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ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK
INFORMACJI LOGISTYCZNEJ

2014
RYNEK GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH
ÔÔ Źródło: Emmerson Evaluation, Foto: Okładka raportu

Zgodnie z raportem E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014, obejmującym najlepiej rozwijające
się miasta poza Warszawą, nadchodzą lepsze czasy dla gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W opinii rzeczoznawców Emmerson
Evaluation w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście popyt na grunty o takim przeznaczeniu będzie coraz większy. Stabilny będzie z kolei popyt na grunty pod zabudowę komercyjną usługową (biurową i handlową).
Emmerson Evaluation przeprowadził analizę cen transakcyjnych gruntów inwestycyjnych,
które w 2013 r. były przedmiotem
sprzedaży w Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu i Trójmieście, a więc
w jednych z najszybciej rozwijających się miast. Aby ocenić popyt
na rynku gruntów inwestycyjnych, najpierw trzeba wziąć pod
uwagę aktualną i przyszłą koniunkturę gospodarczą, do tego ocenić w perspektywie
długoterminowej prognozy popytu na nowe
lokale mieszkalne czy na najem powierzchni
biurowych i handlowych. Trudność w określeniu tych elementów oraz ograniczony
dostęp do informacji o transakcjach powodują, że sytuacja na rynku gruntów inwestycyjnych jest bardzo rzadko poddawana
analizie. Emmerson Evaluation dzięki bazie

E-VALUER ma dostęp do realnych
danych transakcyjnych, a na podstawie zapytań o wyceny, które
składają m.in. deweloperzy, może
też monitorować popyt na tym
rynku – mówi Robert Korczyński,
Dyrektor Zespołu Wycen Komercyjnych Emmerson Evaluation.
– Jednym z głównych wniosków z raportu E-VALUER CITY
SNAPSHOT 2014 jest przewidywany przez
Emmerson Evaluation wzrost popytu na
grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. To, według ekspertów firmy, może przełożyć się na wzrost
cen gruntów inwestycyjnych pod ten typ
zabudowy. Wyraźne wzrosty być może nie
pojawią się jeszcze w tym roku, ale w 2015
r. powinny być już widoczne – mówi Robert
Korczyński.
WIĘCEJ NA

Polski Kongres Logistyczny
LOGISTICS 2014
ÔÔRedakcja, Foto: Log4.pl

W dniach od 14 do 16 maja w Poznaniu, odbył się organizowany w dwuletnim cyklu Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2014, jego
dwunasta już edycja zgromadziła jak zawsze
liczna rzeszę logistyków oraz przedstawicieli
świata nauki. Kongres ma już swoją historię,
bo organizowany jest już od blisko dwudziestu
pięciu lat, stając się liczącym na arenie międzynarodowej wydarzeniem logistycznym.
Organizatorem kongresu jest Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy znaczącym współudziale Polskiego Towarzystwa
Logistycznego oraz Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu.
WIĘCEJ NA
REKLAMA

Radosław T. Krochta Dyrektorem
Generalnym MLP Group S.A.
ÔÔŹródło: MLP, Foto: MLP

Decyzją Rady Nadzorczej MLP Group S.A. za
dalszy dynamiczny rozwój dewelopera powierzchni magazynowych będzie odpowiadał
Radosław T. Krochta, dotychczas pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. Radosław T. Krochta
decyzją Rady Nadzorczej MLP Group S.A. objął
z początkiem maja br. funkcję Dyrektora Generalnego. Pozostał jednocześnie na stanowisku
Wiceprezesa Zarządu.
„Strategia rozwoju MLP Group nie ulega
zmianie. Naszym celem jest nadal systematyczna rozbudowa powierzchni magazynowo
– produkcyjnych na terenach parków logistycznych należących do Spółki, realizacja projektów BTS oraz rozwój na rynku Europy Środ-

kowo – Wschodniej. Chcemy natomiast bardzo
zintensyfikować te działania. Obserwujemy
duży napływ nowych inwestycji do naszego
kraju i chcemy to wykorzystać w celu dynamicznego wzrostu skali działania.” – podkreślił
Radosław T. Krochta.
WIĘCEJ NA
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ROBERT DOBRZYCKI PARTNEREM
NA EUROPĘ W PANATTONI
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, wiodący deweloper i inwestor na rynku obiektów logistycznych i przemysłowych informuje o zmianach w strukturze organizacji. Robert Dobrzycki, dotychczas
odpowiedzialny za działania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, został powołany
na stanowisko Partnera Zarządzającego Panattoni Europe. Pod jego kierownictwem pozostaną rynki w Polsce, Czechach i Słowacji, a teraz również Europy Zachodniej.
Robert Dobrzycki związany jest z Panattoni Europe od 2005 roku, kiedy powierzono mu otwarcie środkowoeuropejskiego
oddziału firmy w Polsce. Pod jego kierownictwem, deweloper osiągnął pozycję
lidera na polskim rynku oraz zbudował
szeroko rozpoznawalną markę w Europie
Środkowej realizując ponad 2 miliony m2
powierzchni przemysłowej. Nieprzerwany
status najbardziej aktywnego dewelopera
w corocznych rankingach od 2007 r., a także utrzymanie średnio 2% współczynnika
pustostanów zarządzanego portfolio do-

GreenWeb – aplikacja do
nadawania korespondencji
ÔÔŹródło: Speedmail

Aplikacja GreenWeb jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystają z usług pocztowych Speedmail. Program
ułatwia i przyspiesza nadawanie biurowej korespondencji.
Aplikacja GreenWeb pozwala kompleksowo
zarządzać korespondencją, m.in. umożliwia
generowanie książek nadawczych, tworzenie

cenione zostały przez europejskie struktury firmy.
Nowo przyznane stanowisko Robertowi
Dobrzyckiemu – Partnera Zarządzającego
Panattoni Europe, poszerza zakres jego
kompetencji. Pod jego kierownictwem pozostaną regiony: Polski, Czech i Słowacji,
a od teraz Europy Zachodniej, w tym największy rynek na kontynencie – Niemiec.
Jak mówi sam Robert Dobrzycki: „Nasze cieszę się na nowe wyzwania związane
osiągnięcia w Europie Środkowo-Wschod- z rozwojem platformy europejskiej”.
niej zostały docenione, jestem wdzięczny
za powierzone mi zaufanie, jednocześnie
WIĘCEJ NA
wydruków ZPO (Zwrotnego Potwierdzenia
Odbioru), ułatwia przygotowanie nadruków
na kopertach, a nawet etykiet adresowych ze
znakiem opłaty pocztowej. Dodatkową personalizację kopert zapewnia uniwersalny generator, w którym użytkownik zaprojektuje dowolną etykietę według wybranego szablonu.
– Od początku istnienia firmy Speedmail oferujemy usługi pocztowe, które upraszczają obsługę
korespondencji, a także podnoszą jej jakość.
Przykładem może być usługa śledzenia prze-
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syłek track and trace, dzięki której klienci mogą
dokładnie sprawdzić na jakim etapie dostarczenia jest ich przesyłka. Wprowadzając GreenWeb
chcemy ułatwić wysyłkę korespondencji już na
etapie jej przygotowania w biurze do wysyłki.
Aplikacja automatyzuje wiele elementów tego
procesu, skracając czas dotychczas przeznaczany
na ręczne przygotowanie nadania – mówi Janusz
Konopka, prezes zarządu firmy Speedmail.
WIĘCEJ NA

Flotowy samochód 2014 roku
ÔÔŹródło: Fleet Meetings Sp. z o.o.

Branża flotowa po raz pierwszy wybierze najlepszy Flotowy Samochód Roku 2014. Jest to nowa
kategoria w plebiscycie Fleet Derby, który ma na
celu wyłonienie jednego samochodu spośród
czterech, najpopularniejszych w naszym kraju
segmentów, jeżeli chodzi o sprzedaż do klientów instytucjonalnych: segment B, B+, C oraz D.
To właśnie modele z tych segmentów stanowią
trzon większości parków samochodowych w Polsce. Na stronie www.fleetderby.pl można oddać
głos na jeden wybrany model z segmentów B,
B+, C i D spośród zgłoszonych samochodów.
Ideą internetowego głosowania jest wyłonienie jednego samochodu, który w największym stopniu spełnia oczekiwania klientów
biznesowych. Cechuje się korzystnym współczynnikiem TCO, wysoką wartością rezydualną,
niską awaryjnością, zawansowaniem technologicznym, wysokim poziomem bezpieczeństwa czynnego i biernego, jakością wykonania,
ergonomią i ekonomiką eksploatacji.
WIĘCEJ NA
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DHL omija korki w Los Angeles Grupa OEX – wspólna marka i nowa strategia
ÔÔŹródło: DHL

ÔÔŹródło: Grupa OEX, Foto: Grupa OEX

DHL, wiodący na świecie dostawca usług kurierskich, znalazł jeszcze lepszy sposób na realizację pilnych dostaw pomimo korków na
ulicach amerykańskich miast: helikopterem.
Nowa usługa zapewnia obecnie dostawy
w godzinach porannych dla licznych klientów z sektora bankowego w centrum Los
Angeles.
DHL Express wprowadził usługę przewozów
helikopterem w Los Angeles jako sposób na
zagwarantowanie dostaw o godz. 9:00 rano
niezależnie od sytuacji na drogach. Początkowo wykorzystywana przez wybranych klientów z branży usług finansowych usługa ta
będzie rozszerzona na dodatkowych klientów
w rejonie Los Angeles.
„DHL zawsze poszukuje innowacyjnych
sposobów na przewożenie przesyłek naszych
klientów z najwyższą szybkością i niezawodnością” powiedział Mike Parra, Prezez DHL
Express U.S. „ Kiedy biznes wymaga błyskawicznych dostaw wcześnie rano, DHL Express
daje dodatkową gwarancję dzięki tej nowatorskiej usłudze przewozów helikopterem na
rynku Los Angeles.”

Grupa OEX – jeden z największych podmiotów
na rynku nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce – tworzy jedną, wspólną markę dla
wszystkich spółek wchodzących w skład holdingu. Pod brandem OEX Business Services zaoferuje klientom kompleksowe wsparcie procesów sprzedażowych i marketingowych oraz
szeroko pojętą obsługę back-office.
OEX powstał w 2011 roku w wyniku połączenia grupy kapitałowej ArchiDoc (ArchiDoc

i Call One) ze spółkami należącymi do Funduszu Neo Investments (Cursor, Galposter, Voice
Contact Center). W marcu 2013 roku do struktur holdingu dołączyła firma Divante, będąca liderem usług z segmentu e-commerce.
Obecnie wszystkie spółki wchodzące w skład
Grupy będą funkcjonować pod marką OEX
Business Services. Zmiana logo jest związana
nie tylko z chęcią odświeżenia wizerunku holdingu. Bazując na wzorcach światowych oraz
opiniach klientów Grupa OEX podjęła decyzję o uproszczeniu struktury oferty, tworząc
siedem linii biznesowych: E-biznes, logistyka
specjalizowana, identyfikacja wizualna, obsługa procesów zakupowych, wsparcie sprzedaży, back-office i zarządzanie dokumentami
oraz contact center.
Powyższe zmiany są efektem naszych
dotychczasowych doświadczeń, obserwacji rynku i analizy opinii klientów. W ciągu
trzech lat udało nam się zbudować silną
i rozpoznawalną w branży markę. Teraz robimy kolejny krok w kierunku rozwoju naszej
organizacji – powiedział Konrad Rochalski,
w zarządzie OEX odpowiedzialny za obszar
back-office.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

REKLAMA

02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)
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SALESMANAGO
Z AULEREM 2014
ÔÔ Źródło: SALESmanago

Firma SALESmanago – będąca jednym
z liderów europejskiego segmentu Marketing Automation – zwyciężyła w konkursie „Aulery 2014”. Nagroda corocznie
przyznawana jest młodym polskim firmom i startupom za sukcesy w branży
technologicznej. SALESmanago zdobyło
uznanie jury, które
doceniło „konsekwentne budowanie biznesu oraz
tworzenie narzędzia europejskiego
formatu”.

INPOST I PACZKOMATY Z TYTUŁEM
„DOBRA MARKA 2014”

„Tytuł „Dobra Marka 2014” dla InPost
oraz Paczkomatów ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ jest najlepszym
odzwierciedleniem tego, jak ogromną popularnością cieszą się nasze usługi wśród
konsumentów. Nic nie napędza nas do
wprowadzania kolejnych rewolucyjnych
rozwiązań, bardziej niż świadomość, że InPost i Paczkomaty są rozpoznawalne oraz
cenione przez docelowych odbiorców naszych usług. Wszelkie działania prowadzone przez naszą firmę na rynku przesyłek
pocztowych oraz w branży e-commerce
mają od zawsze na celu zwiększanie zadowolenia i komfortu klientów” – komentuje
Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

SALESmanago identyfikuje i monitoruje
zachowanie klientów na stronie WWW,
a następnie tworzy automatyczne dopasowane oferty dostarczane konkretnym osobom przez e-mail, personalizowaną treść
na stronie WWW oraz w kanałach sprzedaży bezpośredniej. Z SALESmanago korzysta obecnie ponad 1000 firm w całej Europie, wśród których znajdują się m.in.: Getin
Bank, Komputronik, Yves Rocher, Deloitte,
Rainbow Tours, DUKA, Lech Poznań, Merlin.pl, Fru.pl czy Home Broker oraz liczna
grupa małych i średnich przedsiębiorstw.
„Auler 2014 to dla nas ogromne wyróżnienie – jest bowiem dowodem na to, że
SALESmanago okazało się lepsze od setek
innych świetnie prosperujących projektów
technologicznych w Polsce. Cieszymy się, że
jury doceniło bardzo widoczny wzrost znaczenia procesów marketingowych w efektywnym zarządzaniu firmą – oczekuje się,
by były one jeszcze bardziej trwałe, a przy
tym silnie uzupełniały funkcjonowanie działów sprzedaży. My to zapewniamy” – mówi
Grzegorz Błażewicz, założyciel i prezes SALESmanago Marketing Automation.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: Żelazna Studio, Piotr Waniorek

Spółka InPost oraz wdrażane przez nią Paczkomaty zostały uhonorowane tytułem
„Dobra Marka 2014”, w kategorii „dostarczanie przesyłek”. Wyróżnienie przyznano
na podstawie opinii i wskazań respondentów, a także Kapituły Programu „Dobra
Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma”.
W plebiscycie organizowanym przez redakcję Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz redakcję Forum Biznesu
w Dzienniku Gazecie Prawnej, InPost oraz
Paczkomaty zostały nagrodzone jako
jedne z najbardziej rozwojowych i rozpoznawalnych marek na polskim rynku.
W badaniu realizowanym za pomocą wywiadu telefonicznego na grupie ponad
1000 osób, rewolucyjne terminale wraz
ze spółką InPost znalazły się wśród marek
najczęściej wskazywanych przez konsumentów. W trakcie badania ankietowani
przywołują konkretne brandy z pamięci,
a w przypadku gdy respondent nie przypomina sobie marki w danej kategorii,
ankieter może posłużyć się przygotowaną
wcześniej listą marek.

4 miliony sprzedanych neoznaczków
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Neoznaczek, czyli znak opłaty pocztowej kupowany przez internet i drukowany na biurowej lub domowej drukarce, to główny produkt
Envelo. Na internetowej platformie Poczty Polskiej do e-usług pocztowych klienci kupili już
4 miliony takich znaczków. Teraz opłacimy nimi
także przesyłki zagraniczne.
Sprzedaż neoznaczka, głównego produktu
Envelo, przekroczyła już granicę 4 milionów

sztuk. Teraz neoznaczkiem można opłacić również korespondencję wysyłaną za granicę. Codziennie z Polski w świat wysyła się kilkadziesiąt tysięcy listów. To okazja do promocji Polski
i polskich przedsiębiorców na neoznaczkach
z autorską grafiką. Z zagranicy można natomiast
nadać neolist lub neokartkę (usługi dostępne na
www.envelo.pl) do Polski bez ponoszenia wysokich opłat za przesyłkę międzynarodową – obie

usługi gwarantują dostarczenie przesyłki do
każdego miejsce w Polsce już od 1,75 zł brutto.
Z WŁASNĄ GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM
Nowa propozycja Envelo to neoznaczek personalizowany. Taka wersja produktu to rozwiązanie dla klientów biznesowych, dla których liczą
się profesjonalizm i dobry wizerunek. Na neoznaczku spersonalizowanym klient może umieścić logo swojej firmy lub zdjęcia produktów.

Chronometr wydarzeń
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NOMINACJA DLA
FIRMY OZON FOOD
ÔÔ Źródło: Ozon Food

Grupa OEX – kontrakt z ING Bankiem Śląskim
ÔÔŹródło: Grupa OEX

Spółki należące do Grupy OEX – jednego z największych podmiotów na rynku usług biznesowych w Polsce – zdobyły kontrakt na budowę
platformy internetowej oraz obsługę programu lojalnościowego ING Banku Śląskiego. Usługa obejmuje całość działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem serwisu i jego dalszym rozwojem.
Bankujesz–zyskujesz to nowa odsłona istniejącego od 2008 roku programu lojalnościowego
skierowanego do klientów ING Banku Śląskiego,
poprzednio funkcjonującego pod nazwą bankujesz–kupujesz. Po kilku latach bank zdecydował
się odświeżyć formułę programu, lepiej dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
Należąca do Grupy OEX spółka Divante pracę
nad projektem bankujesz-zyskujesz rozpoczę-

Radomska firma zmienia oblicze polskiego przemysłu owocowo-warzywnego
i minimalizuje ryzyko embarga ze strony
Rosji. Wyprzedza konkurencję, wspiera polskich producentów, przetwórców
i eksporterów, jest pionierem w dziedzinie
ozonowania – to radomska firma Ozon
Food. Firma stworzyła pierwszy w regionie, oraz jedyny taki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej innowacyjny
i w pełni ekologiczny system umożliwiający przechowywania i chłodzenie produktów w atmosferze ozonowej.
OHRA optymalizuje
składowanie w firmie erform
Ten unikatowy na skalę europejską produkt, został nominowany do prestiżowej
nagrody gospodarczej „Granitowy Tulipan”. Firma została doceniona przez Izbę
Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej za wkład w rozwój polskiej gospodarki, oraz przede wszystkim za umiejętne
zmniejszenie ryzyka związanego z możliwym nałożeniem embarga ze strony Rosji
na polskie owoce i warzywa. „Nominacja
jest ogromnym wyróżnieniem dla firmy
Ozon Food” – mówi pomysłodawca i twórca nowoczesnych rozwiązań, Właściciel
firmy Krzysztof Kibler.
WIĘCEJ NA

ła od kompleksowej analizy poprzedniej wersji
programu. Jej celem było określenie elementów, które miały stać się fundamentem nowej
wersji programu lojalnościowego. Na tym etapie udało się wyszczególnić zarówno mocne
strony programu, jak i jego mankamenty, które
w odświeżonej formule zostały wyeliminowane. Opracowanie koncepcji nowej odsłony
serwisu oraz projekt funkcjonalny i graficzny
front endu zrealizowała interaktywna dywizja
Divante – agencja Ideacto, która zajmuje się
także obsługą marketingową platformy. Za
wdrożenie projektu odpowiadała spółka Divante. W jej gestii znajduje się także hosting
platformy.
WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: OHRA, Foto: OHRA

Firma erform, jeden z wiodących producentów
elementów typu postforming dla przemysłu meblowego, zmodernizowała swój magazyn płyt
powlekanych na wysoki połysk. W celu bardziej
wydajnego składowania delikatnych towarów,
dotychczasowy magazyn blokowy został zastąpiony systemem regałów wysięgnikowych marki
OHRA. Regały są zamontowane na wózkach, co
umożliwia najlepsze wykorzystanie przestrzeni
w magazynie. Do tego umożliwiło to bezpośredni dostęp do każdego artykułu, co znacznie skróciło czas kompletowania zamówienia.
erform opracowała proces produkcji umożliwiający powierzchniowe powlekanie różnych płyt

nośnych warstwą o dużym połysku. Można przy
tym wytwarzać formaty o wymiarach do 5.300
x 1.300 milimetrów. Powleczone płyty przedsiębiorstwo składowało dotychczas w magazynie
blokowym. Jednak długie czasy kompletowania
oraz wymagane przy tym częste przesuwanie płyt
prowadziło do tego, że erform szukała bardziej
efektywnego rozwiązania do składowania płyt na
wysoki połysk.
WIĘCEJ NA

PACZKAKORZYSCI.PL
NA ALLEGRO
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Paczkakorzysci.pl to platforma sprzedaży przedpłaconych
usług paczkowych Poczty Polskiej. Specjalnie dla osób sprzedających na Allegro, Poczta przygotowała darmowe szablony
do tworzenia aukcji. Klienci mogą wybierać na stronie gotowe
szablony i dopasować je do swojej e-działalności. Szablony
zostały zaprojektowane i zaprogramowane zgodnie ze specyfikacją wzorów Allegro. Na razie największą popularnością
cieszą się te związane z branżą „Dom i ogród” i „Elektronika”.
„Dzięki wielu różnym kategoriom branżowym proponujemy 14
wzorów, które można personalizować pod własne potrzeby. Allegro.pl to najpopularniejsza platforma e-sprzedaży w Polsce,
korzysta z niej wielu naszych klientów, to właśnie dla nich stwo- pl. Obecnie są na niej dostępne 4 przedpłacone pakiety paczrzyliśmy wygodny i łatwy w obsłudze kreator aukcji” – mówi Ma- kowe. Najmniejszy liczy 100 paczek w cenie 6.99 PLN netto za
rek Cynowski, pełnomocnik ds. eCommerce w Poczcie Polskiej.
przesyłkę, największy to 600 przesyłek w cenie 9.99 PLN. Oferta
najmniejszego pakietu jest przeznaczona dla firm, które do tej
OPAKOWANIA I UBEZPIECZENIE RÓWNIEŻ W CENIE
pory jeszcze nie korzystały z usług paczkowych Poczty Polskiej.
Szablony aukcji to dodatkowe ułatwienie dla klientów paczkoWIĘCEJ NA
wej platformy sprzedażowej Poczty Polskiej: paczkakorzysci.
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„Bilety do kariery” rozdane
ÔÔŹródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska, Foto: Hellmann
Worldwide Logistics Polska

Zwycięzcą V Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego w Kwidzynie został Łukasz Szychalewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Malborku. Drugie miejsce zajął Adrian Łojewski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Szczecińskim, miejsce trzecie należało do
Izabelli Kłos z Zespołu Szkół Odzieżowych i Budowlanych w Tczewie.
Hellmann Worldwide Logistics Polska po raz
czwarty sponsoruje praktyki zawodowe laureatom konkursu organizowanego przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Kwidzynie. Nagrodą są dwutygodniowe, bezpłatne praktyki w jednym z oddziałów spółki oraz nocleg.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Po części
pierwszej, pisemnej, podczas której uczniowie
rozwiązywali test oraz zadania z zakresu transportu i logistyki, wyłoniono 12 laureatów. W drugiej
części, uczniowie ustnie odpowiadali na przygotowane wcześniej pytania. Celem Międzyszkolnego
Konkursu Logistycznego jest poszerzanie wiedzy
uczniów w zakresie logistyki i zachęcanie tym samym do kształcenia się w tym kierunku oraz nawiązywanie współpracy między szkołami. W tym
roku do konkursu przystąpili uczniowie z dziewięciu szkół: z Malborka, Skórcza, Starogardu Gdańskiego, Grudziądza, Torunia, Tczewa, Wąbrzeźna,
Inowrocławia i Kwidzyna.

DHL DOŁĄCZA DO PARTNERSTWA
GREEN POWER
ÔÔ Źródło:DHL, Foto: DHL

DHL, wiodąca globalna firma kurierska i logistyczna, po raz pierwszy trafiła do rankingu amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska – 100 największych amerykańskich użytkowników „zielonego” prądu. DHL, który zajął 27. miejsce w tej prestiżowej grupie, korzysta z zielonej energii, by pokryć zapotrzebowanie na całość energii
elektrycznej, jaką firma planuje zużyć w Stanach Zjednoczonych w tym roku.
DHL kupuje prawie 210 000 certyfikatów energii odnawialnej od farm wiatrowych, aby
skompensować 100% przewidywanego zużycia firmy w roku 2014 r. W 2013 r. DHL kupił 188 000 certyfikatów energetycznych, kompensując około 90% swojego łącznego
zużycia energii. Certyfikaty energetyczne nabywane przez DHL w tym roku są równorzędne z uniknięciem emisji dwutlenku węgla (CO2) generowanej przez ponad 30 000
samochodów osobowych, lub emisji związanej z energią elektryczną zużywaną przez
20 000 przeciętnych amerykańskich gospodarstw domowych, zgodnie z danymi Agencji Ochrony Środowiska (EPA).
Zakup certyfikatów energii odnawialnej jest zgodne z globalnym programem GoGreen firmy macierzystej (Deutsche Post DHL). Cała Grupa realizuje ambitny cel w zakresie ochrony klimatu, mający na celu zwiększenie niskoemisyjności o 30% do roku
2020, w porównaniu do 2007 r.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Obowiązkowe składki ZUS od umów zleceń
ÔÔŹródło: lewiatan

Funkcjonowanie szpitali uzależnione jest od
wysokiej jakości sprzętu i wykwalifikowanych
specjalistów. Ale nawet najlepiej wyposażona placówka nie ma prawa podejmowania
się opieki chorych bez zapewnienia czystości
i bezpieczeństwa szpitala. Niestety, groźba
wypowiadania kontraktów przez firmy świadczące takie usługi staje się coraz bardziej realna. Wszystko przez planowane przez rząd
pospieszne wprowadzenie obowiązkowych
składek ZUS od umów zleceń – uważa Konfederacja Lewiatan.
Zgodnie z polskim prawem, każdy szpital
ma obowiązek posiadania wyspecjalizowanych służb, odpowiedzialnych za zachowanie

czystości i właściwe warunki sanitarne. Zarządzający placówkami służby zdrowia często
decydują się w tym zakresie na skorzystanie
z usług zewnętrznych firm, z którymi w większości przypadków podpisywane są długoterminowe kontrakty. W obliczu planowanego
ozusowania stanowi to znaczące zagrożenie –
koszty wynikające z przyszłego oskładkowania nie będą bowiem uwzględnione w obowiązujących umowach między szpitalami
a firmami sprzątającymi. Co najgorsze, pod
ścianą znajdą się pacjenci – niezapewnienie
usług sprzątania przez szpital jest niemal równoznaczne z natychmiastowym zamknięciem
placówki.

– Szybkie wprowadzenie składek ZUS może
skutkować prawdziwą katastrofą – bezpieczeństwo funkcjonowania szpitali może być
zagrożone z dnia na dzień. Trzeba zdawać
sobie sprawę, że jeśli firma wypowie kontrakt szpitalowi i przestanie sprzątać, zgodnie z prawem – następnego dnia – placówka
musi zostać zamknięta. Pokazuje to, jak realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów
niosą ze sobą takie decyzje ustawodawców –
mówi Łukasz Wais, dyrektor ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 w Rzeszowie.
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ZWYCIĘZCY 9. EDYCJI KONKURSU „PROLOGIS NAJLEPSZYM”
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów
dystrybucyjnych, wspólnie z Wyższą
Szkołą Logistyki (WSL) ogłosił zwycięzców konkursu „Prologis Najlepszym”.
Nagrody zostały wręczone 14 maja
2014 roku podczas uroczystej Gali XII
Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014.
DARIUSZ MAKARUK, NAJLEPSZY ABSOLWENT WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI
Już po raz dziewiąty jury złożone z przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki, samorządu studenckiego oraz Prologis wyłoniło najbardziej ambitnych studentów
poznańskiej uczelni w roku akademickim
2013/2014:
• w kategorii Najlepsza Praca Magisterska zwyciężyła praca • tytuł Najlepszego Absolwentem Wyższej Szkoły Logistyki
Emilii Mażarskiej, pod tytułem „Mierniki i wskaźniki logistyczotrzymał Dariusz Makaruk, który wyróżnił się na tle innych
ne wspomagające zarządzanie relacjami z klientami”, napisastudentów wysoką średnią ocen, na poziomie 4.73, pracowina pod kierownictwem dr inż. Stanisława Krzyżaniaka;
tością i ambitnym podejściem do zdobywania wiedzy. Jest
• w kategorii Najlepsza Praca Licencjacka nagrodę otrzymał
autorem wielu referatów i publikacji naukowych, a także akJacek Taczała, za pracę pod tytułem „Rozwój rynku usług kutywnie angażował się w liczne prace badawcze uczelni.
rierskich, ekspresowych i pocztowych w Polsce”, napisaną pod
WIĘCEJ NA
kierownictwem dr Pawła Romanowa;
REKLAMA
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REBRANDING FIRMY CONTINENTAL

Zdobywcy rynku w Grupie EFL

Grupa OEX – działająca na rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i oferująca m.in. rozwiązania z zakresu identyfikacji wizualnej i rebrandingu – odpowiada za oznakowanie centrali i punktów serwisowych firmy Continental. Współpraca
z jednym z największych producentów opon i dostawców rozwiązań motoryzacyjnych na świecie obejmuje m.in. produkcję, logistykę i montaż elementów oznakowania w ponad 100 lokalizacjach klienta.

Carefleet SA i Credit Agricole Commercial
Finance Polska SA to firmy, które zostały tegorocznymi laureatami konkursu Zdobywcy
Rynku 2014. Zwycięzcy odebrali statuetki 19
maja br. w Teatrze Kamienica podczas uroczystej gali.
Magazyn Polish Market od 18 lat publikuje rankingi podsumowujące wkład polskich
przedsiębiorstw w krajową gospodarkę, nagradza najlepsze firmy oraz odnoszących sukcesy menedżerów. Nagrody Zdobywcy Rynku
przyznane zostały po raz pierwszy. Tytuły wręczono w dwóch kategoriach: młodym odnoszącym sukcesy menedżerom oraz usługom
podbijającym rynek.
W gronie laureatów konkursu anglojęzycznego miesięcznika Polish Market znalazły się
między innymi, należące do Grupy EFL spółki –
Carefleet – specjalizująca się w wynajmie długoterminowym oraz firma faktoringowa Credit
Agricole Commercial Finance Polska SA. Carefleet otrzymał tytuł Zdobywcy Rynku za usługę wynajmu długoterminowego. Rozwiązanie
proponowane klientom zostało docenione ze
względu na następujące korzyści: redukcję
kosztów i kontrolę budżetu, optymalizację wykorzystania floty pojazdów oraz redukcję obciążeń administracyjnych.
Odbierając nagrodę, Frederic Lustig – prezes Zarządu Carefleet, powiedział – „ Jest mi
niezmiernie miło odbierać to prestiżowe wyróżnienie w roku naszego jubileuszu 10-lecia
działalności. Jest ono potwierdzeniem, że
przyjęta przez nas strategia, której celem jest
dostarczanie usług na najwyższym poziomie,
wychodząc naprzeciw nawet najbardziej wymagającym klientom oraz budowaniu wzajemnych relacji z kontrahentami, przynosi
oczekiwane rezultaty”.

ÔÔ Źródło: Grupa OEX, Foto: OEX dla Continental

Zmiana identyfikacji wizualnej jest
związana z wdrożeniem nowej strategii
i odświeżeniem logotypu Continental.
Pierwszy etap współpracy z Grupą OEX
objął oznakowanie centrali koncernu
motoryzacyjnego. Spółka odpowiadała za opracowanie dokumentacji technologicznej logotypu elewacyjnego,
inwentaryzację oraz przygotowanie wizualizacji nowej identyfikacji wizualnej
Continental. Dział corporate identity
Grupy OEX wyprodukował i zamontował
wszystkie elementy oznakowania, zajął
się także demontażem oraz utylizacją
poprzednich materiałów.

Kolejny etap prac obejmie oznakowanie
100 punktów serwisowych Continental
na terenie całej Polski. W każdej lokalizacji
zostaną zamontowane podświetlane kasetony. Dział corporate identity Grupy OEX
odpowiada także za projekt i produkcję
materiałów POS, mających formę stojaków
na opony i przeznaczonych do wykorzystania zarówno w punktach serwisowych, jak
i podczas imprez branżowych oraz targów.
„Projekt dla spółki Continental, tak jak
większość naszych realizacji, jest prowadzony w modelu kompleksowym.
W ramach współpracy oferujemy klientowi nie tylko produkcję i montaż oznakowania, ale także obsługę całego procesu
towarzyszącemu zmianie identyfikacji
wizualnej – od koncepcji kreatywnej poszczególnych materiałów, po opracowanie technologiczne i materiałowe, aż po
wdrożenie całego procesu, czyli logistykę,
instalację i serwis” – mówi Klaudia Koper,
project coordinator z działu corporate
identity Grupy OEX, odpowiedzialna za
współpracę z Continental.
Dział corporate identity Grupy OEX
posiada ponad 15-letnie doświadczenie
w realizacji projektów rebrandingowych
dla największych polskich i europejskich
firm. W 2013 roku odpowiadał m.in. za
zmianę oznakowania sieci handlowej Lewiatan oraz placówek banków BRE Banku,
DnB Nord i BZ WBK.

ÔÔŹródło: EFL

WIĘCEJ NA

ZŁODZIEJU! TEN POJAZD JEST MONITOROWANY
ÔÔ Źródło: DSG

Kradzieże samochodów osobowych to nadal jeden z częstszych problemów, z jakimi spotykają się właściciele 4 kółek i policja.
Tradycyjne formy zabezpieczenia auta już dawno przestały pełnić swoją rolę odstraszania potencjalnych złodziei. Na szczęście
istnieją metody, które pozwalają w prosty sposób zlokalizować skradziony już pojazd. O niezawodności takiego systemu przekonał się pracownik, notabene firmy oferującej monitoring GPS, któremu skradziono samochód służbowy.
Poniedziałek, centrum Warszawy, sprzed
domu ginie samochód firmowy. Pracownik telefonicznie informuje o zdarzeniu
swojego przełożonego oraz policję. Prezes firmy postanawia sprawdzić czy uda
się zlokalizować skradziony pojazd. Okazuje się, że dzięki odpowiedniemu montażowi lokalizatora złodziej nie był w stanie
wykryć, że samochód posiada monitoring
GPS. „Po sprawdzeniu archiwum skradzio-

nego pojazdu, okazało się, że do kradzieży doszło o 4 nad ranem. Złodziej, krążył
kilkukrotnie dookoła mniej ruchliwych
osiedli, aby upewnić się, że nikt go nie śledzi. Następnie na jednej z głównych, warszawskich ulic postanowił przetestować
moc auta. Około godziny 04:22 odnotowaliśmy prędkość samochodu sięgającą
200 km/h” – relacjonuje Tomasz Waligóra,
Prezes Data System Group.

Po 40 minutach od kradzieży złodziej
dojechał do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie ukrył samochód w rzędzie
garaży. „Nasz system wskazał dokładnie,
w którym z garaży znajduje się pojazd.
Przekazaliśmy wszystkie informacje policji, która poprowadziła dalszą akcję” – dodaje Tomasz Waligóra.
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DWA WYRÓŻNIENIA
DLA DACHSER
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Podczas tegorocznego Kongresu Logistycznego LOGISTICS
2014 w Poznaniu, który odbył się w dniach 14-16 maja, firma
Dachser otrzymała dwa wyróżnienia Polskiego Towarzystwa
Logistycznego: za projekt Supply Pipeline dla usługi Dachser
DIY Logistics oraz autorski program stażowy. Nagroda PTL jest
jedną z najważniejszych nagród branżowych Polsce.
Prestiżowa Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego przyznawana jest za znaczące osiągnięcia organizacyjne lub technologiczne w obszarze logistyki. Obok nagrody głównej przyznano
kilka wyróżnień, w tym aż dwa dla projektów firmy Dachser.
WYRÓŻNIENIE DLA PROGRAMU STAŻOWEGO
Program stażowy w Dachser trwa dwa lata, podczas których
młodzi ludzie po 3-4 miesiące pracują w różnych działach w firmie. Stażyści rekrutowani są wśród absolwentów szkół średnich,
głównie o profilu logistycznym. Zaczynają od magazynu, następnie przechodzą do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta,
działu handlowego i reklamacji. W ten sposób świetnie poznają
firmę, procesy logistyczne oraz różne aspekty pracy w logistyce.
Jednocześnie, wraz z kolegami uczestniczącymi w podobnych
programach w innych krajach, zgłębiają swoją wiedzę, korzystając z platformy e-learningowej. Obecnie operator przygotowuje
rekrutację do czwartej edycji programu.
„Od lat widzimy niedoskonałości absolwentów szkół, jeśli chodzi o przygotowanie do praktycznej pracy. Naszym marzeniem

było wyedukowanie pracownika idealnego, stąd pomysł wdrożenia u nas dwuletniego programu stażowego, podczas którego
uczymy młodych ludzi konkretnych umiejętności” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser w Polsce. „Zalety tego
projektu są nie do przecenienia, czego dowodzi także świetna
ocena i wyróżnienie dla naszego programu stażowego przyznane przez Polskie Towarzystwo Logistyczne” – dodaje.
WIĘCEJ NA
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Centralne zaplecze DSV

DSV Solutions powiększa zespół ekspertów

ÔÔŹródło: DSV

ÔÔŹródło: DSV

Po blisko dwóch latach od utworzenia DSV International Shared Services, nowa spółka w strukturach Grupy DSV może poszczycić się imponującymi rezultatami. Koncentracja usług wspólnych w Warszawie
pozwoliła na obniżenie kosztów operacyjnych o ok. 30 proc. przy jednoczesnej poprawie jakości i stale rosnącym zatrudnieniu.
DSV International Shared Services Sp. z o.o. powstało w połowie 2012
roku i dostarcza usługi księgowe, finansowe i IT wszystkim dywizjom
DSV w Europie i nie tylko. Na jej czele stoi Thomas S. Jansson, który rolę
prezesa zarządu pełni od chwili powstania Spółki. DSV International
Shared Services powstało by – poprzez ograniczanie kosztów – wspierać wszystkie dywizje Grupy DSV w utrzymywaniu jak najlepszej kondycji. Jednak ograniczanie kosztów to nie jedyna misja nowej spółki.
„To prawda, że naszym podstawowym zadaniem są oszczędności, ale nigdy kosztem jakości świadczonych przez nas usług. Zlokalizowanie wszystkich pracowników świadczących tą samą usługę w jednym miejscu nie
tylko pozwala na zmniejszenie wydatków, bez wpływu na jakość, ale także
przyśpiesza wdrażanie nowych procedur” – mówi Thomas S. Jansson, Prezes
Zarządu DSV International Shared Services. „Dodatkowo zauważyliśmy, że
efekty wprowadzania ich w życie są widoczne szybciej niż kiedyś. Teraz, gdy
któryś z pracowników ma problem ze zrozumieniem zmian w procedurach,
może zawsze spytać kolegę siedzącego kilka metrów dalej – nie musi w tym
celu dzwonić do centrali lub wysyłać maila.”

W maju br. DSV Solutions wzmocniło swój zespół sprzedażowy o kolejną osobę. Michał Bąk objął stanowisko Business Development Managera, a do jego zadań należeć będzie m.in. rozwój biznesu związanego
z farmacją i ochroną zdrowia oraz innymi kluczowymi branżami.
Michał Bąk to już drugi specjalista, który wzmocnił w ciągu ostatniego pół roku siły sprzedażowe firmy. Tym samym DSV Solutions, spółka
Grupy DSV specjalizująca się z logistyce magazynowej, zamierza jeszcze
silniej intensyfikować swoje działania, związane z pozyskiwaniem nowych klientów.
„Rozwój eksperckich sił sprzedaży jest elementem strategii DSV Solutions w Polsce. Powiększenie zespołu o kolejnego managera, którego
zadania będą dedykowane dla kluczowych dla nas branż, jest krokiem
mającym na celu podkreślenie roli naszej firmy, jako profesjonalnego
doradcy w logistycznym łańcuchu wartości dla Klientów” – mówi Maciej
Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions.
Do zadań nowego managera będzie należało między innymi inicjowanie i wdrażanie nowych projektów logistycznych, wsparcie
obsługi przetargów oraz negocjowanie kontraktów handlowych.
Michał Bąk posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze projektów, związanych z sektorem farmacji i ochrony zdrowia, które zdobywał m.in. w takich firmach jak 3M, Phoenix
Pharma czy arvato.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

SPRAWDŹ CZAS W EFL
ÔÔ Źródło: EFL

Startuje druga odsłona, wiosennej sprzedażowej kampanii
największej firmy leasingowej w Polsce. Hasło „Sprawdź czas
w EFL” w przewrotny sposób, mówi o dostępności leasingu
w bardzo krótkim czasie. Kampania potrwa od 21 maja do 31
sierpnia. Wiodącym kanałem pozostaje Internet.
Działania marketingowe prowadzone
przez EFL w Internecie mają na celu
promocję szybkiej dostępności leasingu. Lider branży koncentruje się na
promocji oferty, która charakteryzuje się dużą elastycznością finansową.
Rata leasingowa dostępna jest już od
1 zł, a harmonogram spłat można elastycznie modyfikować w zależności od
potrzeb przedsiębiorcy. Rozwiązanie to
jest bardzo przydatne zwłaszcza dla firm, które działają w tzw.
branżach sezonowych. Indywidualne ustanowienie kalendarza
spłat zadłużenia, to jedno z udogodnień oferowanych przez
EFL klientom starającym się o finansowanie. Kolejnym atutem
jest możliwość regulacji wysokości rat w trakcie trwania umowy
leasingowej. Taką możliwość daje przedsiębiorcy innowacyjne
rozwiązanie proponowane przez EFL, jakim jest Leasing Swobodny.
Nasi Klienci mają możliwość indywidulanego ustalania oraz
obniżania, nawet do 1 zł., wysokość sześciu wybranych rat leasingowych w ciągu roku. W nowej odsłonie kampanii podkreślamy,
że dla naszych Klientów nie ma znaczenia jaki czas jest w Nowym
Yorku, Londynie czy Sydney, bo EFL jako lider rynku, jest zawsze
kwadrans wcześniej. Piętnaście minut – właśnie tyle czasu potrzebują nasi Klienci by otrzymać decyzję leasingową – powiedziała
Ewa Kadziewicz, Dyrektor Departamentu Marketingu w EFL.
Kampania potrwa do końca sierpnia bieżącego roku.

WSL pierwsza w rankingu Perspektyw
ÔÔŹródło: WSL, Foto: WSL

Pierwsza wśród logistycznych i 25. wśród wszystkich niepublicznych
uczelni magisterskich w Polsce – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
zdobyła wysokie noty w corocznym rankingu szkół wyższych, opracowanym przez Fundację Perspektywy. Tegoroczny skok w zestawieniu
oznacza, że WSL jest drugą niepubliczną uczelnią w Wielkopolsce.
Wysokie miejsce WSL w tegorocznym rankingu jest odzwierciedleniem
wzmożonych działań rozwojowych uczelni – począwszy od zintensyfikowanej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami w sektorze logistyki,
poprzez tworzenie praktycznych programów specjalności aż po innowacyjne formy studiowania. Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna skupia
ponad 30 partnerów biznesowych i patronuje niemal 300 szkołom ponadgimnalzjalnym kształcącym logistyków, w całej Polsce.
Niesłabnący popyt na dobrze wykwalifikowanych logistyków oraz
dynamika zmian w tej branży wymaga adekwatnych rozwiązań edukacyjnych. Jednym z nich są studia dualne WSL – niespotykane jak dotąd
na uczelniach logistycznych – połączenie studiów licencjackich z programem płatnych staży.
Absolwenci tych studiów, po trzech latach zdobędą nie tylko dyplom
uczelni, potwierdzający osiągnięcie danego poziomu wiedzy merytorycznej. Będą dysponować praktycznymi kompetencjami, zdobytymi podczas
kilkutygodniowych pobytów w firmie, gwarantującej staż. Co więcej, na
zajęciach w WSL spotkają specjalistów-praktyków, a połowę programu studiów zrealizują w języku angielskim.
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Loconi planuje wejść na rynek
NewConnect w Warszawie
ÔÔŹródło: Loconi Intermodal S.A.

Do debiutu na warszawskim rynku NewConnect szykuje się kolejna spółka związana
z przewozem kontenerów. Loconi Intermodal
w drugim roku działalności operacyjnej utrzymuje 90-procentowe tempo wzrostu wobec
7 proc. dynamiki całego rynku. Obecnie na zlecenie spółki kursuje już ponad 130 pociągów
miesięcznie w ramach regularnych połączeń.
Zgodnie ze światowymi trendami, coraz więcej
towarów trafia do Polski w kontenerach drogą
morską. Prognozy wskazują, że do 2020 r. wielkość
przeładunków kontenerowych w polskich portach zwiększy się ponad 3-krotnie, do 7 mln TEU
rocznie (TEU to jednostka przeliczeniowa równoważna kontenerowi o długości 20 stóp). Tymczasem dominującym środkiem transportu dla rozwożonych z portu ładunków jest ten najbardziej
uciążliwy, czyli ciężarówki, które korkują i niszczą
polskie drogi, zmniejszają poziom bezpieczeństwa drogowego i generują szkodliwe emisje.
„Kiedy w 2012 roku rozpoczynaliśmy działalność operacyjną na rynku nie było rozwiązań intermodalnych, które mogłyby być konkurencyjne
wobec przewozów ciężarówkami pod względem
ceny, czasu dostaw i punktualności. A to właśnie
najważniejsze powody, dla których klienci decy-

dują się na zamianę przewozów drogowych na
intermodalne. Stad pomysł na stworzenie połączeń intermodalnych, które spełniałyby wymogi
odbiorców: pociągów towarowych kursujących
niczym pasażerskie, według stałych rozkładów
jazdy i bezpośrednio do stacji. Wszystko po to, aby
docelowo można było przenieść każdą partię ładunków z dróg na tory” – mówi Lidia Dziewierska,
prezes zarządu Loconi Intermodal.
Rozwiązanie okazało się skuteczne, czego
dowodem są liczby dokumentujące rozwój Loconi Intermodal. W 2013 r., czyli w drugim roku
działalności przedsiębiorstwa, liczba operatorów
logistycznych, którzy wykorzystują rozwiązania
Loconi Intermodal przekroczyła liczbę 60 firm.
W samym 2013 spółka przewiozła ponad 80 tys.
TEU, co oznacza, że na drogi nie wyjechało ok. 46
tys. ciężarówek. W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wolumen przewiezionych kontenerów wzrósł o 90% w porównaniu do roku
poprzedniego, podczas gdy przewozy intermodalne w Polsce w całym 2013 r. wzrosły zaledwie
o 7%. Pierwszy kwartał 2014 r. potwierdza utrzymanie wzrostów: Loconi Intermodal przewiozło
31 tys. TEU, o 80% więcej względem analogicznego kwartału 2013 r. Dzięki temu Loconi Intermodal stało się jednym z czołowych operatorów
intermodalnych w Polsce.
WIĘCEJ NA

DRUGA EDYCJA PROLOGIS
IMPACT DAY
ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

CZECHY ZADBAJĄ O SKARB UNESCO
Zespół z Czech pracował w Parku Průhonice,
wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Wolontariusze przycinali drzewa,
skosili trawniki, pielęgnowali roślinność
i wykonywali inne prace ogrodnicze. po-

JUŻ DRUGI ROK Z RZĘDU
ÔÔ Źródlo: DB Schenker Logistics

Harmonijny rozwój: ekonomia, społeczeństwo i ekologia. Dwie prestiżowe
nagrody za działania CSR – pierwsze
miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych
Firm w Polsce oraz Złoty Listek CSR (Warszawa, 29 maja 2014).
W ostatnim czasie operator logistyczny został wyróżniony aż dwiema nagrodami za
odpowiedzialny biznes. DB Schenker Logistics otrzymał Złoty Listek CSR tygodnika
„Polityka”. Ranking został przygotowany na
podstawie badania 123 firm z grupy największych przedsiębiorstw w Polsce.
Do ścisłego grona ze Złotym Listkiem
zakwalifikowało się 14 przedsiębiorstw
z różnych branż. Organizatorzy oceniając
firmy, brali pod uwagę siedem obszarów:
ład korporacyjny, prawa człowieka, postawę
wobec pracowników, ochronę środowiska,
dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne. DB Schenker Logistics w Polsce otrzymał Złoty Listek już drugi
rok z rzędu.
WIĘCEJ NA

DHL przybliża świat
małym firmom
ÔÔŹródło: DHL

nadto kupili i dostarczyli worki z karmą dla
zwierząt do jednego z praskich schronisk
dla bezdomnych psów, a także przekazali
pieniądze, na wspieraną od 2011 roku, szkołę dla dzieci niepełnosprawnych „Slunce”.

DHL Express (Poland), światowy lider na rynku
międzynarodowych przesyłek ekspresowych,
kontynuuje zapoczątkowany w ub. r. projekt
wspierający przedsiębiorczość MŚP w skali
międzynarodowej. W myśl założeń tego projektu DHL Express (Poland) opublikował na
swojej stronie internetowej najważniejsze informacje biznesowe na temat 32 krajów, które
zdaniem polskich firm, należą do atrakcyjnych
partnerów i potencjalnych rynków wymiany
handlowej. To kolejny krok, po wydaniu w ub.
roku przewodnika międzynarodowego oraz
przeprowadzeniu cyklu warsztatów pt: „Rozwijaj skrzydła – działaj poza granicami”, w kierunku stworzenia najlepszych perspektyw rozwoju dla międzynarodowej wymiany handlowej.
Strona DHL POLSKA | EXPRESS | ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH FIRM | INFORMACJE O KRAJU zawiera najważniejsze fakty biznesowe
z każdego z 32 krajów, które odnoszą się do
handlu, obowiązujących w nich praktyk biznesowych, kultury, zwyczajów oraz ekonomii.
Poznanie tych faktów o krajach znajdujących
się w sferze zainteresowań biznesowych sektora MŚP, zapewnia klientom odpowiednią
wiedzę i pewność siebie.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Prologis, inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper nieruchomości
przemysłowych, poinformował, że w ubiegły piątek, pracownicy firmy w Europie
Środkowo-Wschodniej jako wolontariusze wzięli udział w corocznym dniu prac
społecznych. Pracownicy Prologis z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii zaangażowali się w wiele projektów realizowanych przez lokalne organizacje charytatywne i non-profit – od przycinania drzew w parku, przez budowę placu zabaw,
po remont domu.
W POLSCE PROLOGIS BUDUJE DLA
HELENOWA
Pracownicy polskiego oddziału firmy kontynuowali rozpoczęty w ubiegłym roku
projekt pomocy Centrum Rehabilitacji, Edukacji I Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Helenów. w ramach prowadzonych prac
wolontariusze zbudowali na placu zabaw
huśtawki dla podopiecznych ośrodka, a także pomalowali ogrodzenie padoku dla koni,
biorących udział w zajęciach hipoterapii.

ZŁOTY LISTEK
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WOLNY RYNEK NA CEMACIE 2014
ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

W ubiegłym tygodniu zakończyły się organizowane w Hanowerze targi CeMat 2014,
organizatorzy podkreślali międzynarodowy charakter tych targów, który określili
wystawcy z poza Niemiec, stanowiący bardzo liczną grupę (58%). Targi CeMat nie
narzekały nigdy na brak wystawców z zagranicy, niemniej po raz pierwszy było ich
więcej niż rodzimych niemieckich firm. Na targach wystawiło swoją ofertę 1025
wystawców, zajmując powierzchnię 120 000 m kwadratowych. Targi odwiedziło 53
tysiące osób z sześćdziesięciu pięciu krajów świata, z czego 30% pochodziło z poza
Europy ( Azja-13%, Ameryka – 9%, Afryka – 5% i Australia – 3%).
Targi CeMat w Hanowerze, to miejsce,
gdzie prezentuje się nowe innowacyjne rozwiązania, stosowane w logistyce
i transporcie wewnętrznym towarów,
w tegorocznej imprezie zaprezentowano

ich ponad 4 0000, co stanowi swoisty rekord targów. Wystawiające się na targach
firmy, zaprezentowały bardzo szeroką
ofertę dla rynku logistyki wewnętrznej,
branża logistyczna jak każda inna poszukuje nowych rozwiązań, które usprawniłyby procesy logistyczne.
Nie wszystkie jednak firmy były obecne na targach CeMat w Hanowerze, najbardziej spektakularna „nieobecność” to
brak stoiska producenta wózków widłowych firmy Linde MH, która od lat zajmowała miejsce pod słynnym dachem
EXPO. Odwiedzający targi zamiast firmy
Linde, w tym miejscu, zobaczyli ofertę
Toyoty MH, która doskonale wpisała się
w powierzchnię, prezentując całą swoją
bardzo bogata paletę sprzętu dedykowaną gospodarce magazynowej. Toyot MH,
wprowadzając do oferty nowe produkty,
w tym regały magazynowe, posiada kompletna ofertę dla wyposażenia magazynu.
Widząc zagospodarowane przestrzenie,
nasuwa się myśl, że rynek nie uznaje próżni, w miejsce jednej organizacji, natychmiast wchodzi druga. Sadząc po wystawie
Toyota MH „dusiła” się będąc w pawilonie,
rośnie w siłę ten dostawca wózków widłowych i systemów logistyki magazynowej,

Nowe centrum serwisowe CHEP w Niewiadowie
ÔÔŹródło: CHEP, Foto: CHEP

18 kwietnia 2014 r. zostało oficjalnie otwarte
nowe centrum serwisowe firmy CHEP w Polsce. W Niewiadowie pod Łodzią będziemy
realizować zwroty, inspekcje oraz naprawy
palet euro z regionu, a w razie potrzeby biznesowej także z całej Polski – poinformował
CHEP, światowy lider w zakresie usług wynajmu palet i kontenerów.
Centrum serwisowe CHEP zostało otwarte w Niewiadowie, miejscowości położonej
10 km od Tomaszowa Mazowieckiego i 40
km od Łodzi. To szóste centrum serwisowo-dystrybucyjne firmy w Polsce. We wrześniu
2014 roku zostanie uruchomiona tam nowa
linia do naprawy palet o bardzo dużej wydajności.

Docelowo Centrum Serwisowe Niewiadów
ma obsługiwać rocznie ponad 800 tysięcy
zwrotów palet euro, pracując na dwie zmiany. Wszystkie zwroty, inspekcje oraz naprawy będą wykonywane przy wykorzystaniu
w pełni zaautomatyzowanej nowej linii do
inspekcji i napraw palet, którą uruchomimy
we wrześniu tego roku – powiedziała Kinga
di Salvo, dyrektor generalna CHEP Polska
i kraje bałtyckie. Dodała, że CHEP rozpoczął
też przygotowania do otwarcia kolejnego
centrum dystrybucyjno-serwisowego, tym
razem na Dolnym Śląsku.

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA

12

zmuszając konkurentów do równie dużego wysiłku.
Na konkurencyjnym rynku, a takim zapewne jest rynek usług logistycznych,
wysiłek ten widoczny jest na targach CeMat zawsze, firmy przygotowują się do
tej prezentacji przez długi czas. Firma
Jungheinrich zaprezentowała 24 innowacyjne produkty, cieszące się dużym zainteresowaniem, stoisko obsługiwał zespół
250 osób z 30 krajów. Na stoisku firmy Still
zwracał uwagę jak zawsze, pełen emocji
występ artystów, którzy podkreślali walory

wózka FM-X, zachwycał swoimi osiągami
zwiedzających. Nowe modele wózków tej
serii charakteryzują się niezwykłą dla tej
grupy wózków, stabilizacja masztu oraz
wysokością unoszenia, która wynosi 13
metrów. Still kontynuuje prace nad rozwojem koncepcyjnego wózka CUBE XX, którego innowacyjne rozwiązania, wykorzystywane są w produkowanych modelach
wózków widłowych. Na targach CeMat
przedstawiono kolejne rozwiązania, jakie
stały się udziałem tego „wózka przeszłości”,
łączącego w sobie wiele funkcji.

Na swoim „starym” miejscu naprzeciwko „wielkiej” trójki firma Hoppecke
prezentowała studyjne rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania energii, jej koncepcja dostarczania klientom
energii, rozwija się w dobrym kierunku,
znajdując coraz więcej zwolenników. To
przyszłość, która wyznacza nowa jakość
w obsłudze klientów i zaspokajaniu ich
potrzeb, uwzględniając rachunek ekonomiczny, dostarczonej energii.
W pawilonie firma EXIDE, na sporej
powierzchni interesująco zaaranżowanym stoisku, prezentowała rozwiązania
dostępne na rynku, oferując nowa jakość
produktów. Podkreślając ich walory długotrwałego dostarczania wysokiej jakości
energii, co ma odzwierciedlenie w nowych nazwach produktów nawiązujących
do maratonu. Ta sama jakość nowe możliwości, to podstawowe cechy prezentowanych produktów firmy EXIDE na targach
w CeMat.
Firma BENNING oprócz swoich podstawowych produktów z pochodzących
z najwyższej półki, w zakresie ładowania
baterii, konsekwentnie rozwija baterie
Litowo-Jonowe, które w ofercie tej doświadczonej firmy, nabierają wyjątkowego znaczenia. Baterie Litowo-Jonowe,
to niewątpliwie przyszłość w dziedzinie
nowoczesnych rozwiązań w obszarze baterii, zmniejsza się bariera technologiczna
zastosowania na większa skalę, a przy tym
maleje również bariera ekonomiczna.
WIĘCEJ NA
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SEKTOR IT
ROŚNIE W SIŁĘ
ÔÔ Źródło: EFL

TOP4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH
W KWIETNIU
ÔÔ Redakcja

Po dynamicznym wzroście od początku roku, kwiecień, jest miesiącem nieznacznego spadku tej Grupy produktowej o 2% (169 wejść mniej), niemniej wynik 6 858 wejść w oferty
wózków widłowych jest bardzo znaczącym wynikiem. Na tle wszystkich wejść w oferty
produktów wyposażenia magazynu, 16 363 wejścia, udział wózków widłowych wynosi
42%, jest nadal najwyższy. Pokazuje to, jakie jest zainteresowanie portalem, statystyki dla
grup produktowych wskazują tendencje i poziom zainteresowania tymi produktami na
wysokich poziomach. Trzy z pośród pięciu zdefiniowanych grup rodzajowych wózków widłowych zanotowały wzrosty, dwie notują spadek. Widać zachowanie się rynku na przykładzie wózków widłowych, pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące, co przełożyło
się na wejścia w oferty produktów publikowanych na portalu.

Według prognoz analityków IDC1, globalne wydatki na systemy IT wzrosną w tym
roku (w porównaniu do 2013 r.) o 4,6 proc.
Rozwój w sektorze nowoczesnych technologii znajduje swoje odzwierciedlenie
również na rynku usług finansowych.
Dane Związku Polskiego Leasingu za
I kwartał 2014 roku potwierdzają wzrost
zainteresowania finansowania leasingiem
inwestycji w obszarze IT. Z danych związku wynika, że finansowanie assetów IT po
pierwszych trzech miesiącach br. osiągnęło poziom 110 mln PLN, co przekłada się
na 10 proc. wzrost w skali roku.
1 International Data Corporation (IDC) jest
wiodącym na świecie dostawcą informacji
rynkowych, usług doradczych i rozwiązań dla
technologii informatycznych, telekomunikacji
i technologii konsumenckich.

POLSKIE FIRMY CIĄGLE W TYLE
Log4.pl to miejsce, gdzie publikowane są • Drugie miejsce z liczną 228 „wejść” zajęła Z OPROGRAMOWANIEM
dane statystyczne zainteresowania publikooferta „Spalinowy wózek czołowy STILL RX Analitycy IDC przewidują, że wzrost inwewanymi ofertami, transparentność danych
70-40”. Unikalne połączenie potężnego stycji w sprzęt IT będzie spowodowany
jest kluczem do budowania właściwych
silnika Diesla, z szybkością i efektywno- modyfikacją przez przedsiębiorstwa sworelacji z rynkiem. Analizując dane poszcześcią pracy, oraz z niskim zużyciem paliwa ich dotychczasowych systemów, głównie
gólnych grup rodzajowych, nie sposób
sprawia, że model RX 70 o udźwigu od w takich obszarach jak serwery, systemy
nie zauważyć dużej zmiany wejść w oferty
4 do 5 ton sprawdzi się podczas wykony- pamięci masowych oraz sprzęt sieciowy.
czołowych wózków widłowych, które zanowania zadań transportowych wymaga- Polscy mali i średni przedsiębiorcy posiatowały 13% spadek ( o 463 wejścia mniej).
jących siły i dokładności.
dają wciąż dwukrotnie mniej systemów
Druga grupą rodzajowa ze spadkiem zain- • Na trzecim miejscu w rankingu Top 4, do planowania zasobów przedsiębiorteresowania ofertami, to wózki typu „Reach
uplasowała się oferta „ Spalinowy wózek stwa (ERP), niż firmy działające w krajach
truck”, 12% spadek, nominalnie jest to 103
balastowy Atlet DL-20” która zanotowa- starej Unii Europejskiej. Z analiz firmy bawejścia mniej. Pozostałe trzy grupy rodzajoła 115 „wejść”. Załadunek, rozładunek, dawczej DiS2 już dwa lata temu wynikało,
we notują wzrosty, wózki systemowe o 34%
transport, układanie w zakresie obcią- że na swój system czeka około 130 tyś.
nominalnie o 86 kliknięć więcej, wózki mażeń 2.0T przy najwyższej wydajności, mniejszych polskich przedsiębiorstw, zagazynowe – wzrost o 11%, nominalnie jest
bardzo niskim zużyciu paliwa i spełnie- trudniających do 50 osób. Większość mato 255 wejść więcej i grupa wózków okreniu restrykcyjnych norm środowisko- łych i średnich firm posiada samodzielnie
ślona jako pozostałe ( wózki boczne, przewych – wózki ATELT DL-20.
zbudowane systemy albo w ogóle nie dysgubowe i wielokierunkowe), notuje 36% • Na czwartym miejscu w rankingu, upla- ponuje zintegrowanym oprogramowawzrost, nominalnie jest to 56 wejść więcej
sowała się oferta „Spalinowy wózek niem do zarządzania przedsiębiorstwem.
w oferty tych wózków.
czołowy RX 70-80” z ilością 114 „wejść”.
• Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4,
Czterokołowy wózek widłowy z prze- 2 DiS to firma badawczo-analityczna zajmujest oferta „Wózek paletowy Sit-on-ERGO
ciwwagą i silnikiem spalinowym napę- jąca się analizowaniem rynku IT w Polsce ze
XLL/XSN 200” z liczbą 233 „wejść” w oferdzającym oś przednią.
szczególnym uwzględnieniem obszaru usług
tę. Ergo XLL, wózek niskiego składowania
i oprogramowania.
z operatorem siedzącym, jest przeznaWIĘCEJ NA
WIĘCEJ NA
czony do pracy pod dużym obciążeniem.
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PEKAES – dynamiczny
wzrost w I kwartale 2014
ÔÔŹródło: PEKAES SA

Grupa Kapitałowa PEKAES odnotowała bardzo dobre wyniki w I kwartale 2014 roku.
W raportowanym okresie zysk netto wyniósł
4,2 mln zł, wobec straty netto 1,59 mln zł uzyskanej rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży
wzrosły o ponad 50 proc. do kwoty 180,1 mln
zł, natomiast EBITDA osiągnęła wartość 8,58
mln zł i była aż o ponad 2 000 proc. wyższa niż
w I kwartale ubiegłego roku. Znacząca dynamika wzrostu wyników finansowych to efekt
konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.
4,2 MLN ZŁ ZYSKU NETTO W I KWARTALE
2014 R., WOBEC 1,59 MLN ZŁ STRATY
NETTO W I KWARTALE 2013 R.
Wzrost przychodów o 61,7 mln zł, do 180,1 mln
zł w I kwartale 2014 r.(52 proc.) Wynik EBITDA
osiągnął 8,58 mln zł w I kwartale 2014 r., wobec
403 tys. zł w I kwartale 2013r. Prawie 10-krotny wzrost rentowności netto (na działalności

kontynuowanej) oraz 20-krotny wzrost rentowności EBITDA (na działalności kontynuowanej).
Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii
rozwoju, polegającej na budowie silnej grupy
logistyczno-intermodalnej oraz poprawie efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej, PEKAES osiągnął w I kwartale
2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży netto wzrosły w raportowanym okresie o 52 proc. do wartości 180,1 mln
zł, z czego na spółkę PEKAES – podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, przypadła kwota
ponad 160 mln zł. W strukturze przychodów
dominującą pozycję zajmuje sektor spedycji
i logistyki, który wygenerował 140,5 mln zł. Wynik netto wzrósł do 4,2 mln zł wobec 1,59 mln
zł straty zanotowanej rok wcześniej, a EBITDA
osiągnęła aż 8,58 mln zł, co przy zeszłorocznym
wyniku 403 tys. zł, daje wzrost na poziomie aż
2 028 proc. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął
poziom 14,39 mln zł (wzrost 111 proc. r/r), natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł
4,29 mln zł (wzrost 481% r/r).
WIĘCEJ NA

SALESmanago – wzrost przychodów o 280 proc. w Ikw. 2014
ÔÔŹródło: SALESmanago Marketing Automation.

W I kwartale 2014 roku firma Benhauer – operator systemu marketing automation SALESmanago – wygenerowała przychody w wysokości 1,2 mln zł, czyli o 280% więcej w stosunku
do Q1 2013. Zysk netto wyniósł 300 tys. zł, co
stanowi wzrost o 150% wobec tego samego
okresu w ubiegłym roku. Liczba firm korzystających z SALESmanago wynosi już ponad
1000. W lutym w SALESmanago zainwestował
Rafał Brzoska – założyciel Integer.pl, który za
5 mln zł przejął 20% akcji spółki.
W Q1 2014 klientami SALESmanago zostało ponad 200 nowych firm , wśród nich m.in.
DUKA, Lech Poznań, Merlin.pl, Fru.pl, Home
Broker. Wg raportu amerykańskiej firmy Data-

nyze, SALESmanago znajduje się na 12 miejscu
w globalnym rankingu systemów do automatyzacji marketingu.
– Rozwój rynku Marketing Automation w Polsce nabiera tempa. Coraz więcej marketerów
zdaje sobie sprawę, że klasyczne podejście do
marketingu i koncentracja na ściąganiu ruchu
na stronę jest coraz mniej efektywne. Właściciele
firm coraz częściej oczekują od działów marketingu zaangażowania w sprzedaż i w budowę
trwale działających procesów marketingowych.
W tym kontekście system do automatyzacji marketingu staje się bardzo ważnym aktywem w każdej firmie – mówi Grzegorz Błażewicz, założyciel
i prezes SALESmanago Marketing Automation.

Rośnie wartość transakcji
inwestycyjnych
ÔÔŹródło: JLL

Z danych JLL wynika, że w I kw. 2014 r. w Europie Środkowo – Wschodniej zrealizowano
transakcje inwestycyjne o wartości ok. 1,37
mld euro, co oznacza 19% wzrost w porównaniu do I kw. roku ubiegłego (ok. 1,15 mld
euro). Polska zarejestrowała aż 69% (ok. 940
mln euro) udział w wolumenie wszystkich
umów kupna/sprzedaży, wyprzedzając m.in.
Czechy (16%), Słowację (5%), Węgry (4%) czy
Rumunię (1%). Na Bułgarię, Chorwację, Serbię i Słowenię przypadło pozostałe ponad
5% ogólnego wolumenu inwestycyjnego.
Podobnie jak w latach ubiegłych, większość
transakcji sfinalizowanych w I kw. zostało
zainicjowanych jeszcze pod koniec zeszłego
roku.
Troy Javaher, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej,
JLL, komentuje: „Po I kw. Polska pozostaje
wiodącym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo – Wschodniej, przed Czechami. Widzimy jednak istotne ożywienie na
rynku słowackim, węgierskim i rumuńskim.
Naszym zdaniem wzrośnie również aktywność w obszarze transakcji portfelowych.
Spodziewamy się, że łączna wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo – Wschodniej na koniec
2014 r. będzie porównywalna lub nawet
wyższa od bardzo dobrego rezultatu zarejestrowanego w roku ubiegłym.
Z danych JLL wynika, że największy – pod
względem wartości – udział w łącznym wolumenie umów kupna/sprzedaży w Europie
Środkowo – Wschodniej przypadł na segment biurowy (56%) oraz handlowy (29%).
Na segmenty magazynowy i hotelowy przypadło odpowiednio 9% i 6%.
WIĘCEJ NA

GRUPA INTEGER.PL – WYNIKI ZA Q1 2014
ÔÔ Źródło: Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w I kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze
sprzedaży w wysokości 121,23 mln zł, co oznacza wzrost o 46% względem tego samego okresu w roku 2013. Skonsolidowany
wskaźnik EBITDA w Q1 2013 roku wyniósł 9,76 mln zł, zaś zysk operacyjny EBIT 2,51 mln zł.
Na wynik Grupy Integer.pl w I kwartale 2014 roku istotnie
wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów
InPost. Spółka zintensyfikowała swoje działania, rozpoczynając instalację urządzeń w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie
i w Ameryce Północnej.
Ponadto spółka InPost poniosła znaczące nakłady na rozbudowę infrastruktury pocztowej, przede wszystkim w obszarze przesyłek rejestrowanych, a także koszty wdrożenia
systemu elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłek
(EPO). Dzięki wdrożeniu EPO spółka rozpocznie transforma-

cję z doręczeń listów w wersji papierowej na elektroniczną,
z zachowaniem wymogów formalno-prawnych dotyczących
terminów ustawowych.
„W pierwszym kwartale zanotowaliśmy skokowy wzrost przychodów, przy jednoczesnych ogromnych nakładach inwestycyjnych. Wyniki finansowe są zatem zgodne z założeniami – biorąc
pod uwagę imponujące tempo rozwoju w Polsce i za granicą”
– komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Bilans
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Leasing nieruchomości w logistyce w 2013 roku
ÔÔKinga Konstanty, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.ue.katowice.pl, http://facebook.com/NKLDialog

Na rynek leasingu nieruchomości składają się: budynki przemysłowe,
obiekty handlowe i usługowe, obiekty biurowe oraz hotele i obiekty
rekreacyjne, a także inne budowle. Spośród 30 przedsiębiorstw należących do Związku Polskiego Leasingu (www.leasing.org.pl), jedynie 11
ma udział w leasingu nieruchomości, co może być spowodowane wysoką kapitałochłonnością. Rynek ten jest specyficzny: co roku w leasing
przedsiębiorstwa oddają bardzo mało obiektów, jednak ich wartość
stanowi setki miliony złotych.
W roku 2013 najpopularniejszymi obiektami oddawanymi w leasing były obiekty biurowe, łącznie o wartości 447,8 mln złotych netto, co stanowiło 29,3% wszystkich nieruchomości oddanych w leasing.
Należy podkreślić, iż w roku 2012 budynki tego rodzaju stanowiły niewielką część całego rynku (2,5% o łącznej wartości 36,7 mln zł netto),
co oznacza, że w ciągu jednego roku wartość oddawanych obiektów
biurowych w leasing wzrosła o ponad 411
mln złotych netto. Leasing budynków przemysłowych w roku 2013 stanowił 27,8% całego rynku leasingu nieruchomości, natomiast
w roku 2012 było to 26,7%. Największy spadek udziału w rynku leasingu przypadł obiektom handlowych i usługowych. W 2013 roku
obiekty te o łącznej wartości 407,3 mln złotych stanowiły 25% całego rynku, natomiast
w 2012 było to aż 60% (łączna wartość w 2012
roku obiektów handlowych i usługowych to
885,1mln złotych netto).
W roku 2013, spośród 30 przedsiębiorstw
zrzeszonych w ZPL, zaledwie 6 uczestniczyło
w leasingu budynków przemysłowych. W rankingu przoduje Raiffeisen Leasing Polska S.A.
pod względem wartości (ponad 133 mln
złotych netto), jak i liczbą obiektów przemysłowych oddanych w leasing (72 szt.). Drugie
miejsce, w obydwu kategoriach, przypadło
firmie BNP Paribas Leasing Solutions, która

przekazała w leasing 28 budynków przemysłowych o łącznej wartości
129,6 mln złotych netto. Ostatnie miejsce na podium zajmuje ING Lease Polska Sp. z o.o. z wynikiem 15 obiektów o łącznej wartości 72,67
mln złotych netto. Co ciekawe, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
przekazał w leasing jeden budynek przemysłowy o wartości 45,96 mln
złotych, co pozwoliło mu znaleźć się na czwartym miejscu tego zestawienia pod względem wartości środków. Inne podmioty na rynku leasingu budynków przemysłowych to: Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz
BZWBK Leasing S.A.

WIĘCEJ NA

INWESTYCYJNY KLIMAT W SEKTORZE MŚP
ÔÔ Źródło: EFL

Znamy już nastroje przedsiębiorców w II kwartale 2014 roku. Z badania „Skaner MŚP”1 wynika, że właściciele firm patrzą
w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną
przez nich zewnętrzną formą finasowania. Instytut Keralla Research w części badania zleconej przez EFL, zapytał przedsiębiorców o obszary inwestycji w II kwartale 2014 roku. W porównaniu do I kwartału odsetek właścicieli firm, którzy
nie zamierzają lokować kapitału, spadł do 46,7 proc. w stosunku do 48,7 proc. w I kwartale. Firmy najwięcej zainwestują
w marketing i reklamę.
POZYTYWNE OCENY, UGRUNTOWANE
NASTROJE
Badanie „Skaner MŚP” pokazuje, że
18,8 proc. respondentów pozytywnie
ocenia polską gospodarkę. W stosunku do ocen deklarowanych w I kwartale tego roku, obserwujemy obniżenie
nastrojów, jednak patrząc z perspektywy roku zauważamy, że respondenci
lepiej oceniają kondycję gospodarki
(w stosunku do II kwartału 2013 roku).
Wtedy optymistów twierdzących, że
sytuacja gospodarcza kraju uległa poprawie było tylko 5 proc. Od IV kwarta-

łu 2013 roku widzimy poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców, co może
świadczyć o stabilizacji sytuacji ekonomicznej w kraju. Raport pokazuje także
rozczarowanie sektora MŚP I kwartałem
br. Prawie 1/3 badanych, uważa, że początek roku był dla rozwoju ich firmy
gorszy niż oczekiwali. Niemniej jednak,
widzimy, że sektor MŚP optymistycznie
patrzy w przyszłość, 27,3 proc. przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższym czasie (wzrost
o 4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku).

Bilans

1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), opinie i prognozy przedsiębiorców drugi kwartał 2014 r. zrealizowany przez
instytut Keralla Research na ogólnopolskiej
i reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm,
metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) na przełomie
marca i kwietnia 2014 r.
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Rynek leasingu transportu wewnętrznego
ÔÔJakub Knauer, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.
ue.katowice.pl, http://facebook.com/NKLDialog

Jak podano w raporcie „Widlak List 2014” 1, w 2013 roku w Urzędzie Dozoru Technicznego zarejestrowano 14050 wózków widłowych, wśród
nich 5695 (40,5%) wózków fabrycznie nowych – to ponad 10% mniej,
niż rok wcześniej. Z kolei z danych Związku Leasingu Polskiego wynika,
że w 2013 roku o 3,3% spadła także wartość wózków oddanych w leasing (skądinąd, ich liczba wzrosła o 11,7%). Niemniej, liczba 5134 wózków oddanych w leasing w 2013 roku świadczy o tym, że ta forma finansowania zakupów inwestycyjnych pozostaje popularna także na rynku
wózków widłowych. Leasing jest głównym, obok kredytu inwestycyjnego, zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji w gospodarce.
Branża leasingowa finansuje ponad 30% inwestycji w Polsce. Firmy leasingowe oferują zarówno pożyczki, jak i leasing – w 2013 roku aktywa
sfinansowane pożyczką wyniosły 14,4% całości produkcji firm leasingowych. Wśród aktywów finansowanych pożyczką, głównym rodzajem
inwestycji (w 2013 roku stanowiącym 75,4%) są maszyny i urządzenia,
w skład których wchodzą wózki widłowe. Pożyczka sfinansowała 33,3%
inwestycji w maszyny.
Wartość wózków widłowych oddanych w leasing w 2013 roku wyniosła 408,4 mln. zł, tj. o 14 mln mniej (3,3%), niż w roku poprzednim.
To niekorzystna dynamika na tle wszystkich maszyn (w 2013 roku ich
wartość wzrosła o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wartość
wózków widłowych to 3,6% wszystkich maszyn i urządzeń oddanych
w leasing, wśród których znajdują się m.in. maszyny dla różnych branż
przemysłu, rolnictwa, poligraficzne, sprzęt medyczny, gastronomiczny
i budowlany.
1

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL

Pomimo spadku wartości wózków oddanych w leasing, którą zanotowaliśmy w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, o 11,7%
wzrosła ich liczba. W 2013 roku firmy zrzeszone w ZPL, reprezentujące ok. 90% branży leasingowej, sfinansowały łącznie 5134 wózki,
zatem o 536 sztuk więcej niż rok wcześniej. Pod tym względem 2013
rok znacznie różnił się od poprzedniego. W roku 2012, w porównaniu
z rokiem 2011, wartość wózków oddanych w leasing wzrosła o 8,9%,
podczas gdy ich liczba spadła o 4,1%. Można wnioskować, że w 2013
roku, w przeciwieństwie do roku wcześniejszego, wzrósł udział tańszego sprzętu.

Widlak List 2014. Rynek wózków widłowych w Polsce.
http://log4.pl/wydania/widlak_list_2014/#/1

WIĘCEJ NA

Leasing środków transportu
ÔÔKacper Caniboł i Maciej Dudek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
http://nkl.ue.katowice.pl, http://facebook.com/NKLDialog

Opisując leasing w transporcie warto zauważyć, że słowo transport jest
bardzo ogólne. Kryje się pod nim transport drogowy, kolejowy, wodny
oraz powietrzny. Sam transport drogowy obejmuje szerokie spektrum
pojazdów. Znajdują się tu pojazdy m.in. samochody osobowe, ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe do 3,5t, powyżej 3,5t jak i naczepy
i przyczepy. Dane, na których oparta jest analiza pochodzą ze strony
Związku Polskiego Leasingu (www.leasing.org.pl). W całej analizie często pojawiać się będzie słowo „wzrost” co bardzo dobrze wróży całemu
rynkowi usług leasingowych w Polsce.
Rok 2013 można określić jako bardzo udany dla polskiego leasingu.
Podczas gdy po 2012 roku obserwowaliśmy spadek wartości pojazdów drogowych oddanych w leasing o 0,1%, w roku 2013 mieliśmy do
czynienia z korzystniejszą sytuacją, nastąpił wzrost wartości środków
oddanych w leasing o 22,9 % (całkowita wartość 20 721 mln zł netto)
w porównaniu z rokiem poprzednim, a sam rynek pojazdów sfinansował 58,7 % całego polskiego rynku leasingu.
Kategorie pojazdów drogowych, które zanotowały największy wzrost
to samochody ciężarowe pow. 3,5 t (wzrost 33,5% w stosunku do wartości
z zeszłego roku) oraz ciągniki siodłowe, zmiana o 32,7%. Samochody powyżej 3,5 t są jednak ciągle o wiele mniej znaczącą kategorią pojazdów, niż
stale dominujące na polskim rynku 4 kategorie: pojazdy osobowe, ciągniki siodłowe, pojazdy ciężarowe do 3,5 t oraz naczepy i przyczepy. Pojazdy
osobowe, które są na czele klasyfikacji środków oddawanych w leasing,
także osiągnęły duży wzrost o ponad 19,1% w stosunku do roku poprzedniego i stanowią 43% polskiego rynku pojazdów drogowych oddawanych
w leasing. Niewielki spadek udziału w rynku pojazdów do 3,5 t jest głównie
spowodowany ciągle rosnącym zainteresowaniem leasingiem tańszych
pojazdów drogowych i dynamicznym wzrostem pozostałych grup.

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych ZPL

W 2013 leasingiem w transporcie zajmowało się 29 firm zrzeszonych
w Związku Polskiego Leasingu. Zdecydowanym liderem co do liczby i wartości oddanych środków został Europejski Fundusz Leasingowy, który pobił swoich konkurentów o 254,04 mln zł i 3431 oddanych sztuk pojazdów.
Fundusz utrzymał tę pozycję po 2012 roku gdzie także był liderem i na razie
nie wygląda na to, żeby wiele miało się zmienić, ponieważ w I kwartale 2014
roku nadal był na czele zestawienia. Drugie miejsce pod względem wartości
środków, podobnie jak w 2012 r. osiągnął Raiffeisen Leasing Polska (1903,94
mln zł netto), który jednocześnie zaliczył spadek o jedną pozycję w rankingu,
jeżeli chodzi o liczbę oddanych środków transportu na rzecz Getin Leasing
S.A. Spółka ta z roku na rok notuje coraz lepsze wyniki i pnie się w górę zestawienia. W tym roku udało im się dostać na drugie miejsce pod względem liczby środków (19736 szt.) oraz na czwarte miejsce pod względem ich wartości
(1506,99 mln zł netto), „wskakując” tym samym za były BRE Leasing. Trzecie
miejsce klasyfikacji wartości zajmuje PKO Leasing S.A. z wartością oddanych
środków równą 1569,24 mln zł netto.

Bilans
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STILL WYRÓŻNIONY ZA DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
ÔÔ Źródło: Wojciech Podsiadły, InplusPR, Foto: Still

Pierwszy produkowany seryjnie hybrydowy wózek widłowy – RX70 – został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem w konkursie
Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo. Doceniono wykorzystanie surowców wtórnych w jego produkcji oraz skuteczne wdrażanie w proces eksploatacji proekologicznych rozwiązań.
Głównym argumentem przemawiającym za decyzją Kapituły
Konkursu była innowacyjność pojazdu i świadomość konieczności wdrażania oraz upowszechniania proekologicznych rozwiązań
w sektorze logistycznym. Zaprojektowany w celu maksymalnego
ograniczenia kosztów środowiskowych wózek widłowy RX70 Hybrid to pierwszy dostępny w szerokiej dystrybucji pojazd, wykorzystujący zarówno napęd spalinowy, jak i zasilanie elektryczne.
Charakterystyczna dla niektórych gałęzi przemysłu dynamika
pracy pojazdów, wynikająca z konieczności częstego hamowania i przyspieszania, determinuje wdrażanie rozwiązań, które
ograniczą wykorzystywanie dużych ilości energii. Wyposażony
w kondensatory Ultracaps RX70 Hybrid, magazynuje zasoby
uwalniane w trakcie hamowania. Dzięki przetwarzaniu energii
kinetycznej na elektryczną, napęd hybrydowy urządzenia zapewnia o 30% mniejszy poziom spalania w porównaniu z innymi
pojazdami tej klasy.
Projektanci RX70 Hybrid duży nacisk położyli także na wygodę oraz bezpieczeństwo pracy operatora. Regulowanie wysokości masztu, uzależniona od preferencji osoby sterującej, jest
możliwa dzięki użyciu tradycyjnej dźwigni, mini-dźwigni lub joysticka. Dodatkowo, pełną precyzję w manewrowaniu ładunkiem
zapewnia elektryczno-hydrauliczny system podnośnikowy.
O ekologiczności wózka RX70 Hybrid świadczą również rozwiązania wdrażane na etapie konstrukcji pojazdu. Dzięki wyko-

rzystaniu przetworzonych materiałów, w 95% pochodzących
z recyklingu, zdołano znacznie ograniczyć koszty produkcyjne.
W połączeniu z niskimi wydatkami wynikającymi z użytkowania
wózka, stanowią one potwierdzenie ekologiczności, wydajności
oraz produktywności urządzenia RX70 Hybrid.

WIĘCEJ NA

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI PRODUKCYJNEJ MAGAZYNU
ÔÔ Źródło: Hyster, Foto: Hyster

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Hyster, niezawodność to najważniejsza cecha wyposażenia wózków dla
wielu kierowników magazynów. Ale w jaki sposób wytrzymałe i niezawodne wózki wpływają na zwiększenie osiągów magazynu? – Wiemy, jak działają operatorzy, jakie są wobec nich oczekiwania oraz z jakimi przeciwnościami muszą się zmierzyć – mówi
Robert O’Donoghue, kierownik ds. strategii produktów w NACCO Materials Handling Group, wyjaśniając, że spółka ta jest w pełni
zaznajomiona z wszelkimi zastosowaniami wózków w magazynie. – To dlatego firma Hyster poczyniła tak duże inwestycje
w rozwój jednych z najsilniejszych i najbardziej niezawodnych wózków na rynku – dodaje. – Naszym celem jest zapewnienie
ciągłości pracy w przedsiębiorstwie.
Przeprowadzone przez Hyster badanie w głównych sektorach obsługi ładunków jest jednym z najważniejszych czynników
przemysłu na świecie wykazało, że niezawodność sprzętu do wpływających na wydajność pracy magazynu. Problemy wynikające z zawodności sprzętu mają decydujący wpływ ma koszty, przepustowość magazynu oraz wydajność pracy operatora.
O ile niezawodność sprzętu jest jego kwestią kluczową, o tyle
inne czynniki wpływają na realizację innych celów związanych
ze zmniejszeniem całkowitych kosztów eksploatacji sprzętu, takich jak oszczędność energii oraz wzrost osiągów wózka.
– Hyster oferuję pełną gamę sprzętu magazynowego, od
wózków paletowych poprzez wózki podnośnikowe i wysokiego składowania, do wózków do kompletacji zamówień i obsługi ładunków w bardzo wąskich korytarzach (VNA), jak również
elektryczne wózki z przeciwwagą oraz kompaktowe wózki z silnikiem napędzanym LPG. Wszystkie wózki łączy przemyślana
konstrukcja Hyster, zapewniająca ich niezawodność, siłę, niskie
koszty użytkowania oraz oszczędność energii w każdych warunkach zastosowania – mówi.
WIĘCEJ NA
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AX4 OPEN – INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE FIRMY AXIT
ÔÔ Źródło: AXIT

Spółka AXIT wprowadza AX4 OPEN – oprogramowanie nowej generacji oparte na technologii chmury obliczeniowej do samodzielnego konfigurowania systemów logistycznych przez firmy.
AX4 Open to innowacyjne rozwiązanie informatyczne międzynarodowej firmy AXIT – do samodzielnego kształtowania systemów logistycznych na platformie AX4, dostosowanych do
specyficznych potrzeb firm. Umożliwia firmom konfigurowanie
i zarządzanie złożonymi procesami on-line w czasie rzeczywistym. To unikatowe w skali światowej, autorskie rozwiązanie firmy AXIT dalece wykracza poza standardy informatyczne i daje
możliwość firmom, samodzielnego kształtowania procesów
SCM w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Zamiast korzystania z drogich dostawców systemów do opracowywania rozwiązań informatycznych, działy IT firm mogą
samodzielnie (Do „IT” Yourself ), z dowolnego miejsca na ziemi

programować potrzebne aplikacje na bazie gotowych modułów
AX4 Open.
„Pracując nad projektem i funkcjonalnością oprogramowania
firma może sama decydować jak finalne rozwiązanie powinno
wyglądać i funkcjonować. Dodatkowo stosując gotowe już rozwiązania AX4 Open znacznie skraca się czas potrzebny na wdrożenie projektu. To co kiedyś wymagało 10 dniowego programowania, dziś przy pomocy AX4 Open Tools wymaga tylko kilku
godzin” – powiedział Artur Zgoda – Member of Management
Board AXIT.
WIĘCEJ NA

ROZSZERZONE
NOWA KAMERA
OPROGRAMOWANIE DLA
DOZOROWA PANASONIC
SYSTEMÓW DOZOROWYCH Panasonic rozszerzył linię wandaloodpornych kamer siecioÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: WV-SW115

wych, przeznaczonych między innymi do monitorowania banPanasonic wprowadził rozszerzenie oprogramowania WV- komatów. Model WV-SW115 został wyposażony w technolo-ASM200, zwiększające funkcjonalność istniejących systemów gię Super Dynamic, umożliwiającą detekcję twarzy.
zarządzania bezpieczeństwem. Oprogramowanie poprawiające widoczność – Panasonic WV-ASE205 wykorzystuje trzy WV-SW115 wyróżnia szeroki kąt widzenia 104 stopni oraz dyswygląd. Model został zaprojektowany z myślą o nadzotechnologie, mające na celu podniesienie jakości monitoro- kretny
rowaniu takich obiektów, jak banki, sklepy czy hotele. Kamera
wanego obrazu w przypadku słabego oświetlenia czy też trud- o kompaktowym rozmiarze jest odporna na uderzenia oraz
nych warunków pogodowych.
wodę. Ponadto jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym
ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Korekcja tonalna poprawia jasność i kontrast dla każdego obszaru docelowego, dzięki czemu obrazy ginące wcześniej w cieniu
stają się widoczne. Oprócz tego oprogramowanie zapewnia redukcję zakłóceń widoczności związanych z opadami, umożliwiając odfiltrowanie od obrazu efektów powodowanych przez
deszcz lub śnieg. Z kolei redukcja szumów poprzez integrację
sygnału z kilku kolejnych ramek pozwala stworzyć jeden wyraźny obraz.
Ponadto WV-ASE205 daje możliwość dostosowania pracy systemu do własnych potrzeb, co oznacza, że użytkownicy mogą
skonfigurować jego ustawienia w zależności od otoczenia i warunków atmosferycznych. „Nowe oprogramowanie zapewnia
precyzję nagrywania, oferując większą przejrzystość obrazu.
Jest to efektywny kosztowo sposób na udoskonalenie istniejącego systemu zabezpieczeń tak, by gwarantował wychwycenie
wszystkich detali” – mówi Gerard Figols, European Product Manager w Panasonic Security Systems.

warunkom atmosferycznym, a także atakom ze strony wandali.
Technologia Super Dynamic HD oferuje wysoką czułość i wyraźny obraz z możliwością rozpoznawania twarzy, nawet w warunkach mocnego oświetlenia, które może występować np. przy
wejściu do sklepu czy banku. Kamera może pracować zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy przez 24 godziny na dobę.
„WV-SW115 jest cennym uzupełnieniem aktualnej oferty statycznych sieciowych kamer kopułkowych Panasonic. Urządzenie
rejestruje obraz w rozdzielczości HD 720p z prędkością do 30
klatek na sekundę. Dzięki temu użytkownicy zyskują pewność,
że ich obiekty są chronione przez wysokiej jakości system bezpieczeństwa” – mówi Gerard Figols, European Product Manager
w Panasonic Security Systems.
Kamera jest wyposażona w gniazdo dla kart pamięci SDHC/SD
do nagrywania ręcznego i tworzenia kopii zapasowych w razie
awarii sieci. Urządzenie oferuje transmisję obrazu w wielu strumieniach H.264 i JPEG, zapewniając jednocześnie monitoring
w czasie rzeczywistym i nagrywanie w wysokiej rozdzielczości.
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SPROSTAĆ WYMAGANIOM BRANŻY FMCG
ÔÔ Źródło: DSV

Doświadczenie, elastyczność oraz umiejętność ograniczania kosztów to tylko kilka wyzwań, stawianych przez branżę FMCG
przed operatorem logistycznym. Rynek ten jest szacowny w Polsce na ponad 230 mld zł i stanowi bardzo atrakcyjną grupę
docelową dla firm specjalizujących się z logistyce kontraktowej. Jak zatem sprostać wymaganiom związanym z zarządzaniem
dystrybucją produktów szybkozbywalnych?
Jak internauci postrzegają e-handel?
ZAKRES USŁUG RÓŻNORODNY JAK BRANŻA
Ogromne zróżnicowanie produktów i zmienność wolumenów to
najbardziej charakterystyczne cechy branży FMCG, które przekładają się na potrzebę zapewnienia równie dużego wachlarza usług.
„Główne oczekiwania stawiane przed operatorem logistycznym
możemy określić jako osiąganie nieograniczonej elastyczności,
przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższej jakości oraz jak najniższych kosztów. Oczywiście taki zestaw idealnych kryteriów jest
wyzwaniem, które wymaga szczegółowej analizy procesu i próby
dopasowania do siebie często wykluczających się celów” – mówi
Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions. “Dzięki stałej współpracy z naszymi klientami udaje się nam osiągnąć racjonalny kompromis. Jako typowe punkty newralgiczne należy wskazać zmienność wolumenów w ciągu miesiąca, nieregularne zmiany ilości
zamówień związane z działaniami sprzedażowymi, czy też nieplanowane ilości zwrotów zamówień kanału e-commerce.”
ZAWSZE W POGOTOWIU
Wahania koniunktury i wynikająca z nich zmienność potrzeb to
kolejne wyzwanie, przed którym stają operatorzy logistyczni,
obsługujący klientów FMCG. A jak to wygląda w praktyce?

ÔÔŹródło: Gemius

Kim jest polski e-klient, czym się kieruje przy wyborze e-sklepu, a co go
zniechęca do e-zakupów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można
znaleźć w najnowszym raporcie o rynku e-handlu w Polsce przygotowanym przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska.
Raport jest już dostępny stronach www.gemius.pl i www.ecommercepolska.pl. Jak wynika z zaprezentowanych w nim danych 46 proc.
internautów przyznaje, że zdarza się im robić zakupy w sieci. Wśród
kupujących są przede wszystkim ludzie młodzi, dobrze wykształceni,
z większych miast oraz będący w relatywnie dobrej sytuacji materialnej.
Okazuje się, że głównymi czynnikami, które najczęściej wpływają na
wybór danego e-sklepu to atrakcyjna cena (73 proc. internautów podaje to kryterium jako główne w podejmowaniu decyzji o zakupie), niskie koszty wysyłki (60 proc.) oraz promocje i oferty specjalne (52 proc.).
„Dane z raportu wskazują, że ponad połowa respondentów traktuje
niższe koszty dostawy jako czynnik, który skłoniłby ich do częstszych
zakupów internetowych. Jest to dowód na to, że konsument ma coraz
większą wiedzę i świadomość mechanizmów rządzących sprzedażą internetową. A to stawia kolejne wyzwanie wirtualnym sprzedawcom” –
wyjaśnia Patrycja Sass-Staniszewska z Izby Gospodarki Elektronicznej.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

MULTICHANNELING
ZMIENIA BIZNES

SPOŻYWKA RZĄDZI
REKLAMĄ W SIECI

Polscy internauci robią zakupy w sieci już nie tylko na ekranach
komputerów. Korzystają z laptopów, tabletów, smartfonów
i e-booków. Zaczynają na ekranie telefonu, a kończą na domowym PC. Choć rośnie znaczenie zakupów mobilnych, użyteczność stron www nadal kuleje.

Firmy z branży spożywczej, telekomunikacyjnej oraz higienicznej mają największy udział w polskim rynku reklamy internetowej. Tak wynika z raportu firmy Gemius na temat aktywności
reklamowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

ÔÔ Źródło: Gemius

Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Gemius dla
e-Commerce Polska, co trzeci polski internauta już przynajmniej
raz zrobił zakupy w sieci za pomocą smartfona, a co piąty tabletu.
Niemal 4 proc. w tym celu wykorzystuje czytnik e-booków. Jednak nadal najczęściej e-klienci dokonują zakupu za pośrednictwem laptopa (86 proc.) i komputera stacjonarnego (69 proc.).
Badania pokazują także, że ponad połowa internautów, spośród
tych, którzy nabywają produkty w sieci przy pomocy różnych
urządzeń, rozpoczyna zakupy na ekranie telefonu, a kończy na
komputerze lub tablecie.
– Przejście od pecetów do tabletów i smartfonów zmienia biznes – komentuje Mateusz Gordon, ekspert od e-handlu z firmy
Gemius. – Rosnąca liczba urządzeń mobilnych oznacza w praktyce
zupełnie inne zachowania ich użytkowników. Odnosi się to do form
spędzania czasu wolnego, częstotliwości przeglądania treści w sieci,
jak również zakupów. Polacy korzystają z wielu kanałów sprzedaży
naraz. Świadomość tego trendu powinna się przekładać na nowy
model obecności biznesowej w sieci – tłumaczy Gordon.

ÔÔ Źródło: Gemius

Które branże mają największy udział w rynku reklamy online
w Polsce? Okazuje się, że blisko 40 proc. należy do firm z branży
spożywczej (13 proc.), telekomunikacyjnej (13 proc.) i higienicznej (12 proc.). Natomiast najmniej kampanii reklamowych w polskiej sieci dotyczy turystyki, sprzętu IT i multimediów (2 proc.).
„Branże FMCG oraz telekomunikacyjna plasują się niezmiennie od kilku lat w czołówce branż pod względem aktywności
reklamowych” – komentuje Michał Wiśniewski, ekspert firmy
Gemius od reklamy w sieci. – “W dużej mierze wynika to z relatywnie dużej liczby reklamowanych produktów, zarówno szybko rotujących, jak i tych od telekomów. Niezależnie od tego czy
mamy do czynienia z kampanią wprowadzającą nowy produkt
czy działaniami podtrzymującymi jakąś markę – wymusza to
stałą obecność w mediach, w tym w dużej mierze w Internecie.
Dodatkowym czynnikiem, jest często zmieniająca się egzekucja reklamy, prześciganie się w pomysłach jak skutecznie zareklamować produkt by w następstwie działań marketingowych
zszedł on ze sklepowej półki” – wyjaśnia Wiśniewski.
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Spotkanie specjalistów
branży FMCG
ÔÔRedakcja, Foto: Log4.pl

Ponad 200 uczestników, przedstawicieli producentów, dystrybutorów, sieci handlowych,
detalistów oraz dostawców usług spotkało

się w Hotelu Radisson BLU Centrum, 29 maja
w Warszawie, na ECR Forum for Cooperation
2014, gdzie dzielono się doświadczeniami dotyczące optymalizacji rozwiązań dla konsumentów. Odbywające się co roku Forum Współpracy,
to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży
FMCG, minione spotkanie, było już czwartym,
na którym spotkali się uczestnicy łańcucha dostaw, reprezentujący międzynarodowy biznes.
Organizatorem wydarzenia było ECR Polska,
stowarzyszenie zrzeszające największe na rynku przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
świadczące usługi na rzecz branży produktów
szybkozbywalnych. To spotkanie specjalistów
obsługi łańcuchów dostaw, którzy prezentowali najlepsze rozwiązania, stosowane z powodzeniem w obsłudze klientów. Ta wymiana

doświadczeń jest znakomitym sposobem na
podnoszenie standardów obsługi klientów, ciągłego wzrostu ich jakości i efektywności.
Tymi doświadczeniami ze słuchaczami dzieli
się w panelu głównym Francois Colombie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan w Polsce
i na Ukrainie, Pierre Detry, Prezes Nestle Polska,
największego producenta żywności, Ewald Raben, CEO Grupy Raben, jednego z największych
operatorów logistycznych w Polsce, Ireneusz
Kazimierczyk, Prezez Zarządu Merlin.pl, najszybciej rozwijającego się sklepu internetowego w Polsce, oraz Ken Hughes, CEO GlacierConsulting, europejskiej klasy ekspert od zachowań
nabywców i shopper marketingu.
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REKLAMA

Paczkomaty InPost we Włoszech
ÔÔŹródło: InPost

Paczkomaty InPost przyspieszają ekspansję na włoskim rynku pocztowo-kurierskim.
Dzięki umowie podpisanej z Carrefour Italia
do końca 2014 roku w placówkach kluczowego gracza sprzedaży detalicznej zainstalowanych zostanie 200 Paczkomatów InPost.
W ramach nawiązanej współpracy, Carrefour
Italia stanie się strategicznym partnerem lokalizacyjnym sieci Paczkomatów InPost we
Włoszech, która do końca 2015 roku obejmie
1000 terminali.
Współpraca z Carrefour Italia zakłada instalację Paczkomatów InPost zarówno wewnątrz
placówek handlowych, jak i w lokalizacjach na
zewnętrz sklepów. Rewolucyjne terminale do
samodzielnego nadawania i odbierania przesyłek zostaną rozlokowane w punktach: Carrefour Hypermarkets, Carrefour Market oraz
Carrefour Express. Placówki, w których klienci
będą mogli skorzystać z maszyn InPost, wybrano kierując się kryterium najdogodniejszej lokalizacji – spośród blisko 1200 supermarketów
Carrefour we Włoszech.
Z początkiem 2014 roku, InPost zintensyfikowała działania związane z rozwojem
sieci innowacyjnych terminali we Włoszech.
W ostatnim czasie nawiązała strategiczne porozumienie o współpracy z TNT Express Italy,
na mocy którego TNT będzie odpowiedzialny
za obsługę logistyczną terminali InPost. W połowie lutego spółka sfinalizowała także porozumienie z Banzai, największą włoską platformą e-commerce.
WIĘCEJ NA
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Pall-Ex Polska zrzesza już
20 firm transportowych
ÔÔŹródło: Pall-Ex

Stosped został partnerem regionalnym sieci
Pall-Ex w Małopolsce. To już 20 firma transportowa w Polsce, która zdecydowała się na
współpracę z Pall-Ex. Stosped to spółka zajmująca się transportem ładunków zarówno
na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Firma świadczy także usługi w zakresie magazynowania, logistyki oraz spedycji. – Zdecydowaliśmy się na współpracę z Pall-Ex ze względu
na możliwość obniżenia kosztów transportu
i wprowadzenia nowych usług. Do niedawna
realizowaliśmy przede wszystkim przewozy
całopojazdowe. Dzięki nawiązaniu współpracy
z Pall-Ex Polska, poszerzyliśmy ofertę o transport ładunków drobnicowych. Udostępniliśmy
także naszym klientom system Track & Trace
umożliwiający śledzenie przesyłek. – wyjaśnia
Mateusz Stokłosa, współwłaściciel Stospedu.
Stosped nawiązał współpracę z Pall-Ex w marcu
br. Mimo krótkiej współpracy z siecią, spółka pod-

Branża transportowa
oszczędza na walutach
ÔÔŹródło: AKCENTA

Z obserwacji AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej wymianę walut i płatności zagraniczne,
wynika, że przewoźnicy coraz mocniej poszukują
oszczędności w obszarze operacji walutowych
i kursów wymiany. Liczba klientów z branży
transportowej wzrosła w AKCENCIE w ciągu
ostatnich 3 miesięcy aż o ponad 10 proc.!
Branża transportowa od kilku lat zmaga się
z wieloma problemami. Jak w styczniu br. podał
Dziennik Gazeta Prawna za Instytutem Transportu Drogowego, liczba wniosków o pozwolenia na
prowadzenie działalności transportowej w latach
2007-2013 zmniejszyła się o blisko 50 proc. Jednocześnie przewoźnicy chcą za wszelką cenę ratować topniejące marże, które zgodnie z badaniem
Europejskiego Funduszu Leasingowego „Transport pod lupą”, są aż dla 82 proc. firm jednym z największych zagrożeń. Marże są minimalne w związku z ogromną konkurencją, a tej według badania
EFL obawia się 62,2 proc. przewoźników.
„Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w branży transportowej to wielka sztuka. W obecnej
sytuacji na rynku wzrost marży mogą zapewnić
tylko oszczędności, minimalizowanie kosztów.
Niestety prawda jest taka, że przewoźnicy wykorzystali już większość sposobów. Jedynym polem, gdzie oszczędności można wygenerować,
jest według nas wymiana walut po najlepszych
kursach, zbliżonych do kursów międzybankowych oraz korzystanie z bardzo niskich lub zerowych opłat za przelewy” – mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce.

pisała już pierwsze umowy na przewozy drobnicowe. – Transport zlecają przede wszystkim firmy
z branży produkcyjnej, z którymi do tej pory nie
współpracowaliśmy – mówi Mateusz Stokłosa.
Stosped to już 20 partner regionalny Pall-Ex
w Polsce. Pall-Ex to utworzona w 1996 r. w Wielkiej Brytanii sieć przewozów drobnicowych,
zrzeszająca niezależne, lokalne firmy transportowe. Obecnie Pall-Ex współpracuje z ponad
200 przewoźnikami w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Francji, we Włoszech
i w Polsce. W najbliższym czasie firma planuje
uruchomienie sieci w Turcji, w Niemczech,
w Skandynawii oraz w Czechach i na Słowacji.

Społecznie odpowiedzialny
biznes w DSV

DACHSER DIY
LOGISTICS
W HISZPANII
ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, działający globalnie operator
logistyczny, rozwija w Hiszpanii specyficzny model logistyki B2C, realizując
dostawy zamówionych w sklepie DIY
wyrobów od producenta bezpośrednio do klienta. Ten sposób dystrybucji
świetnie się sprawdza na wyjątkowym
hiszpańskim rynku DIY, którego wartość
szacowana jest na 3,4 mld euro.

ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

Doroczne podsumowania roku w Grupie DSV
obejmują, poza szczegółowymi wynikami finansowymi, raport dokumentujący realizację
celów w ramach działań CSR.
Na początku II kwartału grupa opublikowała
zestawienie za 2013 r. wraz z osiągniętymi celami i założeniami na kolejne 12 miesięcy. Grupa DSV już w 2009 roku przyłączyła się do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych,
UN Global Compact. Podstawowym celem
projektu jest dbanie o zrównoważony rozwój
gospodarki światowej, walka z korupcją i dyskryminacją, zapewnienie inkluzji społecznej
oraz skuteczną ochronę środowiska.
Głównymi założeniami polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach działalności
DSV Road, Solutions oraz Air & Sea, jest zarówno
zmniejszenie emisji CO2, jak i zminimalizowanie
poboru energii niezbędnej do codziennej działalności biznesowej poszczególnych spółek. Od
początku 2011 roku wszystkie dywizje DSV rokrocznie otrzymują wytyczne, dotyczące redukcji
dwutlenku węgla oraz zużycia prądu. Według
raportu opublikowanego 22 kwietnia, dywizji
drogowej DSV Road udało się zmniejszyć produkcję CO2 o 14 proc., a transportowi lotniczemu i morskiemu, odpowiednio o 10 proc. i 19
proc. względem 2010 roku.

Niekwestionowany ekspert w logistyce
międzynarodowej – firma Dachser na
terenie Hiszpanii współpracuje z dwoma spółkami: Azkar oraz hiszpańskim
Dachser Air & Sea Logistics. Kooperacja
dotyczy zarówno rynku krajowego, jak
i obsługi przesyłek w imporcie oraz eksporcie. „Działamy w atmosferze oczekiwania” – tak Ralf Meistes, szef usługi
Dachser DIY Logistics, opisuje nastroje
na Półwyspie Iberyjskim, gdzie operator
prowadzi intensywną działalność. Ralf
Meistes jest w ścisłym kontakcie zarówno
z producentami, jak i marketami DIY, stąd
jego doskonała znajomość europejskiego rynku i nastrojów. „Hiszpanie są przekonani, że kryzys się kończy” – podkreśla.
Hiszpańscy producenci mają apetyty
na zwiększenie sprzedaży w Europie, tak
samo jak detaliści. Obie strony do osiągnięcia swoich celów potrzebują niezawodnego systemu dystrybucji. „Dzięki
współpracy z nami, dostawca może zagwarantować sieciom DIY, że wszystkie
dostawy dotrą na czas” – wyjaśnia Ralf
Meistes.
WIĘCEJ NA
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P3 BUDUJE DLA ZAPAROH W POINTPARK POZNAŃ
ÔÔ Źródło: Redakcja, Foto: Log4.pl

W dniu 5 maja br. PointPark Properties (P3), inwestor, deweloper, zarządca obiektów magazynowych i przemysłowych,
wbudowała pierwszą kolumnę pod budowę obiektu produkcyjnego oraz powierzchni magazynowej w PointPark Poznań.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnej władzy,
inwestora, developera i zaproszeni dziennikarze prasy branżowej. Obiekt o łącznej wielkości 11.252 m2 budowany jest dla
angielskiego dystrybutora mebli Sofa.com. Budowa obiektu
rozpoczęła się na początku marca, a jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień. Powierzchnia w budowanym obiekcie
podzielona będzie na przestrzeń produkcyjną – 4.386 m2,
przestrzeń magazynową – 6.201 m2 oraz 665 m2 powierzchni
biurowej.

Inwestycja potwierdza czołową pozycję PointPark Poznań, strategicznie położonego parku logistycznego w zachodniej Polsce
dla nowych zakładów produkcyjnych. PointPark Poznań posiada
bardzo dobrą lokalizację, około 10 km od Poznania, w pobliżu
autostrady A2, która od 2012 roku zapewnia Warszawie połączenie do Berlina i Europy Zachodniej. Łączna powierzchnia parku
wynosi 194.569 m2, obejmując w tym możliwości w zakresie BTS
przy ważnych pozwoleniach na budowę kolejnych czterech budynków o łącznej powierzchni 88.000 m2.
W swoim wystąpieniu Piotr Bzowski, Dyrektor ds. Leasingu i Rozwoju P3 w Polsce powiedział: „Wzniesienie pierwszej
kolumny dla nowego obiektu to dla nas ważne i symboliczne

wydarzenie, które potwierdza rozwój P3. Cieszymy się, że firmy
takie jak Sofa.com darzą nas zaufaniem i powierzają nam budowę nowych obiektów w naszych parkach. PointPark Poznań ma
około 88.000 m2 dostępnej przestrzeni i jest doskonale zlokalizowany pod kątem dojazdu do autostrady A2 i połączeń kolejowych z resztą kraju i Europą Zachodnią. Atuty naszego obiektu potwierdza sukces firm, takich jak, między innymi, PF Logo
Express, CEVA Logistics, DHL Supply Chain, Transpol CI, Hager
Polo, Wheels Logistics i Norbert Dentressangle, które już tam się
ulokowały i którym udało się przyciągnąć wielu wykwalifikowanych pracowników.”

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo – Wschodniej
ÔÔŹródło: JLL

Z danych JLL wynika, że w I kw. 2014 r. w Europie Środkowo – Wschodniej zrealizowano
transakcje inwestycyjne o wartości ok. 1,37
mld euro, co oznacza 19% wzrost w porównaniu do I kw. roku ubiegłego (ok. 1,15 mld euro).
Polska zarejestrowała aż 69% (ok. 940 mln
euro) udział w wolumenie wszystkich umów
kupna/sprzedaży, wyprzedzając m.in. Czechy
(16%), Słowację (5%), Węgry (4%) czy Rumunię
(1%). Na Bułgarię, Chorwację, Serbię i Słowenię przypadło pozostałe ponad 5% ogólnego
wolumenu inwestycyjnego. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość transakcji sfinalizowanych w I kw. zostało zainicjowanych jeszcze
pod koniec zeszłego roku.
Troy Javaher, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej,
JLL, komentuje: „Po I kw. Polska pozostaje
wiodącym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo – Wschodniej, przed Czechami.
Widzimy jednak istotne ożywienie na rynku
słowackim, węgierskim i rumuńskim. Naszym
zdaniem wzrośnie również aktywność w obszarze transakcji portfelowych. Spodziewamy
się, że łączna wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo
– Wschodniej na koniec 2014 r. będzie porów-

nywalna lub nawet wyższa od bardzo dobrego
rezultatu zarejestrowanego w roku ubiegłym.
Z danych JLL wynika, że największy – pod
względem wartości – udział w łącznym wolumenie umów kupna/sprzedaży w Europie
Środkowo – Wschodniej przypadł na segment
biurowy (56%) oraz handlowy (29%). Na segmenty magazynowy i hotelowy przypadło odpowiednio 9% i 6%.
Największą transakcją w I kw. br. we wszystkich segmentach rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej
była sprzedaż przez BlackRock prestiżowego
biurowca Rondo I w Warszawie – do Deutsche
Asset & Wealth Management za ok. 300 mln
euro. Sektor handlowy zdominowała transakcja sprzedaży przez Trigranit, Europa Capital
oraz PKP centrum handlowego Poznań City
Center na rzecz konsorcjum tworzonego przez
fundusz Resolution i ECE Fund, za nieujawnioną kwotę. Na rynku nieruchomości magazynowych największą umową kupna/sprzedaży
było przejęcie przez Hillwood od Standard Life
Investments Panattoni Park Wrocław i Panattoni Park Błonie I.
WIĘCEJ NA
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GOODMAN KUPUJE
17 HA W POZNANIU
ÔÔ Źródło: JLL

Specjaliści ds. transakcji gruntowych JLL
zrealizowali transakcję sprzedaży terenu
przemysłowego w Swadzimiu, należącego do przedsiębiorstwa Werner Kenkel.
Działkę o powierzchni 17 ha nabył Goodman Poland, który na jej terenie zrealizuje nowy obiekt logistyczny dla jednego
ze swoich klientów. Na sukces transakcji
duży wpływ miała zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzona przez JLL.
Maciej Madejak, Head of Business Development Poland, Goodman Poland, komentuje: „Na terenie działki w Swadzimiu
zrealizowany zostanie projekt magazynowo – biurowy dla jednego z czołowych
graczy branży spożywczej. To już kolejna
transakcja zakupu gruntu inwestycyjnego, zrealizowana przez Goodman w ostatnim czasie wspólnie z JLL. Bardzo dziękujemy wszystkim stronom transakcji za
udaną współpracę”.
WIĘCEJ NA
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WYNIKI
I OCZEKIWANIA
MLP GROUP S.A.
ÔÔ Źródło: MLP

MLP Group S.A. opublikowało skonsolidowane wyniki za I kwartał 2014 r. Obroty dewelopera powierzchni magazynowych wzrosły r./r. o 3,6% do poziomu
24,1 mln zł. Dzięki zawieranym nowym
umowom najmu Zarząd Grupy spodziewa się znacznego przyspieszenia dynamiki przychodów w kolejnych okresach.
W I kwartale 2014 r. skonsolidowane obroty MLP Group S.A. wzrosły r./r. o 3,6%
do 24,1 mln zł. Ich głównym źródłem są
przychody osiągane z czynszów z najmu.
W pierwszych trzech miesiącach tego
roku deweloper powierzchni magazynowych wypracował 0,9 mln zł zysku netto
w porównaniu z 12,5 mln zł w tym samym
okresie poprzedniego roku. Na taką sytuację przełożył się niższy zysk osiągnięty z aktualizacji wyceny nieruchomości
inwestycyjnych. W I kwartale br. wyniósł
1,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było
to 16,0 mln zł.

KOLEJNY ETAP BUDOWY AMAZON
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych informuje o postępie prac
w poznańskiej i wrocławskiej inwestycji dla firmy Amazon. Obecnie pod Poznaniem
trwa budowa węzła na drodze DK92 z dwoma rondami. Sam węzeł osiągnie blisko
113 metrów długości. Inwestycja ta ma zapewnić komunikację z obiektem magazynowym, którego finalne ukończenie zaplanowano na sierpień br.
Realizowana budowa obiektu magazynowego dla firmy Amazon w podpoznańskich
Sadach, w gminie Tarnowo Podgórne rozpoczęła się pod koniec 2013 roku, a odbywający się w szybkim tempie postęp prac pozwolił na rozpoczęcie kolejnego etapu. Jest
nim budowa węzła typu WB na drodze DK92. Będzie on posiadać dwa ronda oraz łącznice wraz z pasami włączenia i wyłączenia, drogi serwisowe, drogi dojazdowe i drogę
gminną w ciągu budowanego wiaduktu. Węzeł będzie oświetlony, dzięki czemu zachowane zostanie bezpieczeństwo jego użytkowania. Osiągnie on blisko 113 metrów
długości i do jego budowy zużytych zostanie ponad 257 ton stali. Wartość inwestycji
to 19 mln zł.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Krakowski rynek nieruchomości

Transakcja na rynku obiektów
logistycznych w Polsce

ÔÔŹródło: CBRE

CBRE, największa na świecie firma doradcza w sektorze nieruchomości
komercyjnych, wspólnie z firmą doradztwa personalnego Randstad,
opracowała “Kraków Investors’ Guide”, kompleksowy przewodnik po krakowskim rynku nieruchomości komercyjnych, prezentujący potencjał
i możliwości, jakie miasto oferuje inwestorom. Przewodnik ten zawiera
najnowsze dane z krakowskiego rynku nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych oraz analizę obecnej sytuacji na rynku pracy.
RYNEK BIUROWY I SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU
Kraków, z zasobem nowoczesnej powierzchni biurowej na poziomie
635.000 mkw., zajmuje drugie miejsce pod względem rozmiaru rynku
biurowego w Polsce. Stopa pustostanów we wszystkich budynkach
biurowych w Krakowie, włączając w to budynki zajęte przez właścicieli,
wyniosła ok. 5% pod koniec 2013 r. Oznacza to, iż od zaraz dostępne jest
31.000 mkw. biur.
W porównaniu do innych miast regionalnych w Polsce, stawki czynszowe pozostają w Krakowie na relatywnie wysokim poziomie. Obecnie,
czynsze za najlepsze biura wahają się między 13,50 i 16,00 EUR/mkw./
miesiąc. Przeciętne stawki transakcyjne w nowych obiektach wynoszą
około 13,00 – 14,00 EUR/mkw./mies. Koszty eksploatacyjne w nowoczesnych budynkach biurowych to około 13,00 – 15,00 PLN miesięcznie
za mkw. Kraków jest uznawany za najważniejszy ośrodek działalności
przedsiębiorstw sektora BPO / SSC, nie tylko na gruncie krajowym, ale
też w całym regionie.

ÔÔŹródło: C&W

Fundusz Select Property Fund firmy Standard Life Investments sprzedał
portfel nieruchomości logistycznych w Polsce firmie Logicor, europejskiej platformie logistycznej firmy Blackstone i wiodącemu operatorowi
nowoczesnych obiektów w Europie, za 118,2 mln euro. Uzyskane środki
zostaną zainwestowane w aktywa o większym potencjale wzrostu na
rynkach, na których w wyniku ożywienia gospodarczego rosną czynsze
i popyt najemców.
Portfel nieruchomości wybudowanych przez Standard Life Investments oraz PDC w latach 2007-2008 obejmuje siedem wysokiej jakości obiektów logistycznych oferujących ponad 200.000 mkw. GLA
powierzchni magazynowej i biurowej oraz działkę inwestycyjną o powierzchni 70.000 mkw. w trzech parkach w strategicznych lokalizacjach:
w Mysłowicach na Górnym Śląsku, Strykowie w Polsce Centralnej i Robakowie pod Poznaniem.
W czasie kryzysu finansowego portfel nieruchomości logistycznych
stanowił bezpieczną inwestycję, która spełniała oczekiwania międzynarodowych najemców. Jednak zgodnie z polityką Standard Life Investments, fundusz Select Property Fund obecnie planuje inwestycje
w aktywa o większym potencjale wzrostu i koncentruje się na sektorach
biurowym i handlowym w głównych miastach europejskich oraz Tokio
ze względu na prognozowany coraz szybszy rozwój tych rynków w następnych kilku latach.

WIĘCEJ NA
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Wrocław Business Park
wynajęty w całości
ÔÔŹródło: AXI IMMO

P3 BUDUJE DLA TNT EXPRESS
W ARABII SAUDYJSKIEJ
ÔÔ Źródło: P3, Foto: P3

PointPark Properties (P3), wyspecjalizowany inwestor, deweloper i zarządca obiektów magazynowych, rozpoczął budowę węzła do dystrybucji lotniczej i drogowej
o powierzchni 10.000 m2 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym King Fahd w Dammam (Arabia Saudyjska). Obiekt budowany pod klucz, jako pierwszy projekt P3
w kraju leżącym w rejonie Zatoki, będzie flagowym punktem TNT Express w regionie. Jego budowa została rozpoczęta zaledwie kilka miesięcy od ukończenia przez P3
podobnego obiektu na lotnisku w Bratysławie.
Ian Worboys, CEO P3, powiedział: „Centrum dystrybucji ekspresowej stanowi niełatwe wyzwanie dla projektantów – ich zadaniem jest bowiem połączenie maksymalnej prędkości i efektywności działania. Zwiększone zapotrzebowanie na możliwości
dostępu i wymogi bezpieczeństwa są dodatkowo zintensyfikowane, gdy centrum
jest budowane na terenie lotniska. Udane wykonanie węzła lotniskowego w Bratysławie w ostatnich miesiącach umożliwiło naszym zespołom uzyskanie większej
wiedzy na temat sposobu działania agencji lotniskowych, co powinno pomóc w zapewnieniu sprawnego wykonania budynku w Dammam. Doskonała współpraca ze
strony rządu saudyjskiego i władz lotniska świetnie prognozuje przyszłym projektom w regionie GCC”.
WIĘCEJ NA

INWESTYCJA WARTA 24 MILIONY EUR
ÔÔ Źródło: Panattoni

Konsultanci AXI IMMO doradzali firmie Aviva Investors, właścicielowi Wrocław Business
Park, przy wynajmie powierzchni magaznowo-biurowej w ramach wrocławskiej inwestycji. Projekt o łącznej powierzchni 9 300 mkw.
został skomercjalizowany w 100%. Wrocław
Business Park to kompleks, który powstał z myślą o najemcach zainteresowanych mniejszymi
modułami magazynowymi. Park zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta,
w dzielnicy Psie Pole w pobliżu drogi nr 8 (Wrocław – Warszawa) i budowanej trasy ekspresowej S8. Dogodne położenie na terenie miasta
umożliwia szybką i efektywną organizację dystrybucji we Wrocławiu i okolicach. Kompleks
tworzą dwa budynki magazynowo – biurowe
o powierzchni 4 800 mkw. i 4 500 mkw.
Najemcami Wrocław Business Park są m.in. firma kurierska FedEx oraz czołowy dystrybutor płyt,
półproduktów z tworzywa sztucznych Plastics
Group i inni. – Cieszy nas, że projekt spotkał się
z pełnym zainteresowaniem ze strony najemców.
Lokalizacja i efektywność powierzchni to tylko wybrane zalety inwestycji, które wpłynęły na wzrost
atrakcyjności oferty i sukces biznesowy projektu
– powiedział Wojciech Banaś, Associate Director,
Fund Management – Europe Aviva Investors.
Wrocław to obecnie z jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków magazynowo
– logistycznych w kraju. Zapotrzebowanie na
wysokiej jakości powierzchnię magazynową
o różnych formach w regionie rośnie. W 2013 r.
wynajęto ponad 450 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Nadal brakuje inwestycji typu „small business units”, czego dobrym
przykładem jest pełna komercjalizacja projektu
Wrocław Business Park – dodał Hubert Wojtera,
Industrial and Logistic Consultant AXI IMMO.

Jedna z największych tegorocznych inwestycji przemysłowych o wartości przekraczającej 650 mln koron czeskich (ponad 24 mln EUR) powstaje w miejscowości
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Tachovsko, niedaleko Ostrova u Stribra. Tutejszy kompleks Panattoni wzbudził zainteresowanie Steelcase Inc., światowego lidera produkcji wysokowydajnych rozwią- Raport „Offices: Going
zań biurowych. Deweloper zrealizuje dla tej firmy obiekt o powierzchni 27 000 m², Green in CEE”
odpowiadającej czterem boiskom piłkarskim, co stanowi pięciokrotność średniego ÔÔŹródło: JLL
kontraktu na rynku czeskim. Nowy obiekt typu BTS powinien być ukończony na jeMiędzynarodowa firma doradcza JLL prezensieni. Pracę znajdzie w nim około 300 osób.
„Pojawienie się w ostatnim czasie kilku nowych dużych inwestorów pokazuje, że czeska gospodarka wraca do dobrej kondycji.
Potrzebujemy nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy utracili je podczas recesji. Widzę
na horyzoncie kilka nowych dużych projektów i z przyjemnością chciałbym podkreślić,
że nasz rząd stworzy im korzystne warunki
realizacji zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami o napływie nowych inwestycji
jako priorytecie rządowym”, powiedział Jan
Mládek, Minister Przemysłu i Handlu.

Tym samym, Panattoni Park Stříbro przyciągnął właśnie drugiego znaczącego inwestora w relatywnie krótkim czasie – około
miesiąc temu duży niemiecki producent
z branży motoryzacyjnej ogłosił powstanie
kilkuset nowych stanowisk pracy na terenie
parku. „Panattoni Park Stříbro to jeden z naszych najlepszych parków przemysłowych,
nie tylko w skali Czech”, potwierdza Pavel
Sovička, Dyrektor Zarządzający Panattoni Europe Czechy.
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tuje raport „Offices: Going Green in CEE”, analizujący trendy związane ze zrównoważonym
budownictwem na rynku nieruchomości biurowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Zgodnie z dyrektywą 2010/31/EU, od 2020 wszystkie
nowo powstające budynki w Unii Europejskiej
będą musiały udowodnić, że są obiektami o niemal zerowym bilansie energetycznym. Pakiet
ustaw klimatycznych wyznaczających kierunki
polityki ekologicznej państw członkowskich zakłada np. konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
WIĘCEJ NA
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RATUNKU! POMOCY!
ÔÔ Marek Jędra, Foto: jedra.pl

Jakiś czas temu, poszukując nawet drobnych dodatkowych
źródeł wolnego czasu, pogniewałem się na telewizor. Nigdy
nie darzyłem telewizji specjalnym uczuciem, co w rozmowach
z innymi, obnażało moje ponadprzeciętne zacofanie w tej dziedzinie. Oglądałem jedynie od czasu do czasu programy informacyjne, lecz narastająca w kanałach ilość reklam i wałkowane do znudzenia tematy dyżurne, przybliżały mnie do stanów
nerwicowych. Odkąd zupełnie przestałem oglądać telewizję,
zauważyłem że życie w tym kraju może być całkiem fajne i spokojne. Nie mogłem sobie jednak pozwolić na zupełne odcięcie
się od informacji. W dobie wszechobecnych mediów mógłbym
przecież ryzykować kompletnym ośmieszeniem, gdyby jakiś
reporter zaczepił mnie z kamerą na ulicy i zadał na przykład
pytanie, o ilość pochodów związanych z obchodami najbliższego święta narodowego. Nie znając na to pytanie odpowiedzi, spłonął bym ze wstydu niczym indyk przechodzący przez atmosferę. Co nieco o świecie i własnym kraju muszę zatem wiedzieć. Postawiłem więc na internet.
Zachwycony wspaniałymi możliwościami internetu, sam zacząłem świadomie wybierać źródła informacji. Wykazując odrobinę
sprytu podczas wyszukiwania, mogłem szybko dotrzeć do różnych punktów widzenia na temat tego samego wydarzenia. To
oczywiście miewa swoje wady, kiedy na przykład na temat dendrologii wypowiadają się dwa przeciwstawne ugrupowania polityczne, jednak wtedy zawsze jest możliwość błyskawicznej zmiany rodzaju przyswajanych informacji, na powiedzmy najnowsze
doniesienia z dziedziny demonologii. W internecie czułem że
wykorzystuję swój czas świadomie, a co najważniejsze, żadnego
artykułu tuż przed jego kulminacją, nie przerywał mi spot reklamowy, zachęcający do natychmiastowego zakupu pigułek na zaparcia. Błogi zachwyt nie trwał jednak długo. Z czasem na coraz
większej ilości stron internetowych zaczęły się pojawiać reklamy.
Najpierw całkiem niewinne w postaci małych zdjęć czy banerów,
jednak później, ktoś o wybitnych zdolnościach w dziedzinie pozyskiwania sympatii internautów wymyślił wyskakujące okienka.
No dobrze, pomyślałem, ludzie muszą jakoś zarabiać, więc cóż
mi szkodzi nadusić raz na jakiś czas krzyżyk i czytać spokojnie
dalej. Przeliczyłem się jednak bardzo, myśląc że to zjawisko nieszkodliwe.
Z miesiąca na miesiąc wyskakujące reklamy zaczęły się rozmnażać na wielu stronach niczym króliki w Australii. Pozbywanie
się tych niechcianych intruzów zaczęło mi zajmować sporo czasu. Wielkim stresem była dla mnie już sama myśl, że zaraz wejdę
na jakąś stronę i będę zmuszony do stoczenia ogromnej walki
z niezmiernie inteligentnymi wyskakiwaczami. No bo nie mamy
już przecież dzisiaj zwykłych wyskakujących reklam. Są takie które można odstrzelić oraz takie które niby można, ale próba trafienia myszą w krzyżyk przypomina raczej łapanie w środku nocy
przy zgaszonym świetle komara. Są wreszcie najinteligentniejsze
z nich, w których czegokolwiek byśmy nie dotknęli to i tak przekierują nas tam gdzie chcą. Część z nich w ramach dodatkowego
bonusu oraz wychodzenia na przeciw potrzebom internauty, zaproponuje nam błyskawicznie kilka innych wyskokowych informacji, kompletnie zasłaniających cały ekran. Wtedy poirytowany do granic możliwości, zmuszony jestem rozpocząć walkę na

śmierć i życie! Wymachując kursorem myszy po ekranie niczym
Wołodyjowski szablą, morduję kolejne reklamy tak szybko jak
potrafię. Oczywiście żeby nie było wątpliwości, zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy je tam zamieścili, zapamiętuję w ułamku
sekundy kolejne produkty, oferty, wysokości rabatów, adresy
stron, numery telefonów i wiele więcej. Dodatkowo na moje
nieszczęście, producenci wyskakujących reklam wiedzą chyba
doskonale o mojej kolejnej ułomności, czyli kompletnym upośledzeniu umysłowym w zakresie gier komputerowych. Mogą
więc bezkarnie liczyć na mój znacznie słabszy refleks w pojedynku z wielowyskokowością. Ponieważ jednak ten proceder trwa
już bardzo długo, a nie chciałem dać za wygraną, postanowiłem
poszukać antidotum na tę malarię.
Bez większego trudu z odsieczą przyszły informacje o specjalnych aplikacjach, które blokują wyskakujące paskudztwa.
Czytając jednak odrobinę więcej o addblock’ach i addblock
plus’ach, natknąłem się na opinie części właścicieli darmowych
stron, którzy przyrównywali blokowanie wyskakujących reklam
do czynów prawie tak niegodziwych, jak wyzysk nieletnich do
pracy w kamieniołomach. Wtedy zrobiłem się dwa razy większy
ze złości i zdałem sobie sprawę, że albo ktoś czegoś kompletnie
nie ogarnia albo leci sobie w przysłowiowe gumy. Reklama jest
zjawiskiem zaledwie odrobinę młodszym od świata ożywionego. Nie mam więc do niej żalu że jest. Być może gdyby jej nie
było nie istniałbym dzisiaj w ogóle, lub byłbym zupełnie innym
zlepkiem białek. Gdyby moi przodkowie nie reklamowali się odpowiednio swoim partnerom, to patrząc obiektywnie na fakty,
być może największa moja część przeżywałaby swoją świetność
w postaci schabowego, który co gorsza został już jakiś czas temu
zjedzony, przez na przykład bogu ducha winnego pracownika
agencji reklamowej. Reklama może być przecież interesująca,
kształcąca a nawet może przybierać formę sztuki. Nie zgodzę się
jednak ze stwierdzeniem, że w jakiejkolwiek agresywnej formie
przyniesie pozytywne efekty w dłuższym czasie. Dlaczego zatem
nie zauważają tego inni? Dlaczego jest ich tak wielu?

Cd...na blogu
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