4NX.
Serię drukarek kodów kreskowych CL4NX
stworzono w oparciu o 33-letnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu innowacyjności.
CL4NX jest pierwszą, prawdziwie uniwersalną drukarką SATO. Współgra zarówno ze starszymi jak i nowymi aplikacjami. Idealna dla
wszystkich, nawet tych najbardziej wymagających branż.
– W roku 1981 SATO wprowadziła na rynek
pierwsze termotransferowe drukarki kodów
kreskowych (M-2311). Od tego czasu firma
SATO zawsze utrzymywała wysoki standard
w zakresie innowacji, czego przykładem są

silniki drukowania typu S do automatyki
przemysłowej – powiedział Kaz Matsuyama,
prezes i dyrektor generalny firmy SATO Holdings Corporation. – Naszą misją jest dążenie
do tworzenia nowych wartości dla naszych
klientów w dzisiejszym świecie globalizacji ,
zapewniając optymalne operacje. To co dla
nas najważniejsze to sprostanie potrzebom
oraz oczekiwaniom klientów. Jestem przekonany, że nowa seria CL4NX charakteryzująca się prawdziwie uniwersalnym wyglądem
oraz doskonałą funkcjonalnością, wyznaczy
nowy kierunek w skali globalnej. Niewątpliwie jest to najlepsza drukarka kodów kreskowych SATO.
WIĘCEJ NA
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Panasonic rozszerza ofertę kamer kopułkowych
ÔÔŹródło: Panasonic

Panasonic dołączył do swojej oferty kamer dozorowych 4 nowe kamery kopułkowe z 6 serii.
Urządzenia znajdą zastosowanie głównie w kasynach, na lotniskach i stadionach.
Zaprezentowane po raz pierwszy w styczniu kamery z serii 6 umożliwiają rejestrowanie obrazów w formacie HD i Full HD oraz monitoring w czasie rzeczywistym, przy prędkości zapisu
wynoszącej 60 klatek na sekundę.
Oprócz kamer zewnętrznych, Panasonic wprowadza do swojej oferty cztery kamery wewnętrzne:
• WV-SFN611L: Wewnętrzna kamera kopułkowa, rozdzielczość 720p
• WV-SFN631L: Wewnętrzna kamera kopułkowa, rozdzielczość 1080p
• WV-SFR611L: Wewnętrzna wandaloodporna kamera kopułkowa, rozdzielczość 720p
• WV-SFR631L: Wewnętrzna wandaloodporna kamera kopułkowa rozdzielczość 1080p
Kamery są wyposażone w diody LED do emisji podczerwieni, dzięki czemu dostosowują się do
różnych warunków oświetlenia. Zapewniają tym samym mniejsze zużycie energii, a także wyraźny obraz, w którym twarze nie są prześwietlone. Nowe modele kamer będą dostępne w sprzedaży u Autoryzowanych Dystrybutorów Panasonic. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne.

ALTERNATYWNE POJAZDY
DEUTSCHE POST DHL
ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

W ubiegłym roku, Deutsche Post DHL, światowy lider
w dziedzinie logistyki, rozszerzył swoją flotę alternatywnych pojazdów o ponad 4,000 samochodów, zwiększając tym samym ich liczbę do 10,500. Inwestycja w nowe
technologie i paliwa alternatywne jest częścią programu
ochrony klimatu GoGreen realizowanego przez Grupę DHL.
Na całym świecie firma DHL używa 300 pojazdów elektrycznych, ponad 300 pojazdów hybrydowych i prawie
2,500 pojazdów napędzanych biopaliwem, gazem, etanolem oraz pojazdów z systemem dwupaliwowym. Ponadto
w celu znacznego obniżenia emisji CO2, firma DHL wprowadziła modyfikacje aerodynamiczne.
– Należymy do czołówki firm testujących alternatywne napędy:
pojazdy napędzane elektrycznie są szczególnie przydatne w realizacji dostaw przesyłek w miastach, na określonych trasach,
gdzie można w pełni wykorzystać niską emisję CO2, niski poziom
hałasu oraz system efektywny kosztowo. Obecnie w kilku krajach
w Europie z powodzeniem używamy samochodów Renault Kangoo Z.E. Firma Renault jest naszym wiodącym i wiarygodnym,
światowym partnerem w tej dziedzinie. Z zapałem wprowadzamy zmiany w branży logistycznej, a w przyszłości pragniemy
rozszerzyć naszą współpracę z firmą Renault – mówi Manoella
Wilbaut, Dyrektor Globalny ds. rozwoju komercyjnego sektora
motoryzacyjnego w firmie DHL.
W ramach obecnej działalności Deutsche Post DHL podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnej, przyszłej umowy
ramowej w zakresie współpracy z producentem samochodów, firmą Renault. Umowa ramowa będzie regulować przyszły zakup samochodów Renault Kangoo Z.E. Kangoo Z.E. jest
samochodem napędzanym elektrycznie, wykorzystywanym
obecnie do realizacji dostaw we Francji, na Arubie, w Belgii,
Danii i w Niemczech. Obecnie firma DHL używa 304 samochody z napędem elektrycznym, w tym Kangoo Z.E., Renault ZOE
oraz Renault Twizy.
WIĘCEJ NA

Jak kupować wózki wysokiego składowania?
ÔÔŹródło: Zeppelin Polska

Wózki wysokiego składowania są kluczowym wyposażeniem magazynów we wszystkich sektorach przemysłu. Robert O’Donoghue, kierownik ds. strategii produktów w grupie NMHG, przedstawia 20 aspektów,
na które należy zwrócić uwagę podczas zakupu lub dzierżawy wózka
wysokiego składowania spośród tych dostępnych obecnie na rynku.
Wyjaśnia również, które funkcje wózka pełnią najważniejsze role.
1) SPRAWDŹ AKTUALNY UDŹWIG RESZTKOWY
Udźwig resztkowy zmienia się z projektu na projekt wózka, ważne jest zatem,
aby sprawdzać najnowsze statystyki udostępniane przez producenta. Nabywcy mają świadomość, że udźwig znamionowy zmniejsza się proporcjonalnie do wzrostu wysokości, jednak – przykładowo w nowym modelu wózka Hyster® 1.6 – pełne obciążenie wózka 1,6 tony możliwe jest nawet przy
imponującej wysokości 9 m. Dla porównania, inni producenci, aby zapewnić
ten sam stosunek wagi do wysokości, mogą wymagać zastosowania modelu
o większym udźwigu, co może wiązać się montażem większego akumulatora i ładowarki oraz koniecznością pracy w szerszych korytarzach.
2) SZEROKOŚĆ KORYTARZY
Szerokie korytarze dają większe możliwości wyboru wózka, ale jeżeli
wymagana jest większa ilość miejsca, istnieje możliwość zastosowania mniejszego wózka, pozwalającego zmniejszyć szerokość korytarzy
i zwiększyć ich liczbę w obrębie magazynu.
3) WYSOKOŚĆ/ZAKRES WYSOKOŚCI MASZTU
Większość wózków wysokiego składowania wyposażona jest w trzysegmentowy maszt. Co prawda wysokość podnoszenia takiego masztu jest bardzo
ważnym czynnikiem, ale również wysokość opuszczonego masztu ma zasadnicze znaczenie. Należy zatem upewnić się, że maszt nie jest zbyt wysoki,
aby możliwe było przejeżdżanie przez wewnętrzne otwory drzwiowe magazynów oraz tunele w regałach. Drzwi zewnętrzne również mogą być decydującym czynnikiem. Należy więc sprawdzić stosunek wysokości masztu
w położeniu zamkniętym (h1) do największej wysokości podnoszenia (h3).
Niektóre wózki oferują wysokość podnoszenia wynoszącą nawet 12 m.
Nowe wózki wysokiego składowania Hyster® przystosowane są do podnoszenia ładunków na całkowitą wysokość 12,5 m, ale ważne jest, żeby
sprawdzić czy na tej wysokości maszt nie będzie zahaczał o żadne instalacje opryskowe lub rurociągi podwieszone pod sufitem. Należy również
upewnić się, że podczas wysuwania kolejnych segmentów maszt nie generuje nadmiernego hałasu.
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ROZWÓJ HANDLU STYMULUJE SEKTOR LOGISTYCZNY
ÔÔ Źródło: PointPark Properties (P3), Foto: PointPark Properties (P3)

Zgodnie z opublikowanymi ostatnio raportami wiodących firm doradczych, największe firmy wynajmujące powierzchnie w centrach logistycznych upatrują duże możliwości rozwoju w naszym kraju. Potencjał polskiego rynku wiążą z dynamicznym rozwoju
handlu i produkcji oraz niższych, niż w krajach Europy Zachodniej, kosztach pracy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat polski sektor magazynowy notuje rosnące zapotrzebowanie na rozwiniętą bazę logistyczną przeznaczoną m.in. do składowania surowców pod produkcję lub magazynowania wyrobów gotowych, które mogą być w jak najkrótszym czasie dostarczane do obiektów handlowych.
Coraz większe zainteresowanie wynajmem powierzchni w parkach logistycznych przejawiają także firmy sektora lekkiej produkcji.
Coraz częściej pojawiają się zapytania
o hale logistyczne, oferujące specjalistyczne rozwiązania technologiczne dokładnie sprecyzowane przez najemcę. Czas
najmu w tego typu obiektach to z reguły
przynajmniej 10 lat, co czyni takie projekty bardzo atrakcyjnymi dla inwestorów.
Popyt na parki magazynowe związany
jest przede wszystkim z dynamicznym
rozwojem produkcji i handlu oraz e-handlu, w tej części Europy uważa Piotr Wąs,
Leasing and Development Director, PointPark Properties: - Współczesny konsument
nie chce czekać tygodniami na zamówiony
w internecie towar, zaś w sklepie oczekuje
pełnej gamy kolorów, wzorów i rozmiarów,
co wymaga zabezpieczenia szerokiej, ciągle
dostępnej oferty produktów. Tym samym,
przewaga konkurencyjna w handlu zależy
już nie tylko od ceny, ale w coraz większym
stopniu od dostępności produktu, który
klient chce dostać „tu i teraz”. Stąd lokalizowanie wyspecjalizowanych centrów logistycznych w pobliżu odbiorców, by maksymalnie skrócić czas dostarczenia towarów
do sklepów i konsumentów. – komentuje
Piotr Wąs.

Rozwój sektora magazynowego w Polsce
coraz częściej kształtuje dynamiczny rozwój
e-handlu, wykorzystywany przez najemców równolegle z regularną działalnością.
Firmy łączące sprzedaż tradycyjną z handlem przez Internet coraz częściej interesuje
powierzchnia magazynowa, która będzie
w stanie obsłużyć oba te rynki. Zapotrzebowanie na hale logistyczne, w których możliwe będzie przygotowanie towarów zarówno do sklepów regularnych, jak i dla klientów
internetowych, wiąże się z koniecznością

odpowiedniego wyposażenia np. tradycyjnej formy zaregałowania oraz dodatkowego, nowoczesnego systemu sortującego. Im więcej powstaje obiektów handlowych, im
bardziej rozwijają się sieci handlowe oraz sam
handel w odpowiedzi na coraz bardziej wyszukane potrzeby coraz bardziej wymagających
klientów, tym większe staje zapotrzebowanie
na powierzchnie magazynowe – podsumowuje Piotr Wąs.
WIĘCEJ NA

SIEĆ BIEDRONKA
„DETALISTĄ ROKU 2013”
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska S.A. , Foto: Jeronimo Martins Polska S.A.

Sieć sklepów Biedronka została wyróżniona w rankingu „Detaliści roku 2013”, organizowanym po raz pierwszy przez firmę badawczą TNS Polska. Laureaci zostali
wyłonieni na podstawie badania konsumenckiego Shopper DNA oraz rankingu
przedstawicieli firm producenckich współpracujących z detalistami. Biedronka zdobyła nagrodę w kategorii dyskonty. Nagrody „Detaliści roku 2013” były przyznawane
w czterech kategoriach: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, a także małe, średnie i duże sklepy spożywcze (niesieciowe).
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14
marca br. w Warszawie. Statuetkę w kategorii
dyskonty dla sieci sklepów Biedronka, odebrał Tomasz Domański, senior marketing manager w Jeronimo Martins Polska S.A.
Ranking „Detaliści roku 2013” został
stworzony na podstawie wyników dwóch
badań przeprowadzonych przez TNS Polska, odzwierciedlających opinie konsumentów i przedstawicieli producentów branży
FMCG. Ogólnopolskie badanie „Shopper

DNA” zostało zrealizowane wśród 1000
klientów, którzy oceniali sieci detaliczne,
w których regularnie przeprowadzają zakupy. Natomiast respondentami drugiego
badania były osoby zawodowo związane
z różnymi obszarami shopper marketingu,
współpracujące z detalistami w zakresie
pracy nad strategią dla kategorii i marek
w punkcie sprzedaży.
WIĘCEJ NA

Sieci handlowe

22

ARVATO POLSKA DLA E-SKLEPU DOUGLAS
ÔÔ Źródło: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych – jeden z największych dostawców usług dla branży
e-commerce, przejął obsługę sklepu internetowego największej w Polsce sieci perfumerii Douglas. W ramach współpracy, spółka odpowiedzialna jest za pełną obsługę logistyczną e-sklepu. arvato AG współpracuje z siecią Douglas w większości europejskich oddziałów
spółki. Od października 2013 roku polskie biuro arvato przejęło kompleksową obsługę logistyki od niemieckiej placówki firmy.

– Zależało nam na tym, aby nasz e-sklep
był obsługiwany przez krajowego dostawcę usług outsourcingowych. Dzięki temu
jesteśmy blisko naszych klientów, a funkcjonowanie naszego sklepu internetowego
jest zoptymalizowane, szybsze i bardziej
ekonomiczne – twierdzi Michał Gajkowski
– Członek Zarządu Douglas Polska. – Polski oddział arvato przejął obowiązki swojej
niemieckiej spółki – siostry bardzo szybko

i bezproblemowo, zachowując najwyższe
standardy obsługi – dodaje.
Głównymi filarami współpracy arvato
z Douglasem jest całościowa obsługa logistyki sklepu internetowego oraz obsługa
programu lojalnościowego (wysyłki mailingu do klientów, przygotowywanie kart
lojalnościowych).
W ramach usług logistycznych arvato
realizuje wszystkie procesy, takie jak przyjęcie towaru (ze stuprocentową kontrolą
jakości każdego produktu), kompletację
standardową (czyli przygotowywanie zamówień produkt po produkcie) oraz całościowy nadzór nad usługą kurierską, co
dotyczy zarówno monitoringu wysyłki,

jak i czuwania nad terminowością realizacji przelewu przez kuriera w sytuacji, gdy
adresat uiszcza opłatę za pobraniem. Ponadto, arvato realizuje także obsługę zwrotów. – Dodatkowe usługi świadczone przez
naszą firmę obejmują wykonywanie zdjęć
wybranych produktów na życzenie klienta,
pakowanie ich w formie prezentu czy przygotowywanie kart podarunkowych z życzeniami – mówi Lidia Ratajczak-Kluck, Dyrektor
Obszaru Media, E-commerce i Programy
Lojalnościowe z arvato Polska.
Procesy logistyczne wykonywane są
w magazynie arvato w Plewiskach pod
Poznaniem, który liczy w sumie 16.000 m2
powierzchni.

DROGA DO SATYSFAKCJI KLIENTÓW
ÔÔ Lidia Ratajczak-Kluck, Dyrektor Obszaru Media, E-commerce, Programy Lojalnościowe

Kupić tanio, towar otrzymać szybko i w jednym kawałku. Takie są wymagania kupujących on-line względem sklepów internetowych. Jednak, z punktu widzenia e-sklepu, droga do satysfakcji klienta jest nieco bardziej skomplikowana, tym bardziej
im dany sklep on-line ma większe obroty. Jak zatem zapewnić sobie procesy operacyjne, by sklep był rentowny, a klient
zadowolony?
Klient końcowy jest ostatnim i najważniejszym elementem ekosystemu e-commerce. Od poziomu jego satysfakcji zależy to
czy powróci z zakupami do danego sklepu on-line oraz czy poleci go swoim znajomym. Elementami o tym decydującymi
jest terminowe i bezpieczne dostarczenie
zakupionych artykułów, bieżący poziom
obsługi klienta (call center) oraz możliwość śledzenia procesu logistycznego
przesyłki.
SZEROKI DOSTĘP DO USŁUG
W trakcie zwiększającego się zainteresowania e-commerce w Polsce i na świecie,
konkurencja zaostrzała się nie tylko wśród
samych e-sklepów, ale także na rynku
firm oferujących usługi wsparcia e-biznesu. Nastąpił boom na rynku kurierskim,
hostingowym, pojawiło się wiele firm
oferujących usługi płatności on-line oraz
innych, przydatnych do funkcjonowania
podmiotów e-commerce.
Małe i średnie sklepy internetowe, chcące zachować jak najwyższy stopień obsługi klienta, najczęściej korzystają z usług
firm kurierskich. Zapewniają one oprócz

szybkiej przesyłki także liczne usługi dodatkowe, mające na celu usprawnienie
procesów wewnątrz firmy. Jednak w tym
przypadku większość procesów, takich jak
zarządzanie platformą IT, call center, księgowość itp., leżą w gestii pracowników
e-sklepu. Do pewnego etapu rozwoju
spółki, podobne rozwiązania w pełni wystarczają, natomiast po przekroczeniu kolejnego poziomu sprzedaży, by sprostać
wymaganiom klientów, konieczne staje
się zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań.

towar wywoływany pod konkretne zamówienie.
Co więcej, istotną kwestią jest skalowalność biznesu, która oznacza przede
wszystkim gotowość do obsługi pików
sprzedażowych, a z drugiej strony dopasowanie infrastruktury magazynowej
do falującego poziomu zapasów. Kolejną sprawą jest jakość i terminowość (bez
względu na ilość zamówień), a po wtóre
bezbłędność pakowania.
Oprócz tego, konieczne jest utrzymanie sprawnej platformy IT, która musi nie
tylko zapewnić odpowiednią obsługę
NA WYŻSZYM POZIOMIE
klienta, ale także scalić wszystkie proceZAAWANSOWANIA
sy zachodzące w firmie. Do tego dochoSzybko rozwijające się spółki handlu dzi obsługa finansowo – księgowa, oraz
internetowego borykają się z potrzebą call center. Aby sprostać powyższym
koordynacji bardzo wielu procesów or- wymaganiom, rozwijający się e-sklep
ganizacyjnych, z czego najistotniejsza musi przyjąć jeden z dwóch scenariuszy
jest logistyka. Sklep chcący skutecznie – inwestować we własne rozwiązania, lub
konkurować na rynku musi stale zwięk- udostępnić procesy operacyjne na zeszać powierzchnie magazynowe, ko- wnątrz – firmie specjalizującej się w obnieczne jest także zachowanie pełnej słudze e-commerce.
elastyczności, która może być zapewniona poprzez prowadzenie magazynu
w dwóch modelach: towar na stoku lub
WIĘCEJ NA
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INTERMODALNIE DO TURCJI I WIELKIEJ BRYTANII
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Z początkiem roku Grupa DSV uruchomiła nowe połączenie intermodalne pomiędzy Turcją a Wielką Brytanią. Serwis jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch dywizji DSV: Air & Sea oraz Road. Nowy kontenerowy serwis DSV pomiędzy Turcją i Wielką Brytanią jest uzupełnieniem dla funkcjonującego już drogowo-morskiego połączenia tzw. DSV Short Sea, operującego pomiędzy
portem Cesme w Turcji i włoskim Triestem.
System drogowo-kolejowy oparty jest
na przewozach towarów w 45’ kontenerach. Czas tranzytu dla dostaw w ramach
nowego systemu droga-tory jest nieco
dłuższy od bezpośrednich dostaw drogowych i twa 10-12 dni. Równocześnie
jest on bardziej przewidywalny i pewny,
a dodatkowo oferuje wysoką efektywność i stabilność kosztową, pozwalając
na uzyskanie nawet 10-15 proc. oszczęd-

ności. Dodatkowe atuty nowego serwisu
to wyższa punktualność, ustalone harmonogramy odjazdów oraz brak sezonowych wahań w podaży taboru. Serwis
intermodalny jest także ekologiczny, co
jest kluczowym czynnikiem dla niektórych klientów Grupy DSV.
Zauważyliśmy, że z roku na rok rośnie
zainteresowanie intermodalnym systemem przewozu towarów, jako sposobem

SPEDIMEX NOTUJE DWUCYFROWE
WZROSTY
ÔÔ Źródło: Spedimex

WIĘCEJ NA

Audyty jakościowe w DSV
Road
ÔÔŹródło: DSV

usytuowane w głównych aglomeracjach
m.in. Warszawie, Rzeszowie, Poznaniu,
Wrocławiu, Gdańsku. Obecnie Spedimex
dysponuje siecią 12 oddziałów, dzięki
którym jest w stanie oferować konkurencyjne cenowo usługi drobnicowe
w podstawowym standardzie 24 godzin
na terenie całego kraju. Dwutorowo,
spółka postawiła również na rozwijanie
produktu FTL w ruchu krajowym, jak
i międzynarodowym.

Nawet 30 razy w roku – tak często DSV Road weryfikuje jakość oferowanych przez siebie usług,
przeprowadzając audyty systemów zarządzania. Regularna ocena oraz stałe doskonalenie
serwisu mają na celu utrzymanie wysokiego
standardu w całej strukturze firmy. DSV Road
prowadzi działalność w oparciu o wymagania
systemu zarządzania, który podlega stałemu
doskonaleniu oraz dostosowywaniu do potrzeb zarówno spółki, jak i klientów.
Cykliczna weryfikacja systemu zarzadzania
za pomocą audytów wewnętrznych jest dla
nas niezwykle istotna. Przeprowadzane są one
regularnie, zgodnie z określonym planem, we
wszystkich lokalizacjach DSV Road. Pozwala
nam to utrzymać jeden, wysoki standard jakości serwisu, który jest niezbędny w tak wielodziałowej strukturze, jak nasza firma. Dodatkowo przeprowadzamy także audyty celowe,
oceniające skuteczność wdrażanych przez nas
nowych usług oraz projektów – mówi Cecylia
Skorupińska, Kierownik ds. Systemu Zarządzania, DSV Road.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Dla spółki Spedimex, pierwszy kwartał 2014 roku stał się okazją do podsumowania wykonania planu rozwojowego na lata 2010 – 2013. W tym okresie, dostawca
usług w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, konsekwentnie wdrażał strategię
rozbudowy krajowej sieci dystrybucyjnej. Podjęte działania pozwoliły na zwiększenie przychodów w segmencie usług drobnicowych o blisko 40% oraz wolumenu
przesyłek rzędu 50% rok do roku. W latach 2010 – 2013 działania spółki były skoncentrowane na rozwoju krajowych połączeń drobnicowych. Firma postawiła sobie
za cel zbudowanie przeciwwagi do głównej domeny działalności, jaką dotychczas
stanowiła logistyka kontraktowa.
– Inicjatorem zmian zapoczątkowanych
w roku 2010 i kontynuowanych przez
trzy kolejne lata była chęć zwiększenia
możliwości operacyjnych naszej spółki
– tłumaczy Marcin Bąk, prezes zarządu
– a fundamentalnym założeniem powziętej strategii – uzupełnienie naszych kompetencji w kierunku kompleksowego operatora logistycznego.
Wysiłki firmy skupiły się na rozbudowie sieci terminali przeładunkowych.
Nowo powstałe obiekty uzupełniły dotychczasową bazę operatora. Zostały

na tańszy transport produktów – mówi
Morten Joergensen, Dyrektor Zarządzający DSV Road Turcja. Coraz nowocześniejsza trakcja kolejowa między Wielką
Brytanią a Turcją, stała się realną alternatywą dla drogowego i morskiego systemu
transportu towarów.
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PEKAES mocniej wchodzi na rynek niemiecki

FIEGE z certyfikatem HACCP

ÔÔŹródło: PEAKES

ÔÔŹródło: Fiege

Kilkudziesięcioprocentowy wzrost przewozów obsługiwanych przez PEKAES pomiędzy Polską a naszym najważniejszym sąsiadem w 2013 r. sprawił, że w lutym PEKAES
otworzył już drugie, codziennie połączenie z i do Niemiec. Dzięki temu
klienci PEKAES mogą liczyć na skrócony czas obsługi i większą elastyczność oferty.
Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszych trzech
kwartałach ubiegłego roku polski eksport do Niemiec wzrósł o 4,5%
do 28,3 mld zł. To korzystny wynik jeśli wziąć pod uwagę cały eksport
do UE, który w tym okresie wzrósł o 3,4%. Jeszcze wolniej rósł eksport do krajów Strefy Euro (2,5%). Nie oznacza to jednak, że polskie
przedsiębiorstwa nie wykorzystują rosnącej gospodarki Niemiec, która w ubiegłym roku rozwijała się w tempie 0,4%, a w przyszłym ma
rosnąć nawet o 2%.
PEKAES, czołowa polska firma transportowo-intermodalna, w 2013
r. zwiększyła eksport towarów do Niemiec o 40% rok do roku, prawie
9-krotnie więcej niż cały eksport w tym kierunku. Import towarów obsługiwany przez PEKAES zwiększył się w tym czasie o 20%.

W FIEGE zakończył się audyt, mający na celu otrzymanie certyfikatu
potwierdzającego bezpieczeństwo produktów obsługiwanych przez
FIEGE. HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli, to system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym produktów żywnościowych. FIEGE Sp. z o.o. obsługuje klientów z wielu różnych
branż. Pracownicy na każdym szczeblu dokładają starań, aby wszystkie
procesy logistyczne odbywały się zgodnie z procedurami oraz z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa.
„W procesach logistycznych związanych z obsługą produktów żywnościowych, bezpieczeństwo produktów jest najważniejszym oczekiwaniem
klientów. Jesteśmy dumni mogąc uzyskać potwierdzenie najwyższej jakości naszych usług poprzez uzyskanie certyfikatu HACCP” powiedział Piotr
Kohmann, dyrektor generalny FIEGE Sp. z o.o.
Certyfikacja HACCP procesów logistycznych FIEGE, potwierdza bezpieczeństwo produktów żywnościowych, umożliwia monitoring łańcucha dostaw oraz kontrolę produktów na każdym etapie procesu
logistycznego. Posiadanie certyfikatów jest zobowiązaniem do nieustannego doskonalenia systemu i podnoszenia jakości oferowanych
usług. W 2013 roku w FIEGE został również wdrożony system zapewnienia ciągłości działania, mający na celu zapewnienie rozwiązań organizacyjnych w przypadku wystąpienia w firmie sytuacji kryzysowej.

WIĘCEJ NA

DACHSER ROZWIJA SIEĆ W INDONEZJI
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Indonezja, największy wyspiarski kraj na świecie, jest jednym z motorów wzrostu gospodarczego w Azji. Dlatego nie mogło tam
zabraknąć przedstawicieli firmy Dachser, która właśnie rozwija w Indonezji swoją spółkę. Jesienią 2013 operator otworzył swój
pierwszy oddział, a obecnie ma już dwa dodatkowe biura i planuje dalsze inwestycje w rozbudowę sieci w regionie.
„Po uruchomieniu naszych spółek w Singapurze, Tajlandii, Wietnamie i Malezji, od
końca 2013 roku jesteśmy obecni również
w Indonezji, kolejnym kraju Azji Południowo-Wschodniej, przeżywającym dynamiczny rozwój. Dla nas rozwój w Indonezji to
nie tylko rozszerzenie oferty transportu we-

wnątrzazjatyckiego, zwłaszcza z Singapurem, ale także uzupełnienie naszej globalnej
sieci logistycznej” – mówi Thomas Reuter,
szef Dachser Air & Sea Logistics.
„Wymiana handlowa w Azji nadal dynamicznie rośnie” – mówi Detlev Janik,
Dyrektor Regionalny Dachser na Azję Po-

łudniowo-Wschodnią. „Spodziewamy się,
że nasza obecność w tym regionie będzie
impulsem dla rozwoju naszych organizacji
krajowych w Chinach, Indiach i Tajlandii”
– mówi Janik.
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DSV SOLUTIONS NAPĘDZA
KONCERNY MOTORYZACYJNE
ÔÔ Źródło: DSV

KUEHNE + NAGEL
OPERATOREM
IRISH DAIRY
BOARD

Jeden samochód na minutę, 1,232 minut na dzień – te imponujące liczby są osiągane w fabryce Volvo w Ghent, do której części dostarcza DSV Solutions. Zapewnienie niczym niezakłóconej produkcji przeszło ćwierć miliona pojazdów rocznie to nie ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel
lada wyzwanie dla operatora logistycznego, to jednak przy okazji tylko jeden z wielu Irish Dairy Board wybrała Kuehne +
przykładów współpracy DSV z branżą automotive.
Nagel na swojego globalnego operaGrupa DSV oraz Volvo Car Corporation pod- szym stopniu skrócić czas magazynowania tora logistycznego. Celem irlandzkiej
pisały nową umowę o współpracy w dru- komponentów, przy zachowaniu jak naj- firmy jest wzrost produkcji i ekspansja
giej połowie 2013 r. W oparciu o nią cztery płynniejszego procesu produkcyjnego. Za na nowe rynki. Irish Dairy Board (IDB)
oddziały DSV ze Szwecji, Niemiec, Wielkiej przykład może tutaj posłużyć choćby har- jest właścicielem takich marek masła
Brytanii oraz Belgi kontrolują obecnie ope- monogram, według którego DSV otrzymui serów jak Kerrygold, Dubliner Cheese
racje na terytorium 17 państw. Zawarty na je zamówienie od 2 do 5 godzin przed pla2 lata kontrakt jest największym w historii nowanym terminem dostawy. Na godzinę i Pilgrim’s Choice. Produkty sprzedamiędzynarodowej obsługi klientów DSV.
przed planowanym montażem wszystkie wane w ponad 90 państwach na całym
Współpraca DSV z Volvo rozpoczęła się części muszą już znajdować się na swoim świecie. Na rok 2015 firma planuje dalw 2008 roku. W Ghent grupa specjalizująca miejscu. Poza surowymi wymaganiami cza- szy rozwój i ekspansję na nowe świasię w rynku motoryzacyjnym (DSV Solu- sowymi, przeszło 550 pracowników maga- towe rynki, co dodatkowo ma ułatwić
tions Automotive) od lat zajmuje się logi- zynu musi dochować także restrykcyjnych
planowane na ten czas zniesienie unijstyką Volvo w 50 tys. m2 magazynu zloka- norm jakościowych. Aby zapewnić płynną
lizowanego tuż obok fabryki, dostarczając pracę fabryki liczba potencjalnych błędów nych kwot mlecznych.
niezbędnych części do montażu pojazdów.
Proces magazynowania i dostarczania
części oraz komponentów do produkcji
Volvo to zadanie dla profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Cały proces został
zaprojektowany tak, aby w jak najwięk-

podejmowanego towaru została określona
na maksymalnym poziomie 30 na milion Kuehne + Nagel zaoferowała IDB rozwiąoperacji – mówi Maciej Walenda, Prezes Za- zanie logistyczne, które jest wystarczająrządu DSV Solutions w Polsce.
co elastyczne, aby skutecznie zarządzać
prognozowanym wzrostem produkcji
WIĘCEJ NA
i jednocześnie utrzymać najwyższy standard kontroli jakości i obsługi produktów
żywnościowych.
W zakres obowiązków Kuehne + Nagel
zawartych w nowym 3-letnim kontrakcie,
wchodzi zarządzanie globalnymi operacjami transportowymi, m.in. dystrybucja produktów IDB drogą morską do
ÔÔ Źródło: DSV Road
ponad 90 państw, globalne planowanie
Pod koniec pierwszego kwartału 2014 gdański oddział DSV Road przeprowadził się oraz widoczność i narzędzia pomiarowe
do Panattoni Park Gdańsk. Nowa lokalizacja ma blisko 1,500 m2 powierzchni maga- udostępniane przez KN Login – internezynowej, 4 doki przeładunkowe oraz ponad 300 m2 nowoczesnej powierzchni biuro- tową platformę informatyczną Kuehne +
wej. Centrum logistyczne Panattoni Park Gdańsk znajduje się w pobliżu południowej Nagel. Dodatkowo, operator logistyczny
obwodnicy Gdańska. Lokalizacja ma bezpośrednie połączenie z autostradą A1 (Trój- zapewnia ciągłą optymalizację łańcucha
poprzez wdrażanie innowacyjmiasto – Łódź – Gliwice) oraz krajową 7 (Gdańsk – Warszawa – granica polsko- dostaw
nych projektów.

DSV ROAD POWIĘKSZA
POWIERZCHNIĘ NA
PÓŁNOCY POLSKI

-słowacka), jednocześnie znajduje się zaledwie 4 km od centrum miasta. Taka sama
odległość dzieli nową lokalizację od portu morskiego oraz Kontenerowego Terminala Głębokowodnego (DCT).

WIĘCEJ NA

– Przy wyborze centrum logistycznego,
kierowaliśmy się zarówno jego doskonałą
lokalizacją, jak i nowoczesnymi rozwiązaniami biurowo-magazynowymi – mówi
Jarosław Bomba, Kierownik Operacyjny
Regionu (Północ) w DSV Road. Dodatkowo, strategiczne położenie geograficzne
centrum, przy najważniejszych arteriach
komunikacyjnych Trójmiasta, pozwoli
nam optymalizować planowanie dostaw
i odbiorów lokalnej dystrybucji.
WIĘCEJ NA

Operatorzy logistyczni

27

Jones Lang LaSalle dla PKP SA
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

W dniu 14 lutego br. nowy, podziemny Dworzec
Kraków Główny został otwarty dla podróżnych.
W centrum miasta, kilkaset metrów od Rynku,
powstał pierwszy na taką skalę w Polsce hub komunikacyjny, obsługujący połączenia lokalne,
regionalne i międzynarodowe, integrujący transport kolejowy, autobusowy oraz tramwajowy. Elementem projektu są nowoczesne i funkcjonalne
podziemne przestrzenie handlowo-usługowe, za
których wynajem odpowiadał Departament Komercjalizacji PKP S.A. we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Jones Lang LaSalle.

Grażyna Melibruda, Dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych Jones Lang LaSalle, opisuje: „Pod peronami stacji kolejowej Kraków Główny, pomiędzy Galerią Krakowską, a Dworcem PKS,
na powierzchni ok. 4 000 mkw. powstały kawiarnie,
restauracje, market spożywczy, kioski z prasą, drogeria, kwiaciarnia i inne punkty serwisowo – usługowe. Wprowadzenie tak szerokiej oferty handlowej w pełni zintegrowanej z dworcem kolejowym
i autobusowym to nowa jakość w obsłudze podróżnych, którzy w jednym miejscu mogą zrobić szybkie, a zarazem kompleksowe zakupy”.
WIĘCEJ NA

CBRE CZWARTY ROK Z RZĘDU
WYRÓŻNIONA
ÔÔ Źródło: CBRE

CBRE została uznana za najlepszą na świecie firmę doradczą i inwestycyjną z sektora nieruchomości komercyjnych czwarty rok z rzędu w rankingu magazynu Fortune
„Most Admired Companies 2014”.
Program Fortune „Most Admired”, jeden z najbardziej prestiżowych rankingów zaufania
do korporacji, ocenia firmy według szeregu
atrybutów związanych z ich działalnością
korporacyjną. CBRE poprawiła swój wynik
w tym rankingu o jedną pozycję wyżej, plasując się na 2 miejscu pośród wszystkich firm
nieruchomościowych (nie tylko doradczych).
Zajmując najwyższą pozycję wśród
firm doradczych z sektora nieruchomości komercyjnych, CBRE została oceniona
szczególnie wysoko w kategoriach jakości usług, zarządzania zasobami ludzkimi,

innowacyjności, jakości zarządzania oraz
globalnej konkurencyjności.
– CBRE koncentruje się na podwyższaniu jakości usług świadczonych klientom
na całym świecie oraz osiąganiu doskonałości we wszystkich aspektach działalności firmy. Wyróżnienie w prestiżowym
rankingu Fortune jest potwierdzeniem
naszego nieustannego rozwoju – powiedział Bob Sulentic, Prezes i CEO CBRE.
Magazyn Fortune przeprowadził badania i analizy 692 firm, wyłonionych z bazy
zawierającej 1400 korporacji z 30 krajów.

Agencja celna DTA w MLP
Pruszków I
ÔÔŹródło: MLP Group

MLP Group S.A., deweloper powierzchni
magazynowych, podpisał umowę najmu
z agencją celną DTA Sp. z o.o. Firma wynajmie ponad 4000 m2 powierzchni magazynowej oraz biurowej w parku MLP Pruszków I.
Firma DTA powstała w 1991 roku. Oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne,
w tym usługi spedycyjne, transportowe i obsługę celną. Ponadto firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu składów
celnych oraz zajmuje się obsługą portową
oraz lotniskową. DTA dysponuje siecią magazynów celnych i krajowych na terenie całej Polski. Ich łączna powierzchnia wynosiła
dotychczas ok. 15 000 m².
Magazyny celne nastawione są głównie na
współpracę z firmami spedycyjnymi, a krajowe
na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw.
Najważniejsze magazyny DTA znajdują się we
Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Białej Podlaskiej,
Tomaszowie Lubelskim oraz Opolu.
DTA Sp. z o.o. jest nowym klientem MLP Group. Na terenie parku MLP Pruszków I wynajmować będzie ponad 4000m2 powierzchni magazynowej oraz biurowej.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Dzięki bardzo dobrej
lokalizacji, park przyciągnął wiele firm produkcyjnych i logistycznych. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się
małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum posiada około 50
klientów, którzy wynajmują powierzchnie od
200 m2 do 18 000 m2.

NRF POLAND W PCL W GDAŃSKU
ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

Goodman wynajął NRF Poland (NRF), europejskiemu producentowi chłodnic i podzespołów do klimatyzacji, 3 050 m2 powierzchni magazynowej w Pomorskim Centrum Logistycznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk. Nowa umowa pozwoliła NRF zamienić dotychczasowy magazyn na nowoczesny obiekt.
– NRF potrzebował nowego magazynu odpowiadającego rosnącym potrzebom biznesowym tej firmy. Klient szukał nowoczesnego obiektu o wysokim standardzie, który pozwoliłby w szybkim czasie zamienić ich dotychczasowy magazyn na nowy.
Ważnym czynnikiem była także lokalizacja – w pobliżu portu,
ze względu na działalność dystrybucyjną NRF Poland. Byliśmy
w stanie sprostać tym potrzebom dzięki elastycznym rozwiązaniom, które zapewnia Pomorskie Centrum Logistyczne – mówi
Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Europę
Środkowo-Wschodnią.
Firma NRF jest czołowym producentem i dystrybutorem chłodnic wody, powietrza i oleju, rdzeni do chłodnic, box coolerów
i podzespołów klimatyzacji na rynek motoryzacyjny oraz dla wielu
zastosowań przemysłowych. Zakłady produkcyjne i centra dystrybucji NRF są strategicznie rozmieszczone na terenie całej Europy.
WIĘCEJ NA
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ROBERT SZTEMBERG DOŁĄCZYŁ DO GRUPA
JLL W POLSCE
MUSZKIETERÓW
JLL ma przyjemność poinformować, że Robert Sztemberg dołączył do firmy jako ORAZ GOODMAN
Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego (Corporate Finance). Dział Doradztwa SFINALIZOWAŁY
Finansowego JLL świadczy usługi strategicznego doradztwa finansowego na
rzecz firm działających na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie TRANSAKCJĘ
ÔÔ Źródło: JLL

Środkowo – Wschodniej. Zespół pod kierownictwem Roberta Sztemberga skoncentruje swoje działania na rynku instrumentów dłużnych, w tym m.in. pozyskiwaniu kredytów dla deweloperów i inwestorów, refinansowaniu zadłużenia
inwestorów i deweloperów, a także reprezentacji i doradztwie świadczonym na
rzecz podmiotów bankowych.
W ostatnich 2 latach Robert Sztemberg
pracował w ECE Polska i był odpowiedzialny za transakcje inwestycyjne – wyszukiwanie okazji inwestycyjnych i negocjacje
transakcji inwestycyjnych w imieniu ECE
– a także kwestie związane z rozwojem
i planowaniem nowych obiektów oraz rozbudową istniejących centrów handlowych
z portfela ECE (na przykład Galerii Bałtyckiej). Co istotne, Robert Sztemberg ma
bardzo szerokie doświadczenie na rynkach
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego w Niemczech,
jak również Europie Środkowo-Wschodniej
i Rosji. W latach 2009– 2012 Robert pełnił

Retail Park Bielsko rozpoczyna
budowę
ÔÔŹródło: BIK

Biuro Inwestycji Kapitałowych, które realizuje
budowę Retail Park Bielsko wybrało generalnego wykonawcę inwestycji. Firma Erbud SA
jeszcze w marcu planuje rozpocząć pierwsze
prace budowlane. Budowa obiektu Retail Park
Bielsko wraz z Biedronką o łącznej powierzchni 6 300 mkw. rozpocznie się jeszcze wczesną
wiosną. Otwarcie nowoczesnego Parku Handlowego zaplanowano na przełomie III i IV
kwartału 2014 roku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przy projekcie w Bielsku będziemy pracować z jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce
z ponad 23-letnim doświadczeniem jakim jest

Ad Akta w SEGRO Business
Park Łódź
ÔÔŹródło: SEGRO,

Ad Akta, jedna z największych firm archiwizacyjnych działających na terenie środkowej Polski,
rozpoczęła współpracę z SEGRO – wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą powierzchni
magazynowych. Firma zajmie ok. 2 800 m² powierzchni magazynowej i biurowej w SEGRO Business Park Łódź z przeznaczeniem do przechowywania dokumentów, ich digitalizacji lub niszczenia.

funkcje kierownicze w HSH Nordbank AG
w Hamburgu. W strukturze firmy odpowiadał również za pozyskiwanie klientów
strategicznych oraz nadzorował zespół
odpowiedzialny za relacje z kluczowymi klientami z segmentu nieruchomości.
Wcześniej kierował przedstawicielstwem
HSH Nordbank na rynek polski – w Warszawie (w latach 2002 – 2009), oraz rosyjski – w Moskwie (w latach 2007 – 2009).
Robert jest absolwentem Zarządzania
(Business Administration) na Politechnice
w Konstancji.

ÔÔ Źródło: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie
nieruchomości logistycznych i biznesowych, podpisał umowę z Grupą Muszkieterów, największą w Polsce siecią franczyzową
w kategorii supermarketów spożywczych
oraz typu „dom i ogród”, na budowę nowego centrum magazynowo-biurowego
w Poznaniu. Ponadto Goodman przejmie
budynki magazynowe i biurowe obecnie
należące do Grupy Muszkieterów.

Erbud SA. Przy wyborze generalnego wykonawcy kierowaliśmy się nie tylko dobrą ofertą
cenową, ważna była dla nas jakość i terminowość wykonywanych usług, wysokie standardy realizacji projektu, a to zagwarantował nam
Erbud SA –wyjaśnia Krzysztof Mucha, Business
Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych. Kompleks handlowy będzie składał
się z dwóch obiektów, supermarketu spożywczego Biedronka o powierzchni 1 100 mkw.
oraz Parku Handlowego, gdzie na powierzchni
5 200 mkw. znajdzie się 11 lokali. Do dyspozycji klientów będzie parking na 230 miejsc
postojowych. Wśród najemców znajdzie się
wiodąca sieć drogerii Rossmann oraz Pepco
z ofertą odzieży i artykułów dla domu.

Transakcja dotyczy obiektów o łącznej
powierzchni 127 885 m2 i pozwoli Grupie
Muszkieterów efektywnie zamienić dotychczasowe nieruchomości na nowoczesne budynki o wyższym standardzie.
Goodman wybuduje dla Grupy Muszkieterów centrum magazynowo-dystrybucyjne produktów spożywczych o powierzchni
73 872 m2 oraz dwukondygnacyjny biurowiec o powierzchni 8 513 m2, w którym
będzie się mieścić nowa główna siedziba
firmy. Rozpoczęcie budowy planowane
jest na marzec 2014 roku. Magazyn, w którym znajdą się m.in. mroźnie i chłodnie,
zostanie przekazany w styczniu 2015 roku,
a biurowiec dwa miesiące później. Umowa
najmu zostanie zawarta na 10 lat.
Ponadto Goodman odkupi od Grupy
Muszkieterów nieruchomość przy ul. Janikowskiej w Poznaniu, na którą składają się
obecnie użytkowane przez Grupę obiekty
magazynowo-biurowe o łącznej powierzchni
45 500 m2. Goodman przystąpi do remontu
i przebudowy tych budynków po przekazaniu Grupie Muszkieterów nowego centrum.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

W transakcji pośredniczyła firma doradcza
Colliers International.
Ad Akta Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu dokumentacją i od 2002
roku świadczy usługi w zakresie archiwizacji
zasobów aktowych, wykorzystując do tego
najnowsze technologie. Obecne zintegrowane
rozwiązania informatyczne Ad Akta obejmują:
dostęp do bazy danych poprzez szyfrowane
łącze SSL umożliwiające m.in. przeglądanie
spisów zasobów przekazanych na przechowania, a także wypożyczanie akt wraz z opcją

śledzenia. Przygotowane we własnym zakresie oprogramowanie umożliwia elastyczność
działania oraz ułatwia dostosowywanie się do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
W trosce o należytą ochronę dokumentacji
oraz ze względu na powiększające się zasoby
archiwum firmy, Ad Akta wynajęła ok. 2 400 m²
powierzchni magazynowej oraz 350 m² biurowej w kompleksie SEGRO Business Park Łódź.

WIĘCEJ NA
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ROZBUDOWA PROLOGIS PARK WROCŁAW V
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o rozpoczęciu
budowy obiektu spekulacyjnego o powierzchni 27 000 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław V.
– Wrocław jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji z najniższym wskaźnikiem wolnej powierzchni magazynowej w Polsce – powiedział Ben Bannatyne, dyrektor zarządzający Prologis na Europę Środkową i Wschodnią. – Cztery
obiekty build-to-suit (BTS), wybudowane w ciągu ostatnich
dwóch lat, na terenie Prologis Park Wrocław V potwierdzają
zaufanie klientów do realizowanych przez nas projektów oraz
rosnący popyt na tę lokalizację wśród najemców. Dzięki własnemu bankowi gruntów jesteśmy w stanie w każdej chwili
odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku i rozpocząć budowę
obiektu dystrybucyjnego.
Prologis Park Wrocław V to cztery budynki BTS, o łącznej powierzchni ponad 90 000 metrów kwadratowych, wybudowane

dla Eko Holding, Neonet, Tradis i UPM Raflatac. Park może zostać rozbudowany o kolejne 125 000 metrów kwadratowych powierzchni.
Prologis Park Wrocław V zlokalizowany jest w bezpośrednim
sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia, w Nowej Wsi
Wrocławskiej, trzy kilometry na południowy zachód od węzła
Wrocław Bielany, przy skrzyżowaniu autostrady A4 (Berlin-Wrocław-Ukraina) z drogą ekspresową S8/E67.
Działając aktywnie w pięciu krajach w regionie (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) z portfolio o wielkości ponad
3,6 miliona metrów kwadratowych powierzchni, Prologis jest
największym właścicielem obiektów dystrybucyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej (stan na 31 grudnia 2013 r.).

Düwi International w MLP Bieruń

w Chinach. Firma wynajęła łącznie 2 964 mkw., w tym 2 650 mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej oraz 314 mkw. powierzchni socjalno-biurowej.
– Przed podjęciem finalnej decyzji przeprowadziliśmy dokładną analizę naszych potrzeb i potencjalnych lokalizacji, z uwzględnieniem strategii rozwoju firmy. Podjęliśmy decyzję o wynajmie powierzchni magazynowo-biurowej w ramach MLP Bieruń z uwagi na jakość i kompleksowe
usługi deweloperskie oraz dogodną dla nas lokalizację parku. Jesteśmy
przekonani, że rozpoczęcie działalności w nowym obiekcie przyczyni
się do realizacji naszych celów oraz wesprze nas w zapewnieniu naszym
klientom najwyższej jakości obsługi – powiedziała Agnieszka Puchała,
Dyrektor Finansowy Düwi International.

ÔÔŹródło: MLP Group

MLP Group, wiodący deweloper powierzchni magazynowych w Polsce,
wynajął firmie Düwi International blisko 3000 m2 powierzchni w parku logistycznym MLP Bieruń. Obiekt zostanie przekazany do użytku
w 3 kwartale br. W transakcji pośredniczyła firma AXI IMMO zajmująca
się doradztwem w zakresie nieruchomości komercyjnych.
Düwi International jest importerem i dostawcą wysokiej jakości artykułów elektroinstalacyjnych, oświetleniowych, akcesoriów antenowych, telekomunikacyjnych, komputerowych, audio-video oraz artykułów rowerowych. Firma istnieje na rynku europejskim blisko 40 lat,
a w Polsce od 17 lat. Düwi International należy do niemieckiej grupy
REV, której oddziały znajdują się w m.in. w Czechach, na Węgrzech oraz
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LEASING SAMOCHODU PO
1 KWIETNIA 2014 R. JAK BĘDZIE
WYGLĄDAŁ?
ÔÔ Sebastian Bobrowski, dyrektor finansowy inFakt.pl, Foto: inFakt.pl

Już za kilka tygodni wejdą w życie nowe przepisy dotyczące odliczania VAT-u od
samochodów. Zmiany przygotowane przez resort finansów dotyczą również leasingu tzw. aut z kratką. Jak po 1 kwietnia 2014 r. będzie wyglądała w tym przypadku możliwość odliczenia VAT-u od rat leasingowych i co z umowami zawartymi przed tym terminem?
Jeszcze do końca marca obowiązują regulacje pozwalające przedsiębiorcom na zakup samochodu „z kratką”. Umożliwia to
odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją i nabyciem
– również na podstawie umowy leasingowej. Warunek, który kwalifikuje do odliczenia całości VAT-u: samochód posiada
homologację N1 wraz z zaświadczeniem
z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz
odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.
W przypadku, gdy samochód „z kratką”
spełnia te warunki może być uznany za
ciężarowy, co daje prawo do odliczenia
100% VAT od nabycia paliwa, wydatków
eksploatacyjnych, a także rat leasingowych.
Odliczenie 100% VAT od rat leasingowych przy umowie podpisanej przed końcem marca

Od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się jednak
zasady odliczania VAT-u od samochodów.
Powstaje więc pytanie – co z umowami
leasingowymi dotyczącymi pojazdów
„z kratką”, które aktualnie pozwalają na
odliczenie 100% VAT od rat leasingowych?
W takim przypadku możliwe będzie odliczanie pełnego VAT-u od rat leasingowych
również po 1 kwietnia, ale po spełnieniu
dwóch warunków:
• Przedsiębiorca odebrał leasingowany
samochód przed 1 kwietnia 2014 r.
• Umowa leasingu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 2 maja
2014 r. (30 dni od dnia wejścia ustawy
w życie).
Zgodnie z tymi wymogami, jeśli przedsiębiorca podpisze umowę przed 1 kwietnia, ale do tego czasu samochód nie
trafi w jego ręce, to nie odliczy pełnego
VAT-u od rat leasingowych. Tym samym

biorąc obecnie auto „z kratką” w leasing
i chcąc odliczyć 100% VAT najlepiej wybrać samochód, na który nie trzeba będzie czekać miesiącami.
Należy jednak wiedzieć, że jeśli po
1 kwietnia przedsiębiorca będzie odliczał całość VAT-u od rat leasingowych,
to niekoniecznie identycznie musi postąpić w przypadku innych wydatków
poniesionych po tej dacie, np. związanych z eksploatacją czy nabyciem paliwa. Tutaj zastosowanie znajdą bowiem
zmienione zasady.
WIĘCEJ NA

INWESTYCYJNY KURS NA OBIEKTY MAGAZYNOWE
I PRODUKCYJNE
ÔÔ Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO, Foto: AXI IMMO

Tegoroczne targi MIPIM potwierdziły tendencje na rynku inwestycyjnym, jakie obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku.
W opinii większości inwestorów kryzys w Europie, w tym w naszym regionie, mamy już za sobą i wchodzimy w nowy cykl
koniunktury. Polska jest głównym rynkiem w regionie, z dużym kredytem zaufania wśród inwestorów z Europy Zachodniej,
Stanów Zjednoczonych oraz z Azji.
Jeszcze rok, dwa lata temu przemysłowe
produkty inwestycyjne były przez rynek
inwestycyjny oceniane słabiej, niż te z sektora handlowego czy biurowego. Dzięki
m.in. takim projektom, jak dla Amazon
w Polsce i dynamicznym wzrostom w segmencie e-commerce sektor logistyczny
zyskał w oczach inwestorów. Obecnie jego
potencjał i jakość oferowanych produktów
oceniana jest wysoko, często lepiej niż projekty handlowe. W perspektywie długoterminowej w opinii inwestorów rynek magazynowy będzie zyskiwał kosztem retailu.
Podaż projektów magazynowych i produkcyjnych jest ograniczona, nie wystarczająca względem popytu, co wpływa na
kompresję rocznej stopy zwrotu. Obecnie

utrzymuje się na poziomie 7%. Inwestorzy
zainteresowani są nie tylko projektami
w kluczowych lokalizacjach logistycznych, ale też w dedykowanych. Będą

sprzedawać się nie tylko projekty gotowe,
ale też te już na etapie realizacji. Może to
być zachętą dla deweloperów do uruchomienia projektów spekulacyjnych, czego
najlepszym przykładem jest zapowiadana
budowa spekulacyjna w ramach parku
Prologis we Wrocławiu.
Struktura graczy rynkowych w perspektywie ostatnich 24 miesięcy uległa
zmianie, deweloperzy ze względu na powiązania kapitałowe, występują w roli inwestorów. Tendencja ta będzie się utrzymywać, możemy spodziewać się wzrostu
zakupów inwestycyjnych za pośrednictwem podmiotów deweloperskich.
WIĘCEJ NA
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