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NOWY PREZES UPS

Dachser nagrodzony za film
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

ÔÔ Źródło: UPS

David Abney, lat 58, zostanie jedenastym dyrektorem generalnym w 107-letniej historii firmy. Rozpoczął on swoją
karierę w UPS w roku 1974 jako niepełnoetatowy magazynier. W ciągu swojej
40-letniej kariery zajmował różne stanowiska operacyjne do momentu objęcia
przez niego obecnie pełnionej funkcji.
Jako dyrektor ds. operacyjnych Abney
był odpowiedzialny w UPS za logistykę, zrównoważony rozwój i inżynierię,
zarządzając w firmie znaczącymi inwestycjami w paliwa alternatywne dla flot
oraz wdrażając programy dotyczące
zwiększania całkowitej ilości ładunków
przewożonych przez firmę. Na tym stanowisku kierował siecią transportową
UPS, obsługującą ponad 200 krajów i terytoriów zależnych.

Film zrealizowany przez niemiecką centralę Dachser w Kempten pod tytułem „Cięcie!”
otrzymał nagrodę Intermedia-globe GOLD na
festiwalu World Media Festival w Hamburgu.
Film był jednym z 14 wyróżnionych spośród
ponad 700 produkcji, które zostały zgłoszone
do konkursu.
World Media Festival jest jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branżowych. Niezależne jury festiwalu, złożone
z przedstawicieli branży z całego świata, stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem oceniania ponad 700 prac z 34 krajów. Z tej ogromnej puli filmów jury wybrało 14 najlepszych,
w tym produkcję Dachser w kategorii: „Public
Relations: Rekrutacja”. W ocenie brane były
pod uwagę kreatywność artystyczna, jakość
techniczna, scenariusz filmu, ścieżka dźwiękowa, czytelność, wiarygodność oraz wrażenia
ogólne. „To nagroda dla naszej pracy zespołowej” – mówi Brigit Kastner – Simon, dyrektor
marketingu korporacyjnego w Dachser. „Nasz
film pokazuje logistykę jako coś rzeczywiście
namacalnego. Niezmiernie się cieszę, że jury
festiwalu doceniło to w naszym filmie, przyznając mu nagrodę” – dodaje.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Zarząd UPS wyznaczył Davida Abneya (foto), obecnie dyrektora ds. operacyjnych
firmy, na nowego prezesa i członka Zarządu. Scott Davis, lat 62, który od 2008 roku
pełnił funkcję prezesa Zarządu i dyrektora generalnego firmy, przechodząc na emeryturę i opuszczając dotychczasowe stanowiska w UPS, obejmie funkcję prezesa niewykonawczego. Obie decyzje wejdą w życie z dniem 1 września 2014.

Yann Belgy poprowadzi ID Logistics

REKLAMA

ÔÔŹródło: ID Logistics, Foto: ID Logistics

Od maja 2014r do Grupy ID Logistics dołączył Yann Belgy
i objął funkcję Dyrektora Generalnego w Polsce. Yann Belgy jest absolwentem ESC Tours w Francji ze specjalizacją
logistyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży
TSL i jest znanym i cenionym specjalistą. Swoją karierę
rozpoczął w 1997 roku w Polsce, i przez kolejnych 17 lat
pełnił różne odpowiedzialne funkcje zarządcze w Polsce
i w Rumunii.
„Jestem bardzo zadowolony, że będę miał możliwość
pracy w tak dynamicznej firmie jaką jest ID Logistics, firmie
z dużym doświadczeniem rynkowym, świetnym portfolio
klientów oraz zgranym zespołem. Jestem przekonany, że
innowacyjne i zorientowane na klienta podejście biznesowe ID Logistics pozwoli nam na dalszy rozwój logistyki
kontraktowej w Polsce oraz zdobycie i utrzymanie pozycji
lidera w tym obszarze” – mówi Yann Belgy.
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LOGISTYKA 2.0

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL, wiodący na świecie dostawca usług logistycznych, opublikował najnowsze badania nad rzeczywistością rozszerzoną
w logistyce, koncentrujące się na możliwych zastosowaniach
tego nowego trendu na różnych etapach łańcucha dostaw.
Raport trendów prezentuje możliwości usprawnienia pracy
w magazynach, obsługi w trakcie transportu oraz dostawy do
końcowego odbiorcy, a także wdrożenia usług wartości dodanej dzięki informacjom sensorycznym generowanym przez
komputer, takim jak wideo czy grafika.
Raport trendów został opracowany przez zespół ds. badania
trendów działu DHL Customer Solutions & Innovation w ramach
prowadzonego projektu badawczego poświęconego zastosowaniu rzeczywistości rozszerzonej w logistyce. DHL planuje
przetestować kilka z opracowanych przykładów zastosowań
w ramach badań koncepcyjnych.
„Pojawiające się w ostatnim czasie w mediach informacje
z branży motoryzacyjnej o wyświetlaczach na przednich szybach samochodu, czy zastosowaniu rzeczywistości rozszerzonej do napraw samochodów, wskazują na szybkość rozwoju

tej technologii i wykorzystywanie jej przez kolejne branże poza
sektorem informatycznym. Wierzymy, że technologia ta oferuje
także duży potencjał dla sektora logistyki i obecnie wybieramy
przypadki zastosowań do dalszych badań” wyjaśnił dr Markus
Kückelhaus, dyrektor ds. badań trendów, DHL Customer Solutions & Innovation.
WIĘCEJ NA

Eurotunnel kontratakuje
ÔÔŹródło: PromySkat

Grupa firm na czele z Eurotunnel zamierza
skierować wniosek prawny o zbadanie przez
Komisję ds. Konkurencji sprawę połączenia
promowego Dieppe – Newhaven.
Obecnie połączenie promowe jest obsługiwane przez LD Lines, spółkę kapitałowo powiązaną z DFDS Seaways. Relacja promowa
otrzymuje dotację od rządu francuskiego na
mocy kontraktu, termin którego kończy się

już pod koniec tego roku. Armator DFDS nie
podjął decyzji o kontynuacji serwisu, natomiast starania armatora MyFerryLink w ramach konkursu na obsługę połączenia z Francji do Wielkiej Brytanii, zostały odrzucone
przez Francuska Rada Seine Maritime w lutym
tego roku.
Eurotunnel, który obecnie obsługuje połączenia kolejowe pomiędzy Wielką Brytanią
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a Francją będzie skarżyć na „brukselskich biurokratów”, przez których trasa Newhaven –
Dieppe nadal jest utrzymywana z francuskich
środków publicznych. Funkcjonowanie tej relacji promowej wymaga zatrudnienie ponad
500 osób, dlatego lobby o utrzymanie tego
połączenia jest bardzo silne.
WIĘCEJ NA

Targi „Infrastruktura” 2014
ÔÔŹródło: MT Targi Polska

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania
Ruchem „Infrastruktura” 2014 odbędą się
w dniach 22-23 października br. w Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Organizator tej branżowej imprezy, firma
MT Targi Polska, zapowiada nowy element targów – workshop.
Bieżący rok to początek nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Październikowe Targi „Infrastruktura” są dobrą okazją do
przedyskutowania pierwszego etapu wykorzystania środków publicznych, a także podsumowania roku i przedstawienia planów na
kolejne miesiące. Tu bowiem spotykają się
przedstawiciele całego sektora infrastruktury
drogowej, kolejowej, miejskiej i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odbywają się
merytoryczne debaty i konferencje poruszające ważne dla branży tematy.
WIĘCEJ NA
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Nagrody System
Alliance Europe
ÔÔŹródło: System Alliance Europe

Uhonorowanie partnerów biznesowych podczas tegorocznego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy w Mediolanie. Głównym punktem ceremonii rozdania nagród było wyróżnienie „Partner Roku”. Po raz kolejny tytuł ten
został przyznany niemieckiej firmie Hellmann
Worldwide Logistics GmbH & Co. KG. Hellmann
zdobywa tytuł „Partner Roku” konsekwentnie
od czterech lat.
Tytuł „Innowator Roku” przyznano szwajcarskiej firmie Streck Transport AG z Möhlin.
O przyznaniu tytułu zadecydowały przede
wszystkim: wprowadzenie dwóch nowych
usług oraz analizy czasu ich tranzytu.
Kategorię „Jakość” podzielono na dwie podkategorie, uwzględniające wielkość spółki. Nagrody otrzymały: Honold International GmbH
& Co. z Neu-Ulm (Niemcy) oraz Streck Transport AG z Möhlin (Szwajcaria).
Laureatem nagrody w kategorii „Postęp
Roku” została firma Wim Bosman S.A. (obecnie
Mainfreight S.A.) z Mitry Compans we Francji.
Podobnie, jak w poprzednich latach kryteria
oceny opierały się na miesięcznych statystykach ilościowych i jakościowych.

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

DHL, wiodący na świecie dostawca usług
logistycznych, oraz IMG Fashion ogłosili
zwycięzców tegorocznego inauguracyjnego sezonu DHL Exported. Francesca
Liberatore z Włoch, Hakan Yildirum z Turcji, Henry Holland z Wielkiej Brytanii oraz
duet Nicholas i Christopher Kunz ze Stanów Zjednoczonych otrzymali możliwość
zrealizowania planów rozwoju międzynarodowego prezentując swoje kolekcje
podczas światowych tygodni mody.
„Jesteśmy zadowoleni z liczby otrzymanych zgłoszeń oraz podekscytowani jakością kolekcji i kreatywnością projektantów.
Nasze zespoły sędziowskie w Londynie,
Mediolanie, Nowym Jorku i Tokio miały
zadanie dokonania trudnych wyborów,
ale ostatecznie wyłoniły najbardziej utalentowanych projektantów. Jesteśmy przekonani, że eksportując prace finalistów,
odniesiemy wielki sukces,” powiedział Arjan Sissing, Starszy Wiceprezes Corporate
Brand Marketing, Deutsche Post DHL.

Zgłoszenia do programu DHL Exported
przyjmowano od 17 lutego do 9 kwietnia.
Po tym czasie zespoły sędziowskie w Mediolanie, Londynie, Nowym Jorku i Tokio
wybierały finalistów na każdy z pokazów;
a następnie podjęły ostateczne decyzje.
DHL Exported sponsoruje w pełni wyreżyserowany pokaz mody na wybiegu przez
dwa kolejne sezony, w tym także pokrywa
koszty logistyczne związane z produkcją
kolekcji i wysłaniem strojów do Nowego
Jorku, Londynu, Mediolanu lub Tokio.
WIĘCEJ NA
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SALESMANAGO W 20 KRAJACH

ÔÔ Źródło: SALESmanago

Fińska Grupa Ferratum podpisała umowę na wdrożenie polskiego systemu SALESmanago Marketing Automation. System zostanie wdrożony we wszystkich spółkach
Ferratum na całym świecie – począwszy od Finlandii aż po Nową Zelandię i Australię.
Grupa Ferratum ma prawie 2 mln klientów
i specjalizuje się w mikropożyczkach, które oferuje w kanale mobilnym i Internecie.
W Polsce Ferratum Bank udostępnia swoje produkty przez serwis Ekspres Kasa.
SALESmanago Marketing Automation to
polski produkt, oferowany przez krakowska
spółkę Benhauer. To aktualnie największa
w Polsce platforma do automatyzacji marketingu i jedna z najszybciej rosnących na
świecie. Wg amerykańskiej firmy Datanyze,

SALESmanago znajduje się wśród 12 największych systemów Marketing Automation
i korzysta z niego ponad 1000 firm, m.in.
Komputronik, Merlin, Getin Bank, Rainbow
Tours, Eurolot oraz bardzo liczna grupa małych i średnich przesiębiorstw. W marcu 2014
w spółkę zainwestował Rafał Brzoska, założyciel i Prezes Grupy Integer.pl (InPost i Paczkomaty), kupując 20% udziałów w firmie.
WIĘCEJ NA

Dachser i dziecięce marzenia
ÔÔŹródło: Dachser

Firma Dachser wsparła „Wieczór marzeń” zorganizowany przez Fundację Dziecięca Fantazja
w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Operator logistyczny postarał się także spełnić największe marzenia kilkorga z podopiecznych
Fundacji.
Akcja „Wieczór marzeń” ma charakter międzynarodowy i odbywa się na terenie ogrodów
zoologicznych w wielu krajach. W tym szczególnym dniu wszystkie ZOO na świecie zapraszają wybrane dzieci, aby mogły one choć
na chwilę poczuć się wyjątkowo i nie myśleć
o swojej chorobie. W „Wieczorze marzeń”, który
odbył się 6 czerwca w Warszawskim Ogrodzie
Zoologicznym, wzięło udział około 250 dzieci.
„Fundacja Dziecięca Fantazja to wyjątkowe
przedsięwzięcie, stworzone aby pomagać najsłabszym, pokrzywdzonym przez los dzieciom,
dlatego Dachser zaangażował się w Wieczór
marzeń” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser w Polsce. „Mamy nadzieję, że

Siódemka z godłem
Teraz Polska
ÔÔŹródło: Siódemka

9 czerwca, podczas finałowej gali w Teatrze
Wielkim w Warszawie prezes Siódemki, Jarosław Śliwa odebrał Godło „Teraz Polska” za
ofertę dla przedsiębiorców połączoną z platformą on-line 7 Internet Shipping, w kategorii
Usługi. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, po raz pierwszy
przyznała to wyróżnienie Siódemce, która
była jedynym laureatem z branży KEP w tej
edycji konkursu.
Teraz Polska to najstarszy i najważniejszy
program promujący firmy, które stają się symbolem innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Na renomę konkursu składają

AGILITY STAWIA
NA POLSKĘ

ÔÔ Źródło: Agility

Agility, wiodący globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych
zamierza znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie na polskim rynku. Koncern planuje strategiczny rozwój w zakresie frachtu
lotniczego, morskiego oraz drogowego.
Do swych celów firmie udało się pozyskać
panią Karolinę Gasińską-Byczkowską (36),
która dotąd pełniła funkcję dyrektor zarządzającej w GO! Express & Logistics Polska.
Teraz jako manager placówek w Warszawie
i Wrocławiu będzie odpowiadać za działalność Agility w Polsce.

Thomas Blank, CEO Area Central Europe,
wyjaśnia: „nasi klienci w Polsce już teraz korzystają z bezpośrednich połączeń ze swydzieci, którym pomogliśmy spełnić ich marze- mi najważniejszymi rynkami handlowymi
nia, mogły choć na chwilę zapomnieć o swoich oraz z efektów synergii w ramach naszej
chorobach” – dodał.
globalnej sieci. W przyszłości pragniemy
Celem Fundacji Dziecięca Fantazja, organiza- ukierunkować naszą ofertę w jeszcze bartora „Wieczoru marzeń”, jest wniesienie radości dziej zindywidualizowany sposób na spew życie nieuleczalnie chorych i zmagających cyficzne potrzeby polskich klientów.”
się z chorobami zagrażającymi życiu poprzez
W Polsce Agility kieruje swoją ofertę
spełnianie ich największych marzeń. W ciągu szczególnie do klientów reprezentują10 lat swojej działalności Fundacja spełniła cych branżę automotive, sektor technolo3500 marzeń nieuleczalnie chorych dzieci giczny oraz handel detaliczny. Proponuje
w całej Polsce.
zintegrowane rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw (fracht lotniczy, morski, drogowy, usługi logistyczne), uzupełnione
o nowoczesną ofertę IT oraz paletę usług
dodatkowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
WIĘCEJ NA

się przede wszystkim już 24 edycje programu,
przypadające na 25 lat polskiej transformacji,
dzięki której, takie firmy jak Siódemka mogły
stać się wizytówką polskiej przedsiębiorczości. – Wyróżnienie otrzymaliśmy za konkretną
usługę: ofertę handlową dla przedsiębiorców

połączoną z platformą 7 Internet Shipping.
Ta oferta to jeden z wielu elementów, które
zadecydowały o tym, że Siódemka jest dzisiaj
postrzegana jako nowoczesna i najbardziej innowacyjna firma na polskim rynku kurierskim
– mówi prezes Jarosław Śliwa. Sama nazwa wyróżnienia – Teraz Polska – nabiera szczególnego charakteru w kontekście naszej skutecznej
konkurencji z międzynarodowymi operatorami kurierskimi.

Chronometr wydarzeń
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DAGMARA GŁOWACKA „KOBIETĄ W LOGISTYCE 2013”

ÔÔ Beata Trochymiak, Foto: Pracujwlogistyce.pl

Wyróżnienie tytułem „Kobieta w Logistyce roku...” przyznawane jest przez portal Pracujwlogistyce.pl w ramach cyklu wydawniczego „Kobiety w Logistyce”, w którym przedstawiane są menedżerki ze świata polskiej logistyki. Statuetka „Kobiety w Logistyce”
wręczana jest podczas Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom pracującym zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych. Celem wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku...” jest promowanie kobiet pracujących
w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego i zaangażowania w rozwój branży oraz uhonorowanie
ich sukcesów.
Dagmara Głowacka (na zdjęciu po prawej) odpowiada za procesy logistyczne w zakładach w Szwecji, Słowacji, Niemczech,
Francji, Meksyku, Chinach, Indiach. Definiuje politykę logistyczną firmy oraz usprawnia współpracę z innymi działami, tworzy
i wdraża standardy logistyczne w podległych zakładach. Z firmą
Konsberg związana od 2008r., gdzie zaczynała od stanowiska
dyrektora logistyki w oddziale firmy w Polsce. Później awansowała na europejskiego lidera logistyki, po czym objęła stanowisko
globalnego dyrektora.
Od początku kariery zawodowej związana z logistyką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów logistycznych podczas pracy
w spółkach: Faurecia Fotele Samochodowe w Grójcu, CIAT oddział
GRYFIT oraz Corning Cable System. Stażystka firmy Reanult i FM
Logistic w zakładach we Francji. Absolwentka Politechniki Łódzkiej (kierunek technologia i zarządzanie) a także Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Nancy (Francja). Ukończyła PodyploPodczas tegorocznego – III Forum Kobiet w Logistyce, które od- mowe Studium Zarządzania Logistycznego oraz Polsko-francuskie
było się w dniach 2-3 czerwca w Gdańsku wyróżnienie i tytuł „Ko- podyplomowe studium zarządzania gospodarką europejską w Szbieta w Logistyce 2013” przyznano Pani: – Dagmarze Głowackiej, kole Głównej Handlowej w Warszawie.
która jest globalnym dyrektorem logistyki w firmie Konsberg
WIĘCEJ NA
Automotive

EFL niezmiennie
przyjazny klientowi

FM Logistic na podium
w rankingu TSL

Nowe usługi w ofercie
Speedmail

ÔÔŹródło: EFL

ÔÔŹródło: FM Logistic

ÔÔŹródło: Speedmail

FM Logistic w tym roku zdobyło trzecie miejsce w kategorii największych operatorów
względem przychodów ze sprzedaży TSL
w 2013 roku. Ranking TSL przygotowywany już po raz 19 ukazał się w tym roku po raz
pierwszy na łamach dziennika Gazety Prawnej.
Operator konsekwentnie umacnia pozycję lidera w branży operatorów logistycznych na
polskim rynku. W prestiżowym rankingu TSL
w tym roku francuski operator zdobył trzecie
miejsce na podium w kategorii największych
operatorów logistycznych względem przychodów ze sprzedaży.
FM Logistic znalazło się także na pierwszej pozycji w zestawieniu firm TSL wg wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej w 2013 r.
wśród firm, które zadeklarowały, jako główne
źródło dochodów magazynowanie i czwartą
pozycję w zestawieniu firm wg wielkości przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL.

Operator pocztowy Speedmail poszerzył ofertę usług marketingu bezpośredniego. Usługa
Targetmail pozwala na wysłanie materiałów
marketingowych pod konkretny adres, pod
którym zamieszkują odbiorcy o atrakcyjnych
dla nadawcy cechach. Natomiast usługa Listingmail oferowana jest nadawcom wysyłającym przesyłki zawierające jednorodny przekaz
marketingowy, kierowane na obszary wyselekcjonowane według wybranych kryteriów, np.
geograficznych lub demograficznych.
– Usługi Targetmail i Listingmail są uzupełnieniem oferty marketingu bezpośredniego.
Plasują się one pomiędzy bardzo precyzyjnymi i personalizowanymi kampaniami direct mailingowymi a masowymi kampaniami
ulotkowymi – wyjaśnia Marek Witczak, członek zarządu Speedmail odpowiedzialny za
rozwój usługi – Partnerem, razem z którym
oferujemy usługi, jest firma Schober Information Group Polska, która specjalizuje się
w dostarczaniu baz adresowych do różnego
rodzaju kampanii – marketingowych, badawczych i fundraisingowych.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

EFL już po raz czwarty zdobył prestiżowe godło Firmy Przyjaznej Klientowi. Firma została
doceniona przez klientów za wysoką jakość
usług, profesjonalizm, terminowość i uczciwość. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Gospodarki.
Program Certyfikacyjny jest oparty na analizie opinii Klientów odnoszących się do firmy. Klienci EFL odpowiadają na szereg pytań
związanych z oceną ich ogólnego zadowolenia oceną współpracy z firmą, prawdopodobieństwem rekomendacji oraz oceną jakości
obsługi.
Po raz czwarty z rzędu otrzymaliśmy bardzo
ważne wyróżnienie – tytuł Firmy Przyjaznej
Klientowi. Jest on dla naszej firmy szczególnie
cenny, ponieważ przyznają go Klienci. Z tegorocznego badania wynika, że ponad połowa
respondentów byłaby skłonna polecić korzystanie z naszych usług swoim znajomym i przyjaciołom” – mówi Krzysztof Ziomek, Dyrektor
Zarządzający, Pionu Marketingu i Zarządzania
Relacjami z Klientem EFL.
WIĘCEJ NA
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TRANS-PAP

NOWYM PARTNEREM

PALL-EX POLSKA

ÔÔ Źródło: Pall-Ex

Poznańska firma Trans-Pap dołączyła
30 maja do sieci dystrybucji Pall-Ex. –
Myślę, że współpraca z siecią da nam
szersze pole dystrybucji, stałe zlecenia
i perspektywy rozwoju – mówił Karol
Wasilewski, właściciel firmy po uroczystym podpisaniu umowy. Specjalnie
na tę okazję do Warszawy przyleciał
Dyrektor Zarządzający grupy Pall-Ex –
Adrian Russell.
– Nasza sieć pozwala każdemu Partnerowi Regionalnemu oferować efektywne
kosztowo, paneuropejskie rozwiązanie
dystrybucyjne bez wzrostu stałych kosztów działalności – tłumaczył Russell. Założona w 1996 roku w Wielkiej Brytanii
firma opiera się na modelu „hub & spoke”
(piasty i szprych) w którym każdy z partnerów obsługuje transporty sieci na obszarze w pobliżu swej siedziby.
W Polsce Pall-Ex działa od września
2013 roku i od tego czasu udało mu się
już zbudować sieć 21 partnerów regionalnych. Czemu nieufni polscy przedsiębiorcy z branży TSL przyłączają się do
Pall-Exu? – Pozwalamy firmom transportowym, które są osadzone lokalnie, działać globalnie. Nasi partnerzy mogą oferować klientom, którzy znajdują się blisko
nich, usługę dystrybucji paletowej na
terenie całego kraju i Europy – wyjaśnia
Prezes Zarządu Pall-Ex Polska Katarzyna
Chabinka.
WIĘCEJ NA

LOGICOM – CZASOPISMO DLA
E-COMMERCE I LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: Siódemka, Foto: Okładka Logicom

Firma kurierska Siódemka opublikowała pierwszy numer magazynu Logicom.
Czasopismo porusza problematykę rynku KEP oraz e-commerce i skierowane jest
przede wszystkim do właścicieli e-sklepów poszukujących inspiracji do planowania rozwoju własnego biznesu. Logicom dostępny jest bezpłatnie w wersji drukowanej i cyfrowej.

Główną tematyką magazynu są prognozy, opinie,
perspektywy rynkowe oraz praktyczne porady dotyczące optymalizacji funkcjonowania e-sklepów.
W pierwszym numerze Logicomu swoją wiedzą
dzielą się uznani eksperci rynku logistycznego
i e-commerce: Arkadiusz Kawa, Paweł Lipiec, Julia
Mandel z TrustedShops.pl oraz Michał Berezowski
z CubeResearch. W numerze znajduje się także wywiad ze znanym rysownikiem, Henrykiem Sawką,
który opowiada swojej pracy, w tym także o jej e-commerce’owym wątku.
– Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas licznych konferencji i warsztatów branżowych, które obejmujemy mecenatem
– twierdzi Marcin Kruszyński, PR Manager Siódemki.
Logicom ma być przede wszystkim źródłem inspiracji, dla ludzi prowadzących biznes. Wskazówką, w którą stronę go pokierować. Nie
chcemy dawać gotowych rozwiązań, ale opisywać perspektywy i zmiany zachodzące
na globalnym rynku. Właściciele e-sklepów potrafią wyciągać wnioski sami.

STUDIA DUALNE – ZAWODOWE
PODEJŚCIE DO NAUKI

ÔÔ Źródło: WSL, Foto: WSL

Brak doświadczenia zawodowego to zmora absolwentów wkraczających na rynek
pracy, jak i samych pracodawców, walczących o jak najwyższą efektywność pracowników. Oczekiwanie od młodego człowieka dobrego wykształcenia i doświadczenia
w danej branży wydaje się często wymogiem nie do spełnienia. Rozwiązaniem, łączącym ambicje młodych ludzi i potrzeby pracodawców mogą być studia w systemie
dualnym, które w Poznaniu uruchamia Wyższa Szkoła Logistyki.
Program studiów dualnych na kierunku Logistyka, obejmuje
niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie
wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki, przeplatających się z okresami pracy na różnych
stanowiskach logistycznych w przedsiębiorstwie, z którym student podpisuje umowę stażową. Poza obowiązkowymi przedmiotami, studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które
wspólnie z kadrą dydaktyczną WSL zrealizują przedstawiciele
firm partnerskich. Dodatkowo, połowa zajęć prowadzona będzie w języku angielskim, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku.
„Uczestnikom programu studiów dualnych oferujemy kontakt z rynkiem – partnerami, klientami, kontrahentami, podwykonawcami. Poznanie działających procesów i operacji
w nowoczesnej firmie oraz elastyczne pogodzenie nauki i pracy
– czyli dobry kapitał na zawodowy start” – mówi Janusz Anioł,
Dyrektor Generalny Raben Polska.
WIĘCEJ NA
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WSPARCIE IT DLA
BIZNESU W DSV ROAD

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

DSV Road powiększyło od maja br. zespół specjalistów IT. Nowoutworzone stanowisko Kierownika ds. Relacji Biznesowych IT objął Piotr Mąkosa, którego zadaniem jest
wsparcie zarówno pracowników DSV, jak i partnerów biznesowych w jak najskuteczniejszym wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.
W związku ze stałym rozwojem oraz w odpowiedzi na potrzeby DSV Road, zarząd spółki podjął decyzję o powiększeniu zespołu o kolejnego eksperta. Piotr Mąkosa na stanowisku Kierownika ds. Relacji Biznesowych IT będzie miał za zadanie wspierać działy biznesowe w komunikacji z organizacjami IT. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszego
wykorzystania i dostosowania narzędzi informatycznych do potrzeb szeroko pojętego
biznesu i co za tym idzie podniesienia efektywności i jakości usług świadczonych klientom firmy.
– Już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się nad stworzeniem nowego, managerskiego stanowiska w naszej siedzibie głównej w Warszawie. Piotr Mąkosa będzie miał
niełatwe zadanie tłumaczenia języka biznesowego na IT oraz tłumaczenia zagadnień
IT zarówno naszym partnerom biznesowym, jak i pracownikom. W firmie został przedstawiony jako ‘drogowskaz’ oraz ‘mapa’ w komunikacji między IT, a biznesem – mówi
Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road. Do jego najważniejszych zadań na tym Gość specjalny PROCON/
stanowisku należy wspieranie Działu IT oraz jednostek biznesowych naszej firmy we POLZAK 2014!
wzajemnej komunikacji. Zajmuje się on także koordynacją i wspieraniem rozwoju serÔÔŹródło: OptiBuy Sp. z o.o., Foto: Prof dr Arjan van Weele
wisów IT.
Piotr Mąkosa jest ekspertem w zagadnieniach IT, a dotychczasowe, przeszło 15-let- Prof. Arjan van Weele, światowy autorytet
nie doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Electrolux, TUI Poland, Linde w dziedzinie zakupów będzie gościem specjalnym konferencji Procurement Conference
czy Schindler Polska.

LETNIE PRZYSPIESZENIE
W BRANŻY BROWARNICZEJ

ÔÔ Źródło: Still

37 milionów hektolitrów – tyle swoich produktów sprzedali w minionym roku polscy
piwowarzy. Ten sezon zapowiada się co najmniej tak samo dobrze. Już teraz branża
przygotowuje się więc do zaopatrzenia punktów handlowych w okresie, kiedy złocisty trunek cieszy się największą popularnością.
Choć w 2013. branża browarnicza zanotowała niewielki spadek w stosunku do rekordowego 2012. roku, w dłuższej perspektywie spożycie piwa w naszym kraju rośnie. Według prognoz The Brewers of Europe, w 2014 prześcigniemy w tym zakresie
Niemców – do tej pory zajmujących pozycję europejskiego wicelidera. Rosnąca popularność piwa oraz sezonowy charakter popytu wymagają od branży stosowania
elastycznych rozwiązań logistycznych, pozwalających na sprawne i ekonomiczne
przeprowadzenie procesów związanych z transportem i magazynowaniem w zmiennych warunkach.
MAGAZYN Z PRĄDEM
Ze względu na duże jednorazowe obciążenia, dobór energooszczędnego sprzętu intralogistycznego do magazynów obsługujących branżę browarniczą jest bardzo wymagającym zadaniem. Osoby zarządzające flotami producentów i dystrybutorów piwa
na pierwszym miejscu stawiają udźwig i moc – parametry pozwalające na sprawne
funkcjonowanie, również w okresie wysokiego sezonu. Niestety, rzadko idą one w parze z niskimi kosztami eksploatacji. Dopiero dynamiczny rozwój technologii napędowych, takich jak downsizing, wykorzystanie energii kinetycznej oraz wprowadzenie
wydajnych baterii litowo-jonowych doprowadził do jakościowej zmiany w wyposażeniu przedsiębiorstw, w których transportuje się piwo.

PROCON/POLZAK 2014, która odbędzie się 20
października 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wygłosi prezentację otwierającą wydarzenie zatytułowaną „Towards
purchasing excellence: concepts, models and
roadmaps”. Będzie to pierwsza wizyta tego
eksperta w Polsce.
Gość specjalny tegorocznej edycji konferencji PROCON/POLZAK 2104 jest autorem
licznych publikacji poświęconych tematyce zakupów. W swoim naukowym dorobku
ma około 100 artykułów i 15 publikacji naukowych dotyczących strategii biznesowej.
Duża część jego artykułów poświęcona jest
tematyce zakupów i zarządzania łańcuchem
dostaw.
Prof. Arjan van Weele jest twórcą globalnego systemu edukacji dotyczącego zarządzania łańcuchem dostaw wdrożonego w 61
krajach przez 121 instytucji. Swoją bogatą
wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się na
wielu międzynarodowych konferencjach,
gdzie jest jednym z najlepiej ocenianych prelegentów. W 2003 roku został laureatem nagrody Hansa Ovelgönne przyznawanej przez
Międzynarodową Federację Zakupów i Supply Management (IFPSM) za wybitny wkład
w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw
oraz doradztwie zakupowym, a w 2009 roku
otrzymał NIMA Award od Norwegian Purchasing Association (NIMA) za wkład w rozwój
branży zakupowej w Norwegii.

WIĘCEJ NA
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IMPULS-LEASING POLSKA SP. Z O.O.
FIRMĄ PRZYJAZNĄ KLIENTOWI

ÔÔ Źródło: IMPULS-LEASING Polska, Foto: impuls-leasing.pl

Fundacja Obserwatorium Zarządzania przyznała godła „Firma Przyjazna Klientowi” wyróżniając w ten sposób firmy za wysoką jakość obsługi Klientów. Patronat honorowy nad
programem objęło Ministerstwo Gospodarki. Z przyjemnością informujemy, iż spółka IMPULS-LEASING Polska została wyróżniona godłem FIRMY PRZYJAZNEJ KLIENTOWI.

„Ogromnie cieszy nas fakt, iż po raz kolejny jakość świadczonych przez nas usług
znalazła uznanie wśród naszych Klientów. Otrzymane wyróżnienie utwierdza
nas w przekonaniu, że stała dbałość o jakość to dobry kierunek. Działając na bardzo konkurencyjnym rynku, staramy się
wyróżniać nie tylko zróżnicowaną ofertą finansową dostosowaną do potrzeb
naszych Klientów, ale przede wszystkim
umiejętnym budowaniem trwałych relacji
z Klientami – gdzie kluczowe miejsce zajmuje wysoka jakość obsługi Klienta.” – powiedział Michał Klimczak, Dyrektor Depar-

DSV wyróżniony po raz trzeci
ÔÔŹródło: DSV

Każdego roku sprawozdania roczne DSV podlegają ocenie inwestorów, udziałowców oraz
niezależnych firm consultingowych. Już po raz
trzeci raport DSV zdobywa nagrodę, a drugi
raz jest to wyróżnienie przyznane przez PwC
(PricewaterhouseCoopers). Każdego roku PwC
wyróżnia najlepsze roczne sprawozdania pochodzące od 20 najwyżej notowanych spółek
w Danii. Raport DSV, już drugi rok z rzędu spotkał się z uznaniem panelu niezależnych ekspertów PwC. Przyznając nagrodę, jury określiło

tamentu Marketingu, Wsparcia Sprzedaży
i Jakości Procesów Biznesowych.
„Firma Przyjazna Klientowi” to program
badawczo-certyfikacyjny, którego celem
jest ocena satysfakcji Klientów i prawdopodobieństwo rekomendacji firmy,
jednak przede wszystkim jest to nagroda od Klientów firmy za wysoką jakość
współpracy przyznawana na podstawie
wyników niezależnych badań przeprowadzanych przez Organizatora – Fundację
Obserwatorium Zarządzania.
„Naszym celem jest aby nasi Klienci
postrzegali IMPULS-LEASING jako swoich
partnerów w biznesie, a nie zbiurokratyzowaną korporację. Jak pokazały wyniki
badania udało się nam skutecznie zbudować wizerunek Firmy Przyjaznej Klientowi.” – dodaje Michał Klimczak.
sprawozdanie DSV jako rygorystycznie ustrukturyzowane oraz precyzyjnie opisujące strategię i cele finansowe firmy.
Kategorie oceny obejmowały następujące kategorie: efektywność i realizację zamierzonych
celów, uporządkowanie (w rozumieniu jasnej
struktury raportu i braku niepotrzebnych materiałów) oraz aspekt komunikacji celów strategicznych i ryzyka operacyjnego i finansowego.
DSV zdobyło nagrodę za uporządkowanie, dzięki przejrzystej strukturze i precyzyjnemu doborowi potrzebnych informacji.

Nowe centrum dystrybucyjne
dla farmacji
ÔÔŹródło: FM Logistic

W czwartek 12 czerwca br. FM Logistic otworzyło największe centrum dystrybucyjne dedykowane sektorowi health care w Europie
Centralnej. Po rozbudowie, to główne centrum
logistyczne do obsługi klientów z branży farmaceutycznej, zlokalizowanie w Błoniu k. Warszawy liczy aż 25 000 m2.
POCZĄTKI
FM Logistic zajmuje się obsługą sektora farmaceutycznego od 2003 roku. Wtedy operator
podpisał pierwszy kontrakt z producentem farmaceutycznym, firmą GSK. Zakres usług dotyczył
stricte przewozów FTL-owych po kraju, ale od
tego momentu rozpoczyna się cała historia rozwoju działalności FM Logistic dla farmacji w Polsce. Z firmą GSK, FM Logistic pracuje do dziś.
A przez ostatnie 10 lat wachlarz usług operatora
znacznie się powiększył. Dzięki konsekwentnej
strategii rozwoju popartej inwestycjami w infrastrukturę, FM Logistic jest dzisiaj jednym z niewielu operatorów logistycznych świadczących
kompleksowe usługi logistyczne i transportowe
w oparciu o wymagania GDP oraz GMP. Aktualnie FM Logistic obsługuje 10 podmiotów w zakresie usług logistycznych oraz 15 podmiotów
w zakresie obsługi dystrybucyjnej.
INFRASTRUKTURA
Rozwijając koncepcje platform multiklienckich,
operator zdecydował się zbudować platformę
dedykowaną obsłudze branży farmaceutycznej już w 2008 roku. Na miejsce wybrano atrakcyjną logistycznie lokalizację - miejscowość
w Błonie k. Warszawy. W 2009 roku była to jedna hala magazynowa dostosowana do obsługi
firm farmaceutycznych. Obecnie powierzchnia
ta jest około 4 razy większa i liczy 25 000 m2.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

NAGRODY ,,EKO PARTNER CHEP 2013’’

ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

11 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla partnerów CHEP, którzy poprzez swój, zrównoważony rozwój szczególnie przyczynili się do ochrony środowiska naturalnego. Spotkanie było również okazją do wspólnego uczczenia zdobycia przez CHEP Polska
I miejsca i tytułu „Przedsiębiorcy Efektywnego Surowcowo 2013” w kategorii EKO-HIT, w konkursie zorganizowanym przez Eko Cykl Organizację Odzysku Opakowań.

– Idea zrównoważonego
rozwoju i kwestie związane
z ekologią są dla CHEP szczególne ważne, dlatego co roku
staramy się wspólnie z naszymi partnerami szukać jak
najlepszych rozwiązań w tym
zakresie – powiedziała Kinga di Salvo, Dyrektor Generalna CHEP
na Polskę i kraje bałtyckie.

Nowoczesne, świadome firmy poszukują rozwiązań, które
pozwalają na oszczędności w łańcuchu dostaw. Okazuje się, że
przy odpowiednim zarządzaniu zasobami naturalnymi i redukcją
odpadów, możliwe jest jednoczesne osiąganie korzyści proekologicznych. CHEP wspólnie ze swoimi partnerami od lat wdraża
takie rozwiązania. Oferowana przez firmę usługa wynajmu palet
pozwala na maksymalne wykorzystanie cyklu życia każdej palety
oraz recykling zniszczonych palet.
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Nowa lokalizacja siedziby
STILL w Warszawie

DSV wyróżnione w rankingu TSL „Idealny Pracodawca”
dla studentów

ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

ÔÔŹródło: Still Polska, Foto: Still Polska

Warszawski oddział STILL Polska zmienił lokalizację. Większa, bardziej nowoczesna i położona bliżej najważniejszych ciągów komunikacyjnych siedziba jest odpowiedzią na rosnące
zainteresowanie urządzeniami intralogistycznymi w regionie.
W kwartalnym raporcie „Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia” od kilku
edycji niezmiennymi liderami w zakresie planowanego zwiększenia liczby pracowników
są sektory TSL i produkcji przemysłowej. W III
kwartale 2014 prognoza zatrudnienia netto
wynosi dla tych branż odpowiednio 22 i 14%.
I choć spadek wskaźnika PMI w okresie ostatnich miesięcy może zapowiadać pogorszenie
się sytuacji, to według wskaźnika GUS koniunktura w przemyśle jest obecnie najlepsza
od 5 lat.
Dobra kondycja przedsiębiorstw produkcyjnych przekłada się na decyzje inwestycyjne
i rosnący popyt na maszyny. – W związku z potrzebą zwiększenia przepustowości naszego
oddziału warszawskiego, przenieśliśmy się
z Mościsk w okolicę jednej z tras wylotowych
ze Stolicy – mówi Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy STILL Polska.

24 czerwca 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki
odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych
firm działających na rynku transportu, spedycji
i logistyki. Grupa DSV kolejny rok z rzędu utrzymała trzecią pozycję w kategorii usług logistycznych.
Rokrocznie, na przełomie II i III kwartału,
publikowany jest prestiżowy ranking TSL tworzony pod nadzorem dr hab. Prof. SGH Haliny
Brdulak. Od tego roku jest on przygotowywany na łamach Dziennika Gazety Prawnej we
współpracy z TNS Polska.
Grupa DSV, deklarując przychody z usług
logistycznych jako sprzedaży podstawowej,
ponownie zajęła 3. miejsce z wynikiem za zeszły rok na poziomie 478 243 tysięcy złotych.
Dodatkowo Grupa DSV po raz kolejny znalazła
się w pierwszej dziesiątce największych firm
TSL i została wyróżniona dyplomem za zajęcie
8. miejsca w rankingu „Przychodu ze sprzedaży
podstawowej TSL 2013”.
Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług
transportowych i logistycznych. Posiada biura
oraz oddziały w ponad 70 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci partnerów, świadczy swoje usługi
na całym świecie. Firma zatrudnia obecnie około
22 tys. pracowników. Efektywne i kompleksowe
rozwiązania pozwoliły DSV osiągnąć w 2013 r.
przychód na poziomie 6,1 mld euro.

ÔÔŹródło: DB Schenker

Organizowany przez Universum Global ranking
„Top 100 Universum Idealny Pracodawca” to jeden z największych sondaży opinii studentów
dotyczących rynku pracy. Zestawienie obejmuje wszystkie branże i prezentuje 100 najwyżej
ocenionych firm. DB Schenker Logistics uplasował się na 31 pozycji w kategorii biznes, awansując aż o 15 pozycji w stosunku do ubiegłego
roku. Jest to zarazem najwyższa lokata spośród
firm z branży logistycznej w Polsce.
„Ważnym celem naszej strategii jest uzyskanie
pozycji preferowanego pracodawcy. Dajemy
naszym pracownikom możliwość rozwoju, stawiamy na pomysłowość, samodzielność, zapraszamy do dialogu i współtworzenia firmy. Takie
podejście umożliwia nam osiąganie wymiernych
korzyści biznesowych” – mówi Dorota Michalec,
Dyrektor Polityki Personalnej w DB Schenker Logistics w Polsce. „Studenci to kolejne pokolenie
na rynku pracy, które w niedalekiej przyszłości
może stanowić dla nas grupę pracowników
i interesariuszy. Chcemy uczestniczyć w rozwoju zawodowym młodych ludzi, aby otrzymywali
praktyczną wiedzę i właściwe dla ich celów zawodowych umiejętności.” – dodaje Dorota Michalec.
WIĘCEJ NA
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TOP 4 WÓZKÓW
WIDŁOWYCH W MAJU
– „REACH TRUCKI”
ZYSKAŁY NAJWIĘCEJ

MAJOWY TOP 4 BATERII –
PRODUKTY AGM NA TOPIE

ÔÔ Źródło: Log4.pl

W maju, utrzymywał się spadkowy trend wejść w oferty baterii trakcyjnych, odnotowano 2002 wejścia, o 10% mniej niż poMaj nie był najlepszym miesiącem, dla tej grupy produkto- przednim również spadkowym miesiącu. Nie wszystkie jednak
wej, spadek wyniósł 8% (563 wejścia mniej), wynik 6 295 oferty grup rodzajowych, publikowane jako „baterie trakcyjne”
wejść w oferty wózków widłowych, stanowi największy udział zanotowały spadki.
we wszystkich wejściach w oferty portalu. Na tle wszystkich
wejść, udział wózków widłowych wynosi 41%, zmniejszył się Duży wzrost (23%) zanotowała grupa rodzajowa produktów
AGM – 368 wejść w oferty, to o 70 więcej niż w kwietniu. Pozostanieznacznie.

ÔÔ Źródło: Log4.pl

Wózki widłowe to najliczniejsza i skupiająca na sobie największa
uwagę grupa produktowa. Trzy z pośród pięciu zdefiniowanych
grup rodzajowych wózków widłowych zanotowały wzrosty, są to
czołowe wózki widłowe (1%), Reach truck (39%) i wózki systemowe (12%). Stratę notuje grupa wózków magazynowych (-34%)
oraz grupa nazwana jako pozostałe (-31%), nominalnie jest to
914 mniej wejść w oferty wózków widłowych.
Publikowane dane statystyczne zainteresowania ofertami,
stają się tworzywem do budowania właściwych relacji z rynkiem. Analizując dane nie sposób nie zauważyć dużej zmiany
wejść w oferty wózków magazynowych, które zanotowały 34%
spadek ( aż 849 wejść mniej). Nie rekompensuje tej straty fakt,
że wózki typu „Reach truck” i „Systemowe” to też „magazynówka”, niemniej w podstawowej grupie wózków magazynowych,
to były maszyny do komisjonowania, niskiego unoszenia i inne
rodzaje wózków używanych w magazynie. To może oznaczać
zmianę trendu, na rynku, jest zapotrzebowanie na wyposażenie
magazynów wysokiego składowania. Nieznaczny 1% wzrost,
przy dużym wolumenie zainteresowania wózkami czołowymi,
przekłada się na 24 wejścia w oferty tej grupy rodzajowej.

łe grupy rodzajowe notowały spadki: baterie żelowe 13% (o 44
wejścia mniej), baterie kwasowe 18 % spadek, w nominale jest
to aż 234 wejścia mniej, a akcesoria 4% (o 11 wejść mniej). Grupa
produktowa baterii do wózków widłowych we wszystkich wejściach w oferty wynosi 13%, jeden procent mniej niż w kwietniu,
niemniej jest to nadal trzecie miejsce wśród wszystkich ofert publikowanych na portalu.
Pierwsze miejsce w rankingu Top4 baterii w maju zajęła oferta
„Hawker powerbloc – 6TP 210” z ilością 138 wejść. Baterie te mogą
być ładowane za pomocą prostowników Hawker 50 Hz lub Hawker HF. Przed zastosowaniem innego prostownika należy sprawdzić czy jego charakterystyka odpowiada charakterystyce Hawker’a. Prostowniki Hawker HF są wyposażone w mikro-procesor
co zapewnia kompleksowy i optymalny proces ładowania, niezależnie od stopnia rozładowania baterii. Należy pamiętać, że
bateria może być rozładowana maksymalnie do poziomu 80%
co zapewnia utrzymanie jej optymalnych parametrów i zabezpiecza przed uszkodzeniami w czasie całego czasu użytkowania. Baterie bez obsługowe z elektrolitem uwięzionym w macie
szklanej (AGM) lub elektrolitem żelowym nie mogą być otwierane i uzupełniane wodą.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Wykup kolejnej części
obligacji serii G
ÔÔŹródło: Grupa ROBYG

W związku z wysokim tempem sprzedaży projektu Słoneczna Morena, Grupa ROBYG podjęła
decyzję o przedterminowym wykupie kolejnej
części zabezpieczonych obligacji serii G.
Wykup 70.000 sztuk obligacji – o wartości
7 mln zł – wynika z zamiaru uwolnienia hipoteki ustanowionej na nieruchomości projektu
Słoneczna Morena w Gdańsku, gdzie urucho-

mione zostaną dalsze etapy osiedla. Obligacje
zostały wyemitowane i przydzielone w dniu
15 stycznia 2013 roku, a ostateczny termin ich

Bilans

wykupu przypadał na 15 stycznia 2016 roku.
Zgodnie z obecnym harmonogramem wykupu obligacji, dniem ustalenia prawa do świadczeń będzie 7 lipca 2014 roku, natomiast wypłaty świadczeń – 15 lipca 2014.
Uchwała o przedterminowym wykupie
pierwszej części zabezpieczonych obligacji
serii G – o łącznej wartości 8 mln zł – została
podjęta 2 października 2013 roku. Ich wykup
nastąpił w dniu 15 stycznia 2014 roku.
WIĘCEJ NA
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RAPORT UKE O USŁUGACH POCZTOWYCH

ÔÔ Źródło: PGP S.A.

Wbrew powszechnemu mniemaniu rynek usług pocztowych w Polsce ma bardzo duże perspektywy. Ilość przesyłek pocztowych
na jednego mieszkańca wzrosła w 2013 roku do 54,2 z 51,9 w roku 2012. Także wartość polskiego rynku usług pocztowych wzrosła do 7,4 mld zł z 5,8 rok wcześniej, choć jest to także związane ze zmianą definicji paczki pocztowej oraz zaliczeniem przesyłek
kurierskich do katalogu usług pocztowych.
Co ciekawe UKE wskazuje w swym raporcie, że operator wyznaczony (Poczta
Polska) zrealizował w obrocie krajowym
i zagranicznym w roku 2013 prawie 2 mld
usług pocztowych za blisko 5 mld zł,
z czego tylko 0,8 mld stanowiły usługi powszechne, ale przyniosły operatorowi aż
3,3 mld zł przychodów.
„Te liczby zadają kłam twierdzeniom
Poczty Polskiej, że usługi powszechne
są nierentowne. Jest wręcz przeciwnie,
Poczta Polska z tytułu posiadania pozycji monopolistycznej na znacznym ob-

szarze rynku pocztowego czerpie z tego
tytułu pokaźne zyski w postaci renty
monopolistycznej, ze szkodą dla konsumentów i przedsiębiorstw korzystających z usług monopolisty” – powiedział
Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy
PGP S.A.
UKE w swoim raporcie wyraźnie wskazuje, że Poczta Polska mimo posiadania
olbrzymiego atutu w postaci ogólnopolskiej sieci placówek pocztowych nie
korzysta z niego. Rozległa sieć pocztowa
mogłaby być dla operatora wyznaczo-

nego dodatkowym źródłem przychodów w chwili udostępnienia jej innym
operatorom. Poczta Polska jednak odmownie odpowiada na propozycje Niepublicznych Operatorów Pocztowych
w zakresie udostępniania placówek.
Mimo, że operatorzy pocztowi m.in.
z Belgii, Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy,
Malty, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii oraz Węgier uczynili z tego istotne
źródło przychodów.
WIĘCEJ NA

Zatory płatnicze a rozwój gospodarki
ÔÔŹródło: Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA

Wartość Wskaźnika BIG (Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej)
w przeciągu ostatnich 3 miesięcy zmniejszyła się o 5 proc. i wynosi
obecnie 14,32 pkt. Z ostatniego raportu BIG InfoMonitor1 wynika, że
przebadani przedsiębiorcy dostrzegają coraz większy problem braku
terminowego regulowania płatności.
Z najnowszego raportu wydanego przez Biuro Informacji Gospodarczej,
dotyczącego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce wynika, że
największą ujemną dynamikę wskaźnika BIG zanotowano wśród przedsiębiorców. Wskaźnik ten na koniec maja spadł w tej grupie aż o 13 pkt. proc.
i wynosi obecnie 8,6 pkt. Na jego spadek wpływ miały problemy z nieterminowymi płatnościami. W odczuciu właścicieli firm zatory płatnicze stanowią znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
SKUTECZNE ROZWIĄZANIE NA PALĄCY PROBLEM
Na problemy z płynnością finansową firmy, skutecznym rozwiązaniem
może być usługa faktoringu. Według danych Polskiego Związku Faktorów
w 2013 roku skorzystało z niej 5 438 klientów. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF osiągnęły po I kwartale 2014 r. wartość 24,2 miliardów złotych2.
Rynek faktoringu w przeciągu pierwszych trzech miesięcy nowego roku
wzrósł o 16,3 proc. „Problem zatorów płatniczych jest poważny. Z badań
wynika, że skutecznie hamuje on rozwój polskich przedsiębiorców. Usługa
faktoringu, którą proponujemy klientom, polega na bieżącym finansowaniu przedsiębiorstwa i nabywaniu jego wierzytelności handlowych. Firma
faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za stałą weryfikację kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze co dyscyplinuje
dłużników. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku
faktoringu pełnego – przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności.
Tak więc faktoring pomniejsza ryzyko prowadzonej działalności handlowej
i zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając tym samym jego wiarygodności kredytowej.
WIĘCEJ NA

1 BIG Info Monitor Badanie zrealizowano w formie wywiadów
telefonicznych (CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które
posiadają przeterminowane zobowiązania (zapadalność, co najmniej
60 dni przed datą realizacji badania). Realizacja TNS na zlecenie BIG.
Partnerem raportu jest ZBP.
2 Wyniki za I kwartał 2014 poddane przez PZF, kwiecień 2014.

Ranking regałów Top 4 w maju
ÔÔŹródło: Log4.pl

Druga co pod względem wielkości grupa produktowa na portalu,
w maju zanotowała 2589 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań. Nominalnie więcej o 158 (6% )wejść w stosunku do poprzedniego miesiąca, utrzymuje się więc tendencja wzrostowa. Top 4 to jedyny taki na rynku barometr popularności produktów, które cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. Taki wzrostowy trend dobrze wróży gospodarce, wprawdzie, nie mamy wszystkich danych, niemniej te,
które są, pozwalają na konstruowanie takich opinii. W poszczególnych
grupach produktowych to się zmienia, wahania są naturalnym cyklem,
natomiast przy ogólnym spadku wejść w oferty na portalu, zwiększone,
utrzymujący się na tym samym w zasadzie poziomie wzrost, jest dobrym prognostykiem.
Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 jest „System półkowy wysokiego składowania STOW” z ilością 119 wejść w ofertę. Systemy te
mogą być obsługiwane wieloma wózkami odbiorczymi. Przejazdy dla
wózków musza być zgodne ze specyfikacjami producentów wózków.
Często instaluje się tez prowadnice boczna do prowadzenia wózka.
Dokładność instalacji jest wysoka, zwłaszcza dla systemów obsługiwanych przez dźwigi kontrolowane automatycznie, które są również
prowadzone u szczytu. Instalacja jest zaprojektowana tak, by wytrzymać siły poziome od dźwigu. Stabilność konstrukcji osiągnięta jest
poprzez stężenia na regalach w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Dla
lądunków ciężkich lub instalacji wysokich polecamy system regałów
Stow Pal Rack®. Poziome belki można wykończyć pólkami zamkniętymi lub siatka.

Bilans

WIĘCEJ NA
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SUMUP BY INPOST – MOBILNE PŁATNOŚCI

ÔÔ Źródło: InPost Finanse, Foto: SumUp

InPost Finanse we współpracy z firmą SumUp – liderem w rozwiązaniach mPOS (Mobile Point of Sale) – wprowadza kolejną
usługę, dzięki której znacząco rozszerzy swoją działalność z zakresu mobilnej akceptacji kart płatniczych.
SumUp by InPost to rewolucyjne rozwiązanie, umożliwiające odbieranie płatności
kartą za pomocą telefonu komórkowego
lub tableta podłączonego do terminala płatniczego typu Chip&PIN o nazwie
PIN+. Wystarczy tylko skorzystać z wejścia
słuchawkowego – lub technologii Bluetooth w przypadku najnowszej wersji – by
za pomocą niewielkiego terminala móc
przyjmować transakcje wszystkich wiodących rodzajów kart płatniczych. Unikatowe rozwiązanie zapewni małym i średnim

przedsiębiorcom nie tylko wyjątkową wygodę – pozwoli im również zaoszczędzić
dzięki niskim kosztom oraz braku długich
wiążących umów.
SumUp by InPost to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy poszukują
przenośnej i wygodnej formy przyjmowania kart płatniczych. Co istotne – nie niesie ze sobą opłat abonamentowych, które
z reguły występują w przypadku innych
przenośnych terminali.
WIĘCEJ NA

SERWIS WWW

DLA ELEKTRONICZNEGO
HANDLU
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska otwiera dzisiaj serwis
ecommerce.poczta-polska.pl oferujący obsługę dla branży e-handlu.
W jednym miejscu e-klienci mogą
wybrać przesyłki odpowiadające ich
potrzebom, zlecić obsługę zwrotów,
poznać ofertę finansowo– ubezpieczeniową, czy wysłać neofakturę w cyfrowej wersji.

„SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE” NA NOWO

ÔÔ Źródło: STILL, Foto: STILL

Zaczątków filozofii lean management można dopatrywać się w latach 40. XX wieku.
Jednak dopiero dziś, dzięki nowoczesnym technologiom, można w pełni zrealizować
założenia tej koncepcji.
Lean management to – w największym skrócie – podejście polegające na dążeniu
do wytworzenia określonej wartości przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu zasobów. Istotą koncepcji jest identyfikacja i eliminowanie niesprawności oraz niezoptymalizowanych elementów procesu, takich jak: nadprodukcja, zbędny ruch, oczekiwanie, niepotrzebny transport, zapasy, wytwarzanie braków czy nadmierna obróbka.
Dziś wielką rolę w realizacji tych założeń odgrywać mogą różnorodne systemy automatyzacyjne.
ZAUTOMATYZOWANE GROMADZENIE DANYCH DO ANALIZ VSM
Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających na wykrycie potencjalnych źródeł
marnotrawstwa jest mapowanie strumienia wartości – ang. Value Stream Mapping
(VSM). Metoda polega na wynotowaniu wszystkich działań składających się na kompletny proces – od otrzymania surowców aż po komisjonowanie i spedycję towarów
– i przypisanie czasów trwania kolejnym sekwencjom. Sygnałem do podjęcia interwencji może być nieproporcjonalna długość wybranych cykli lub opóźnienia i przestoje
wynikające z nadmiernego czasu trwania pewnych etapów procesu.
WIĘCEJ NA

Technologie

Usługi Poczty Polskiej wybiera prawie
60% przedsiębiorców zajmujących się
e-handlem. Nowy serwis pozwoli im łatwiej organizować obsługę logistyczną
biznesu. – Rynek eCommerce jest dla
nas bardzo ważny, to jeden z najbardziej
perspektywicznych i rozwijających się
w największym tempie sektorów gospodarki. Jesteśmy dumni, że tak wielu
przedsiębiorców postanowiło nam zaufać – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.
W nowym serwisie klienci będą mogli
wybrać przesyłki z gwarancjami terminów doręczeń. Poczta prezentuje także
sposoby na obniżenie kosztów dostawy.
Jednym z nich jest Paczka Korzyści – dzięki opłaceniu z góry liczby przesyłek, na
każdą z nich otrzymuje się rabat. W serwisie w czytelny sposób zostały przedstawione informacje, na temat sposobów
transportu szczególnie ciężkich lub nietypowych przedmiotów, monitorowania
statusu przesyłki przez internet, czy usług
pocztowych oferowanych przez aplikację
czy SMS.
WIĘCEJ NA
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AX4 OPEN – INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE

ÔÔ Źródło: AXIT, Foto: AXIT

AX4 Open – innowacyjne rozwiązanie nowej generacji firmy AXIT otrzymało tytuł i statuetkę w konkursie LIDERZY IT 2014 w kategorii Informatyczne rozwiązania branżowe.
AX4 Open firmy AXIT, lidera w obszarze
oprogramowania integrującego partnerów
logistycznych w oparciu o wykorzystanie
technologii chmury obliczeniowej otrzymało tytuł i statuetkę w konkursie LIDERZY
IT 2014, w kategorii Informatyczne rozwiązania branżowe podczas Gali IT Future
Awards. Celem konkursu Liderzy IT 2014
było wyłonienie i wyróżnienie najlepszych
oraz innowacyjnych rozwiązań, produktów
oraz usług technologicznych w branży IT.

AX4 Open jest innowacyjnym na skalę
światową rozwiązaniem informatycznym
– do samodzielnego kształtowania systemów logistycznych na platformie AX4,
dostosowanych do specyficznych potrzeb
firmy. Umożliwia firmom konfigurowanie
i zarządzanie złożonymi procesami on-line w czasie rzeczywistym. Narzędzia
AX4 Open oparte na technologii chmury
obliczeniowej uwzględniają międzynarodowe doświadczenia firmy AXIT, zebrane

podczas realizacji ponad 1200 projektów
SCM. Zarówno AX4 jak i AX4 Open są
wykorzystywane z sukcesem przez duże
i średnie firmy produkcyjne, handlowe
i logistyczne, m.in. DHL, DB Schenker, Ford
czy BASF.
WIĘCEJ NA

Paczkowa rewolucja w Twoim domu – platforma 7ISI
ÔÔŹródło: Siódemka

Możliwość zamówienia kuriera do domu lub nadania paczki w Punkcie Obsługi Przesyłek, zaawansowana darmowa aplikacja on-line, która
pozwala przygotować dokumenty przewozowe, dokonać płatności za
usługi oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, a także najważniejsze – atrakcyjne ceny paczek – to podstawowe zalety nowej oferty
Siódemki dedykowanej nadawcom indywidualnym.
Znana z wielu innowacyjnych rozwiązań oraz strategii stawiającej na
obsługę klientów on-line, Siódemka jest pierwszą firmą kurierską na
rynku, która stworzyła ofertę narzędzi oraz wielokanałowego dostępu
do usług kurierskich dla nadawców indywidualnych. I to bez konieczności podpisywania umowy.
WIĘCEJ NA

Panasonic z nową ofertą

PŁATNOŚCI NA JEDNO
KLIKNIĘCIE

ÔÔ Źródło: Gemius, Foto: Wykres, Gemius

ÔÔŹródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Podczas tegorocznych targów InfoComm w Las Vegas Panasonic przedstawił najnowszą ofertę rozwiązań audiowizualnych. Na stoisku zaprezentowano między innymi wymienny obiektyw ET-D75LE90 o najkrótszej na świecie ogniskowej przeznaczony dla projektorów 3-Chip DLP™
o jasności powyżej 5000 lumenów. Ponadto odwiedzający mogli zobaczyć monitory z serii LFV70 i LFE7.
Obiektyw ET-D75LE90, dzięki ultrakrótkiemu współczynnikowi rzutu,
pozwala na projekcję dużych obrazów bez rzucania cienia na ekran lub
oślepiania prezentera. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze wydarzeń oraz do zastosowań scenicznych. – ET-D75LE90 pozwala
oszczędzić miejsce potrzebne na instalację i ułatwia integrację systemu
w większych przestrzeniach. Obiektyw jest kompatybilny ze wszystkimi
projektorami Panasonic wyposażonymi w technologię 3-Chip DLP™, w tym
ze sztandarowym modelem PT-DZ21K o jasności 20000 lumenów – mówi
Magdalena Przasnyska, Senior Sales and Marketing Manager w Panasonic.
Nowy obiektyw pozwala wyświetlić 200-calowy obraz z odległości
około półtora metra od ekranu. Charakteryzuje się współczynnikiem
rzutu 0.36:1 dla rozdzielczości WUXGA/1080p, 0.39:1 w przypadku SXGA
+ oraz 0,40:1 dla WXGA. – Wprowadziliśmy wcześniej na rynek pierwszy
na świecie obiektyw o krótkiej ogniskowej dla projektorów 1-Chip DLP.
Teraz dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania w projektorach z technologią 3-Chip DLP nasi klienci zyskają jeszcze większe, niedostępne wcześniej możliwości prezentacji – dodaje Magdalena Przasnyska.
WIĘCEJ NA

Serwisy płatności zyskują na znaczeniu. Korzysta z nich blisko
połowa więcej internautów niż w zeszłym roku, a dla ponad
jednej trzeciej e-klientów są one najwygodniejsze w użyciu
– wynika z raportu przygotowanego przez firmę Gemius dla
e-Commerce Polska.
Jak wynika z badania najczęstszą metodą płatności za produkty nabywane online są serwisy, które umożliwiają płatności przez internet.
Tę metodę wybiera 37 proc. internautów (26 proc. przed dwoma laty)
kupujących w sieci. Popularnymi metodami są również internetowe
przelewy bankowe (korzysta z nich 28 proc. internautów, czyli tyle
samo, co przed rokiem) oraz płatność gotówką przy odbiorze u kuriera (ten sposób wybiera 21 proc., czyli o 8 pp mniej niż przed rokiem).
– Serwisy płatności zyskują na znaczeniu. W PayU zauważamy,
że z roku na rok coraz mniej użytkowników płaci za e-zakupy
przez tradycyjną bankowość internetową czy też gotówką przy
odbiorze. Internauci coraz chętniej wybierają szybkie e-przelewy i karty płatnicze, ponieważ jest to dla nich duży komfort
oraz gwarancja bezpiecznej transakcji. Biorąc pod uwagę wzrost
popularności urządzeń mobilnych, z których korzystamy robiąc
zakupy, rynek płatności powinien rozwijać się w taki sposób, by
płatność była równie łatwa do wykonania z poziomu komputera
czy tabletu, jak i telefonu – komentuje Wojciech Czajkowski, dyrektor zarządzający PayU Polska.

Technologie

WIĘCEJ NA
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APLIKACJA ŚLEDZENIA
PRZESYŁEK W PALL-EX

ÔÔ Źródło: Pall-Ex, Foto: Pall-Ex

Pall-Ex, międzynarodowa sieć dystrybucji ładunków drobnicowych, wprowadziła
aplikację mobilną umożliwiającą śledzenie przesyłek. Mogą z niej korzystać bezpłatnie użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem Android, iOS oraz Blackberry.

Nowy wózek HYSTER®
o udźwigu 12t
ÔÔŹródło: Zeppelin, Foto: Hyster

Nowy wózek widłowy Hyster o udźwigu 12 ton
redukuje koszty i przyczynia się do poprawy
wydajności pracy łańcucha dostaw w przemyśle papierniczym oraz utrzymania magazynu
w czystości.
– Dzięki udźwigowi nominalnemu o wartości
12 000 kg, przy środku ciężkości 600mm, nowy
wózek Hyster® H12XM-6 zapewnia odpowiednią wytrzymałość i wydajność pracy, niezbędną
w operacjach przeładunkowych, w których kilka
dużych zwojów papieru trzeba transportować
przy użyciu jednego osprzętu – mówi Matthew
Allen z Hyster Europe, tłumacząc przy tym, że
jednoczesna obsługa wielu zwojów papieru to
podstawa pracy w przypadku wielu operacji
przeładunkowych w przemyśle papierniczym,
np. w miejscach szybkiego rozładunku statków.
– Wytrzymały Hyster H12XM-6 jest dedykowany szczególnie do wysokowydajnych cykli
roboczych i ekstremalnych warunków pracy; mam tu na myśli np. odsłonięte nabrzeża
w porcie i pracę w trybie 24 godziny na dobę
– dodaje Matthew Allen. – Pomimo dużej intensywności pracy, wózek przyczynia się do
wyjątkowych oszczędności w zużyciu paliwa,
obniżenia kosztów eksploatacyjnych i czystszego środowiska pracy.
W porównaniu z poprzednią generacją
H12XM-6 oferuje nawet do 17% oszczędności
paliwa i jest zgodny z normami Tier 4i / Stage IIIB,
dotyczącymi norm niskich emisji spalin. Wózek
jest wyposażony w 4,5-litrowy silnik wysokoprężny Cummins QSB4.5; posiada funkcje, takie jak
chłodzenie na żądanie i zarządzanie prędkością
obrotową silnika oraz układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia, gwarantujący mniejsze
straty, niższy poziom hałasu i niższą temperaturę pracy oraz większą wydajność zużycia paliwa.
Ponieważ Hyster H12XM-6 bardzo dobrze integruje się z odpowiednim osprzętem do obsługi
zwojów papieru, świetnie sprawdza się w operacjach, w których zwoje rozładowuje się ze statku
lub innego obszaru rozładunku i transportuje do
strefy przeładunkowej, skąd są następnie rozwożone przez mniejsze wózki do magazynów.
WIĘCEJ NA

Aplikacja pozwala na śledzenie do
5 (a docelowo do 10) przesyłek jednocześnie w czasie rzeczywistym. Po wprowadzeniu numeru przesyłki, klient – bez
potrzeby logowania – uzyskuje dostęp
do informacji na temat lokalizacji przesyłki, docelowego miejsca dostawy, rodzaju
serwisu a także daty EPOD-u. Dane dotyczące wyszukiwania przesyłki są przechowywane w pamięci aplikacji przez 2 dni,
dzięki czemu klient nie musi ponownie
wprowadzać numeru kreskowego.
Aplikację można pobrać bezpłatnie
w AppStore, Google Play oraz sklepie
Blackberry. 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.

NOWA GENERACJA WÓZKÓW
BT LEVIO SERII P

ÔÔ Źrodło: Toyota MH Europe, Foto: Toyota MH Europe

Kompaktowa i zarazem niezwykle silna,
najnowsza generacja wózków BT Levio
Serii P, cechuje się wysoką wydajnością
w najbardziej wymagających poziomych
operacjach magazynowych, a udźwig
od 2.0 do 2.5 ton sprawia, że wózki te
używane są przy załadowywaniu / wyładowywaniu towarów z ciężarówek,
spełniając wszystkie standardy Toyota:
produktywność, wytrzymałość, komfort
pracy dzięki dobremu prowadzeniu oraz wyjątkowemu wyciszeniu wózków, a także
bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne.
Produktywność nowych wózków BT Levio
seria P została ulepszona dzięki ich kompaktowym gabarytom oraz zwiększonej
prędkości: model LPE250 potrafi osiągnąć
prędkość 12.5 km/h – jak dotąd najwyższą
prędkość dla elektrycznego wózka paletowego na rynku. Wózki te są łatwe w operowaniu nawet w najwęższych miejscach,
oferując wyjątkową wygodę prowadzenia
jak i maksymalizację liczby palet na godzinę pracy. Wyjątkowa jakość wózków

Technologie

BT Levio Seria P jest zapewniona przez
system Toyota Production System (TPS),
na którego zasadach produkowane są
wszystkie wózki widłowe Toyoty. W celu
zwiększenia niezawodności i wytrzymałości nowej generacji wózków konstrukcja
wózków składa się teraz z mniejszej liczby
komponentów, a dostęp do serwisowania
maszyny został ułatwiony.
WIĘCEJ NA
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RAPORT O E-COMMERCE:
ZYSKI SĄ W E-HANDLU

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

W ciągu ostatniej dekady rynek e-handlu w Polsce zwiększył
się dwudziestopięciokrotnie i jest obecnie jednym z najszybciej
rozwijających się w Europie. Według szacunków do roku 2016
ma być on wart ok. 40 mld zł. I choć udział sklepów internetowych w handlu wynosi zaledwie 4 proc. – dla porównania
w Wielkiej Brytanii 13,2 proc. – to już teraz Polacy robią zakupy online częściej, niż np. Hiszpanie i Włosi. Tak wynika z przygotowanego dla Poczty Polskiej raportu dot. e-handlu.

GLOBAL E-TAILING 2025
– E-HANDEL I LOGISTYKA

ÔÔ Źrodło: DHL, Foto: DHL

W ciągu najbliższych dziesięciu lat internetowy handel detaliczny zyska bardziej na znaczeniu, niż to dotąd przewidywano – nie tylko w krajach rozwiniętych, ale także na rynkach
wschodzących. Logistyka odegra kluczową rolę – zapewni firmom istotną przewagę konkurencyjną, na przykład
w postaci dostawy w ciągu kilku godzin od zamówienia, elastycznych godzin odbioru i zwrotów, a także niezawodnych
usług logistycznych i koncepcji wartości dodanej na rynkach
wschodzących.
To jeden z głównych wniosków płynących ze studium “Global
E-Tailing 2025”, przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Post
DHL z udziałem instytucji zajmujących się badaniem trendów:
Z_punkt oraz See More, a także licznych ekspertów międzynarodowych z branży handlu detalicznego i logistyki oraz przedstawicieli środowisk akademickich. Jest to pierwsza globalna
analiza scenariuszy poświęcona transgranicznemu handlowi
internetowemu oraz jego implikacjom dla branży logistycznej.
Na przykładzie czterech scenariuszy studium to prezentuje,
jak w niedalekiej przyszłości mogą wyglądać zakupy w Internecie na całym świecie dla klientów i przedsiębiorców. Poszczególne prognozy oparte są na szczegółowej analizie czynników
mających największy wpływ – od cen energii i surowców przez
czynniki technologiczne, polityczne i społeczne, do wzorców
zachowań zakupowych i konsumpcyjnych. Scenariusze podkreślają także ewentualne skutki zmian systemu wartości
społeczeństw do roku 2025. W ramach badania przeanalizowano wybrane rynki rozwinięte i wschodzące z całego świata.
Tropiciele trendów przebadali także trendy zakupowe i logistyczne w 12 międzynarodowych metropoliach – między innymi
w Nowym Jorku, Moskwie, Bangalore, Dżakarcie i Lagos. Te
informacje o zachowaniach konsumentów pozwalają zakotwiczyć scenariusze w dzisiejszej rzeczywistości i zwiększają ich
prawdopodobieństwo.

Zdaniem autora analizy, dr. Arkadiusza Kawy z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, główną przyczyną wzrostu obrotów sklepów on-line jest wzrost liczby nowych użytkowników
Internetu, którzy stali się klientami sklepów oraz platform aukcyjnych. – Na rozwój e-handlu ma również wpływ rosnąca liczba e-sprzedawców oraz atrakcyjność ich oferty – mówi Kawa.
W Polsce funkcjonuje dziś ponad 14 tys. sklepów, z których oferty
można skorzystać poprzez Internet. Sklepy, które tak dynamicznie
się rozwijają szukają dostawców wśród szerokiej oferty logistycznej.
– Z usług Poczty Polskiej regularnie korzysta prawie 60 proc. przedsiębiorstw z segmentu e-handlu. Dlatego nasz oferta systematycznie dostosowuje się do oczekiwań klientów tak aby była kompleksowa – mówi Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej.
Rynek commerce szybko rośnie. Każdego roku powstaje kilka
tysięcy nowych sklepów. Ponad połowa sklepów działa nie dłużej niż 2 lata, a jedynie co dziesiąty powyżej 5 lat. Cechą charakterystyczną polskiego rynku e-handlu jest też jego rozdrobnienie – 85% e-sklepów to mikro i małe przedsiębiorstwa. Takie
firmy otrzymują przeciętnie ok. 100 zamówień na miesiąc. Firm,
dla których prowadzenie sklepu internetowego jest główną
działalnością (miesięczna skala zamówień przekracza 1000) jest
jedynie ok. 8 proc.
WIĘCEJ NA

W sieci Biedronka zapłacisz kartą
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska S.A.

16 czerwca Biedronka rozpoczęła stopniowe wdrażanie płatności za
pomocą kart. Do końca lipca br. planowane jest udostępnienie tej
formy płatności klientom we wszystkich placówkach sieci. Obecnie
transakcje są akceptowane w ponad 330 sklepach Biedronka. Po
pomyślnie przeprowadzonych testach z udziałem klientów w 9 sklepach Biedronka zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
rozpoczęło się sukcesywne udostępniania usługi w pełnej funkcjonalności. W najbliższych tygodniach nastąpi włączanie kolejnych
placówek do puli sklepów umożliwiających płatności za pomocą
kart płatniczych.
Sklepy Biedronka, gdzie dostępna będzie ta forma płatności, będą
w odpowiedni sposób oznaczone – za pomocą naklejki na drzwiach
wejściowych, a także za pomocą materiałów informacyjnych wewnątrz placówki. Klienci będą mogli także sprawdzić, które sklepy
Biedronka w ich miejscowości akceptują płatności za pomocą kart,
poprzez wyszukiwarkę z interaktywną mapą, dostępną na stronie internetowej www.biedronka.pl/sklepy – wystarczy wpisać konkretną
miejscowość i jako kryterium wyszukiwania zaznaczyć pole „W tym
sklepie zapłacisz kartą”.

WIĘCEJ NA
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SPOTKANIE PRAKTYKÓW LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: Log4.pl, Foto. Log4.pl

Forum Podażowe ECR Polska, to inicjatywa mająca na celu wymianę doświadczeń pomiędzy członkami tej organizacji, która
służy lepszemu poznaniu funkcjonowania obszarów, w których na co dzień poruszają się członkowie ECR Polska. Inicjatywa realizowana niemal od początku powstania organizacji skupiającej producentów, dystrybutorów, sieci handlowe i detalistów oraz
dostawców usług dla branży FMCG i DIY, cieszy się uznaniem członków. Spotkania w ramach „Forum Podażowego” promują ideę
dobrej współpracy, popularyzują najlepsze praktyki dla lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i zmniejszenia kosztów całego
łańcucha dostaw. Spotkania odbywają się w wybranych przez członków miejscach i poruszają interesujące członków tematy,
każdorazowo konsultowane wewnątrz ECR Polska.
W dniu 23 czerwca 2014r. w siedzibie firmy
EP Serwis S.A., w Kozienicach odbyło się
kolejne spotkanie Forum Podażowe ECR
Polska, na którym poruszane były tematy
związane z gospodarką paletową, ochroną
środowiska i recyklingiem. Spotkanie było

nice jakie występują w interpretacji przepisów. Na co trzeba szczególnie zwracać
uwagę, żeby nie narazić się na przykre
konsekwencje, gdy okaże się, że źle zinterpretowany został zapis w ustawie odnoszący się gospodarki odpadami.

Firma w branży działa od 20 lat, posiada
więc doświadczenie, które pozwala na
świadczenie tak złożonych usług logistyki
palet na naszym rynku.
Ciekawe wystąpienie dotyczyło bezpieczeństwa w transporcie i kradzieży całych

połączone z wizytą techniczną – goście
mieli możliwość zapoznania się z procesami naprawy palet i ich utylizacji. Pokazany
został również proces produkcji wspornika paletowego, powstającego z odpadów
drewnianych, który jest wykorzystywany
przy produkcji palet drewnianych.
Gospodarze imprezy, Mateusz Boruta
– Forum Podażowe ECR Polska oraz Marek
Parkot – prezes EP Serwis S.A., właściciel
obiektów wizyt technicznych, zapoznali
z programem spotkania. Zwrócili uwagę
na jego charakter i wartości poznawcze,
jakie daje możliwość zapoznania się z procesami naprawy palet drewnianych.
W części merytorycznej spotkania prof.
dr hab. inż. Hanna Żakowska z Centralnego
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, omówiła obowiązki przedsiębiorców
wynikające z nowej „Ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” wskazując zmiany jakie pojawiły się
w nowej ustawie. Ustawa zmienia system
prawny i przepisy zawarte w tej ustawie
związane są z dyrektywą opakowaniową nr
62 z 1994 roku, która była wielokrotnie modyfikowana, ostatnia pochodzi z 2013 roku.
Elżbieta Modzelewska-Wąchal z Centrum Prawa Konkurencji w temacie „Prawo
o odpadach opakowaniowych, a ustawa
o ochronie konkurencji”, wskazał na róż-

Marek Parkot, prezes EP Serwis S.A.,
przybliżył działalność firmy, która jest czołowym operatorem logistyki palet, otwartego poolu paletowego, tzw. „białych
palet”. Firma świadczy usługi na terenie
całego kraju oferując wynajem (1 mln szt.)
i naprawę(1,8 mln szt.) palet w ramach
usługi outsourcingu gospodarki paletowej klienta. Operacyjnie zawiera się to
w czterech etapach:
1. EP serwis zaopatruje producenta w palety.
2. Producent wysyła z towarem do swoich
odbiorców.
3. EP Serwis odbiera palety z sieci sprzedaży, palety wracają do Centrum Serwisowego.
4. Palety dobre wracają do obiegu, uszkodzone są naprawiane, zniszczone wycofane z obiegu.
Uczestnicy spotkania, podczas wizyty
technicznej zapoznali się z częścią procesu wynajmu, który obejmuje naprawę
i utylizację palet, realizowany w Centrum
Serwisowym. Nowością na naszym rynku
paletowym są naprawy mobilne, które
posiadają wiele zalet, ograniczając znacznie koszty. Firma EP Serwis S.A. jako jedyna w Polsce, posiada licencję na naprawy
mobilne, wydana przez EPAL – European
Pallet Association e.V., co jest niewątpliwie ważnym atutem w realizacji usługi.

ciężarówek z towarem, organizowanych
przez przestępców działających „w białych
rękawiczkach”. Sławomir Rembowski z firmy
ABC Czepczyński, zaprezentował system
‘Safecargo”, który znacznie ogranicza ten
proceder, zabezpieczając dostawy towarów
do klientów. Skala zjawiska, jest ogromna,
rocznie kradzione jest 150 – 200 tys. ładunków, gdyby to zobrazować ustawiając składy jeden za drugim, to odległość w linii prostej z Warszawy do Paryża, będzie szczelnie
wypełniona. Procederu nie wyeliminuje się
całkowicie, ale zastosowanie określonych
procedur, które są istota systemu „Safecargo” pozwala na eliminacje zagrożeń we
wczesnym etapie zamówienia.
W tym cyklicznym spotkaniu Forum
Sprzedażowego ECR Polska wzięli udział
przedstawiciele firm Carlsberg, Auchan,
Coca Cola, PepsiCo, KP, Dacher, POHiD,
DHL, Danone, DHL, ECR Polska, Żywiec
Zdrój, FM Logistic, Bakalland, Castorama,
HOOP, ABR Sesta, Nutricia, Nestle, Merlin,
Colgate Palmolive, Mokate, Biedronka,
Raben, Bonduelle, Carrefour. Firm, które
na co dzień zmagają się z omawianymi
problemami, zresztą to one określiły ramy
tematyczne tego bardzo pożytecznego
spotkania praktyków logistyki.
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KRESKI, KTÓRE ZREWOLUCJONIZOWAŁY HANDEL

ÔÔ Źródło: ILIM, Foto: ILIM

Jak długie byłyby dzisiaj kolejki przy kasach, gdyby kasjer wciąż musiał ręcznie wprowadzać cenę każdego produktu? Przyzwyczajeni do
obecnego standardu i„piknięcia” kodu przy kasie nie zastanawiamy się nad tym. Tymczasem to właśnie dzięki kodom kreskowym podliczenie koszyka pięćdziesięciu produktów zajmuje kasjerowi zaledwie około trzy minuty. Pierwszy kod kreskowy został zeskanowany 26
czerwca 1974 roku. Czterdzieści lat później każdego dnia skanowanych jest ponad 5 miliardów produktów na całym świecie.
W każdej minucie doby, na całym świecie, skanowanych jest 3 472 222 kodów
kresowych. Daje to astronomiczną liczbę
ok. 5 miliardów „piknięć” dziennie. Taką
ilością produktów można by obdarować
4/5 ludności świata, czyli np. każdego
obywatela Azji i Europy. Aby zobrazować
ilość operacji biznesowych, do których
wykorzystywany jest kod kreskowy, liczbę
tę należałoby jednak co najmniej podwoić. Przesyłanie towarów, przyjęcia i wydania z magazynów, sprawdzanie ilości stanów i wiele innych czynności, bez kodów
pochłaniałyby wielokrotnie więcej czasu.
Doprawdy trudno sobie wyobrazić dzisiejszy handel bez kresek i cyferek kodu,

a przecież jego obecność w biznesie nie
jest wcale tak bardzo długa.
Dokładnie 26 czerwca 1974 roku w supermarkecie Marsh w Troy (Ohio, USA) zeskanowany został pierwszy kod kreskowy. Klientem był Clyde Dawson, dyrektor
ds. badań i rozwoju Marsh, a produktem,
który przypadkowo jako pierwszy wziął
do ręki, opakowanie gum Wrigley Juicy

Fruit. Dzisiaj znajduje się ono w Muzeum
Narodowym Smithsonian Institution of
American History w Waszyngtonie. Zeskanowanie kodu było niezmiernie ważną
częścią procesu optymalizacji handlu, który rozpoczął się wiele lat wcześniej i trwa
do dzisiaj.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

Poczta Polska rozwija się
wraz z e-commerce
ÔÔŹródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Poczta Polska stawia na obsługę sklepów internetowych i przygotowuje nowe, kompleksowe rozwiązanie dla e-commerce. W 2013 r.
przesyłki nadawane przez sklepy internetowe
odpowiadały prawie za 25% rynku paczkowo-kurierskiego w Polsce, a z tej puli Poczta Polska
obsłużyła ok. 31% przesyłek. Jednak Poczta Polska nie zatrzymuje się na samej wysyłce paczek,
ale postanowiła wykorzystać rozwój e-commerce do zaproponowania dodatkowych usług.
Nowością jest połączenie wysyłki z usługami
bankowymi, ubezpieczeniowymi i e-usługami.
– Takie połączenie wpisuje się w trend, który
już może być obserwowany w Europie, czyli
pełną integrację usług dla sektora e-commerce, zamiast tradycyjnego koncentrowania się
operatorów pocztowych na transporcie i doręczaniu paczek, co miało miejsce w początkowych fazach rozwoju handlu w Internecie –
mówi Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.
E-COMMERCE POD PARASOLEM POCZTY
POLSKIEJ
Nowa oferta parasolowa Poczty Polskiej zakłada, że klienci e-commerce będą mieli dostęp do
całej gamy usług Grupy Poczty Polskiej, a więc
do wysyłki paczki (Poczta Polska), konta, kredytu (Bank Pocztowy), polisy (Ubezpieczenia
Pocztowe) oraz e-usług (Envelo). Korzyść z tego
rozwiązania jest taka, że im więcej usług znajdzie się w jednym koszyku, tym mniejszy będzie
koszt jednostkowy poszczególnych usług.
WIĘCEJ NA
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EPAL PODSUMOWUJE 2013 ROK

ÔÔ Źródło: log4.pl, Foto: log4.pl

W dniu 5 czerwca we Wrocławiu odbyło się spotkanie członków Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2013 rok. W spotkaniu uczestniczyła blisko połowa członków PKN EPAL, która w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium zarządowi i podjęła stosowne uchwały. PKN EPAL jest organizacją powstałą w 1999 roku,
zrzeszającą producentów, dystrybutorów i firmy naprawiające palety, której działania, tworzą standardy oparte na normie EN
13698. Wyznaczając standardy jakościowe, dba o legalność powstawania i obrotu paletami na rynku polskim i europejskim,
odnosząc sukcesy w walce z nielegalną produkcją oraz niską jakością palet. Działalność edukacyjna i szkoleniowa, w sposób
znaczący wpływa na wzrost świadomości użytkowników – uczestników rynku palet, odnoszącej się do jakości palet, co oznacza,
większe bezpieczeństwo obrotu towarowego.

Roman Malicki, Prezes Zarządu PKN EPAL,
przedstawił chronologie wydarzeń, które
kształtowały działalność Stowarzyszenia
w ubiegłym roku, a który ze względu na zawirowania wokół licencji UIC, był niezwykle gorącym okresem, negocjacji, uzgodnień, rozmów z wieloma partnerami na
rynku. Ostatecznie EPAL i UIC porozumiały
się w sprawie wzajemnego akceptowania

i wymiany palet na rynku, a z wieloma sieciami handlowymi i operatorami podpisana została deklaracja paletowa, wieńcząca
sukces kampanii informacyjnej dotyczącej
nowego znakowania palet EPAL. Jednym
słowem z tego konfliktu z UIC organizacja EPAL wychodzi z tarczą, mimo, że nie
wszystkie jej propozycje zostały spełnione
przez druga stronę.

W dalszej części swego sprawozdania
prezes Malicki, omówił działania dotyczące szkoleń jakie prowadzone są przez
EPAL, a skierowane do użytkowników.
Ponad pięć tysięcy osób została już przeszkolonych w tym trybie i cały czas prowadzone są szkolenia kolejnych osób. Przy
aktywnym udziale ECR Polska, powstała
nowa „Karta oceny palety”, uwzgledniająca aktualny stan prawny produkowanych palet. EPAL poszerza swoja działalność edukacyjną, nawiązując współpracę
z czterema uczelniami, gdzie znajdują się
wydziały logistyczne, dostarczając materiały informacyjne i wyposażając sale dydaktyczne.
Andrzej Szantyka zaprezentował nowa
półpaletę EURO 6, która ma już swoją historię pracy nad tym produktem, a licząc
kolejne wzory, to jest to już szósty model
półpalety. Nie oznacza to, że poprzednie nie były udane, tylko procedowanie
i ulepszanie kolejnych modeli skutkowało
takim czasem powstawania tego produktu. Pan Szantyka, omówił szczegóły techniczne budowy tego nowego produktu
i różnice z pierwszymi modelami, które
sprawiają, że jest to produkt o wiele lepszy od poprzednich.
WIĘCEJ NA

SIÓDEMKA MECENASEM E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: Siódemka

Siódemka od lat aktywnie promuje branżę e-commerce, angażując się we wspieranie polskich e-przedsiębiorców oraz popularyzację wiedzy na temat e-handlu. Jest stałym partnerem logistycznym największych i najważniejszych imprez e-commerce
w Polsce. W tym roku kalendarz patronatów jest wyjątkowo napięty.
W środę, 28 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła
się konferencja E-commerce Day Poland 2014. W czasie wydarzenia uczestnicy wzięli udział w 13 prezentacjach i spotkali się
z najważniejszymi ekspertami w e-handlu. Siódemka była partnerem strategicznym wydarzenia i jedyną firmą kurierską biorącą w nim udział.
Siódemka objęła mecenatem także konferencję Co nakręca
e-commerce?, która odbędzie się już 9 czerwca w Blue Tower
w Warszawie. Podczas spotkania poznamy m.in. wyniki najnowszej, czwartej już edycji badania realizowanego przez organizatora konferencji Cube Research. Bieżąca, poświęcona jest przede

wszystkim rozwiązaniom mogącym wesprzeć rozwój sklepów
internetowych.
– Firmy kurierskie są naturalnym partnerem e-sklepów – mówi
Michał Berezowski Partner Zarządzający Cube Research. – Jednak oprócz typowego wsparcia biznesowego i rozwiązań dedykowanych e-commerce, równie ważne jest wspieranie inicjatyw
o charakterze edukacyjnym. Siódemka to firma, która zauważa
obie te płaszczyzny, dlatego zasługuje na miano prawdziwego
mecenasa e-commerce – zapewnia.

Sieci handlowe
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CZTERY PYTANIA DO MARCINA BĄKA PREZESA
ZARZĄDU SPEDIMEX SP. Z O.O.
Co najbardziej przeszkadza w rozwoju firmy (złe prawo, kryzys, nieuczciwa konkurencja)?
Skupmy się na tym, co nam pomaga…Polska to bardzo intensywnie rozwijający się rynek, który każdego roku zaskakuje nas czymś nowym. To także rynek coraz bardziej chłonny i w związku z tym także bardziej wymagający. Coś co było
wczoraj tzw. produktem premium dziś jest już standardem.
Prawo czy konkurenci i potencjalne trudności z nimi związane
są wpisane w nasze życie i należy umieć sobie z tym radzić. Nie
ma rynku bez konkurencji, nie ma procedur i przepisów prawa
dobrych dla wszystkich. Można jednak prawo doskonalić praWizja rozwoju, to koncentracja na istniejących rynkach, czy cując w licznych grupach eksperckich, ciałach doradczych. Biznes odpowiedzialny to także biznes inspirujący, podsuwający
ekspansja?
Rozwój z założenia zakłada poszerzanie swoich perspektyw i za- sprawdzone pomysły ludziom, którzy prawo tworzą. Zamiast
kresu działalności poprzez wychodzenie przed szereg, a więc narzekać i kontestować zastaną rzeczywistość lepiej nad nią
trudno tu mówić o stawianiu na piedestale jednego kosztem popracować mając nadzieję na pozytywne zmiany. Nie zmiedrugiego. Ekspansja wydaje się być naturalną kontynuacją tego, nia to oczywiście faktu, iż świadomość istnienia zagrożeń oraz
w czym jesteśmy specjalistami na swoim obecnym rynku. Dlate- ich znajomość pozwala nam skutecznie przygotować się na ich
go też warto stale badać możliwość poszerzenia własnej oferty odparcie.
czy terenu działania, warto inwestować budując nową wartość
i możliwości. Zdolność do ekspansji świadczy o innowacyjności W życiu prywatnym jestem….
i potencjale organizacji, która nie zamierza czekać aż obecne …szczęśliwym człowiekiem szukającym równowagi wobec duźródła w sposób naturalny się wyczerpią. I tak zdolność prze- żej aktywności zawodowej. Możliwe jest to głównie dzięki rowidywania zachowań rynku, bycie na bieżąco, a także zdrowa dzinie oraz licznym pasjom jak sporty zimowe, letnie wyprawy
skłonność do podejmowania ryzyka to cechy bardzo przydatne motocyklowe a ostatnio piłka nożna – i to nie tylko w roli kibica
mundialu…
w prowadzeniu biznesu.
Co Pan ceni najbardziej w biznesie?
Zaufanie do ludzi, z którymi się pracuje jest podstawą funkcjonowania skutecznej organizacji. Także dla mnie jest ono priorytetem.
Tylko wówczas biznes może być inspirujący, ciekawy oraz ,o ile to
w ogóle możliwe, w jakiejś części przewidywalny czy bezpieczny.
Z drugiej strony pociągające w biznesie jest to, iż swoim codziennym działaniem wpływamy na jego kształt i efekty widoczne już
następnego dnia. Albowiem praca nad efektywnym biznesem
nigdy się nie kończy pomimo finalizowania jego poszczególnych
etapów czy projektów. Za to właśnie cenię biznes.

Cztery pytania do...
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PEKAES W GDYNI

ÔÔ Źródło: PEKAES

PEKAES – jeden z największych operatorów logistycznych w kraju, został
najemcą nowoczesnego magazynu wysokiego składowania w Gdyni. Zwiększenie współpracy z działem morskim,
bliskość strefy dystrybucyjnej oraz
strefy przemysłowej, jak również sąsiedztwo lotniska i obwodnicy to tylko
niektóre z wielu korzyści, wynikających
z nowej lokalizacji.

Bezpośrednim powodem dla nowej lokalizacji było zwiększenie masy towarowej
w systemie drobnicy krajowej, jak również
wzrost przepływu towarów z transportu
morskiego. To efekt konsekwentnie rosnącej liczby zleceń. Podjęte działania
przełożą się zatem na poprawę jakości
i efektywności świadczonych usług, jak
również możliwość obsłużenia większej
liczby klientów, dla których główną trasą
transportową jest droga morska.
ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV Air & Sea
– Inwestycja w Gdyni jest kolejnym
Niewielka paczka, paleta, a może cały kontener lub transport ponadgabarytowy? etapem konsekwentnie realizowanej
Nie ma takiego ładunku, którego nie dałoby się przetransportować korzystając ze strategii rozwoju, polegającej na pospedycji morskiej i lotniczej. O tym, jak to wygląda w praktyce rozmawiamy z Arka- prawie efektywności we wszystkich
obszarach działalności biznesowej.
diuszem Mirkiem, Prezesem Zarządu DSV Air & Sea.
Rozumianej także, jako oferowanie naJakie kierunki zyskują w ostatnim cza- A.M.: Dzięki gęstej sieci biur rozsianych na szym klientom atrakcyjnych pod wzglęsie na znaczeniu w obszarze logistyki całym Świecie, mamy możliwość obsługi dem lokalizacyjnym i komunikacyjnym
każdego kontynentu i praktycznie każde- nowoczesnych centrów magazynomorskiej i lotniczej?
A.M.: Odnotowujemy ciągły wzrost na go kraju. Statystycznie najczęściej obsłu- wych. – informuje Arkadiusz Filipowrelacjach z Dalekim Wschodem, ale też giwane kierunki to Daleki Wschód, obie ski, członek zarządu Pekaes. – Wystarz Ameryką Północną i Południową. Rów- Ameryki, Bliski Wschód, Afryka, ale też czy wymienić, iż magazyn znajduje się
nież Bliski Wschód jest rozwojowym kie- Australia. Natomiast w regionach w któ- w bezpośrednim sąsiedztwie Bałtycrunkiem dla naszej firmy. Ostatnimi czasy rych nie posiadamy swoich biur, klientów kiego Terminalu Kontenerowego oraz
odnotowujemy szybki rozwój również na obsługują nasi zaufani agenci, przy zacho- Gdynia Container Terminal. Nie bez
rynku afrykańskim, dlatego też poszerzyli- waniu wszelkich najwyższych standardów znaczenia pozostaje fakt bliskiego dośmy tam swoje wpływy poprzez przejęcie obsługi i bezpieczeństwa DSV. Podsumo- stępu do sieci drogowej poprzez bliskie
kilkunastu małych firm wyspecjalizowa- wując, docieramy wszędzie – począwszy położenie Obwodnicy Trójmiasta oraz
nych w lokalnym transporcie. Natomiast od największych kierunków, kończąc na transportu lotniczego, realizowanego
na naszym kontynencie bardzo dynamicz- mniej popularnych portach lotniczych z lotniska Gdańsk Rębiechewo. – dodaje
nie rozwija się transport Short Sea, czyli i morskich świata.
Arkadiusz Filipowski.
żegluga bliskiego zasięgu.
Jakie kierunki obsługuje DSV Air & Sea
WIĘCEJ NA
WIĘCEJ NA
na zasadzie regularnych frachtów?

SAMOLOTEM I STATKIEM,
NIEZALEŻNIE OD ROZMIARU

Informacje z GEFCO
ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO Chiny uruchamia nową usługę transportu kolejowego łączącą Azję z Europą.
GEFCO Chiny rozwija swoją ofertę transportu multimodalnego i wprowadza nową usługę transportu kolejowego typu door-to-door
między Azją a Europą. Rozwiązanie to pozwala
wykorzystać rozległą chińską sieć kolejową do
przewożenia towarów do kilkunastu krajów
w Azji i Europie, w szczególności do Kazachsta-

nu, Rosji, na Białoruś, do Uzbekistanu czy nawet
do Niemiec i na Węgry. Dzięki temu lokalni i międzynarodowi klienci GEFCO skorzystają z redukcji kosztów o 90% w porównaniu do transportu
lotniczego, a nowy typ przepływu pozwoli na
znaczną obniżkę emisji dwutlenku węgla.
„Coraz więcej chińskich przedsiębiorstw
pragnie podbijać rynki zagraniczne, a priorytetem dla GEFCO w Chinach jest towarzyszenie

lokalnym klientom w ekspansji międzynarodowej” – podkreśla Andrea Ambrogio, Dyrektor Generalny GEFCO Chiny. „Nowa usługa
multimodalna znakomicie wpisuje się w ten
trend i przyczyni się do ożywienia wymiany
transgranicznej pomiędzy Chinami, Rosją, Azją
Środkową i Europą”.

Operatorzy logistyczni
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EKSPANSJA
PALL-EX

ÔÔ Źrodło: Pall-Ex

Pall-Ex, międzynarodowa sieć dystrybucji ładunków drobnicowych, planuje
szybki rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma chce w najbliższym czasie uruchomić działalność
w Czechach, na Słowacji oraz w Bułgarii.

Firma rozpoczęła już rekrutację Partnerów
Krajowych – operatorów logistycznych, którzy będą odpowiedzialni za budowę krajowych sieci i pozyskiwanie Partnerów Regionalnych – niezależnych firm transportowych,
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser
których zadaniem będzie zapewnienie lokal30 maja Dachser Ltd otworzył nowe centrum logistyczne w Northampton w Wiel- nej dystrybucji ładunków paletowych.
kiej Brytanii. Firma zainwestowała w nowy obiekt, znajdujący się na działce o po- Rozwój Pall-Ex w Europie Środkowej jest
elementem strategii grupy, która docelowo
wierzchni 7,4 ha, 26 mln euro.
stanie się paneuropejską siecią dystrybucji
W uroczystym otwarciu obiektu wzięli na południe od Northampton, mieści się ładunków paletowych. Plany mają związek
udział klienci, dostawcy, przedstawicie- nie tylko logistyczne centrum dla regionu, z rosnącym zapotrzebowaniem na przewole lokalnego biznesu, a także władz na ale także siedziba główna firmy w Wiel- zy drobnicowe. W ubiegłym roku sieć zanoszczeblu państwowym. „Nasze centrum kiej Brytanii. Terminal przeładunkowy towała średni wzrost wolumenu ładunków
logistyczne jest doskonałym dowodem na ma powierzchnię 5.948 mkw., a magazyn na poziomie 22%, w niektórych krajach był
to, jak Dachser, wraz ze swoimi klientami, z 20.000 miejsc paletowych – 10.560 mkw. on ponad dwukrotnie wyższy. – „Większa
rozwinął się w Wielkiej Brytanii” – powie- Powierzchnia dwukondygnacyjnego bu- aktywność Pall-Ex w regionie, ułatwi nam
dział podczas otwarcia Bernhard Simon, dynku biurowego wynosi 1.954 mkw. In- stworzenie stałych, europejskich połączeń.
CEO Dachser. „Z nowo otwartym oddzia- westycja w Northampton jest niezwykle W praktyce oznacza większe możliwości
łem będziemy mogli jeszcze lepiej obsłu- ważnym strategicznie krokiem dla całej transportu zarówno dla naszych klientów,
giwać zintegrowane, globalne łańcuchy organizacji Dachser, zwłaszcza w kontek- jak i Partnerów Regionalnych, którzy będą
logistyczne. Nasze plany na przyszłość ście zwiększonych możliwości związanych mogli dzięki temu rozwinąć działalność na
zakładają rozbudowę centrum logistycz- z obsługą eksportu do Europy w ramach nowych rynkach” – tłumaczy Karolina Gil,
logistyki kontraktowej i usług dodanych.
Dyrektor Sprzedaży w Pall-Ex Polska.
nego w Northampton” – dodał.
W nowym oddziale, położonym w przemysłowej miejscowości Brackmills, leżącej
WIĘCEJ NA
WIĘCEJ NA

DACHSER W NORTHAMPTON

W 14 DNI Z POLSKI DO CHIN

ÔÔ Źródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska, Foto: Hellmann Worldwide Logistics Polska

Hellmann Worldwide Logistics Polska oferuje szeroki wachlarz
usług spedycyjnych: transport drogowy (krajowy i międzynarodowy), fracht lotniczy i morski oraz kompleksowe rozwiązania logistyczne. Od zeszłego roku spółka rozszerzyła swoje
produkty o nowy – transport kolejowy, który daje możliwość
skorzystania z 14 dniowego transportu koleją z Chin do Polski.
Od czerwca br. w ofercie Hellmann Worldwide Logistics Polska
klienci znajdą również rozwiązanie transportów kolejowych
z Polski do Państwa Środka.

12 czerwca 2014 w Kutnie, na terminalu PCC Intermodal odbyła
się oficjalna ceremonia uruchomienia transportu kolejowego na
trasie Kutno-Chongqing. Operatorem połączenia kolejowego na
trasie Kutno – Chongqing jest Yuxinou Logistics, a partnerami
tego przedsięwzięcia – PPC Intermodal oraz Hellmann Worldwide Logistics.
Ceremonie uświetnili swoją obecnością zarówno przedstawiciele władz chińskich jak również przedstawiciele władz pol-

skich. Możliwość eksportu oraz importu na trasie Polska – Chiny,
to kolejne rozwiązanie, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać
przy planowaniu rozwoju i wymiany gospodarczej między naszymi krajami. Największą zaletą proponowanego transportu
kolejowego jest czas tranzytu, krótszy od transportu morskiego oraz korzystniejsza oferta cenowa w porównaniu do stawek
w transporcie lotniczym.
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Kolejny oddział DSV w Brazylii
ÔÔŹródło: DSV

Na początku czerwca DSV otworzyło nowe biuro w południowej części
Brazylii, w największym ośrodku przemysłowym stanu Rio Grande do
Sul – Porto Alegre. Nowy oddział DSV Air & Sea to już piąta lokalizacja
otwarta przez Grupę w Brazylii. Od 2012 roku, w którym DSV weszło
na rynek brazylijski, otwierając pierwsze biuro w Saõ Paulo, firma systematycznie rozszerzała działalność na terenie Rio de Janeiro oraz Santos,
a także w stanie São Paulo, w Campinas.
Otwierając biura zarówno w Campitas, które jest zwane Doliną Krzemową Ameryki Południowej, jak i w Porto Alegre na południu Brazylii,
kontynuujemy zaplanowaną ekspansję na terytorium Ameryki Centralnej i Południowej – mówi Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu DSV Air & Sea
w Polsce. Jak to powiedział nasz dyrektor zarządzający w Brazylii: „Nie
trudno jest otworzyć kolejne biuro. Sztuka polega na tym, by dobrać
odpowiednich pracowników, którzy z jednej strony perfekcyjnie operują na lokalnym rynku, z drugiej przestrzegają zasad oraz kultury pracy
narzuconej przez standardy DSV”.
Porto Alegre, w wolnym tłumaczeniu: szczęśliwy port, jest znane
z churrasco (brazylijskiego grilla) oraz chimarrão (brazylijskiej yerba
mate). Miasto jest stolicą stanu Rio Grande do Sul i posiadając blisko
1,5 miliona mieszkańców, jest jednym z większych miast Brazylii.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dołączyć do zespołu DSV.
Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy koncentrowali się na promowaniu i przybliżaniu marki DSV lokalnym przedsiębiorcom – powiedziała Cristina Baratto, Kierownik Oddziału DSV Air & Sea w Porto Alegre.

PEKAES z certyfikatem AEO
ÔÔŹródło: PEKAES

Spółka PEKAES – jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju
i za granicą, uzyskała certyfikat AEO (Authorised Economic Operator),
będący świadectwem jakości, rzetelności i wiarygodności finansowej
podmiotu oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji.
Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która
została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej w celu
zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.
Przyznanie certyfikatu oznacza, że podmiot jest wiarygodnym partnerem
biznesowym dla administracji państwowej Unii Europejskiej, z którym
można bezpiecznie zawierać wszelkie umowy handlowe. Dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi certyfikacji, do grona firm, mogących
pochwalić się uzyskaniem takiego statusu, dołączyła Spółka PEKAES.
WIĘCEJ NA

Optima w Rankingu Firm TSL
ÔÔŹródło: Optima

W rankingu dynamiki przychodów ze sprzedaży TSL opublikowanym
przez Dziennik Gazetę Prawną, Optima Sp. z o.o. zajęła II miejsce. Firma
odnotowało 179,3% wzrost w roku 2013 przy jednoczesnym wzroście
zatrudnienia o 145,9%.
Dziennik Gazeta Prawna we współpracy z SGH, Blue Media i TNS Polska
wzięła„pod lupę” firmy z branży TSL i zbadała jak ubiegły rok wpłynął na poszczególne podmioty oraz jakie trendy w branży możemy zaobserwować.
W tegorocznej edycji rankingu TSL wzięło udział 70 przedsiębiorstw,
których łączny przychód stanowi prawie 16 mld PLN. W porównaniu
z rokiem 2012 oznacza to 104 procentowy wzrost.
Optima znalazła się na II miejscu w rankingu według dynamiki sprzedaży odnotowując w roku 2013 – 179,3% wzrost. Wynik ten miał również przełożenie na zatrudnienie w Optimie, które wzrosło o 145,9%
(124 osoby w roku 2013).

Pierwsza przyczepa Teardrop
ÔÔŹródło: DHL, Foto: DHL

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa pocztowa i logistyczna,
zwiększa swoja flotę pojazdów o ok. 11 500 samochodów z alternatywnym napędem i modyfikacjami poprawiającymi aerodynamikę. Grupa
dodała do floty tak zwaną przyczepę Teardrop, która będzie wykorzystywana w Niemczech i we Francji w ramach rozwiązań logistycznych oferowanych dla swojego klienta, koncernu Airbus. Aerodynamiczny kształt tej
przyczepy w kształcie kropli, stworzonej przez firmę Don-Bur, widoczny
między innymi w zakrzywionej linii dachu, pozwala zmniejszyć opory
powietrza i zredukować zużycie paliwa o 6 do 10 procent w porównaniu do zwykłych samochodów ciężarowych o dużej masie. Dzięki temu
dodatkowi do swojej floty pojazdów ekologicznych, Deutsche Post DHL
nie tylko realizuje swoje zobowiązania na rzecz ochrony środowiska, ale
dzięki zmniejszonemu zużyciu paliwa oszczędza na kosztach przejazdów.
„Ściśle współpracujemy z klientami nad opracowaniem bardziej ekologicznych rozwiązań. Dodanie tego nowego pojazdu do transportu ciężkich
ładunków to jeden z przykładów tego, jak obie strony mogą skorzystać na
zoptymalizowanym aerodynamicznym kształcie i zmniejszonym śladzie
węglowym” – mówi Tom Jeroense, Globalny Kierownik. ds. Usług Logistycznych dla firmy Airbus w DHL. „Mamy już wiele lat doświadczeń w korzystaniu z tych przyczep, głównie na terenie Wielkiej Brytanii i faktycznie spełniają
one pokładane w nich nadzieje”.
WIĘCEJ NA

Danone Polska nadal z Kuehne + Nagel
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel Polska

Firma Danone Polska, spółka zależna międzynarodowej korporacji Danone, która jest jednym z największych światowych liderów
branży FMCG, przedłuża współpracę logistyczną z Kuehne + Nagel
o kolejne trzy i pół roku. Kuehne + Nagel w Polsce świadczy usługi logistyki kontraktowej dla polskiej dywizji firmy Danone od roku
2001. Zarządza magazynami w temperaturze kontrolowanej (2°-6°),
które są zlokalizowane pod Warszawą (13,000 m2) oraz w Chorzowie
(4,000 m2).
Ponadto, Kuehne + Nagel jest wyłącznym dostawcą usług magazynowania (przechowywanie i przeładunek) oraz copakingu, które są prowadzone 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu.
Zarządzane i kontrolowane zamówieniami produktów Danone
Polska odbywa się za pomocą nowoczesnych technologii, włącznie
z pick-by-voice czy systemem informatycznym dostosowanym do potrzeb klienta.
Harry Klompe, Dyrektor Generalny Danone w Polsce i Krajach Bałtyckich powiedział: „Wierzymy, że kontynuacja bliskiej współpracy ze
sprawdzonym partnerem Kuehne + Nagel przyniesie dla nas wiele dodatkowych korzyści”.

WIĘCEJ NA
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PROLOGIS KUPUJE OBIEKTY W CZECHACH

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, oraz Skanska Property Czech Republic, spółka zależna Skanska Group, poinformowały, że Prologis nabył od firmy Skanska R6 Logistics Park położony na północny zachód od Pragi.
Prologis zmieni nazwę obiektu na Prologis
Park Prague Airport. Na 33-hektarowym
gruncie istnieje możliwość wybudowania 132 300 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej.
Prologis Park Prague Airport jest strategicznie zlokalizowany przy zjeździe nr
7 z autostrady R6, w odległości zaledwie
5 minut od Portu Lotniczego im. Václava Havla w Pradze, 3 minut od obwodnicy Pragi
oraz 10 minut od autostrady D5, prowadzącej z Pragi przez Pilzno w kierunku Niemiec.

„To świetne uzupełnienie istniejącego
portfolio Prologis w rejonie Pragi, która
dzięki doskonałemu położeniu i rozwiniętej sieci komunikacyjnej błyskawicznie
staje się ważnym ośrodkiem komercyjnym w tej części Europy Środkowej” – powiedział Martin Polak, Prologis Country
Manager na Czechy i Słowację. „Dzięki
bezpośredniemu połączeniu transportowemu z innymi dużymi miastami Czech,
a także z Niemcami, Prologis Park Prague
Airport będzie mógł zaoferować swoim

klientom wysokiej jakości budynki dystrybucyjne.”
„Wobec rozwoju rynku nieruchomości
przemysłowych oraz powrotu wzmożonej
aktywności deweloperów w tej branży
postanowiliśmy sprzedać pozostałą część
parku logistycznego jednemu deweloperowi” – powiedziała Marie Passburg, Prezes Skanska Property Czech Republic.
Agencja nieruchomości Colliers International reprezentowała Prologis w transakcji zawarcia umowy.

CBRE wyróżniona
w rankingu future 500

Hestia w MLP Pruszków II
ÔÔŹródło: MLP Group, Foto: MLP Group

DB Schenker wynajmuje
od Prologis na Węgrzech

ÔÔŹródło: CBRE

Firma CBRE została wyróżniona siódmy rok
z rzędu w FORTUNE 500, rankingu największych firm z siedzibą w USA. Na liście z 2014
roku CBRE zajęła najwyższe miejsce pośród
firm nieruchomościowych i pozostaje jedyną
firmą doradczą w sektorze nieruchomości komercyjnych, która znalazła się kiedykolwiek na
liście FORTUNE 500.
FORTUNE 500 ocenia firmy z siedzibą w USA,
na podstawie ich rocznych dochodów. CBRE
znalazła się na 363 miejscu w tym rankingu.
W roku 2013 zajmowała 387 miejsce. Na początku 2014 roku CBRE została uznana za najlepszą
firmę nieruchomościową na liście „The Most
Admired Companies” magazynu Fortune. CBRE
została również wyróżniona 13 rok z rzędu jako
najlepsza światowa marka w sektorze nieruchomości w rankingu The Lipsey Company.
CBRE oferuje szeroki wachlarz usług na rynku nieruchomości komercyjnych na całym
świecie. W 2013 roku CBRE przeprowadziła
globalne transakcje sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości o łącznej wartości ponad
223,2 miliarda USD oraz zarządzała nieruchomościami komercyjnymi o łącznej powierzchni
ponad 325 milionów m kw. (w tym nieruchomości zarządzane przez firmy stowarzyszone).

Ursus Logistic Center
z nowym najemcą
ÔÔŹródło: JLL

MAROL – wiodący na polskim rynku dystrybutor produktów spożywczych – podpisał umowę najmu 3 000 mkw. powierzchni magazynowej w Ursus Logistic Center. Od maja obiekt
pełni funkcję centrum dystrybucji na terenie
Warszawy i okolic. Warunki najmu wynegocjowali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.

MLP Group, wiodący deweloper obiektów magazynowych w Polsce, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Eksport-Import
„Hestia” sp. z o.o. na najem blisko 3 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków
II. Obiekt zostanie przekazany do użytkowania
w ciągu niespełna trzech miesięcy.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eksport-Import „Hestia” sp. z o.o. będzie wynajmować w parku logistycznym MLP Pruszków II 2.900 mkw.
powierzchni magazynowej oraz kilkadziesiąt
metrów powierzchni biurowo-socjalnej. Przekazanie powierzchni do użytkowania zaplanowano na początek sierpnia br. Nowy najemca jest
polskim dystrybutorem asortymentu bożonarodzeniowego, w tym w szczególności bombek
i lampek choinkowych oraz sztucznych choinek.
„Wynajęta powierzchnia znajduje się w gotowym już budynku na terenie parku MLP Pruszków II. Dlatego nowy najemca będzie mógł
zacząć korzystać z powierzchni magazynowej
już za niespełna trzy miesiące. Ten czas wykorzystamy na dopasowanie wynajmowanej części obiektu do indywidualnych potrzeb Klienta.” – powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson,
Członek Zarządu MLP Group.

ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, ogłosił dzisiaj podpisanie
umowy najmu 26 500 metrów kwadratowych
powierzchni w Prologis Park Budapest-Sziget z firmą DB Schenker, wiodącym dostawcą
usług logistycznych, globalnym i długoletnim
klientem Prologis.
Transakcja obejmuje budowę obiektu BTS
o powierzchni 7 500 metrów kwadratowych
(Budynek 6) oraz wynajem 19 000 metrów
kwadratowych w istniejącym obiekcie (Budynek 4). DB Schenker planuje konsolidację
prowadzonej działalności oraz przeniesienie
swojej lokalnej siedziby na Węgrzech do nowo
wynajętej powierzchni w parku Prologis.
Obiekt BTS został zaprojektowany jako budynek typu „cross-dock” i będzie wyposażony
w bramy wjazdowe dla małych ciężarówek oraz
doki załadunkowe. Cechą charakterystyczną budynku jest brak słupów w hali magazynowej, oraz
rampa do załadunku bocznego przystosowana
zarówno do pojazdów ciężarowych jak i dostawczych. Prace budowlane rozpoczną się w drugim
kwartale 2014 roku, a ich ukończenie planowane
jest na czwarty kwartał bieżącego roku.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Paulina Dziubińska, Starszy Konsultant w Dziale
Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL,
komentuje: „Ursus Logistic Center to nowoczesna
hala magazynowa w miejskiej lokalizacji. Ostatnie
inwestycje w lokalną infrastrukturę drogową sprawiły, że obiekt wyraźnie zaznaczył swoją obecność
na warszawskiej mapie magazynowej, a tym samym wzbudził zainteresowanie firmy MAROL”.
MAROL powstał w 1992 roku i jest obecnie
jednym z wiodących dystrybutorów produktów
spożywczych na polskim rynku. Spółka współpracuje z bazą ponad 5 000 klientów, zaopatru-

jąc zarówno sieci detaliczne, sklepy indywidualne, hurtownie, jak i producentów. Jest również
głównym dostawcą sklepów sieci Chata Polska.
W swojej ofercie posiada ponad 10 000 produktów w 10 podstawowych grupach asortymentowych. MAROL prowadzi działalność w oparciu o 9 oddziałów regionalnych (Bydgoszcz,
Czeladź, Łódź, Piła, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław, Zielona Góra). Główne centrum dystrybucji znajduje się w Kostrzynie, k. Poznania.

Infrastruktura

WIĘCEJ NA
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TRWA BUDOWA PANATTONI
PARK POZNAŃ III

CBRE na 3 miejscu
w rankingu IAOP
ÔÔŹródło: CBRE

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce rozpoczął budowę kolejnego parku – Panattoni Park Poznań III. Powstający pierwszy obiekt
centrum, o powierzchni ponad 12 000 m2, ma już pierwszych najemców. Są nimi
operatorzy logistyczni, z których każdy zajmie po 5 000 m2.
Panattoni Europe rozwija poznański rynek
przemysłowy, tworząc zaplecze blisko 350
000 m2 powierzchni magazynowej. Do istniejących parków – Panattoni Park Poznań
I i II, Panattoni Park Robakowo, BTS Farmacol
oraz obiektu dla Komputronik SA, deweloper
rozpoczął realizację Panattoni Park Poznań
III o całkowitej planowej powierzchni ok. 68

000 m2. Obecnie trwa budowa pierwszego
obiektu, który będzie liczyć ponad 12 000
m2. Inwestycja znalazła już najemców. Są
nimi operatorzy logistyczni i dostawcy usług
transportowych, a także spedycyjnych. W powstającym obiekcie każda z firm wynajęła po
5 000 m2.
WIĘCEJ NA

PANATTONI RUSZA Z BUDOWĄ W ŁODZI

ÔÔ Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce rozbudowuje
Park Łódź East. Realizowane 24 000 m2 to powierzchnia przeznaczona na wynajem
zróżnicowanym klientom. Po zakończeniu jej budowy, ten nowoczesny kompleks
będzie liczyć aż 187 000 m2.

Kolejne 24 000 m2 dołącza do aktualnie
budujących się 265 000 m2 powierzchni
magazynowo-przemysłowej przez Panattoni w Polsce. Łączna wartość obiektów
w realizacji to ponad 187 milionów euro.
Polska Centralna jest atrakcyjnym terenem dla najemców powierzchni magazynowych i produkcyjnych ze względu
na swoje położenie i dobrą infrastrukturę
transportową. Co więcej, przewiduje się,

że okolice Łodzi będą cieszyły się coraz
większym zainteresowaniem najemców
związku z budową odcinka autostrady A1
między Strykowem a Tuszynem. Wykorzystując ten trend Panattoni Europe zwiększa powierzchnię magazynową Parku
Łódź East o 24 000 m2.

WIĘCEJ NA

BIK planuje rozbudowę swoich
centrów logistycznych

CBRE informuje, że zajęła 3 miejsce pośród najlepszych na świecie firm outsourcingowych
i po raz kolejny została najwyżej notowaną firmą doradczą z sektora nieruchomości według
rankingu 2014 IAOP Global Outsourcing 100©.
CBRE jest pierwszą firmą doradczą z sektora
nieruchomości, która kiedykolwiek znalazła się
w pierwszej trójce tego prestiżowego rankingu.
IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) to Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm Outsourcingowych. Lista IAOP Global Outsourcing 100©
zawiera najlepszych na świecie dostawców
usług outsourcingowych i jest oparta na aplikacjach otrzymanych i ocenianych przez niezależne Jury wybrane przez IAOP. Przy ocenie firm
Jury kierowało się takimi kryteriami jak wielkość
i wzrost stawek, referencje od klientów, kompetencje oraz umiejętności zarządzania.
Maciej Piwowarczyk, Dyrektor Zarządzający
CBRE Corporate Outsourcing na region EMEA, powiedział: „Trzecie miejsce CBRE to potwierdzenie
nie tylko naszej wiedzy, potencjału ludzi ale i zaufania, którym darzą nas klienci – wiodący gracze
w swoich branżach. Jesteśmy dumni z uzyskania
tak wysokiej pozycji, zwłaszcza że centrum usług
w Warszawie odgrywa coraz bardziej znaczącą
rolę w skali światowej. Zgodnie z wizją World Class
Company naszego prezesa Boba Sulentica, mocno
wierzę, że to tylko kolejny krok na naszej drodze
do najwyższego miejsca na podium.”
WIĘCEJ NA

Pierwszy najemca w Lublinie
ÔÔŹródło: MLP

ÔÔŹródło: BIK

Deweloper nieruchomości magazynowych Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. na posiadanych gruntach zamierza wybudować ok. 50
tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Oznaczać to będzie podwojenie działalności w tej części biznesu. Biuro Inwestycji
Kapitałowych (BIK S.A.) planuje rozbudować posiadane Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu o kolejne 30 tys. mkw. nowoczesnej
powierzchni magazynowej. Centrum ma docelową powierzchnię
wynajmu na poziomie 65 tys. mkw. Z tego zrealizowana i wynajęta jest aktualnie ponad połowa. Kolejne 20 tys. mkw. powierzchni
magazynowej powstanie w nowym parku logistycznym Kraków III,
w pobliżu węzła autostrady A4 w Szarowie (30 km na południowy
wschód od Krakowa).
„Oba grunty są przygotowane do rozpoczęcia inwestycji. Prowadzimy negocjacje z potencjalnymi najemcami. Po zawarciu umowy
realizacja inwestycji zajmie około 12 miesięcy. Wykorzystanie posiadanego potencjału do rozwoju zapewni nam podwojenie wielkości
wynajmowanej powierzchni magazynowej. Tym samym umocnimy
naszą pozycję na rynku krakowskim i śląskim” – stwierdził Mirosław
Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
WIĘCEJ NA

Pierwszym najemcą parku logistycznego w Lublinie będzie spółka ABM
Greiffenberger Polska, która będzie miała do dyspozycji ok. 9,8 tys.
mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Gotowy obiekt zostanie przekazany do użytku pod koniec tego roku. ABM Greiffenberger
specjalizuje się w produkcji silników i systemów napędowych. Obecnie
na całym świecie zatrudnia ok. 700 pracowników. Roczne obroty ABM
Greiffenberger sięgają 100 milionów Euro. ABM Greiffenberger jest częścią holdingu Greiffenberger AG, notowanego na Frankfurckiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
„Wschodnia część naszego kraju jest coraz bardziej atrakcyjnym regionem dla inwestorów planujących najem nowoczesnych powierzchni
magazynowo-produkcyjnych. Szczególnie popularny jest właśnie region Lublina. Podpisaliśmy już umowę na najem z pierwszym klientem
i prowadzimy negocjacje z potencjalnymi inwestorami, którzy zainteresowani są ulokowaniem swojej działalności w tym miejscu. Zawarcia
kolejnych umów spodziewamy się w najbliższych miesiącach” – powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu MLP Group S.A.
Na terenie nowego parku logistycznego MLP Lublin powstanie kompleks obiektów magazynowo-produkcyjno-biurowych wraz z infrastrukturą techniczną, wspólnymi powierzchniami i układem komunikacyjnym. Docelowa powierzchnia przeznaczona na wynajem wyniesie
ok. 55 tys. mkw.
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Nowy najemca w North-West
Logistic Park w Szczecinie
ÔÔŹródło: North-West Logistic Park, Foto: North-West Logistic Park

Do grona najemców North-West Logistic Park dołączyła firma Rohlig
Suus. Inwestor podpisał umowę na wynajem 1 410 mkw. powierzchni
w Hali A. W transakcji pośredniczyła firma Litwiniuk Property. W kompleksie North-West Logistic Park – w Hali A firma Rohlig Suus Logistic
S.A. zajmie powierzchnię 1 410 mkw. W Polsce Rohlin Suus Logistic prowadzi działalność od 1990 roku i jest jednym z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w naszym kraju. Firma zajmuje się
zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, szczególną wagę przywiązując do wysoce profesjonalnej i indywidualnej obsługi Klienta. Jest
jedną z zaledwie kilku prawdziwie kompleksowych firm logistycznych
w Polsce, a zarazem jedynym polskim operatorem o globalnych możliwościach.
W Polsce firma zbudowała własny system dystrybucji drobnicowej
o zdolności realizacji dostaw w ciągu 24 h, zaś w Europie partnerski
system drobnicowy obsługujący około 200 regularnych połączeń drogowych tygodniowo. Logistykę kontraktową (usługi magazynowe i dodane) firma Rohlig Suus Logistic S.A realizuje w centrach logistycznych
o powierzchni powyżej 100 000 mkw. wyposażonych w zaawansowane
technologie i proekologiczne rozwiązania.
WIĘCEJ NA

MLP Wrocław ruszy
w przyszłym roku

SEGRO z nowym Managerem
ds. Inwestycji w Warszawie

Rośnie liczba najemców
w Retail Park Bielsko

ÔÔŹródło: MLP Group

ÔÔŹródło: SEGRO

ÔÔŹródło: BIK

MLP Group, wiodący deweloper powierzchni komercyjnych w Polsce planuje rozpocząć budowę nowego, siódmego już parku
logistycznego w naszym kraju o docelowej
powierzchni magazynowej około 63 tys.
mkw. Prowadzone są zaawansowane negocjacje z potencjalnymi najemcami. MLP
Group planuje budowę nowego parku logistycznego w okolicach Wrocławia. Na
działce liczącej 16,3 hektara powstaną dwa
obiekty o łącznej docelowej powierzchni
magazynowo-produkcyjnej 63 tys. mkw.
MLP Wrocław będzie zlokalizowany w gminie Kąty Wrocławskie, w pobliżu autostrady
A4, w odległości około 25 kilometrów od
centrum Wrocławia.
„Rozpoczynając inwestycję MLP Wrocław
wchodzimy do bardzo popularnego wśród
najemców regionu powierzchni magazynowych w naszym kraju, w którym dotychczas
nie byliśmy obecni. Liczymy na duże zainteresowanie inwestorów i szybką komercjalizację planowanych obiektów. Rozwój nowych parków logistycznych oraz rozbudowa
istniejących jest strategicznym zadaniem
Grupy i jednocześnie wypełnieniem celów
emisyjnych ubiegłorocznej publicznej emisji
akcji.” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu MLP
Group S.A.
MLP Wrocław będzie siódmym parkiem logistycznym należącym do MLP Group, a jednocześnie drugim po MLP Lublin, którego realizacja rozpocznie się w tym roku.

SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, zatrudnia Dominika
Różańskiego na stanowisku Managera ds. Inwestycji na Europę Centralną.
Dominik Różański jest absolwentem Szkoły
Głównej Handlowej na kierunku: „Finanse i rachunkowość”, ukończył również specjalizacje:
z wyceny i gospodarowania nieruchomościami
oraz finansów przedsiębiorstw. Posiada ponad
3 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał jako członek zespołu Rynków Kapitałowych
DTZ, gdzie od 2013 roku na stanowisku konsultanta odpowiedzialny był za wsparcie działu
w doradztwie na rzecz klientów inwestujących
w nieruchomości komercyjne. W ramach działu
investment SEGRO będzie zaangażowany m.in.
w proces akwizycji w regionie CE.
Zgodne z przyjętą strategią firmy, SEGRO
pracuje nad wzmocnieniem pozycji w kluczowych lokalizacjach w regionie Europy Centralne, poprzez inwestowanie kapitału w zakup
atrakcyjnych nieruchomości magazynowych
oraz dewelopment. W związku z szeroko zakrojonymi działaniami w zakresie pozyskiwania
nowych aktywów powiększamy nasz zespół,
aby jeszcze intensywniej rozwijać się na tym
polu. Z radością witamy Dominika w zespole.”
– komentuje Bożena Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjny SEGRO na Europę Centralną.
Prywatnie Dominik Różański jest wielkim fanem sportu, głównie koszykówki oraz sportów
siłowych. Wolny czas spędza na wspólnych podróżach z przyjaciółmi, lekturze oraz koncertach.

Deweloper nieruchomości komercyjnych BIK
S.A. dopina listę najemców w budowanym Retail Park Bielsko. Wynajętych zostało już 60%
oferowanych powierzchni. Park handlowy
liczący ok. 6,3 tys. mkw. powstanie do końca
tego roku. Będzie to drugi obiekt handlowy
zrealizowany przez Spółkę z Krakowa. W przygotowaniu jest już kolejna inwestycja. Biuro
Inwestycji Kapitałowych (BIK S.A.) skomercjalizowało już około 60% oferowanej powierzchni
handlowej w budowanym Retail Park Bielsko.
Wśród najemców parku handlowego znajdą się popularne sklepy, w tym: drogeria Rossmann, Pepco – oferujące odzież i artykuły dla
domu, sklep sportowy Decathlon Easy oraz
Neonet z artykułami RTV AGD i IT. „Lista najemców nie jest jeszcze zamknięta. Prowadzimy
rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi firmami. Ogólnopolskie sieci dostrzegają rosnący potencjał lokalnych rynków. Nasza oferta
powierzchni handlowych jest atrakcyjna także
dla lokalnych przedsiębiorców.” – podkreślił
Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Park handlowy o łącznej powierzchni ok. 6,3 tys.
mkw., będzie składał się z dwóch obiektów: supermarketu spożywczego Biedronka (1,1 tys. mkw.)
oraz wielofunkcyjnego kompleksu handlowego
(5,2 tys. mkw.) mieszczącego 11 lokali do wynajęcia. Do dyspozycji klientów przygotowanych zostanie około 230 miejsc parkingowych. Inwestycja
zostanie zrealizowana do końca tego roku.
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Panattoni buduje dla
BLG w Bremie
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe realizuje nowy obiekt magazynowy w Bremie dla najemcy z branży logistycznej, BLG. Obiekt powstaje na terenie bremeńskiego centrum ruchu towarowego (GVZ),
największego ośrodka tego typu w Niemczech.
Zaplanowany na koniec 2014 r. nowoczesny obiekt będzie obejmował ok. 27 000 m2
powierzchni magazynowej oraz dodatkowe 1 600 m2 powierzchni socjalno-biurowej.
W transakcji pośredniczyła agencja Logivest
GmbH z Monachium. To już druga inwestycja
Panattoni w Bremie na przestrzeni ostatnich
dwóch lat, pierwszą był obiekt o powierzchni
30 000 m2 zrealizowany przez dewelopera dla
Lear Corporation.
Decydując się na rozszerzenie istniejącej
działalności w Bremie, firma BLG Automotive
zwiększa swoją obecność w regionie, gdzie już
teraz zarządza powierzchnią logistyczną rzędu 300 000 m2. „Cieszymy się ze zwiększenia
naszych zasobów w Bremie. Nowy obiekt pomoże nam zaspokoić popyt ze strony zarówno
obecnych jak i nowych klientów”, powiedział
Frank Sturm, Dyrektor Generalny BLG Automotive GmbH & Co. KG.
WIĘCEJ NA

Maan w MLP Pruszków I

Inwestycje Grupy ROBYG

ÔÔŹródło: MAAN

ÔÔŹródło: Grupa ROBYG

Producent i eksporter okapów kuchennych
MAAN Sp. z o.o. powiększył wynajmowaną
powierzchnię magazynową w MLP Pruszków
I o kolejne 1 tys. mkw. Obecnie wykorzystuje
łącznie blisko 4,2 tys. mkw.
Firma Maan dołączyła do klientów MLP Group w lipcu 2013 r. Wynajęła wówczas w parku
MLP Pruszków I blisko 3,2 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Teraz powiększyła powierzchnię o kolejny 1 tys. mkw. do
łącznej wielkości około 4,2 tys. mkw. „Maan
docenił atrakcyjną lokalizację naszego parku,
a w związku z rozwojem działalności powiększył wykorzystywaną przestrzeń magazynową.” – podkreśliła Dorota Jagodzińska-Sasson,
Członek Zarządu MLP Group S.A.
Firma Maan posiada blisko 30-letnie doświadczenie w produkcji okapów kuchennych.
Poza Polską wyroby firmy są dostarczane do
klientów także m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach i na Ukrainie.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony
przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo-produkcyjna wynosi 167 tys. mkw., znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się małym
miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną.
Centrum posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 do 18 tys. mkw.

Grupy ROBYG podpisała umowę nabycia działki o powierzchni niemal 5,5 tys. mkw. w warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Łączna cena netto za nieruchomość wynosi około 10 mln zł.
Nowo zakupiony teren umożliwi wybudowanie około 160 lokali w tej dzielnicy. Będzie to
kolejna – po City Apartments – inwestycja Grupy ROBYG na Żoliborzu.
„Grupa ROBYG konsekwentnie realizuje
swoją strategię – przyjętą jesienią 2013 roku
– która zakłada przeznaczenie nawet 150 mln
zł na nowe grunty w Warszawie. Wpisuje się
w nią zakup terenów na warszawskim Żoliborzu. Pierwsza inwestycja Grupy ROBYG w tej
dzielnicy – osiedle City Apartments – cieszyła
się dużym zainteresowaniem klientów. Spółka
spodziewa się, że planowany projekt odniesie równie znaczący sukces. Płynne prowadzenie działalności deweloperskiej – w tym
utrzymanie wysokiego poziomu kontraktacji
w kolejnych latach – to jeden z głównych celów Grupy ROBYG. Kolejna umowa na zakup
gruntu umożliwi spółce utrzymanie bogatej
oferty w stolicy, a tym samym dalsze umacnianie pozycji Grupy ROBYG na polskim rynku deweloperskim” – powiedział Oscar Kazanelson,
przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

GOODMAN BUDUJE
KRAKÓW AIRPORT
LOGISTICS

WIĘCEJ NA

WESTWING NOWYM
NAJEMCĄ PROLOGIS
PARK WARSAW II

ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

ÔÔ Źródło: JLL

– Decyzję o rozpoczęciu budowy nowego magazynu w Krakowie podjęliśmy w odpowiedzi na potrzeby potencjalnych klientów oraz wysoki popyt na lokalnym rynku na małe obiekty magazynowe, które byłyby dostępne od zaraz. Mamy możliwość
realizacji tego typu projektu dzięki silnemu zapleczu kapitałowemu Grupy Goodman i zarządzanych funduszy nieruchomości – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na
Europę Środkowo-Wschodnią. Nowy magazyn to już czwarty
obiekt w ramach Kraków Airport Logistics Centre, którego budowa rozpoczyna się spekulacyjnie. W poprzednich przypadkach
magazyny były wynajęte w całości jeszcze przed oddaniem do
użytku. Magazyn może zostać podzielony na mniejsze jednostki
zgodnie z zapotrzebowaniem klientów oraz będzie wyposażony
w powierzchnie biurowe i socjalne.

„Westwing przywiązuje ogromną wagę do rozwoju sieci logistycznej, aby utrzymać najwyższy, światowy poziom obsługi
klienta, przy stale wzrastającej liczbie zamówień. Wynajęcie
większego magazynu – w Prologis Park Warsaw II – jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju Westwing w Polsce. Bardzo się
cieszymy, że wraz z JLL pozyskaliśmy nowoczesną powierzchnię
magazynową, spełniającą wszystkie nasze wymagania” – powiedział Tomasz Kasperski, założyciel i Dyrektor Zarządzający Westwing Polska.
„Cieszymy się, że możemy powitać nowego klienta w Prologis
Park Warsaw II. Profil działalności Westwing Home & Living fantastycznie wpisuje się w charakter naszego miejskiego centrum
logistycznego. Życzymy naszemu nowemu klientowi sukcesów
i liczymy na owocną współpracę” – komentuje Kamila Pruk, Leasing Manager Prologis na Polskę.

Odpowiadając na stałe zapotrzebowanie rynku na najwyższej
klasy powierzchnię logistyczną, Goodman rozpoczął budowę
piątego magazynu w ramach Kraków Airport Logistics Centre.
Obiekt o powierzchni 11 000 m2 budowany jest spekulacyjnie.
Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2014 r., a ich zakończenie planowane jest na listopad 2014 r.

Westwing Home & Living, międzynarodowy lider e-commerce
w branży wyposażenia wnętrz, podpisał umowę najmu 3 200
mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo – biurowej
w Prologis Park Warsaw II. Do grona najemców firma dołączy
na początku III kw. 2014 r. Warunki najmu wynegocjowali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.

WIĘCEJ NA
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WSPÓŁCZEŚNIE ROZUMIANA LOGISTYKA

ÔÔ Szymon Jaworski, Jakub Knauer, Monika Piecha, Karolina Spojda – Zespół projektowy Naukowe Koło Logistyki „DIALOG”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Minione 25 lat to okres intensywnego rozwoju logistyki w Polsce. Czy sumienna i metodyczna retrospektywa pozwala wyróżnić
najważniejsze „motory” tej przemiany? Czy możliwe jest zidentyfikowanie obszarów, które w szczególny sposób odzwierciedlają
rozwój polskiej logistyki?
Rynek, którego powstanie datuje się na początek lat 90. XX wieku, nosi nazwę rynku TSL (Transport–Spedycja–Logistyka). Co
tak naprawdę kryje się pod tymi hasłami i dlaczego akurat one
tworzą całość? Przez około 25 lat rynek ten zmienił się całkowicie. Wiele czynników przyczyniło się do tych zmian np. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które pozwoliło na wejście zagranicznych firm i ich rozwiązań do naszego kraju. Dzięki temu
możemy obserwować dynamiczny rozwój w całej branży.
Współcześnie coraz trudniej wyobrazić sobie skoncentrowanie się na pierwotnej działalności w danym przedsiębiorstwie,
gdyby nie możliwość outsourcingu. Obecnie szczególnie istotny trend dotyczy powierzania wyspecjalizowanym operatorom
logistycznym działań logistycznych na rzecz klienta-przedsiębiorstwa. Z upływem czasu, zmieniło się funkcjonowanie usługodawców logistycznych (ich rozwój następował od podmiotów
1PL aż do 5PL), którzy od świadczenia usług odnoszących się tylko do transportu czy magazynowania, rozwinęli swoje usługi aż
do operacji dodających wartość produktowi, e-commerce oraz
koordynowania logistyki łańcuchów dostaw.
Kolejnym motorem zmian w logistyce było dążenie rynku do
optymalizacji kosztów logistycznych poprzez wyszczuplenie
łańcuchów dostaw. Zasada „dokładnie na czas” stała się swoistym paradygmatem przemian, które zorientowane były na
kompresję lead time, m.in. poprzez zmniejszanie partii dostaw

i minimalizację zapasów. Celem stały się dostawy materiałów
i towarów tylko tych, które są potrzebne, tylko wtedy, gdy są
potrzebne i tylko w tej ilości, jaka jest potrzebna – zarówno
w intralogistyce, jak i zaopatrzeniu i dystrybucji. Tendencja ta
dała odczuć się praktycznie w każdej branży, w konsekwencji
prowadząc m.in. do rozwoju sieci drobnicowych przez operatorów logistycznych.
Warto zadać również pytanie czy można wskazać stymulujące
sprzężenie między logistyką a rozwojem technologii informatycznych? Bez wątpienia można stwierdzić, że współcześnie rozumiana logistyka nie miałaby szansy funkcjonować, gdyby nie
informatyka i vice versa. Dzięki stale pojawiającym się systemom
takim jak ERP, SCM, SAP ERP możliwe jest koordynowanie działań logistycznych wraz ze wszystkimi innymi funkcjami zarówno
w obrębie jednego podmiotu jak i pomiędzy kilkoma przedsiębiorstwami w ramach łańcucha dostaw. Trudno wyobrazić sobie
współpracę międzynarodową, szczególnie w czasie i przestrzeni,
gdyby nie koncepcja EDI czy system Business Intelligence, które pozwalają na dostęp do aktualnych danych i podejmowanie
efektywnych, skutecznych decyzji logistycznych.
Praca została wzbogacona o komentarze badaczy i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przedstawicieli firm, specjalistów z różnych obszarów
logistyki.

Logistyczne

marki
Czołowe brandy logistycznego rynku
LM2014

27

