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DACHSER DIY-DAY W KOPENHADZE

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser DIY-Logistics

Menedżerowie usługi Dachser DIY-Logistics z całej Europy spotkali się w Kopenhadze
w celu wymiany doświadczeń w segmencie DIY. Spotkania DIY-Day odbywają są raz
do roku, a tegoroczne było dziesiątą edycją.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki przewozów eksportowych
z każdego kraju. W dyskusjach poruszano
takie tematy jak aktualne problemy z dostawcami i sieciami, logistyka B2C, działania marketingowe oraz integracja z Dachser Air & Sea Logistics.
„Najnowsze trendy na europejskim rynku DIY to zmniejszanie minimum zamówienia i wydłużanie łańcucha dostaw oraz
rozszerzanie portfolio usług dodatkowych” – mówi Juliusz Pakuński, kierownik
DIY-Logistics w Polsce. „Klienci doceniają
nasze doświadczenie, dlatego decydują
się na korzystanie z naszej europejskiej
sieci oddziałów w realizacji dostaw bezpośrednich do marketów budowlanych.

Nowy Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel w Polsce
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel. Foto: Kuehne + Nagel

Ingo Goldhammer, który pełnił wiele kluczowych funkcji w Kuehne + Nagel od 1998 roku,
przejął z dniem 1 lipca 2014 odpowiedzialność
za działania firmy w Polsce.
W swojej nowej roli, Ingo Goldhammer zastąpi Tobiasa Jerschke, który przyjął funkcję
Globalnego Dyrektora Logistyki Zintegrowanej w Centrali Kuehne + Nagel w Schindellegi,
Szwajcaria. Ingo Goldhammer (37) rozpoczął
swoją karierę w Kuehne + Nagel w 1998 roku
w Brazylii. W tym czasie pełnił wiele kluczowych pozycji zarządczych w Ameryce Łacińskiej. Był odpowiedzialny za operacje logistyki kontraktowej, Zarządzanie Procesami &
Jakość, Bezpieczeństwo i Środowisko, a także
działania w dywizji Sprzedaż i Marketing.
Od 2008 roku, z powodzeniem zarządzał oddziałami Kuehne + Nagel w Chile, Peru i Boliwii.
“Polska jest krajem o strategicznym znaczeniu dla Regionu Europy Wschodniej Grupy Kuehne + Nagel. Jesteśmy przekonani, że bazując

Dzięki codziennym wysyłkom do całej Europy w ramach naszej sieci drobnicowej,
czasy dostaw pozwalają zarówno dostawcy, jak i sieci na redukcję zapasów.
WIĘCEJ NA

na międzynarodowym doświadczeniu, osobowości i umiejętnościach Ingo Goldhammer
będzie z powodzeniem kontynuował przyszły
rozwój naszych działań w Polsce”, powiedział
Bob Mihok, Regionalny Manager Kuehne + Nagel w Europie Wschodniej.

Kontrakt TNT
ÔÔŹródło: TNT Express

TNT Express, jedna z największych firm kurierskich świata, zdobyła kontrakt Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) na transport
części samolotów z i do Niemiec.
W ramach kontraktu TNT Express podejmuje
komponenty z magazynu w Groß-Gerau (środkowo-zachodnie Niemcy) późnym wieczorem
– pomiędzy 22.00 a 23.00 - i dostarcza je do
mechaników i inżynierów LBAS na berlińskim
lotnisku Schoenefeld do godz. 6 rano.
Służby te, odpowiedzialne za serwis, naprawy i remonty samolotów Bombardier® Business
Jets, zaczynają pracę właśnie o 6.00. Precyzyjne
i terminowe doręczenie części samolotów ma
dla nich kluczowe znaczenie – by uniknąć ryzyka
kosztownego „uziemienia” maszyn na lotnisku.
TNT Express wybrano ze względu na zdolność
firmy do późnych odbiorów przesyłek i bezpośrednich, codziennych dostaw, realizowanych
transportem drogowym, do pracowników LBAS
w Berlinie. LBAS oczekiwał ponadto możliwości
zlecania odbiorów w późnych porach dnia.
Obsługa TNT obejmuje doręczenia przesyłek
o skrajnych wagach i rozmiarach: od niewielkich
paczek po towar na paletach, jak również przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie.
LBAS korzysta z obsługi TNT Express w zakresie
serwisu specjalnego, transportów w ultra-krótkim czasie oraz doręczeń bezpośrednich.
REKLAMA
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NOWY PREZES ZARZĄDU
CLARK EUROPE GMBH

ÔÔ Źródło: CLARK Europe GmbH. Foto: CLARK Europe GmbH

CLARK Europe GmbH zorganizował oraz prezentował się na wielu ważnych wydarzeniach jak 10 Rocznica powstania CLARK Europe, otwarcie nowej siedziby Centrali
CLARK Europe w Diusburgu, wystawa na targach CEMAT w Hanowerze czy udział
w Międzynarodowej Konferencji Dilerów Wózków Widłowych. Za najważniejsze wydarzenie można uznać udział w targach CEMAT z największym jak dotąd w historii CLARK stoiskiem; tę wystawę w Hanowerze można uznać za naprawdę udaną.
Pragniemy wyrazić specjalne podziękowania dla naszych dilerów, dziennikarzy oraz
wszystkich odwiedzających.

NOWE KIEROWNICTWO
Od dnia 1 lipca 2014 roku nowym prezesem zarządu CLARK Europe GmbH został
Pan Rolf Eiten – dotychczasowy Dyrektor
Operacyjny oraz Wice-prezes Zarządu
firmy. Pan Rolf Eiten posiada ogromne
doświadczenie oraz wiedzę z branży wózków widłowych i wierzymy, że będzie on
nadal odgrywać istotną rolę w zarządzeniu przedsiębiorstwem. Ponadto wszystkie podmioty CLARK nadal zachowają
jak dotychczas wsparcie ze strony firmy.
Zgodnie z niniejszą informacją, CLARK
Europe GmbH będzie korzystał z silnego przywództwa i wszystkie podmioty
zrzeszone w CLARK będą robić wszystko,
aby zadowolić naszych cenionych klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy oficjalnie ogłosić niniejszą nominację na nowego Prezesa Zarządu.
WIĘCEJ NA
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CBRE
URUCHOMIŁO
DWA PORTALE
OFERTOWE

ÔÔ Źrodło: CBRE. Foto: CBRE

OfficeGO.pl i IndustrialGO.pl to dwa
nowoczesne portale ofertowe, które
zostały stworzone z myślą o wygodzie
obecnych i przyszłych klientów CBRE
poszukujących powierzchni biurowych
czy magazynowych na terenie kraju.
Główną funkcjonalnością obu serwisów
jest szczegółowa wyszukiwarka, pozwalająca na szybkie znalezienie ofert spełniających wybrane przez użytkownika
kryteria obejmujące lokalizację, specyfikację nieruchomości czy dostępne udogodnienia dotyczące infrastruktury czy
wyposażenia.
Oba portale zostały przygotowane w wersji polsko i anglojęzycznej zarówno dla
osób korzystających z komputerów, tabletów jak i smartfonów.
„Dzięki nowym portalom możemy teraz w bardziej przejrzysty sposób prezentować naszym klientom ofertę z rozległej
bazy danych nieruchomości komercyjnych dostępnych w całej Polsce. Wyniki
wyszukiwana przedstawiane są na geograficznej mapie Polski bądź w formie
listy obiektów. Mamy nadzieję, że nowe
serwisy internetowe, które stworzyliśmy
ułatwią naszym obecnym, jak i potencjalnym klientom szybsze i łatwiejsze
wyszukiwanie obiektów, spełniających
ich oczekiwania oraz staną się wygodną
platformą komunikacyjną – mówi Paulina
Krasnopolska, dyrektor marketingu w firmie CBRE.
WIĘCEJ NA
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NAPĘD HYDROSTATYCZNY CZY HYDROKINETYCZNY?
TAK CZY INACZEJ - TOYOTA TONERO
Typ napędu to kwestia preferencji operatora wózka widłowego.
W Toyocie rozumiemy, że prowadzenie wózka to bardzo indywidualne doświadczenie. Dlatego chcemy, żeby Twój styl
prowadzenia wózka był zawsze taki, jak lubisz! Aby sprostać wszystkim indywidualnym preferencjom operatorów,
umożliwiliśmy w naszych wózkach widłowych Toyota Tonero wybór rodzaju napędu. Teraz możesz, w zależności od Twoich
osobistych preferencji i stylu jazdy, wybierać pomiędzy napędem hydrokinetycznym i hydrostatycznym. Dzięki temu możesz
teraz wybrać taki rodzaj napędu, z którym będziesz czuć się najbardziej komfortowo.
Dowiedz się więcej o nowym napędzie hydrostatycznym i rodzinie wózków Toyota Tonero na stronie
www.toyota-forklifts.pl

TOYOTA MATERIAL HANDLING POLSKA SP. Z O.O.
Ul. POTOCKIEGO 1A, 96-313 JAKTORÓW
INFOLINIA 801 366 900
info@pl.toyota-industries.eu
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

NA „ŻYWO”
LOGISTYCZNY
DWUPAK

NOWOCZESNE CENTRUM
LOGISTYCZNE W NIEMCZECH

ÔÔ Źródło: DSV

Grupa DSV przed kilkoma dniami wmurowała kamień węgielny pod budowę nowego centrum w Krefeld. Budowa ma zakończyć się latem 2015 roku. Kompleks maga25 września br. w Lech Poznań Confe- zynowo-biurowy będzie ulokowany na powierzchni 168.000 m2.
rence Center odbędzie się ogólnopolska
konferencja „Dystrybucja wielokanałowa Na terenie obiektu będzie znajdować się po- nocnej-Westfalii jest doskonale połączona
– praktyczny przegląd rozwiązań systemo- nad 12.500 m2 cross-dock’owych platform z autostradami, a w jej okolicy mamy kilka
wych” – to już druga edycja tego spotkania przeładunkowych, 50.000 m2 2 powierzchni ogromnych portów lotniczych oraz morskich
organizowanego przez SDI Group i HIT-Ko- magazynowej (w tym 20.000 m na materiały2 – powiedział Harald Schefft, Prezes Zarządu
i wybuchowe) oraz 7.000 m DSV Solutions GmbH. - W przyszłości mamy
dy Kreskowe. Podczas konferencji zostanie niebezpieczne
z przeznaczeniem na biura, w których uloko- nadzieję ulokować wszystkie okoliczne odprzedstawiony sorter PTU (Push Tray Unit wanych będzie ponad 900 pracowników.
działy spółek DSV w tym jednym miejscu. DoSorter) na „żywo” wraz z pracującym sys- - Nowy kompleks logistyczny będzie ofe- tyczy to naturalnie zarówno oddziałów Road,
temem JDA/RedPrairie WMS i sprzętem do rować optymalne warunki pracy, zarówno Air & Sea oraz Solutions, jak i Shared Services.
dla pracowników biurowych, jak i magaautomatycznej identyfikacji.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Hit – Kody Kreskowe. Foto: Hit Kody Kreskowe

Taki „logistyczny dwupak” pozwala na
szybsze i tańsze sortowanie szerokiej gamy
produktów – począwszy od ubrań, pudełek z obuwiem, a skończywszy na małych
urządzeniach elektronicznych.
„Pokażemy w praktyce przewagę naszego systemu – mówi Magdalena Choquet
z SDI Group – zależy nam na wymianie
doświadczeń i dyskusji z uczestnikami konferencji”. Innowacyjny produkt wymaga innowacyjnych rozwiązań – dlatego organizatorzy postanowili zaskoczyć odbiorców
oryginalną oprawą spotkania, która będzie
ściśle dostosowana do miejsca w jakim zostanie zorganizowana konferencja.

„Pokażemy, że proponowane przez nas systemy mają charakter uniwersalny i mogą być
stosowane bez względu na miejsce i branżę”
– dodaje Jędrzej Iglewski z HIT-Kody Kreskowe. – „Chcemy maksymalnie uatrakcyjnić nasz
przekaz, zatem podczas konferencji stawiamy
na nietypowy sposób przedstawienia rozwiązań usprawniających logistykę połączony
z niespodziankami dla uczestników spotkania”.
W poprzedniej edycji konferencji brało udział
ponad 60 osób, głównie odpowiedzialnych
za zarzadzanie centrami dystrybucji, łańcuch
dostaw, dystrybucję towaru do punktów sprzedaży lub indywidualnych odbiorców, ale także
za sprzedaż. Organizatorzy liczą na podobne
zainteresowanie tegoroczną edycją.

zynowych. Jego lokalizacja w Nadrenii Pół-

TGW LOGISTICS GROUP
PRZEJMUJE FIRMĘ KLUG GMBH

ÔÔ Źródło: TGW Logistics Group

TGW Logistics Group umacnia swoją wiedzę oprogramowania i firma integruje Klug
GmbH zintegrowanych systemów w międzynarodowej rodziny TGW. Ten krok jest
doświadczenie w branży IT i kontroli, a tym samym wzmocnić swoją pozycję jako
wiodącego międzynarodowego integratora systemu na.
Z dniem 1 lipca 2014 roku, TGW Logistics
Group przejmuje firmę Klug GmbH zintegrowane systemy, tym samym wzmacnia swoja
pozycję w obszarze zarzadzania i oprogramowania. Grupa TGW od wielu lat współpracuje z firmą Klug GmbH, te dobre kontakty
i współpraca doprowadziła do pełnej integracji. Firma Klug została założona w 1995
roku, zatrudnia 300 pracowników i osiągała
obroty około 30 milionów euro. Po przejęciu,
będzie nazywać się TGW Software Services
GmbH, z siedzibą w Teunz w Bawarii.

Firma Klug produkowała oprogramowanie dla realizowanych projektów TGW,
także oprogramowanie produkcyjne systemów mechanicznych dla ogólnych projektów TGW. Opracowane przez Klug oprogramowanie iWACS ® jest stosowane na
całym świecie w wielu centrach dystrybucji
renomowanych firm, jak Bestseller, Jack
Wolfskin lub Wago, to tylko niektóre firmy
z wielu zadowolonych użytkowników.
WIĘCEJ NA

Najnowsze dane o rynku na świecie
ÔÔŹródło: Integer.pl

Amazon instaluje skrytki do odbioru zamówień w londyńskim metrze
Przedstawiciele transportu miejskiego
w Londynie (Transport for London) potwierdzili, że dwie skrytki paczkowe Amazona pojawią się na parkingach przy stacjach londyńskiego metra: Finchley Central oraz Newbury
Park. Na stacjach londyńskiego metra, oprócz
nowych skrytek Amazona, działają już Paczkomaty® InPost, a sklepy spożywcze Tesco oraz
Asda uruchomiły w tej lokalizacji swoje punkty
click&collect.
„W londyńskim metrze cały czas pojawią
się nowe udogodnienia dla pasażerów. Wraz

z nawiązaniem współpracy z kolejnymi uznanymi na świecie firmami, powstają rozwiązania typu click&collect. Dołączenie Amazona
do prestiżowego grona top marek – które
w innowacyjny sposób odpowiadają na rosnące oczekiwania konsumentów – z pewnością
wpłynie pozytywnie na wizerunek miejskiego
transportu w Londynie i pozwoli wygenerować dodatkowe przychody” – powiedział Boris
Johnson, burmistrz Londynu. Pierwsze skrytki
Amazona zostały uruchomione 30 czerwca.
Docelowo w Wielkiej Brytanii Amazon udostępni 300 takich urządzeń.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Nowy Szef Prologis na Polskę
ÔÔŹrodło: Prologis. Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował, że Paweł Sapek dołączy do Prologis
jako Senior Vice President i Country Manager na Polskę.
Na tym stanowisku będzie odpowiadał za zarządzanie
działalnością inwestycyjną i operacyjną spółki w Polsce.
Paweł Sapek ma 18-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i zarządzaniu projektami. Swoją karierę rozwijał
w Segro Poland, gdzie początkowo zajmował pozycję dyrektora regionalnego na Polskę Południową, a następnie
awansował na dyrektora odpowiedzialnego za rozwój spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywał pracując w spółkach OVE ARUP
& Partner International LTD i Morrison Knudsen. Ukończył studia na kierunku marketing i zarządzanie
w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania logistycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

WINDOWS PHONE
JUŻ Z ENVELO

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Platforma Envelo, stworzona przez spółkę Poczta Polska Usługi Cyfrowe wprowadza nową wersję aplikacji mobilnej.
Teraz mogą z niej korzystać także użytkownicy Windows Phone. Aplikacja mobilna Envelo współpracuje już z trzema
najpopularniejszymi systemami operacyjnymi na smartfony i tablety.

Rozwój aplikacji Envelo i udostępnienie
jej w wersji dla systemu operacyjnego
Windows Phone to kolejny etap w poszedesłanych zgłoszeń kandydaturę Rafała Brzo- rzaniu dostępności do mobilnych usług
ski - doceniła odważną strategię Prezesa Grupy pocztowych. - Zgodnie z planem rozwoju
Integer.pl, która w połączeniu z innowacyjnym e-usług z Envelo może teraz korzystać niepodejściem do biznesu od kilku lat w znaczą- mal każdy. Aplikacja Envelo w wersji dedycy sposób wpływa na wzrost jakości usług za- kowanej Windows Phone to wynik długorówno krajowej, jak również międzynarodowej falowej strategii, która zakłada tworzenie
branży pocztowo-kurierskiej. W uzasadnieniu kompleksowej i powszechnie dostępnej
wniosku wskazano m.in., iż spółka zarządzana oferty – wyjaśnia Bartłomiej Potrzebowprzez Rafała Brzoskę inicjuje i realizuje nowator- ski, Kierownik Zespołu Platformy Mobilnej
skie projekty biznesowe, promując w ten spo- w spółce Poczta Polska Usługi Cyfrowe.
WIĘCEJ NA

Rafał Brzoska nagrodzony
ÔÔŹródło: InPost

Rafał Brzoska – prezes Grupy Integer.pl, do której należy InPost, największa prywatna poczta w Polsce oraz Paczkomaty® InPost – został
laureatem konkursu INNOVATICA w kategorii
Osobowość innowacyjna. Uroczysta Gala, podczas której ogłoszono zwycięzców plebiscytu
organizowanego przez Prezesa KIG, odbyła się
17 czerwca w trakcie Kongresu Innowacyjnej
Gospodarki w Warszawie.
Kapituła Konkursu – wybierając spośród na-

sób innowacyjne rozwiązania „made in Poland”.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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NAGRODĄ „LUKSUSOWE FOTO-SAFARI” DRUKARKA SATO
Firma CBRE zaprasza do zgłaszania prac do kolejnej edycji konkursu fotograficznego W CENTRUM
Urban Photographer of the Year (Miasta w Obiektywie). Konkurs, organizowany od WIEDZY
8 lat przez CBRE, największą na świecie firmę doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych, jest otwarty dla wszystkich fotografów na całym świecie. NIEMIECKIEJ GS1

ÔÔ Źródło: CBRE. Foto: CBRE

Celem konkursu jest zachęcenie fotografów, zarówno profesjonalnych jak i amato- ÔÔ Źródło: SATO. Foto: SATO
rów, do uchwycenia kwintesencji życia i pracy w miastach i miasteczkach na całym Najnowsze, innowacyjne rozwiązanie –
drukarka CL4NX i serii CT4i, firmy SATO,
świecie o każdej porze dnia i nocy.
światowego lidera w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, znakowania oraz
Główną nagrodą dla zwycięzcy konkursu „Miasta w Obiektywie” jest luksusorozwiązań EPC / RFID, dostarczona zostawe foto-safari w egzotycznej lokalizacji,
ła do centrum wiedzy GS1, znajdującego
ufundowane przez CBRE. Przewidziane są
się w Kolonii (Niemcy). Odwiedzający
również nagrody dla zdobywców dwóch
centrum interesanci, mieli okazje poznać
kolejnych miejsc oraz dodatkowo za 24
praktyczne zastosowania dla tego typu
wyróżniające się fotografie przedstawiadrukarek, zwłaszcza w sektorach przejące każdą godzinę doby z życia miasta
– dlatego w zgłoszeniach trzeba określić
mysłu i ochrony zdrowia.
m.in. godzinę wykonania zdjęcia.
Laureaci poprzednich edycji inspirowali
się m.in. osobami dojeżdżający do pracy
na rowerach, pucybutami w Nowym Jorku
i tętniącymi życiem bazarami w Kambodży. Mark French, zwycięzca z 2013 roku,
zdobył główną nagrodę za zdjęcie kierowcy autobusu w Hong Kongu.
WIĘCEJ NA

15 lat współpracy

Skuteczne kampanie PinPoint

ÔÔŹródło: Fiege

ÔÔŹródło: Emerson DC

FIEGE już od 15 lat świadczy w Polsce usługi
z zakresu logistyki dla renomowanego producenta opon firmy PIRELLI. Podstawą sukcesu
i zadowolenia klientów z wieloletniej współpracy jest poziom świadczonych usług, wysoko wykwalifikowany, zaangażowany personel
oraz nieustająca optymalizacja procesów magazynowych.
Opony to produkty, które ze względu na
duży wolumen sprzedaży oraz sezonowość
zamówień, wymagają od operatora logistycznego wysokich kompetencji i elastyczności.
Wieloletnie doświadczenia FIEGE w tej branży
umożliwiają zastosowanie wyselekcjonowanych narzędzi do zarządzania magazynem
oraz prawidłowe i efektywne zaplanowanie
dostępnej powierzchni magazynowej w oparciu o szczegółowe dane logistyczne klientów.
„Mijająca w tym roku 15 rocznica współpracy
z PIRELLI jest dla nas powodem do dużej satysfakcji. Potwierdza ona wysoką jakość naszych
usług, elastyczność oraz dobrą znajomość
branży oponiarskiej.” mówi Piotr Kohmann, dyrektor generalny FIEGE w Polsce i na Ukrainie.

PinPoint koncentruje się na precyzyjnym dotarciu do potencjalnego klienta i zbudowaniu z nim relacji. To inaczej personalizowane
kampanie multikanałowe, które integrują pięć
kanałów komunikacji: e-mail, SMS, directmail,
video i PURL (personalizowane URL). PinPoint,
to pierwsza na polskim rynku oferta integracji
tych pięciu kanałów komunikacji z klientami,
która zapewnia wysoką efektywność prowadzonych działań.
- Directmail, e-mail i SMS to dobrze znane
marketerom narzędzia marketingu bezpośredniego. Postanowiliśmy połączyć je z najnowszymi instrumentami: oferowanym przez
nas od kilku miesięcy PURLON-em, czyli stroną
internetową ze spersonalizowaną pod konkretnego klienta ofertą. Aby wzmocnić siłę
przekazu marketingowego w usłudze PinPoint
dołączane są materiały video, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii są także
spersonalizowane pod konkretnego użytkownika – mówi Michael Banaszczyk, Marketing &
Sales Manager w Emerson DC .

GS1 wystawia poszczególne, wybrane
rozwiązania dla automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych (AIDC) w swoim nowym centrum, które w innowacyjny
sposób kształci i szkoli odwiedzających.
Oprócz szkoleń, GS1 organizuje wydarzenia dedykowane profesjonalistom
z określonych branż, a także osobom opinii publicznej oraz mediom . Nowoczesne
centrum, liczące 2500 m2, oferuje twórcze
laboratoria, sektorowe pokoje przeznaczone do przeprowadzania doświadczeń,
a także nowoczesne sale konferencyjne.
„Jesteśmy zadowoleni z dostarczenia
centrum GS1 naszych drukarek”, mówi
Detlev Müller, Dyrektor Zarządzający
SATO w Niemczech. „Postęp, innowacyjność i funkcjonalność są podstawą naszej
pracy. Odwiedzający centrum mają okazję
uczestniczyć w bezpośrednich prezentacjach produktów.”
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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International Disaster
Relief Award dla UPS

DSV na liście Standard & Poors
ÔÔŹródło: DSV

ÔÔŹródło: UPS. Foto: UPS

Program pomocy humanitarnej UPS – łączący
wiedzę, możliwości logistyczne oraz fundusze
UPS, by pomagać ofiarom katastrof na całym
świecie – został uhonorowany nagrodą International Disaster Relief Award przez organizację Business in the Community (BITC). Jako
jedno z wyróżnień w programie Responsible
Business Awards, nagroda ta jest świadectwem
wsparcia, jakiego UPS udziela we wszystkich
fazach reagowania w przypadku zaistnienia
katastrof, od przygotowań do pilnej pomocy
oraz działań na rzecz wyjścia z kryzysu.
W 2013 r. firma UPS przekazała ponad 20
organizacjom pomocowym 7,5 mln dol. na
pomoc humanitarną, wsparcie techniczne
oraz świadczenia rzeczowe, wykorzystując
swoją globalną sieć i lokalne wsparcie operacyjne do przetransportowania 250 przesyłek
humanitarnych między 46 krajami. W minionych latach firma niosła pomoc ofiarom wielu
katastrof, od powodzi w Pakistanie, Tajlandii
i na Filipinach do klęski głodu w Afryce, trzęsień ziemi w Chinach i na Haiti oraz tsunami na
Oceanie Indyjskim i w Japonii.
Niedawno firma UPS wsparła inicjatywę UNICEF na rzecz dostarczenia zimowych ubrań
stu tysiącom dzieci dotkniętych syryjskim
kryzysem. Firma koordynowała dostawy artykułów przekazanych przez detalistów, mobilizując ponad 150 swoich wolontariuszy w celu
przygotowania indywidualnych paczek dla
każdego wysiedlonego chłopca i dziewczynki
z ubraniami odpowiednimi do rozmiaru i płci.
WIĘCEJ NA

W połowie czerwca br. DSV zostało włączone
do prestiżowego indeksu Standard & Poors,
uwzględniającego 350 największych europejskich spółek giełdowych.
Standard & Poors (S&P) Europe 350 index to lista, w skład której wchodzi 350 firm o największej
kapitalizacji w Europie. Razem z DSV do indeksu
dołączył Caixabank S.A., podczas gdy Salzgitter
AG i Valmet Corporation opuściły to zestawienie.

Indeks S&P Europe 350 śledzi notowania
akcji europejskich firm. Jego celem jest obejmowanie przynajmniej 70 proc. łącznej wartości europejskiej giełdy oraz pomiar tego,
w jaki sposób rozwija się rynek na podstawie
danych o akcjach 350 najważniejszych spółek
giełdowych. Akcje składowe są dobierane na
podstawie ich znaczenia dla jak najszerszego
rynku, w tym również w oparciu o saldo sektora przemysłu oraz ich płynność i długofalowość.

LOGAN SMITH NA STANOWISKO
DYREKTORA DS. INWESTYCJI W P3

ÔÔ Źródło: P3. Foto: Logan Smith

PointPark Properties (P3), wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca obiektów magazynowych, mianował Logana Smitha na stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji, aby wspomóc realizację ambitnych planów rozwoju firmy dla jej platformy
europejskiej. Smith dołączył do firmy P3 z firmy Prologis, w której zajmował stanowisko Dyrektora ds. Zakupów i Sprzedaży w Europie.
Ian Worboys, CEO P3, powiedział: „P3
rozpoczyna jeden z największych programów ekspansji na europejskim rynku
logistycznym dzięki znacznemu wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy od
naszych udziałowców kapitałowych: firm
TPG i Ivanhoé Cambridge. Jestem w pełni
przekonany, że ze swoim doświadczeniem
i historią osiągnięć, Logan Smith wniesie
ogromny wkład w realizację tych planów”.
Smith posiada 16-letnie doświadczenie
w dziedzinie nieruchomości logistycznych
w Europie i Ameryce Północnej. Dołączył
do firmy Prologis w Amsterdamie w 2008
roku, gdzie zajmował się zarządzaniem
aktywami i zakupami. Po fuzji Prologis
i AMB w 2011 roku otrzymał zadanie kierowania łączonym zespołem ds. Transakcji
Europejskich, zarządzając lub nadzorując zakupy i sprzedaż na poziomie około
2 mld EUR. Uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Harvarda i ukończył ekonomię
na Cornell University z wyróżnieniem.
Logan Smith, CIO P3, powiedział: „Trudno znaleźć ciekawszy moment na dołączenie do zespołu P3. Europejski rynek
logistyczny szybko staje się coraz bardziej
wysublimowany i wymagający na poziomie operacyjnym, oczekując zarówno
efektywności, jak i autentycznego zrozumienia działalności klientów. Z perspektywy inwestycyjnej, kwestie w skali makro,
takie jak handel elektroniczny i konsolidacja łańcucha dostaw, nadal generują
atrakcyjne możliwości inwestycyjne dla
zespołów, które mają duży zasięg i wiedzę
umożliwiającą ich wykorzystywanie.
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LAUREACI KONKURSU
„OPOWIEDZ ŚWIATU O FM LOGISTIC”

ÔÔ Źródło: FM Logistic. Foto: FM Logistic

Trzy studentki kierunków uczelni logistycznych stanęły na podium w pierwszej edycji
konkursu FM Logistic. To nowatorska inicjatywa operatora, która ma zachęcać młodych ludzi do wyboru ścieżki kariery w prężnie rozwijającej się branży logistycznej.
Zadaniem w pierwszej edycji konkursu było przygotowanie prezentacji na temat FM
Logistic. Udział w konkursie mogli wziąć studenci różnych kierunków studiów.
Do konkursu napłynęło dużo interesujących prac. Ostatecznie jednak jury zdecydowało się nie przyznać I nagrody.
Laureatką II miejsca została Pani Elżbieta Neska, studentka V roku Politechniki
Śląskiej, Wydziału Transportu, Specjalność Logistyka. Jej pracę Jury doceniło
za innowacyjną formę i dojrzały sposób
zaprezentowania firmy. Na III miejscu, ex
aequo, znalazły się Pani Ola Skoczylas,
studentka I Roku, Politechniki Łódzkiej
i Pani Agnieszka Żochowska, studentka

Wzmocnienie pozycji
poprzez akwizycje
ÔÔŹródło: Axtone

W dniu 24 lipca 2014 r. Axtone sp. z o.o. zakupiła 100% udziałów spółki HSW Zakład
Sprężynownia Sp. z o.o. (HSW-ZS), z siedzibą
w Stalowej Woli. HSW Zakład Sprężynownia
jest wiodącym polskim producentem sprężyn
formowanych na gorąco dla pojazdów szynowych (75% sprzedaży) oraz dla różnych gałęzi
przemysłu (25%). 60% produkcji zakładu jest
skierowane na eksport. Zakład posiada także
technologie formowania sprężyn na zimno.
HSW-ZS posiada certyfikaty kolei polskich, niemieckich, czeskich i słowackich a także posiada
certyfikat AAR pozwalający na eksport na rynek amerykański oraz certyfikat AQAP.

I roku SGGW. Te prace bardzo obszernie
i dogłębnie obrazowały historię oraz organizację przedsiębiorstwa.
Najlepsza praca stała się przepustką
do zdobycia stażu w strukturach firmy
dla Elżbiety Neski. Dodatkowo laureatka
II miejsca otrzymała nagrodę pieniężną
w wysokości 3 tys. złotych. Laureatki
trzeciego miejsca otrzymały po 1 tys.
złotych.
WIĘCEJ NA

Celem tej akwizycji jest wykorzystanie synergii pomiędzy nowym podmiotem Grupy Axtone i innymi jej spółkami oraz konsekwentna
realizacja strategii wiodącej roli w segmencie
dostawców sprężyn dla taboru szynowego.
Szczególne znaczenie będzie tu miała integracja z inną spółką Grupy o podobnym profilu
produkcyjnym – a mianowicie niemieckim liderem w produkcji sprężyn dla branży kolejowej
– firmą Langen & Sondermann, której to udziały
Axtone zakupił w roku 2012. Połączenie zdolności produkcyjnych obu firm, ich potencjału rozwojowego i technicznego oraz światowej bazy
klientów pozwoli na wzmocnienie roli Axtone
na rynku sprężyn dla taboru kolejowego.

Więcej ubezpieczeń dla
kierowców na Inseco.pl
ÔÔŹródło: Inseco.pl

Internetowy market ubezpieczeniowy Inseco.
pl, znacząco poszerzył ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Obecnie market prezentuje
wiążące ceny produktów siedmiu towarzystw:
Allianz Direct, Benefia, Generali Direct, Liberty Direct, Aviva, Link4 oraz Proama. Wkrótce kierowcy będą mogli kupić online polisę
MTU, a także innych towarzystw ubezpieczeniowych. Serwis usprawnił też formularz dla
klienta: teraz jego wypełnienie zajmuje średnio 2:46 min.
7 ofert komunikacyjnych w jednym miejscu
Inseco.pl od 5 lat zajmuje się sprzedażą polis
przez Internet. Ubezpieczenia komunikacyjne
były do tej pory jednak uzupełnieniem podstawowej oferty internetowego marketu. A ta
skierowana była przede wszystkim do osób
wybierających się za granicę oraz poszukujących tańszej ochrony ubezpieczenia nieruchomości pod cesję w banku. Teraz to się zmienia.
– W 2014 roku postawiliśmy na rozwój oferty
ubezpieczeń dla kierowców, bo Inseco.pl zapewnia już szeroki wybór polis turystycznych
i nieruchomości – mówi Krzysztof Ambroziak,
Dyrektor Działu Ubezpieczeń z Blue Finance,
spółki, która jest operatorem serwisu. Obecnie sopocki agent ma podpisane umowy z 16
ubezpieczycielami, a produkty 14 z nich oferuje online. Nie wszystkie jednak sprzedają
polisy dla kierowców. – Nasza wyszukiwarka
prezentuje wiążące ceny 7 towarzystw oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce
chcemy poszerzyć ofertę o kolejne towarzystwa, sprzedające przez Internet polisy dla
właścicieli czterech kółek, a może nawet i jednośladów– dodaje Ambroziak.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Konferencja PROCON/POLZAK 2014

Więcej wiemy o wynajmie długoterminowym

ÔÔŹródło: OptiBuy

ÔÔŹródło: Carefleet S.A.

Ponad 100 specjalistów i ekspertów w dziedzinie zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw wzięło udział w ankiecie, którą przeprowadzili
organizatorzy tegorocznej edycji konferencji PROCON/POLZAK 2014,
która odbędzie się 20 października na Stadionie Narodowym. Ankietowani wskazali przykłady optymalizacji kosztów, które podczas tego
wydarzenia powinny zostać zaprezentowane w formie Case Studies.
Wśród najbardziej popularnych odpowiedzi znalazły się kolejno koszty
usług logistycznych, zarządzania nieruchomościami oraz usług telekomunikacyjnych.
Spośród listy zagadnień zaproponowanych przez firmę OptiBuy oraz
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML), organizatorów
konferencji PROCON/POLZAK 2014 respondenci mogli wybrać trzy, które według nich powinny zostać zaprezentowane podczas konferencji
w ramach sesji case studies dotyczących tematyki optymalizacji kosztów.

Ponad 77 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość usługi wynajmu długoterminowego samochodów. Jeszcze pięć
lat temu znajomość usługi potwierdzało jedynie 56 proc. badanych,
a 42 proc. respondentów otwarcie przyznawało, że nie ma wiedzy na
ten temat – wynika z raportu Instytutu Keralla Research przeprowadzonego na zlecenie Carefleet S.A[1]. Korzystać z pojazdu zamiast być jego
właścicielem, woli 35 proc. MŚP.
W krajach Europy Zachodniej wynajem długoterminowy od dawna
cieszy się niesłabnącą popularnością. W Polsce, w ciągu 25 lat zmieniła
się kondycja gospodarcza kraju, a powstałe zmiany pozwoliły inaczej
spojrzeć w przyszłość. Jeszcze pięć lat temu przedstawiciele sektora
MŚP byli zdania, że jedynie auto firmowe, które jest własnością przedsiębiorcy przynosi wymierne korzyści dla biznesu. Dziś, spadł udział
firm które nie znają usługi wynajmu długoterminowego aut. Branża
CFM ma duże powody do zadowolenia.

WIĘCEJ NA
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KONKURS SPEED DOCKING
ROZSTRZYGNIĘTY

Zarządzanie
procesami celnymi
ÔÔŹrodło: Porath Customs Agents

ÔÔ Źródło: ECR Polska. Foto: ECR Polska

Trwające 10 tygodni zawody - Speed Docking, rozgrywane pomiędzy centrami dystrybucji (DCs) w łańcuchach dostaw branży spożywczej w Holandii, Belgii, Czechach
i na Słowacji, zakończone. Konkurs Speed Docking umożliwił zidentyfikowanie niedomagań jakie powstają w centrach dystrybucji w całej Europie i naświetlił możliwości poprawy efektywności.
Konkurs został wymyślony i zorganizowany w celu minimalizacji czasu potrzebnego
samochodom dostawczym od momentu
wjazdu na teren centrum dystrybucji do
momentu wyjazdu poza bramki.
Aby umożliwić rzetelne porównanie
czasów, stosowane są specjalne algorytmy umożliwiające znormalizowanie
różnych rozmiarów dostaw do pełnych
ciężarówek. Konkurencja Speed Docking
to przykład tzw. ECR Europe Activation
Project, jednego z kilkunastu takich projektów rozwijanych w krajach Europejskich przez National Initiatives – krajowe
organizacje ECR oraz przynależne ECR organizacje GS1.
Tabela pokazuje rezultaty tegorocznej
edycji zawodów. Najszybszym Centrum
Dystrybucji okazał się DC Supermarketów
Deen w Holandii, z czasem niewiele prze-

kraczającym godzinę. Zwycięzcy w Belgii
i Luxemburgu (Colruyt i Camal Barchon)
byli nieznacznie wolniejsi, natomiast w Czechach i na Słowacji najszybszy czas rozładunku (Billa Modletice) wyniósł ponad dwie
godziny.vv
WIĘCEJ NA

Porath Customs Agents, międzynarodowy
dostawca usług celnych, otworzył w czerwcu
2014 spółkę córkę w największym porcie europejskim w Rotterdamie. Eksperci celni zapewniają z nowej lokalizacji centralne zarządzanie
procesami w kilku państwach członkowskich
oraz ich łączenie. To oczywisty profit dla firm
aktywnych międzynarodowo, które teraz także
w Holandii korzystają z optymalizacji procesów celnych z jednego źródła. Z wielojęzycznymi ekspertami celnymi i globalną ekspercką
wiedzą celną współpracuje utworzona w 2013
roku Porath Customs BV, reagując na rosnące
zapotrzebowanie w zakresie profesjonalnego
zarządzania procesami celnymi.
„Zwłaszcza wtedy, gdy towary wpływają
do UE przez kilka z 28 państw członkowskich,
jest pomocnym, jeśli wszystkie procesy celne
są przeprowadzane i nadzorowane centralnie .” - mówi Thorsten Porath, dyrektor zarządzający firmy Porath Customs Agents. „Żadna
firma nie może sobie pozwolić, by jej towary
utknęły gdzieś w Unii Europejskiej z powodu
braku ważnych informacji lub dokumentów.” –
dodaje.
WIĘCEJ NA
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TOP 4 REGAŁÓW
W CZERWCU – ZYSKUJĄ
WSPORNIKOWE

ÔÔ Źródło: Log4.pl

Po pięciu miesiącach wzrostu, czerwiec dla ofert regałów magazynowych okazał się miesiącem spadku wejść o 6%, w stosunku do
maja, wynik 2438 kliknięć, jest nominalnie mniejszy o 151 wejść.
Z pośród dziesięciu aktywnych grup rodzajowych, oferowanych
na portalu regałów, sześć z nich zanotowały spadki, najwięcej
straciły regały grawitacyjne 182 wejścia w czerwcu, o 102 wejścia mniej (36%) w stosunku do maja, najmniejszy spadek w tej
„spadkowej” grupie miały oferty regałów ruchomych 119 wejść ,
o 4 wejścia mniej (3%) niż w maju.
Grupa ofert regałów notująca wzrost liczy czterech „przedstawicieli”, z których największy zanotowały oferty regałów wspornikowych, notując 321 wejść, o 33 kliknięcia więcej (11%) niż w maju.
Oferty regałów automatycznych i karuzelowych uzyskały nominalnie te same ilości wzrostowe (3%), a grupę wzrostową uzupełniają
regały z pozycji „inne”, które notują 5% wzrostu w stosunku do maja.
WIĘCEJ NA

RYNEK W EUROPIE
ŚRODKOWEJ W DRUGIM
KWARTALE

ÔÔ Źródło: C&W

Według najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w drugim kwartale 2014 r. łączna
wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach Europy Środkowej (tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła 754 mln euro, czyli o 14% więcej niż w tym
samym okresie ubiegłego roku.
Od początku roku zainwestowano w tym regionie już ok. 2 mld
euro, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z pierwszą połową 2013 r. Zważywszy na znaczną liczbę transakcji w przygotowaniu wolumen inwestycji w bieżącym roku może przekroczyć
ubiegłoroczny. Najwyższy wzrost obrotów w drugim kwartale
odnotowano w Czechach, ale wyniki za pierwsze półrocze wskazują, że Polska nadal przyciąga najwięcej inwestycji.

CZERWCOWY TOP4
WÓZKÓW WIDŁOWYCH –
„MAGAZYNOWE” DO GÓRY

ÔÔ Źródło: Red.

Oferty wózków widłowych w czerwcu notują 7% wzrost w stosunku do maja, 6 714 wejść niewiele mniejszy od najlepszego
wyniku w marcu br. Wózki widłowe to najliczniejsza grupa
produktowa na portalu, udział wejść w oferty wynosi 43%,
skupiająca na sobie uwagę internautów.
Wózki widłowe to również najpowszechniejszy środek transportu w magazynach i centrach dystrybucji. Na pięć zdefiniowanych grup rodzajowych wózków widłowych, trzy zanotowały
wzrosty, są to czołowe wózki widłowe (5%), magazynowe (22%)
i tzw. pozostałe – boczne, wielokierunkowe i przegubowe(28%).
Na minusie są wózki typu Reach truck (11%) i wózki systemowe (11%). Nominalnie ilość wejść w oferty wózków widłowych
wzrosła o 419 kliknięć, świadczy to o zwiększonym zainteresowaniu wózkami widłowymi przed wakacjami.
Analizując dane rok do roku, nie sposób nie zauważyć ogromnej zmiany wejść w oferty wózków magazynowych, które zanotowały niemal sześciokrotne zwiększenie ilości kliknięć. Podobnie jest w ofertach wózków typu „Reach truck” – siedmiokrotne
zwiększenie wejść i w wózkach „Systemowych” to też „magazynówka”, dwu i pół krotnie większa liczba wejść w oferty. Pokrywa się to z dynamicznym rozwojem rynku e-commerce i sieci
handlowych, które konsolidują się i budują nowe obiekty, które
trzeba wyposażyć. Na tym tle wózki czołowe wypadają „blado”
chociaż nominalnie to uzyskały największy wzrost, jednak ilość
wejść w ubiegłym roku była zdecydowanie inna. Oferty wózków widłowych jako całość notują dwu i półkrotne zwiększenie
wejść, czerwiec 2013 (1956 wejść), czerwiec 2014 ( 6714), w nominale wzrosło o 4758 kliknięć.
WIĘCEJ NA

RYNKI INWESTYCYJNE WG SEKTORÓW NIERUCHOMOŚCI
Największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowej nadal cieszy się sektor nieruchomości biurowych, na który
przypadło 42% łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych
zawartych w drugim kwartale. Świadczy to o ich większym zaufaniu do najlepszych w swojej klasie aktywów i najbardziej
atrakcyjnych lokalizacji niż do nowej podaży w słabszych lokalizacjach. Największą transakcją w tym sektorze i jednocześnie
w całym regionie Europy Środkowej w drugim kwartale był zakup wieżowca City Tower przez PPF w Pradze.
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W BUDOWIE OK. 794 000 MKW.
NOWEJ POWIERZCHNI HANDLOWEJ

ÔÔ Źródło: JLL. Foto: JLL

Eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL podsumowali sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych na koniec
II kw. 2014 r. i opracowali prognozy rozwoju na nadchodzące miesiące.

NOWA PODAŻ
I POWIERZCHNIA W BUDOWIE
Łącznie w I półroczu 2014 na rynek
trafiły 252 000 mkw. nowej powierzchni handlowej, z czego ok. 205 000 mkw.
przypadło na centra handlowe. Największym centrum handlowym ukończonym
w okresie od stycznia do końca czerwca było Atrium Felicity w Lublinie (73
000 mkw. GLA). W samym II kw. rynek
wzbogacił się o ok. 88 000 mkw. nowej
powierzchni handlowej, z czego prawie
64 000 mkw. zostało oddane do użytku
w ramach trzech nowych centrów handlowych i jednej rozbudowy, a 24 000 mkw.
w dwóch parkach handlowych i dwóch

wolnostojących magazynach handlowych
(DIY i hipermarket). W II kw. 2014 r. otwarto
takie centra handlowe jak: Galeria Bursztynowa w Ostrołęce (27 000 mkw. GLA),
marcredo Center w Kutnie (16 000 mkw.
GLA) oraz Pogodne Centrum w Oleśnicy
(7 700 mkw.), a o 13 000 mkw. zostało rozbudowane Gemini Park w Bielsku – Białej.
Inne nowopowstałe w II kw. obiekty to:
dwa parki handlowe Karuzela Park w Lublińcu i Turku, jeden wolnostojący sklep
budowlany Bricoman w Jaworznie (8 100
mkw.) oraz hipermarket E.Leclerc w Szczecinie (5 000 mkw.). Za wyjątkiem Szczecina
nowe obiekty handlowe w II kw. przypadły
na miasta poniżej 100 000 mieszkańców.

Na koniec I półrocza 2014 r., całkowita
podaż obiektów handlowych w Polsce
wyniosła 12,1 mln mkw. GLA, z czego
centra handlowe stanowią 8,7 mln mkw.,
parki handlowe - 1,3 mln mkw., wolnostojące magazyny handlowe - 1,9 mln mkw.,
a centra wyprzedażowe - 163 000 mkw.
Wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu
centrów handlowych w Polsce osiągnął
226 mkw. na 1 000 mieszkańców (powyżej
średniej europejskiej 191 mkw., ale poniżej średniej dla krajów zachodnioeuropejskich – 255 mkw.).
WIĘCEJ NA

WZROST I DALSZA
TOP 4 OPON DO WÓZKÓW
POPRAWA RENTOWNOŚCI WIDŁOWYCH –
Grupa Kuehne + Nagel w pierwszej połowie 2014 roku, od- W CZERWCU SPADKI

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

notowała wzrost wolumenów we wszystkich obszarach dzia- ÔÔ Źródło: Red.
łalności i zdobyła kolejne udziały w rynku. Dynamiczny trend W ofertach opon do wózków widłowych widać już lato i urlopy,
rozwoju wyników, spowolniony został przez negatywne wpły- w czerwcu było o 14% mniej kliknięć niż w maju, nominalnie
to o 219 wejść mniej.
wy różnic kursowych.
W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego
roku, zysk netto poprawił się
o 8,3 procent i wyniósł 313 milionów franków szwajcarskich.
EBIT wzrósł o 8,2 procent do
396 milionów franków szwajcarskich a wynik operacyjny (EBITDA) o 4,5 procent do 487 milionów franków szwajcarskich. Zysk brutto na poziomie 3,107
miliona franków szwajcarskich był delikatnie poniżej wyniku
z poprzedniego roku.
„Dzięki koncentracji na grupach klientów działających międzynarodowo z dużymi wymaganiami w zakresie zarządzania
logistyką i łańcuchem dostaw, a także zapewnieniu rozwiązań
logistycznych dla specyficznych wymagań każdej branży byliśmy w stanie osiągnąć wzrost wolumenu we wszystkich obszarach działalności w pierwszej połowie 2014 roku. Jednocześnie
efektywne zarządzanie kosztami przyczyniło się do poprawy
wyniku,” powiedział Dr. Detlef Trefzger, CEO Grupy Kuehne +
Nagel. „Po raz kolejny podkreślenia wymaga doskonały rozwój
w spedycji lotniczej. Dział spedycji drogowej z powodzeniem
kontynuuje swoją restrukturyzację, a w logistyce kontraktowej
rentowność w dalszym ciągu się poprawia.”

Wszystkie grupy rodzajowe notują mniejsze zainteresowanie,
w oferty opasek amortyzujących kliknięto o 41 razy mniej niż
w maju, daje to 15% spadek, oferty opon pneumatycznych notują największy 19% spadek (o 111 wejść mniej), a oferty opon
superelastycznych mają 9% spadek ( o 67 wejść mniej) w stosunku do maja.
Udział ofert opon do wózków widłowych w ogólnej liczbie
wejść w oferty publikowane na portalu log4.pl, wynosi 9%,
w czerwcu zanotowano 15 572 wejścia, nieco mniej niż w maju,
nadal jest to bardzo dobry wynik.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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95 PROCENTOWY WZROST
LOCONI INTERMODAL

ÔÔ Źródło: Loconi Intermodal. Foto: Loconi Intermodal

Gdyński operator intermodalny, który w 2013 roku zwiększył przychody o 120 proc.,
utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku
2014 spółka Loconi obsłużyła kolejne 61,6 tys. TEU ładunków, to jest o 95% więcej
niż w I półroczu 2013. Dzięki przeniesieniu ładunków z transportu kołowego na kolej, od początku roku kolejne 37 tys. ciężarówek nie wyjechało na drogi.
– Obserwujemy, że entuzjazm naszych
klientów do zmiany środka transportu
z samochodów ciężarowych na kolej wciąż
rośnie, a ładunków do przeniesienia wciąż
przybywa. Dlatego też, podobnie jak nasze porty, już teraz przygotowujemy się
do obsłużenia masy kilku milionów kontenerów, która ma zalać terminale portowe w perspektywie kilku najbliższych lat
– mówi Lidia Dziewierska, prezes zarządu
Loconi Intermodal.
Konteneryzacja to od wielu lat dominujący trend na światowym rynku przewo-

zów towarowych. Z każdym rokiem w polskich portach dynamicznie rośnie liczba
przeładowywanych jednostek intermodalnych. Z prognoz wynika, że do 2020 roku
zwiększy się ona ponad 3-krotnie, do 7 mln
TEU rocznie, a skonteneryzowane przewozy w skali globalnej osiągną 150 mln TEU
rocznie. W roku 2012 w Polsce przewozy
intermodalne po raz pierwszy przekroczyły
1 mln TEU. W 2013 r. było to 1,12 mln TEU.
W pierwszym kwartale tego roku UTK odnotował wzrost o kolejne 4,9%.
WIĘCEJ NA

Polska pozostaje
wiodącym rynkiem
ÔÔŹródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL podsumowała I półrocze 2014 r. na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Z opublikowanej w czerwcu br. ósmej edycji
globalnego Indeksu Transparentności Rynku
Nieruchomości, przygotowanego przez JLL
i LaSalle Investment Management, wynika, że
kraje Europy Środkowo-Wschodniej wyraźnie
poprawiły swój wynik, a region pozostaje motorem zmian w zakresie transparentności na
kontynencie. Co więcej, spośród 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej, Polska i Węgry zarejestrowały w I kw. 2014 r. największy
wzrost PKB (1,1%) . Pomimo, że kraje Europy
Środkowo – Wschodniej rozwijają się w różnym tempie, to można spodziewać się poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie ogółem.
Dobre perspektywy znajdują odzwierciedlenie w wolumenach transakcji inwestycyjnych
na rynkach nieruchomości komercyjnych.
Troy Javaher, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej
JLL, informuje: „W pierwszym półroczu 2014
na rynkach nieruchomości komercyjnych…
WIĘCEJ NA

Wzrost aktywności kredytowej
na rynku nieruchomości
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

DOBRE WYNIKI PROLOGIS

ÔÔ Źródło: Prologis. Foto: Prologis

Prologis, Inc. globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podsumował wyniki
działalności w drugim kwartale 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

WYNAJEM POWIERZCHNI
W drugim kwartale spółka wynajęła
blisko 520 000 metrów kwadratowych,
o 86 procent więcej niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Transakcje zawarte w Polsce stanowiły ponad 57 procent
wszystkich umów najmu zawartych przez
dewelopera w regionie. Firma podpisała
nowe umowy najmu obejmujące 157 000
tysięcy metrów kwadratowych i przedłu-

żyła umowy o łącznej powierzchni ponad
274 000 metrów kwadratowych. Pozostałą
cześć stanowiły umowy krótkoterminowe.
Współczynnik wynajęcia powierzchni
znajdującej się w portfolio Prologis CEE
wyniósł 90,1 procent na koniec drugiego
kwartału.
WIĘCEJ NA

Najnowsze dane opublikowane przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield
dotyczące europejskich rynków kredytowania
nieruchomości (European Real Estate Lending
Update) pokazują, że w coraz bardziej zróżnicowanej grupie aktywnych kredytodawców
w dalszym ciągu wzrasta znaczenie alternatywnych instytucji finansowych spoza sektora bankowego. W pierwszym półroczu bieżącego roku
wzrosło także zainteresowanie rynkami spoza
grona najważniejszych w Europie, między innymi Hiszpanią, Portugalią i Włochami.
Dział ds. finansowania korporacyjnego firmy
Cushman & Wakefield przeanalizował działalność 182 kredytodawców w Europie. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. odsetek
aktywnych kredytodawców, w tym towarzystw
ubezpieczeniowych, firm nieruchomościowych
oraz funduszy dłużnych i private equity, wzrósł
z 16 proc. do 40 proc.
WIĘCEJ NA
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RYNEK BIUROWY W POLSCE
PO II KWARTAŁACH BR.

ÔÔ Źródło: JLL

W Polsce powstaje obecnie ponad 1,1 mln mkw. biur. Najbardziej aktywne rynki pod
względem podaży w budowie to Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Coraz
więcej starszej powierzchni biurowej w Warszawie przechodzi proces modernizacji.
Eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL podsumowali sytuację na polskim
rynku nieruchomości biurowych na koniec II kw. 2014 r. oraz określili prognozy rozwoju sektora na nadchodzące miesiące.

FM Logistic rośnie w siłę
ÔÔŹródło: FM Logistic

Grupa FM Logistic rośnie w siłę znacząco
zwiększając przychody, spółka ogłosiła, że
w ostatnim roku obroty firmy zwiększyły się
o 17,6% i przekroczyły próg jednego miliarda euro. W grupie zatrudniono też 3 tysiące
nowych pracowników. Międzynarodowa spółka logistyczna FM Logistic ma za sobą bardzo udany rok. W ostatnim roku obrotowym
(1 kwietnia 2013 r. – 31 marca 2014 r.) firma
osiągnęła obroty 1,043 miliarda euro, co dało
wzrost o 17,6% w porównaniu do ubiegłego
roku (+21% wyłączając wpływ zmian w kursach walut). Równolegle odnotowano wzrost
zysku operacyjnego (36,4 mln €) o 23,5%.
Operator nie zwalnia tempa swojego wzrostu, napędzanego zwycięską strategią obejmującą zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny
rozwój. W zakresie rozwoju zewnętrznego, FM
Logistic z powodzeniem dokonało w ostatnim
czasie dwóch przejęć na dużą skalę*…
WIĘCEJ NA

Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale
Badań Rynku i Doradztwa, JLL, informuje: „Aktywność budowlana w Warszawie
utrzymuje się na wysokim poziomie.
Obecnie powstaje ok. 579 000 mkw. biur,
a dodatkowe 62 000 mkw. jest w trakcie
renowacji. Budynki przebudowywane
stanowią ok. 10% realizowanej podaży
w Warszawie. Uważamy, że trend polegający na odnawianiu starszych budynków
i dostosowywaniu ich do potrzeb rynku
będzie się utrzymywał. Łącznie w tym
roku na warszawski rynek może trafić ok.
350 000 mkw. nowych biur, uwzględniając
wspomniane, modernizowane obiekty.
Stołeczny rynek utrzyma wysokie tempo

rozwoju również w latach 2015 i 2016, kiedy podaż będzie rosła średnio o ok. 300
000 mkw. rocznie. Wysoka liczba realizowanych inwestycji będzie miała swoje odzwierciedlenie we wskaźniku powierzchni
niewynajętej, który pozostanie w trendzie
wzrostowym. Szacujemy, że w 2016 r. całkowita podaż biurowa w Warszawie osiągnie pułap 5 mln mkw.”.
POPYT – MOKOTÓW
NAJPOPULARNIEJSZĄ DZIELNICĄ
BIUROWĄ W WARSZAWIE
W I poł. 2014 r. w Warszawie wynajęto
258 900 mkw.[1], w tym 129 500 mkw. stanowiły transakcje zawarte w II kw. Najpo-

pularniejszą dzielnicą biurową pozostaje
Mokotów, w którym popyt brutto wyniósł
44 700 mkw. (95 900 mkw. w I półroczu
– ok. 37% udziału w całkowitym popycie).
Warto zauważyć, że nowe umowy stanowiły ok. 50% kontraktów najmu podpisanych w II kw. w Warszawie. Największe
umowy w II kw. zawarły takie firmy jak:
PwC (odnowienie, 10 800 mkw. w International Business Center), Citibank (ekspansja, 7 900 mkw. w Marynarska 12) oraz Sąd
Okręgowy i Sąd Rejonowy (nowa umowa
na 6 000 mkw. w Płocka 9/11).
WIĘCEJ NA

TOP 4 BATERII
W CZERWCU – NA TOPIE
BATERIE KWASOWE

ÔÔ Źródło: Red.

Oferty baterii do wózków widłowych notują wzrost wejść (8%)
w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano 2166
wejść, nominalnie 164 więcej niż w poprzednim spadkowym
miesiącu. Jedna grupa rodzajowa notowana w grupie „baterii
trakcyjnych” zanotowała spadek, to akcesoria (29%), nominalnie 84 kliknięcia mniej.
Pozostałe trzy notują wzrost, grupa rodzajowa produktów AGM – 43 wejścia
więcej(12%), baterie żelowe - 45 wejść
więcej (16%) i baterie kwasowe - 160

wejść więcej(15%), licząc do maja. Baterie „siła” publikowanych ofert produktów wydo wózków widłowych, maja 14% udział posażenia magazynu.
we wszystkich 15 572 wejściach w oferty
WIĘCEJ NA
publikowane na portalu, to nadal trzecia
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WYSOKOTONAŻOWY TONERO
OFICJALNIE W OFERCIE TOYOTY

ÔÔ Źródło: Toyota Material Handling Polska. Foto: Toyota Material Handling Polska

Nową generację czołowych wózków widłowych Toyota Tonero wysokiego tonażu, Toyota Material Handling Polska wprowadziła
oficjalnie do sprzedaży. Toyota uzupełniła tym samym rodzinę czołowych wózków spalinowych Toyota Tonero o nowe wózki
o tonażu od 3.5 do 8.0 ton. Toyota wprowadziła do oferty nowe wózki Tonero w wersji LPG/benzyna i diesel, przeznaczone do
intensywnej eksploatacji i przygotowane do unoszenia oraz transportu ładunków od 3,5 do 8 ton.
Tym samym łącznie z najnowszymi modelami w ofercie, rodzina czołowych spalinowych wózków widłowych Toyota Tonero
stała się w pełni kompletna I dopasowana
do wszelkich potrzeb klientów w zakresie
transportu wewnętrznego. Mocne, niezawodne i godne zaufania, nowe wózki Toyoty, korzystają ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w całej rodzinie Tonero.
W wózkach zastosowanie znalazły silniki
przemysłowe Toyoty nowej generacji oraz
rozwiązania zapewniające niezrównaną
stabilność wózków i doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.
Nowe wózki wyposażono w dwa zupełnie nowe silniki przemysłowe, opracowane przez Toyotę tak, aby wyposażone
w nie wózki Tonero zapewniały maksymalnie efektywne i niezawodne działanie.
Silnik diesla Toyota 1KD (55 kW) w wtryskiem paliwa common rail, oferuje wysokie przyspieszenie oraz wysoką prędkość
jazdy i podnoszenia. Co więcej, silniek ten
cechuje bardzo niski poziom emisji spalin
– znacznie poniżej wymagań normy IIIB
i to bez konieczności zastosowania filtra

cząstek stałych (DPF). Kompaktowy silnik
LPG/benzyna Toyota 1FS (63 kW) wyposażony jest w elektroniczny wtrysk paliwa
i zapewnia optymalną sprawność wózka
oraz oszczędność paliwa.
W nowych wózkach Tonero 3.5 – 8.0 tony
zastosowano również pompę o zmiennym wydatku oraz wspomaganie układu
kierowniczego w zależności od obciążenia dla zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności paliwa.
Wyjątkową stabilność wózków zapewnia opracowany przez Toyotę i sprawdzony w działaniu, System Aktywnej Stabilizacji (SAS) oraz nisko położony środek
ciężkości wózka. Dzięki obu rozwiązaniom, zarówno operator, jak i ładunek jest
chroniony podczas jazdy, na zakrętach
oraz przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunku, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, efektywności i zyskowności
procesów intralogistycznych.
Zapewniająca doskonałą widoczność
konstrukcja kabiny, umożliwia operatorowi widok 360° zarówno podczas transportu, jak i przy podnoszeniu ładunku, w tym
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również przez maszt oraz przez osłonę
kabiny nad głową operatora. Minimalizuje to ryzyko wypadków, co dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność pracy wózków.
“Nasze nowe wózki Toyota Tonero
3.5 - 8.0 ton zostały zaprojektowane tak,
aby dostarczyć wyjątkową efektywność
oraz zapewnić najwyższą satysfakcję naszym klientom. Doskonałe do intensywnej eksploatacji, wózki te idealnie nadają
się do szybkiego, bezpiecznego i efektywnego transportu ciężkich ładunków. Jesteśmy dumni mogąc tym samym zaoferować na rynku europejskim kompletną
rodzinę spalinowych wózków czołowych
nowej genracji Toyota Tonero. Wózki te,
wyposażone w nowe silniki przemysłowe
Toyoty, wpisują się w strategię ciągłego
ulepszania produktów oraz stałego koncentrowania się Toyoty na maksymalnym zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb
naszych klientów” - mówi Craig Walby,
Dyrektor Działu Zarządzania Produktami
Toyota Material Handling Europe.
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NIEZRÓWNANA SIŁA I STABILNOŚĆ
Nowa generacja ciężkich wózków Toyota Tonero - o udźwigu od 3.5 do 8.0 ton

Nowa generacja ciężkich wózków Tonero w wersji LPG/benzyna i diesel, przeznaczona jest do intensywnej eksploatacji
i unoszenia oraz transportu ciężkich ładunków od 3,5 do 8 ton. Wózki wyposażone zostały w dwa zupełnie nowe
silniki przemysłowe, opracowane przez Toyotę tak, aby zapewniały nowym ciężkim wózkom Tonero niezwykłą siłę oraz
maksymalnie efektywne i niezawodne działanie. Silnik diesla Toyota 1KD (55 kW), z wtryskiem paliwa common rail, oferuje
wysokie przyspieszenie oraz wysoką prędkość jazdy i unoszenia przy jednoczesnym niskim poziomie emisji spalin.
Kompaktowy silnik LPG/benzyna Toyota 1FS (63 kW) wyposażony jest w elektroniczny wtrysk paliwa i zapewnia optymalną
sprawność wózka oraz oszczędność paliwa. Wyjątkową stabilność wózków zapewnia opracowany przez Toyotę
i sprawdzony w działaniu, autorski System Aktywnej Stabilizacji (SAS) oraz nisko położony środek ciężkości wózka. Dzięki
obu rozwiązaniom, zarówno operator, jak i ładunek jest chroniony podczas jazdy, na zakrętach oraz przy podnoszeniu
i opuszczaniu ładunku, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, efektywności i zyskowności procesów intralogistycznych.

Aby dowiedzieć się więcej o nowych ciężkich wózkach spalinowych Toyota Tonero,
wejdź na stronę www.toyota-forklifts.pl
TOYOTA MATERIAL HANDLING POLSKA SP. Z O.O.
Ul. POTOCKIEGO 1A, 96-313 JAKTORÓW
INFOLINIA 801 366 900
info@pl.toyota-industries.eu
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

PANASONIC UMOŻLIWI ANALIZĘ
WIDEO W CHMURZE

ÔÔ Źródło: Panasonic

Panasonic zapowiedział wprowadzenie na rynek usług analizy wideo o nazwie
CLVR. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie oparte o przetwarzanie
w chmurze, niedrogie, a przy tym dostępne na żądanie i nie wymagające żadnej
konfiguracji.
Dostępne w ramach subskrypcji Panasonic Cameramanager rozwiązanie CLVR
pomoże firmom zoptymalizować dozór
wideo dzięki inteligentnym systemom
alarmowania i przechowywania nagrań
w chmurze. Pierwszą funkcją wprowadzoną w ramach CLVR będzie CLVR Detection.
- Większość nowoczesnych kamer dozorowych oferuje możliwość wykrywania
ruchu. Jednak problem z detekcją polega
na tym, że użytkownik albo dostaje zbyt
wiele nieistotnych powiadomień, albo
nie otrzymuje tych, które są ważne. CLVR

Detection pozwoli na zwiększenie wiarygodności powiadomień, które docierają
do użytkownika - mówi Tijmen Vos, COO
w Panasonic Cloud Management Service
Europe.
Kamery podłączone do aplikacji Panasonic Cameramanager, obejmującej
usługi CLVR, mogą wysyłać odpowiednie
powiadomienia, na przykład kiedy klient
wejdzie do sklepu lub gdy samochód wjedzie na parking.
WIĘCEJ NA

SYSTEM MONITORINGU 360 STOPNI

Poczta przyszłości
ÔÔŹródło: InPost. Foto: InPost

Drony, czyli bezzałogowe maszyny latające,
rozpalają wyobraźnię mediów technologicznych i specjalistów R&D. Choć wciąż uznaje się
je głównie za drogie zabawki dla dużych chłopców, coraz więcej firm z bardzo wielu branż
dostrzega ogromny potencjał biznesowy tego
typu rozwiązań. Przykładem jest InPost, który
podczas Parady Robotów w Krakowie przetestował wykorzystanie robotów w sektorze logistycznym. Właściciel największej na świecie
sieci Paczkomatów® od dłuższego czasu aktywnie współpracuje z technicznymi uczelniami
wyższymi w zakresie praktycznego i efektywnego ekonomicznie zastosowania nowoczesnych
technologii w branży pocztowo-kurierskiej.
Jak może wyglądać dostarczanie przesyłek
w niedalekiej przyszłości? Wyobraźmy sobie,
że w pobliżu Paczkomatu® InPost ląduje dron-kopter z przesyłką. Przy Paczkomacie® czeka
na niego mobilny robot lądowy, który przejmuje paczkę, skanuje QR kod i umieszcza przesyłkę we właściwej skrytce terminala. Odbiorcy pozostaje już tylko wygodny odbiór paczki
w dogodnym terminie.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic

Panasonic zaprezentował nowy system monitoringu wizyjnego, który jest montowany wewnątrz pojazdów i rejestruje obraz w zakresie 360 stopni, przy użyciu do
pięciu kamer jednocześnie. Rozwiązanie o nazwie MK5 przeznaczone jest dla służb
policyjnych do dokumentacji zdarzeń na drodze.
System może objąć maksymalnie pięć
kamer Full HD, które można w pełni kontrolować. Są one wyposażone w 30-krotny
zoom optyczny, ultraszerokokątny obiektyw typu rybie oko oraz rejestrator pokładowy. Dzięki temu zapewniają maksymalną ostrość obrazu i możliwość uchwycenia
materiału dowodowego w postaci nagrań
wideo. Jednostka nagrywająca rozpoczyna pracę automatycznie w momencie takich zdarzeń, jak włączenie kogutów czy
otwarcie tylnych drzwi.
– MK5 pozwala przedstawicielom
służb mundurowych obsługiwać kamery
z przodu pojazdu i oferuje szereg funkcji
dostosowujących ich pracę do warunków
otoczenia. Urządzenia zapewniają m.in.
wysoką czułość nawet w przypadku trudnych warunków oświetleniowych, rozdzielczość Full HD 1080p i szybkość transmisji 30 klatek na sekundę – mówi Gerard
Figols, Marketing Manager w Panasonic.
System MK5 jest w pełni kompatybilny
z bezprzewodowymi kamerami i mikrofonami noszonymi na ciele. Dzięki temu
daje możliwość zapisu wszystkich dowodów w postaci materiałów audio-wideo
w jednym miejscu. Z kolei platforma on-

line pozwala łatwo wyszukać nagrania za
pomocą słów kluczowych, dat, identyfikatorów funkcjonariuszy lub wyzwalaczy.
Nagrany materiał można bezprzewodowo przesłać do archiwum, na przykład na
komputer na posterunku, gdzie dane te
mogą być szczegółowo analizowane. Nagrania wideo mogą być następnie wyeksportowane do formatów DVD, WMV lub
RAW. To wszystko sprawia, że ten rodzaj
monitoringu wizyjnego doskonale sprawdzi się podczas dochodzeń w sprawach
karnych. Więcej informacji na temat systemów zabezpieczeń Panasonic można znaleźć na stronie: http://business.panasonic.
pl/kamery-profesjonalne.

IFOY 2014 DLA
STILL IGOEASY

ÔÔ Źródło: STILL

Zdobywcą nagrody IFOY 2014 w kategorii
AGV został prowadzony ręcznie wózek wysokiego podnoszenia EGV wyposażony w system automatyzacji pracy STILL iGoEasy.
Jak dowiadujemy się z uzasadnienia werdyktu: - System iGoEasy firmy STILL to innowacyjne rozwiązanie niepodobne do
niczego, co było dotychczas dostępne
na rynku. (…) Prostota idei iGoEasy i jego
doskonałe dostosowanie do użytkownika
końcowego dzięki iPadowemu interfejsowi sprawiają, że sterowanie i monitoring
pracy zautomatyzowanego urządzenia
mogą być sprawnie wdrażane w codziennym funkcjonowaniu magazynu.
Przełom, o którym wspomina jury, polega na maksymalnym uproszczeniu procedury oprogramowania tras i zadań urządzenia. By to zrobić, nie trzeba wiedzy z zakresu
automatyki. Wystarczą elementarne umiejętności obsługi tabletu. Wprowadzenie poleceń w systemie iGoEasy polega na wykonaniu zaledwie kilku prostych kroków.
WIĘCEJ NA
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PRZYSPIESZENIE STILL RX 20

ÔÔ Wojciech Podsiadły, PR Manager. Foto: Still

Jeden z najpopularniejszych wózków w klasie udźwigu do 2,0 ton przeszedł daleko idącą modernizację. Nowy RX 20 jest szybszy i bardziej oszczędny niż jego poprzednik. Elektryczny wózek czołowy RX 20 zyskał od swej premiery pozycję jednego z najczęściej kupowanych pojazdów w swojej kategorii. Popularność zawdzięczał
przede wszystkim prostej, bocznej wymianie baterii oraz wyjątkowej efektywności
energetycznej. Projektanci nowej wersji postawili sobie za cel dalsze zwiększanie
wydajności i jeszcze lepsze dostosowanie modelu do zadań przeładunkowych.
W zmodernizowanym modelu zastosowano falownik zapewniający wyższą
efektywność przy tych samych poborach.
Wykorzystujący najnowsze technologie
3-fazowy silnik o napięciu 48V pozwolił
zwiększyć maksymalną prędkość jazdy
pojazdu z 16 do 20 km/h i pracować bez
problemów na rampach o kącie nachylenia do 28,5%.
W nowym RX 20 wprowadzono również dodatkowy predefiniowany tryb
Sprint, umożliwiający zwiększenie wydaj-

„Okna czasowe” narzędziem dla logistyki
ÔÔŹródło: AXIT

AXIT w odpowiedzi na potrzeby rynku oferuje
firmom wykorzystanie modułowe możliwości platformy logistycznej AX4 do zarządzania
„oknami czasowymi”, dedykując efektywne narzędzie logistykom, przewoźnikom i pracownikom magazynów. Rozwiązanie to pozwala na
zarządzanie oraz kontrolę pracy poszczególnych uczestników procesu w czasie rzeczywistym wykorzystując technologię chmury obliczeniowej, jak również wspiera wewnętrznie
firmę w zarządzaniu procesami logistycznymi.
Aplikacja umożliwia planowanie przez spedy-

ności. Ponadto, prędkość przemieszczeń
hydraulicznych przy obsłudze ładunku
o masie 2 t wzrosła o 16%, osiągając wartość 0,44 m/s. Dzięki tym usprawnieniom,
czas potrzebny na wykonanie codziennych zadań znacząco spada, przekładając
się na wzrost wydajności wózka. Dalsze
oszczędności możliwe są dzięki instalowanemu w standardzie systemowi Blue-Q. Pozwala on zmniejszyć pobory mocy
nawet o 15%.

torów załadunków i wyładunków, ich rejestrację, kontrolując cel, czas oraz przebieg transportu, eliminując spiętrzenia realizacji zleceń
i problem kolejek przed magazynem.
Rozwiązanie “okien czasowych” umożliwia
dostawcy szybki wybór dostępnych okien czasowych. Logistyk zaś określa ramy czasowe dla
konkretnego zlecenia lub dostawy, pozwala
także na wybór optymalnych, pod względem
dojazdu na załadunek i terminu dostawy, okien
czasowych, podając dane kierowcy i samochodu. Magazyn z kolei, obserwując system, przygotowuje odpowiedni towar na załadunek danego samochodu lub miejsce pod rozładunek.

KIESZONKOWE
URZĄDZENIE
LTE DLA SŁUŻB

ÔÔ Źródło: Motorola

Firma Motorola Solutions, czołowy dostawca rozwiązań komunikacji o znaczeniu krytycznym, wprowadziła do
sprzedaży nowe kieszonkowe urządzenie LTE dla służb bezpieczeństwa
publicznego – LEX755. Model, będący
kolejnym przedstawicielem serii LEX
700, oferuje wyższy poziom wydajności
i bezpieczeństwa oraz ulepszoną ergonomię i interfejs użytkownika. Model,
zoptymalizowany pod kątem potrzeb
ratowników pierwszego kontaktu, posiada wzmocniona konstrukcję, która
spełnia wymogi stawiane rozwiązaniom do komunikacji w sytuacjach krytycznych.
Wykorzystując zaawansowaną wersję Security Enhanced (SE) systemu operacyjnego Android, urządzenie LEX755 oferuje
użytkownikom bezpieczną, wytrzymałą
i elastyczną platformę dla aplikacji multimedialnych. Model może służyć m.in.
do zunifikowanej komunikacji jednokierunkowej (push-to-talk), analizy wideo
w czasie rzeczywistym oraz obsługi elektronicznych formularzy do wypełniania
kwestionariuszy i monitorowania incydentów.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

MERLIN.PL WYBRAŁ SYSTEM DO E-MAIL MARKETINGU

ÔÔ Źródło: SALESmanago Marketing Automation

Merlin.pl, jeden z najstarszych i największych sklepów internetowych w Polsce, wybrał system SALESmanago Marketing Automation do realizowania kompleksowej strategii personalizacji i automatyzacji marketingu. System wykorzystywany jest do
automatyzacji i personalizacji e-mail marketingu, a w kolejnych fazach wdrażane będą automatyzacje oparte o dynamiczne
treści na stronie WWW oraz retargeting w sieciach reklamowych i retargeting e-mailowy do anonimowych użytkowników przebywających na stronie Merlin.pl.
System SALESmanago umożliwił zaawansowaną segmentację klientów na podstawie danych transakcyjnych i behawioralnych klientów pochodzących z różnych
zbiorów danych. Merlin.pl posiada aktualnie ponad 2 mln zarejestrowanych użytkowników, 300 tys. produktów w bazie,
notując w szczytowych okresach sprze-

daży ponad 5 mln odwiedzin. – „Przy tak
dużej ilości klientów i produktów konieczne jest przejście z masowego dotarcia do
bazy na procesy marketingowe celowane
jeden-do-jednego z dopasowaną ofertą
we właściwym czasie, które realizowane
będą w trybie całkowicie zautomatyzowanym. SALESmanago daje bardzo duże

Technologie

możliwości w tym zakresie” – mówi Marcin
Zduńczyk Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Merlin.pl. – „Pierwsze efekty pracy z systemem są obiecujące”.
WIĘCEJ NA
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POJEMNIKI
NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU

ÔÔ Agata Majasow, InplusPR. Foto: Igopak

W branżach, gdzie szczególnie istotna jest estetyka produktów, coraz częściej zastępuje się kartonowe lub polipropylenowe przekładki wkładami z tekstyliów. Zapewniają nie tylko
ponadprzeciętną ochronę, ale również niebagatelne oszczędności. Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom estetycznym
konsumentów, producenci przedmiotów użytkowych coraz
częściej proponują towary wyróżniające się ciekawym designem i wykończeniem niestandardowymi materiałami.
Z punktu widzenia procesów logistycznych wiąże się to z koniecznością kontroli czynników mogących naruszyć nieskazitelny wygląd sprzętów. Rosnący nacisk na zabezpieczenie elementów, zarówno w składowaniu jak i w przewozie, przekłada się na
popularność opakowań tekstylnych.
OCHRONA DESIGNERSKIEGO AGD
W epoce, gdy standard stanowiły białe, matowe lodówki, wystarczającymi do zabezpieczenia AGD środkami były opakowania kartonowe, polistyrenowe i folia bąbelkowa. Jednak w związku z coraz częstszym wykorzystywaniem w zdobnictwie skóry,
elementów chromowanych i innych podatnych na uszkodzenia
mechaniczne materiałów, dotychczasowe rozwiązania przestały
wystarczać. W ostatnich latach w magazynowaniu i przewozie
delikatnych, designerskich elementów zastosowanie znajdują
wkłady tekstylne z miękkich tkanin. – W zależności od wielkości transportowanych części, szyte przekładki montuje się w pojemnikach KLT bądź w większych stalowych kontenerach - mówi
Wojciech Rośkowicz, ekspert firmy Igopak, projektującej i produkującej opakowania przemysłowe. – Największą zaletą tekstylnej
wyściółki są doskonałe parametry ochrony przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Pozwalają do minimum ograniczyć braki wynikające z niewłaściwego transportu
elementów zdobniczych – dodaje Rośkowicz.
WIĘCEJ NA

System Comarch ECM w Rossmann
ÔÔŹródło: Rossmann

Od stycznia 2014 Rossmann, największa w Polsce sieć sklepów
drogeryjnych, która posiada 900
sklepów i zatrudnia 12 tys. osób, korzysta z systemu Comarch ECM do
obsługi dokumentacji pracowników. Projekt E-teczki pracowniczej ma
na celu wsparcie zarządzania dokumentacją i procesami HR-owymi
w obliczu silnego wzrostu sieci i nowych zatrudnień na poziomie kilku
tysięcy osób rocznie. Głównym efektem wdrożenia jest poprawa obsługi dokumentów pracowniczych i ich dostępności dla zainteresowanych
osób, przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki
procesowi digitalizacji dokumentów, wyszukiwanie i obsługa kluczowych danych personalnych uległa znacznemu przyspieszeniu. W ramach dotychczas wdrożonych przez Comarch rozwiązań ECM przechowywanych jest 1,2 miliarda dokumentów.
WIĘCEJ NA

Osobiste urządzenie zakupowe nowej generacji
ÔÔŹródło: Motorola Solutions. Foto: Motorola Solutions

Większość kupujących zgadza się, że technologie samoobsługowe
zwiększają komfort robienia zakupów. Firma Motorola Solutions, Inc.
zaprezentowała zaawansowane osobiste urządzenie zakupowe: MC18
Personal Shopper. Model ten – będący połączeniem skanera i komputera mobilnego –umożliwia kupującym samodzielne skanowanie artykułów już w trakcie zakupów i, w efekcie – krótsze oczekiwanie przy kasie.
To z kolei przekłada się na oszczędność czasu i wydatków ponoszonych
przez sklepy w związku z obsługą klienta. MC18 to piąta generacja osobistego urządzenia zakupowego Motoroli, które łączy wygodną technologię z osobistą obsługą, oferując kupującym kupony rabatowe na
nabywane towary oraz sugerując artykuły uzupełniające.
Osobiste urządzenia zakupowe Motoroli są zainstalowane w ponad
2000 sklepach na całym świecie i za ich pośrednictwem dokonywany
jest niemal milion transakcji dziennie.
WIĘCEJ NA

Samoobsługowa aranżacja usług w TNT
ÔÔŹródło: TNT

Już blisko połowa klientów TNT Express w Polsce korzysta z rozwiązań
internetowych do aranżowania usług kurierskich, a 70 proc. wszystkich
przesyłek nadawanych jest elektronicznie. Popularność tego modelu
wśród firm w Polsce sprawiła, że nasz kraj - obok Hiszpanii - został wybrany do pilotażowego wdrożenia najnowszego rozwiązania TNT. To
aplikacja do aranżacji usług transportowych dla firm, które nie są związane umową z TNT.
- Online Booking Tool to proste narzędzie do zdalnego zamawiania
usług kurierskich, adresowane do małych i średnich firm – mówi Tomasz
Kiepek, Kierownik Działu Informatyki TNT Express – Firmy, które nie są
stałymi klientami TNT, za pośrednictwem naszej strony www mogą zrealizować pełen proces: od wyceny usługi, jej wyboru i zamówienia kuriera, po monitorowanie statusu przesyłki i otrzymanie elektronicznej
faktury.
Po zakończeniu pilotażu rozwiązanie wdrożono w blisko 50 oddziałach TNT Express na całym świecie. W Polsce wsparto je kampanią
promocyjną, oferując istotnie niższe ceny usług krajowych i międzynarodowych. - W kolejnym etapie będziemy pracowali nad wdrożeniem
e-płatności – zapowiada Tomasz Kiepek.
WIĘCEJ NA
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RFID W SIEĆ SKLEPÓW ADLER

SATO CL4NX - nowy,
wysoki standard druku

Firma SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, znakowania
oraz rozwiązań EPC / RFID, dostarczyła system identyfikacji radiowej (RFID) o częstotliwości radiowej do sieci sklepów odzieżowych w Niemczech, Austrii i Luksemburgu.
Adler to jedna z największych detalicznych sieci odzieżowych w Niemczech, której
wysoką jakość potwierdza nagroda Europa Technologia Retail 2014 w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo rozwiązań na EuroShop 2014 z zakresu rozwiązań znakowania RFID, który został wdrożony w całej sieci sklepów Adler czyli w 170 sklepach.

ÔÔŹródło: SATO. Foto: SATO

ÔÔ Źródło: SATO

EHI Retail Institute nagrodziło detalistów, którzy korzystają przede wszystkim z innowacyjnych technologii
informatycznych. Jury, składające się
z przedstawicieli branży przemysłowej, uczelni wyższych i organizacji
badawczych, byli szczególnie pod
wrażeniem wzrostem wydajności,
zwiększeniem dokładności poziomu
zapasów, efektywną kontrolą towarów i bezpieczeństwa oraz wyraźną
poprawą dostępności towarów.
Adler wykorzystuje systemu znakowania firmy SATO do wydruku etykiet
RFID w swoich sklepach co ułatwia reorganizację całego systemu zbierania
danych. Wraz z systemem SATO oferuje kompleksowy pakiet liczący 200
drukarek CL4, dopasowanie etykiet
RFID oraz obsługę klienta.
WIĘCEJ NA

Światowy lider w dziedzinie wydruku kodów
kreskowych, znakowania oraz rozwiązań EPC /
RFID – firma SATO, sprzedała ponad 750 jednostek rewolucyjnej nowej drukarki CL4NX na całym świecie, już w pierwszym miesiącu od globalnej premiery, z czego 363 jednostki w samej
Europie. Pierwsze egzemplarze drukarek zostały sprzedane takim firmom jak: Unipres Nissan
Manufacturing - brytyjski dostawca TIER 1 oraz
Fujitsu Ten w Hiszpanii.
„W dzisiejszym biznesie, coraz bardziej zglobalizowanym, klienci potrzebują i chcą uniwersalnej drukarki, którą mogą w każdej chwili
i wszędzie zainstalować. Dlatego, firma SATO
stworzyła CL4NX, aby sprostać oczekiwaniom
klientów „, powiedział Neil Batchelor, European
Sales Director of SATO. „Rynek bardzo dobrze
zareagował na nowy produkt SATO, zwłaszcza
w przemyśle, produkcji oraz logistyce”.
CL4NX to jedyna na rynku tak uniwersalna
drukarka. Charakteryzuje się prostą obsługą
oraz interaktywnym, kolorowym wyświetlaczem LED, przetłumaczonym w 47 językach.
Dodatkowo, w porównaniu z innymi drukarkami na rynku, CL4NX oferuje filmy instruktażowe, które dostarczają informacji na temat operacji i sposobów rozwiązywania problemów,
które mogą pojawić się podczas wydruku.
WIĘCEJ NA

I FORUM BEZPIECZEÑSTWA
W MAGAZYNIE
Miejsce:
Miêdzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki
TAROPAK w Poznaniu, 29.09.-02.10.2014 roku.
O bezpieczeñstwie w magazynach, centrach dystrybucji
i logistycznych magazynach operacyjnych, dyskutowaæ
bêd¹:

- eksperci merytoryczni z Pañstwowej Inspekcji Pracy,
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagro¿eñ Zawodowych.
- praktycy z Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej
- partnerzy techniczni, ARPOL, STILL, NESTEC
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E-COMMERCE TRADYCYJNYM
BIZNESEM

E-Commerce i nowy model
popytu na nieruchomości
logistyczne
ÔÔŹródło: Prologis

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, opublikował dziś raport zatytułowany „Globalny łańcuch dostaw: e-commerce i nowy model popytu na nieruchomości
logistyczne”.
W raporcie zespół badawczy wyjaśnia, jak
e-commerce zmienia zapotrzebowanie firm
z sektora branży detalicznej na nieruchomości
logistyczne oraz jak w związku z tym przebiega adaptacja centrów dystrybucyjnych. Raport
zawiera:
Omówienie ewolucji łańcucha dostaw oraz rozwoju kompleksowej obsługi zamówień;
Analizę wzrostu w branży handlu detalicznego, omówienie ryzyka kanibalizacji oraz pozytywnych efektów wzrostu popytu na nieruchomości logistyczne;
Charakterystykę działań typowych wyłącznie
dla e-commerce oraz związanych z nimi konsekwencjami wyboru odpowiednich nieruchomości dystrybucyjnych ze starzeniem się powierzchni włącznie.
„Obsługa zamówień składanych online znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Przewidujemy, że w przyszłości e-commerce będzie
generował znaczący popyt na nieruchomości
logistyczne” – powiedział Chris Caton, wiceprezes i szef działu Prologis Research. - „Z naszych analiz wynika, że w modelach obsługi
zamówień liczy się przede wszystkim bliskość
dużych aglomeracji miejskich, pozwalająca na
skrócenie czasu realizacji zamówień, podwyższenie poziomu obsługi oraz większą elastyczność w łańcuchu dostaw.”
Pełna wersja raportu dostępna jest w wersji
elektronicznej, w zakładce „Research” na stronie www.prologis.com.
Prologis Research monitoruje i analizuje kluczowe trendy i tendencje dotyczące zarówno
rynku nieruchomości, jak i zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniając klientom, inwestorom oraz opinii publicznej dostęp do raportów,
które ilustrują sytuację w branży z globalnej
perspektywy.

Liczą się koszty dostawy
ÔÔŹródło: Gemius. Foto: Gemius

Co skłania e-konsumentów do częstszego korzystania z serwisów zakupowych? Na jakie
problemy natrafiają podczas zakupów online?
Odpowiedzi na te pytania znalazły się w najnowszym raporcie przygotowanym przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska.
Gdyby koszty dostawy były niższe, produkty tańsze, a e-sklepy oferowałyby więcej
zniżek, sprzedaż w sieci wzrosłaby. Jak wyni-

E-commerce nigdy nie wyprze tradycyjnego biznesu, bo wkrótce to e-commerce
będzie tradycyjnym biznesem. Chcemy być blisko klientów oferując im cały łańcuch
wartości Grupy Poczty Polskiej – powiedział Janusz Wojtas członek Zarządu Poczty
Polskiej podczas debaty na temat handlu w internecie zorganizowanej pod patronatem agencji prasowej ISB News.
Debata jest pierwszą z cyklu spotkań poświęconych rynkowi handlu internetowego. W rozmowie o rynku poza Pocztą
Polską wzięli udział czołowi przedstawiciele sektora e-commerce - Bonito.pl, IAI
Shop, Frisco.pl oraz eksperci firmy Gemius. Bonito.pl to największa księgarnia
internetowa, IAI SA – lider systemów do
obsługi sklepów oraz hurtowni internetowych, Frisco.pl to czołowy supermarket online.

Według uczestników debaty, rynek e-commerce w Polsce jest obecnie w środkowej fazie rozwoju a tym co zapewni sukces
jego uczestnikom jest przede wszystkim
dbanie o wysoką jakość usług, zarówno
po stronie samego sklepu jak i firmy logistycznej. Zdaniem Janusza Wojtasa, Poczta
Polska rozwija w ramach tzw. ostatniej mili
trzy kanały dostępu do swoich usług.

ka z badań, cena, jaką e-klient musi płacić za
dostarczenie zakupów, jak i cena produktów
oraz oferowane rabaty mają wpływ na to, jak
często dokonuje zakupu online. Na te czynniki wskazali klienci, którzy korzystają z oferty
e-sklepów (odpowiednio 69, 62 i 61 proc.
z nich).
– Konsument ma świadomość, że na cenę
ostateczną zakupów składa się nie tylko cena
produktu, ale również koszt wysyłki. Niejednokrotnie sumaryczna kwota nie jest tak bardzo atrakcyjna jak wydawało się na początku

i klient decyduje się na zakup w tradycyjnym
sklepie – komentuje Patrycja Sass-Staniszewska, członek zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.
– Jest to dowód na to, że konsument ma
coraz większą wiedzę i świadomość mechanizmów rządzących sprzedażą internetową. A to
stawia kolejne wyzwanie wirtualnym sprzedawcom – dodaje Staniszewska.

Sieci handlowe

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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GLOBAL EXPRES

Dodatkowe powierzchnie
arvato w Polsce

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

ÔÔŹródło: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych - jeden
z największych dostawców usług outsourcingowych dla e-commerce, uruchomił w Polsce
dodatkowe powierzchnie magazynowe – łącznie 10 tys. m2. Nowe inwestycje związane są
z rozwojem spółki i nowymi kontraktami.
Powierzchnie magazynowe będą wyposażone w nowoczesną infrastrukturę, w pełni
dostosowaną do wymogów klientów rynku
e-commerce, m.in. regały wysokiego składowania, regały półkowe, wózki RT, wózki
kompletacyjne i terminale radiowe. Na nowej
powierzchni magazynowej nastąpi zaimplementowanie funkcjonalności systemu WMS
SAP, a docelowo magazyny zostaną wzbogacone o technologię pick-by-voice.
- Dynamiczny rozwój spółki to skutek właściwego dostosowania się arvato do potrzeb
polskiego rynku. Stworzona przez nas formuła
obsługi e-sklepów – One stop e-commerce spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród graczy rynku e-handlu, stąd nowe kontrakty i co za
tym idzie potrzeba powiększenia powierzchni
magazynowych – mówi Lidia Ratajczak-Kluck,
Dyrektor Obszaru Media, E-commerce, Programy Lojalnościowe w arvato Polska.

Poczta Polska wprowadza dzisiaj specjalną usługę adresowaną do sklepów internetowych oraz firm wysyłających korespondencje za granicę. Firmy, które podpiszą
umowę z Pocztą Polską, będą wysyłały za granicę drobne przesyłki na preferencyjnych warunkach.
Przesyłka GLOBAL Expres umożliwia wysyłanie za granicę przedmiotów o wadze nie
przekraczającej 2 kg. Nadawca otrzyma
potwierdzenie nadania, a odbiorca będzie
mógł otrzymać przesyłkę bez konieczności pokwitowania odbioru. Każda przesyłka GLOBAL Expres będzie oznaczona
specjalnym logo i opatrzona kodem kreskowym. Dodatkowo nadawca i odbiorca
będą mogli monitorować ją przez internet.

Poczta Polska będzie świadczyła usługę
GLOBAL Expres w ramach międzynarodowego porozumienia PRIME, który dla
klienta oznacza krótki termin doręczenia
przesyłki oraz możliwość jej śledzenia. To
szczególna korzyść dla klientów branży
eCommerce, którzy swoje towary wysyłają za granicę.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

W sieci większy wybór i taniej
ÔÔŹródło: GEMIUS

Jaka strona WWW oferująca zakupy w sieci
jest najbardziej rozpoznawalna wśród polskich
internautów? Jak zmieniły się opinie konsumentów o e-zakupach w przeciągu ostatnich
dwóch lat? Na te i inne pytania odpowiada
raport przygotowany przez firmę Gemius dla
e-Commerce Polska.
Jak wynika z badania serwisem e-zakupów,
który najczęściej przychodzi na myśli internautom to strona allegro.pl (76 proc. internautów
spontanicznie podało nazwę tego właśnie serwisu). Rozpoznawalnością cieszą się również
serwisy tablica.pl (28 proc.), który ostatnio
zmienił nazwę na OLX.pl oraz e-Bay (16 proc.).
Na Allegro po odzież oraz AGD i RTV
Serwis allegro.pl jest również najpopularniejszym serwisem, na którym internauci poszukują odzieży (40 proc. internautów
spontanicznie wskazało ten serwis WWW jako
miejsce zakupu ubrań), RTV i AGD (29 proc.)
oraz multimediów (15 proc.) online. W przypadku produktów spożywczych, liderem jest
e-sklep alma24.pl (17 proc.), najpopularniejszą
e-perfumerią sephora.pl (10 proc.), a e-apteką
doz.pl (6 proc.).
WIĘCEJ NA
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ĆWIERĆPALETA CHEP
NOWEJ GENERACJI

ÔÔ Źródło: CHEP. Foto: CHEP

1400 klientów CHEP w Niemczech od lipca uzyska dostęp do
plastikowej ćwierćpalety nowej generacji. Firma CHEP, światowy lider usług wynajmu palet i kontenerów wprowadza na
rynek nowy produkt, który pozwoli wielu firmom na obniżenie kosztów przygotowania akcji promocyjnych i zwiększenie
efektywności sprzedaży w sieciach handlowych. 20 lat temu
CHEP, wynalazł nowatorską paletę wystawową o wymiarach
600x400 mm. Dziś firma ponownie rewolucjonizuje rynek za ORBICO PRZEJĘŁO
sprawą ćwierćpalety nowej generacji (P0604B). Bazuje ona
na sprawdzonych rozwiązaniach i została dodatkowo wypo- 70 PROC. AKCJI NAVO PGD
sażona w innowacyjne, ulepszone elementy, opracowane przy ÔÔ Źródło: NAVO Orbico
współpracy z klientami i partnerami CHEP.
1 lipca 2014 roku została sfinalizowana transakcja, w efekcie
Nowa ćwierćpaleta CHEP posiada wiele ulepszeń w porównaniu której 70 proc. udziałów w spółce NAVO Polska Grupa Dystryz dotychczasową wersją. Najnowsze palety CHEP gwarantują bucyjna stało się własnością Orbico Zagrzeb. Transakcja przewiększą stabilność ładunku oraz oszczędność przestrzeni w trak- jęcia większościowego pakietu udziałów w NAVO przez Orbico
cie transportu pustych palet i gotowych ekspozytorów. Bez pro- wieńczy proces poszukiwania inwestora branżowego dla polblemu mocuje się na nich standy kartonowe do promocji produk- skiej firmy. Konsekwencją zaangażowania Orbico w Navo PGD
tów. Zastosowanie nowatorskiego systemu Blue Click usprawnia
jest zmiana nazwy polskiej spółki na NAVO Orbico.
proces kompletacji i tworzenia standów. Nowe palety powinny
zatem cieszyć się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród pro- Obie firmy zajmują się szeroką dystrybucją markowych produkducentów i sprzedawców detalicznych, którzy szukali innowacyj- tów konsumpcyjnych: kosmetyków, chemii gospodarczej, sprzęnych, plastikowych platform do transportu i ekspozycji towarów. tu AGD, farmaceutyków. NAVO koncentrowało się do tej pory
na rynku polskim, Orbico obejmuje zasięgiem 17 krajów Europy
WIĘCEJ NA
Środkowej i Zachodniej. Na niektórych rynkach Orbico dystrybuuje ponadto marki branży spożywczej, zabawki, tekstylia, papierosy i parafarmaceutyki. Do tej pory w Polsce Orbico zajmowała się jedynie dystrybucją marki Wella Professional.

PGP POWIĘKSZA SIEĆ
AWIZOMATÓW W POLSCE

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: PGP. Foto: PGP

Polska Grupa Pocztowa – lider innowacji na rynku pocztowym – rozbudowuje sieć awizomatów. Awizomat, który jest
nowością na polskim rynku, pozwala na odbiór przesyłek awizowanych i niewielkich paczek, bez konieczności udawania się
do placówki pocztowej operatora – wystarczy awizo i dowód
osobisty by odebrać list lub paczkę.
„Docelowo chcemy pokryć siecią awizomatów całą Polskę, gdyż
awizomat to przede wszystkim wygoda, całodobowy dostęp
i szybkość odbioru przesyłki. Nie trzeba już stać na poczcie by
odebrać przesyłkę awizowaną” – powiedział Witold Szczurek,
prezes zarządu PGP S.A.
Dodał, że niestety polskie przepisy uniemożliwiają, aby w awizomacie odebrać przesyłkę sądową. „Będziemy zachęcać ustawodawcę, aby umożliwili Polakom korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie usług pocztowych” – powiedział
Szczurek.
PGP umieszcza awizomaty w miejscach najwygodniejszych
z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy. Znajdują się one
przy hipermarketach, na stacjach benzynowych lub całodobowych strzeżonych parkingach – czyli takich miejscach, które
gwarantują dostęp niezależnie od pory dnia czy nocy.
WIĘCEJ NA

Sieci handlowe

22

DACHSER W RANKINGU FIRM TSL

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser

Polska organizacja Dachser znalazła się na 6. miejscu rankingu firm TSL 2013 według
dynamiki przychodów, na 25. w zestawieniu stworzonym według wielkości przychodu oraz na 7. w podkategorii firm świadczących usługi logistyczne. Dachser otrzymał
również specjalne wyróżnienie za dynamikę przychodów, która w roku 2013 wyniosła aż 23,8 proc.
19. edycja rankingu firm TSL została przygotowana przez serwis internetowy businessvoice.pl oraz dziennik ogólnopolski
– Dziennik Gazetę Prawną. W rankingu
wzięło udział ponad 70 firm działających
na terenie Polski, których łączny przychód
wyniósł prawie 16 mld PLN. W rywalizacji udział wzięły wyłącznie firmy, które
w 2013 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co
najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie
mniej niż 51% wartości przychodu ogółem.
„Wyniki tegorocznego rankingu firm
TSL pokazują przede wszystkim znaczny
optymizm wśród przedstawicieli firm, najwyższy od 2009 roku oraz, co jest szczególnie pozytywne, zwiększenie zatrudnienia
w branży” – komentuje Grzegorz Lichocik,

prezes zarządu Dachser w Polsce. „Poza
tym cieszymy się, że Dachser z roku na rok
zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingu
firm TSL i mamy nadzieję, że nasze wyniki pozwolą nam w niedalekiej przyszłości
znaleźć się w pierwszej dziesiątce firm
z sektora TSL mających największy przychód w Polsce” – dodaje.
Wyróżnienie dla Dachser za dynamikę przychodów podczas uroczystej Gali
Branży TSL 24 czerwca odebrał Michał
Simkowski, kierownik oddziałów Dachser
w Strykowie, Gdańsku i Wrocławiu.
Partnerami rankingu są firma badawcza
TNS Polska oraz wydawca businessvoice.
pl – Blue Media, a nadzór merytoryczny
nad nim sprawowała prof. dr hab. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.

Nowe połączenie PEKAES
ÔÔŹródło: PEKAES

Spółka PEKAES – jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju i za granicą, uruchomił usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. Motywem
inwestycji był wzrost zainteresowania ze strony
Klientów działających na rynku Wspólnoty Niepodległych Państw oraz stosunkowo słabe zainteresowanie tą niszą wśród konkurencji. - Rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym
Białorusi dopiero otwiera swoje możliwości dla
segmentu przesyłek drobnicowych. To obszar
niezwykle chłonny, o czym świadczy znikoma
konkurencja, jak również wzrost zapytań dotyczących tego kraju ze strony naszych Klientów.
W początkowym etapie linia będzie funkcjonować z częstotliwością aż dwóch wyjazdów
w tygodniu oraz możliwością odprawy celnej
w naszej agencji w Błoniu. A w przypadku rosnącego zapotrzebowania będziemy to natężenie systematycznie zwiększać lub uruchomimy kolejne połączenia – informuje Marek
Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej
PEKAES SA.
Zainteresowanie kierunkiem wschodnim
wpisuje się realizowaną strategię Spółki budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej
oraz poprawy efektywności we wszystkich
segmentach działalności biznesowej. Dowodem tego był zakup w grudniu 2013 roku
52,93% akcji Spółki Spedcont, zajmującej się
spedycją kolejową i drogową oraz 100% udziałów w Spółce Chemikals, zarządzającej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy
Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Dzięki zrealizowanym akwizycjom, Spółka jest w stanie
wprowadzić do oferty nowe, wysokomarżowe
produkty oraz w jeszcze większym stopniu
otworzyć się na niezwykle perspektywiczne
rynki zagraniczne, w tym również na kraje Europy Wschodniej.
WIĘCEJ NA

DACHSER W KOREI POŁUDNIOWEJ

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser

Z początkiem lipca 2014 Dachser rozpoczął działalność w Korei Południowej jako Dachser Korea Inc. Od 2006 roku funkcjonował
w Republice Korei jako MGI & Dachser Inc. a w grudniu ubiegłego roku nabył pozostałe 50% udziałów spółki i zmienił nazwę.
Główna siedziba operatora logistycznego
mieści się w stolicy kraju, Seulu. Dachser posiada także oddział w Pusan, który
zajmuje się transportem morskim. Firma
prowadzi również magazyn do obsługi
frachtu lotniczego na lotnisku w Incheon,
które jest głównym portem lotniczym Korei oraz jednym z najważniejszych węzłów
komunikacyjnych w Azji. Wyspecjalizowany zespół Dachser może na miejscu zająć
się fizyczną obsługą frachtu lotniczego.
Ponadto firma oferuje profesjonalne

usługi związane z konsolidacją przesyłek
w hali magazynowej na terenie lotniska.
„Potęga gospodarki Korei Południowej
oraz jej ogromne możliwości technologiczne sprawiają, że to 50-milionowe
państwo jest obecnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec w Azji Wschodniej” – mówi Thomas
Reuter, dyrektor zarządzający Dachser Air
& Sea Logistics.
Dyrektorem zarządzającym Dachser
w Korei został Roman Müller. „Nasze pla-

ny obejmują rozszerzenie działalności na
rynku koreańskim oraz wykorzystywanie
logistycznych połączeń z Chinami, USA
i Europą” – mówi Roman Müller, podkreślając znaczenie Korei Południowej jako
ośrodka gospodarczego.
Od założenia spółki joint venture w Korei Południowej w 2006 roku stanowi ona
część światowej sieci Dachser. W przyszłości operator planuje rozwój usług frachtu
morskiego w porcie w Pusan.
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WSPÓŁPRACA MAKRO
C&C Z FM LOGISTIC

ROŚNIE SIEĆ
PARTNERÓW PALL-EX

ÔÔ Źródło: FM logistic. Foto: Fm Logistic

ÔÔ Źródło: Pall-Ex

Firma MAKRO Cash & Carry w sierpniu 2013 roku ogłosiła przetarg na realizację usług magazynowania i transportu dla produktów fresh i ultrafresh. Do przetargu stanęli najwięksi operatorzy,
oferujący kompleksowe rozwiązania logistyczne dla towarów
wymagających kontroli temperatury. Ostatecznie, MAKRO zdecydowało się zaufać firmie mającej najdłuższe doświadczenie w logistycznej obsłudze branży retail w Polsce - firmie FM Logistic.
- Następnym etapem rozwoju naszej sieci logistycznej jest
konsolidacja towarów fresh i ultra fresh w magazynowaniu i dystrybucji – mówi Adam Skubalski, Kierownik Działu Zarządzania
Łańcuchem Dostaw w Temperaturze Kontrolowanej MAKRO
Cash and Carry. „Najważniejszym czynnikiem w procesie przetargowym był fakt, że MAKRO Cash and Carry oferuje swoim
klientom najszerszą gamę produktów ultra fresh w najlepszej
jakości na rynku, stąd też oczekiwaliśmy dostarczenia rozwiązania logistycznego na najwyższym poziomie operacyjnym jak
i jakościowym przy optymalnych kosztach i znaleźliśmy takie
rozwiązanie”.

- Przewozy drobnicowe stają się coraz popularniejsze z uwagi na
specyfikę nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi łańcucha
dostaw czy dystrybucji handlowej. Klienci chcą mieć dokładnie
tyle towaru, ile im trzeba, nie mniej ani nie więcej. Jak wiadomo
pieniądze nie powinny „leżeć w magazynie.” – tłumaczy Jacek
Freund, właściciel Piast Cargo. - Zdecydowaliśmy się na współpracę z Pall-Ex Polska przede wszystkim ze względu na możliwość włączenia do naszej oferty usługi dystrybucji krajowej.
Wcześniej nie oferowaliśmy bezpośrednio klientom takiego rozwiązania. Ponadto Pall-Ex stał się dla nas narzędziem dystrybucji
drobnicowej na własne potrzeby – dodaje.

Firma FM Logistic wygrała przetarg zorganizowany przez MAKRO Cash & Carry Polska na realizację usług magazynowania
oraz transportu dla produktów fresh i ultrafresh. Operacja
realizowana będzie od IV kwartału br. z platformy operatora
w Mszczonowie.

Piast Cargo został partnerem regionalnym sieci Pall-Ex na Śląsku. To już 22 firma transportowa w Polsce, która zdecydowała
się na współpracę z międzynarodową siecią dystrybucji ładunków drobnicowych. Piast Cargo to działająca od 1995 roku firma logistyczna specjalizująca się w obsłudze branży automotive. Do grona jej klientów należą m.in. Tenneco, Toyota, Bosch
i Iveco. Piast Cargo posiada własne powierzchnie magazynowe
w kraju i za granicą, dysponuje własną flotą oraz gotowymi
rozwiązaniami w zakresie łańcucha dostaw dla małego i średniego biznesu. Do tej pory nie oferowała jednak krajowej dystrybucji drobnicy.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

DACHSER W BRAZYLII

ÔÔ Źródło: Dachser

W Brazylii Dachser jest obecny od 2007 roku, w którym stworzył spółkę joint venture z jedną z lokalnych firm. W 2008
roku operator przejął jej udziały i od tej pory firma działa pod
szyldem Dachser, dynamicznie się rozwijając. Centrala Dachser w Brazylii w Campinas stale dodaje nowe lokalizacje do
swojej sieci.

Dachser w Brazylii ma obecnie 11 oddziałów, które tworzą sieć
pokrywającą wszystkie najważniejsze regiony kraju. „Aby zapewnić klientom dotarcie do Brazylii, państwa o rozmiarach
kontynentu, musieliśmy zainwestować w lokalne biura” – wyjaśnia Thomas Reuter, dyrektor zarządzający Dachser Air & Sea
Logistics. Brazylijskie oddziały Dachser działają na terenie całego
ÔÔ Źródło: Hellmann
więc klienci obsługiwani są na szczeblu lokalnym.
24 czerwca 2014 roku firma Hellmann Worldwide Logistics kraju,
Dzięki oddziałom w Porto Alegre, Itajaí, Curitiba, São Paulo,
Polska Sp. z o.o. sp.k odebrała wyróżnienie w rankingu opubli- Santos, Rio de Janeiro oraz Campinas, Dachser dociera do gęsto
kowanym przez Dziennik Gazeta Prawna w kategorii „Dynami- zaludnionych ośrodków gospodarczych na południu i południoka Przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL 2013”
wym wschodzie kraju, podczas gdy północ i północny wschód
obsługują biura w Manaus oraz Salvador de Bahía. Dodatkowo
Szacuje się, że przyrost branży Transport Spedycja Logistyka funkcjonują dwa biura operatora w największych towarowych
w roku 2013 wynosił 4% zaś dynamika przychodów Firmy Hel- portach lotniczych, które zostały w tym roku sprywatyzowane:
lmann wyniosła 20,5% . Tak dynamiczny wzrost przychodów Campinas/Campinas i Guarulhos/Sao Paulo. „Nasze plany na
przez cały czas idzie w parze z wysokim poziomem jakości ob- przyszłość to dalszy rozwój, w tym otwarcie nowego biura z Belo
sługi klientów firmy . W roku 2013 firma Hellmann Worldwide Horizonte” – mówi Thomas Reuter.
Logistics Polska po raz kolejny odebrała na Gali DGC nagrodę za
WIĘCEJ NA
wypełnianie założonych norm logistycznych za „Utrzymanie mistrzowskiego poziomu w obsłudze dostaw”.

FIRMA HELLMANN
W RANKINGU TSL 2013
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PEKAES z systemem dla drobnicy krajowej
ÔÔŹródło: PEKAES

Spółka PEKAES – jeden z wiodących operatorów logistycznych w kraju i za granicą, wdrożył kolejny moduł nowoczesnego systemu operacyjnego „Speed”, dedykowanego obsłudze przesyłek drobnicowych
o zasięgu krajowym. Wprowadzone rozwiązanie umożliwi zaspokojenie
potrzeb Klientów w zakresie najwyższych standardów transportowych
i spedycyjnych.
Implementacja systemu to konsekwencja rosnących potrzeb rynku
i oczekiwań Klientów spółki oraz przyjętej strategii, która zakłada poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej.
Zdaniem zarządu, dzięki szybkiemu reagowaniu na zmieniające się
otoczenie rynkowe oraz ciągłemu dążeniu do oferowania najwyższej
jakość usług, spółka cieszy się opinią wiarygodnej i rzetelnej firmy, będącej w stanie spełnić wymagania wszystkich Klientów. „Jesteśmy przekonani, iż nowy system w krótkim czasie usprawni współprace na linii:
PEKAES - Klient, między innymi poprzez oferowanie szerszego pakietu
nowych usług, dzięki czemu umocnimy naszą pozycję wiodącego gracza na rynku logistycznym w Polsce.” – twierdzi Arkadiusz Filipowski,
Członek Zarządu PEKAES SA.
WIĘCEJ NA

Kolejny sukces ROHLIG SUUS
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS po raz kolejny odniósł sukces w Rankingu firm TSL.
W obecnej edycji firma uplasowała się na 3. miejscu w kategorii Usługi logistyczne oraz na 6. pozycji w rankingu Top TEN 2013 Największe
firmy logistyczne pod względem przychodów ze sprzedaży TSL. Wyłączając firmy wyspecjalizowane w konkretnej działalności, np. usługi
magazynowe czy kurierskie, firma w obu rankingach zajęła 3. miejsce,
z przychodem blisko 510 mln zł.
Warto zauważyć, że ROHLIG SUUS jest jedynym operatorem z najwyższych miejsc rankingu, który reprezentuje 100% polskiego kapitału. To zarazem jedyna polska spółka na krajowym rynku logistycznym,
która zapewnia rodzimym przedsiębiorcom obsługę logistyczną na
wszystkich kontynentach, równolegle obsługując łańcuchy dostaw
dla światowych koncernów ulokowanych w Polsce lub mających swoje rynki zbytu w Europie Środkowej czy na Wschodzie. - Nasz szeroki
zasięg działania jest poparty faktami. Dla przykładu we frachcie morskim w zeszłym roku przewieźliśmy ponad 22 000 TEU, mamy około 200
drogowych połączeń drobnicowych tygodniowo ze wszystkimi krajami
w Europie, realizujemy także krajowe i międzynarodowe przewozy całopojazdowe – w 2014 r. wykonaliśmy blisko 120 000 takich przewozów.
Co więcej, w Polsce jako jedna z 4 firm realizujemy dostawy drobnicowe
w 24 h na terenie całego kraju – powiedział Andrzej Kozłowski, Członek
Zarządu ROHLIG SUUS Logistics.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY
TERMINAL FRACHTU
DROGOWEGO

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: Terminal DHL

DHL Freight, jeden z wiodących dostawców usług frachtu drogowego w Europie, przeniósł swoją działalność z zachodniej
części Danii do zupełnie nowego terminala w Taulov w pobliżu
Kolding. Obiekt ma powierzchnię 5 700 metrów kwadratowych i znajduje się w pobliżu ważnych z logistycznego punktu
widzenia autostrad E20 i E45. Uroczyste otwarcie odbyło się
1 czerwca.
Postanowiliśmy skonsolidować nasze trzy działalności w zakresie cross-docking w Skanderborgu, Padborgu i Esbjergu już na
początku 2012. Nowy, doskonały technicznie terminal przyniesie korzyści nie tylko nam, zmniejszając złożoność operacji i redukując koszty, ale także naszym klientom, dzięki doskonałemu
położeniu w pobliżu najważniejszych duńskich szlaków handlowych, co pozwoli poprawić wydajność i jakość usługi.
Nowy terminal znajduje się w strefie przemysłowej Taulov. Został wybudowany na terenie zajmującym powierzchnię 38 000
metrów kwadratowych, co daje możliwość jego dalszej rozbudowy. Obiekt logistyczny wyposażony jest w 42 doki, co pozwala oddziałowi DHL Freight na pokrycie potrzeb związanych z całością
odbiorów i dostaw LTL w zachodniej części Danii oraz na obsługę
krajowej działalności ładunków kompletnych i częściowych.
WIĘCEJ NA
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Strategiczne partnerstwo
GEFCO i UTLC
ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO – operator logistyczny o globalnym zasięgu oraz utworzona przez koleje rosyjskie,
białoruskie i kazachskie firma logistyczna UTLC
(United Transport and Logistics Company) podpisały w Soci list intencyjny dotyczący współpracy
w ramach obsługi regularnych dostaw towarów
pomiędzy Europą a Chinami. Analiza możliwości
i korzyści, jakie oferuje każda ze stron, dobrze ro-

kuje dla tego przedsięwzięcia. GEFCO wspólnie z Biurem projektów
UTLC opracują dla swoich Klientów
kolejowe rozwiązanie logistyczne, które pozwoli
na regularne transporty towarów pomiędzy Europą a Chinami w czasie krótszym niż trzy tygodnie.
UTLC będzie zapewniać transport kontenerów
pomiędzy terminalami kolejowym na terenie
krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
o prędkości tranzytu do 1000 km/dzień. GEFCO
uruchomi natomiast platformę logistyczną dedykowaną do obsługi przepływów towarów w Euro-

pie, zapewniając tym samym obsługę
na etapie „ostatniej mili”.
Porozumienie pomiędzy GEFCO
a Biurem projektów UTLC zostało podpisane
przez dyrektora Biura projektów - Zhanar Rymzhanową oraz wicedyrektora ds. handlu i marketingu, członka zarządu GEFCO - Phila Shankley’a.
Po oficjalnym utworzeniu UTLC, wszystkie prawa
i obowiązki Biura projektów wynikające z umowy
zostaną przeniesione na nowo założoną spółkę.
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Nowy oddział w Niemczech
ÔÔŹródło: DSV. Foto: DSV

Dynamiczny rozwój na rynku niemieckim firmy DSV, skutkuje konsolidacją dwóch mniejszych oddziałów firmy w ramach jednej lokalizacji w Westerkappeln. Nowe centrum
logistyczne obejmuje powierzchnię 54,000 m2.
DSV podjęło decyzję o przeniesieniu dwóch
już istniejących biur z Ladbergen i Osnabrück
w Nadrenii Północnej-Westfalii do nowej lokalizacji w Westerkappeln. Centrum logistyczne
jest usytuowane 20 km od Osnabrücku i 80km
od wschodniej granicy Holandii.
W ramach 54,000 m2 powierzchni znajduje
się 9,300 m2 terminali cross-dock’owych z 99
rampami załadunkowymi oraz powierzchnia
biurowa dla około 200 pracowników. Nowy
oddział w Westerkappeln będzie odpowiadał
także za obsługę frachtu morskiego i stanie
się jednym z głównych hubów DSV w Niemczech.
W nowym centrum logistycznym zainwestowano także w specjalny transporter taśmowy
dedykowany do przemieszczania palet w obrębie magazynu. Takie rozwiązanie pozwala
z jednej strony na precyzyjne planowanie przepływu produktów, a z drugiej na optymalizację
procesów operacyjnych. Dodatkowym atutem
transportera taśmowego jest znaczna redukcja
hałasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnym transportem z użyciem wózków widłowych.
Nowy hub ma w przyszłości obsługiwać
2,600 przesyłek dziennie, w tym bezpośrednie
transporty do centrów logistycznych w całych
Niemczech i Europie. W ramach europejskiej
sieci DSV będzie on z kolei odgrywał kluczową rolę w wymianie handlowej w Rosją
i Skandynawią. Dodatkowo oddział w Westerkappeln zajmie się konsolidacją transportów
od ponad 1,000 dostawców, z którymi DSV
współpracuje w ramach obsługi klientów
z branży automotive.

DSV na kontynencie
afrykańskim
ÔÔŹródło: DSV

Z końcem czerwca 2014 roku DSV wykupiło
pozostały pakiet udziałów w DSV Swift. Posiadając do tej pory 33 procent, Grupa działała na
terenie Afryki od października 2012 roku pod
nazwą DSV Swift. Swift Freight, lokalny operator z siedzibą główną w Dubaju, został całkowicie przejęty przez DSV wraz z oddziałami na
terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Indii oraz Chin. Pozostałe oddziały firmy na terytorium Afryki działały pod nazwą DSV Swift
z pakietem udziałów Grupy na poziomie 33
procent. 27 czerwca 2014 roku DSV wykupiło
pozostałe 67 procent, zmieniając oficjalnie nazwę z DSV Swift na DSV.

CERTYFIKAT GMP
DLA DSV SOLUTIONS

ÔÔ Źródło: DSV. Foto: DSV

Pod koniec czerwca br. polski oddział DSV Solutions uzyskał certyfikat GMP (Good
Manufacturing Practice) będący potwierdzeniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie obsługi produktów leczniczych i produktów leczniczych
weterynaryjnych Magazynu Wytwórcy. Jako podmiot spełniający wymagania GMP
DSV Solutions jest teraz zarejestrowane w europejskiej bazie danych EDURAGMP.
Europejski Certyfikat GMP potwierdza
najwyższą jakość zarówno procesów
jak i obiektów DSV Solutions w Polsce.
Jego wydanie wiąże się ze spełnieniem
bardzo rygorystycznych wymagań
w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania
oraz uzyskania pozytywnego wyniku
Inspekcji przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
- Otrzymanie certyfikatu GMP potwierdza wysoką jakość świadczonych
przez DSV Solutions usług dla klientów
branży farmaceutycznej w obszarze
wytwarzania. Jest to kolejny krok po
uzyskaniu zezwolenia na wytwarzanie w zakresie magazynowania, dający
naszym klientom gwarancję, że usługi
przez nas świadczone są zgodne w rygorystycznymi wymaganiami prawnymi oraz najwyższymi międzynarodowymi standardami – mówi Olga Miedziak,
Kierownik ds. Zapewnienia Jakości
w DS. Solutions.
DSV Solutions jeszcze przed uzyskaniem certyfikatu operował w oparciu
o standardy Dobrej Praktyki Wytwarzania. Uzyskanie certyfikatu stanowi formalne potwierdzenie tych standardów
i ma istotne znaczenie dla klientów,
operujących w obszarze produkcji wyrobów oraz opakowań leczniczych.

- Działając przez ostanie 2 lata na terytorium
Afryki pracownicy DSV zdobyli ogromne doświadczenie na tym szczególnym rynku, a nasza działalność sprawnie się rozwija. Z tego
względu zdecydowaliśmy się na kolejny krok
w rozszerzaniu naszej działalności na kontynencie afrykańskim i od lipca będziemy współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami już
pod nazwą DSV – mówi Jens Bjorn Andersen,
CEO Grupy DSV.
Obecnie Grupa DSV operuje na terytorium
75 państw na 6 kontynentach. Sieć oddziałów na terytorium Afryki poszerzyła się o takie
państwa jak: Republika Południowej Afryki,
Mozambik, Zambię, Kongo, Tanzanię, Rwandę,
Burundi, Ugandę, Kenię, Etiopię, Nigerię, Ghanę, Togo, Maroko oraz Egipt.

Ekspansja DSV
w Ameryce Południowej
ÔÔŹródło: DSV. Foto: DSV

DSV, otworzyło na początku lipca nowy oddział w Peru. Lokalizacja w Callao jest już 5.
biurem DSV w tym kraju oraz 25. w rejonie
Ameryki Południowej. Nowy oddział jest usytuowany w typowo transportowej strefie
Callao, tuż obok portu oraz lotniska w Limie,
dla jak najsprawniejszej obsługi eksportowej
klientów. Wcześniej obecność DSV w Callao
była ograniczona jedynie do wynajmowanych
lokalizacji magazynowych.
Największą grupą klientów, obsługiwanych
przez nasze oddziały w Peru, są firmy z branży
tekstylnej, stanowiącej jednocześnie kluczowy
sektor przemysłu w tym rejonie. DSV świadczy
dla nich usługi w zakresie konsolidacji, przepakowywania, magazynowania oraz transportu
do producentów oraz eksporterów odzieży
w Limie i Arequipii. Otwarcie nowego oddziału w tak dogodnej lokalizacji przyczyni się nie
tylko do jeszcze sprawniejszej obsługi klientów, ale także skróci czas reakcji w operacjach
eksportowych – mówi Arkadiusz Mirek, Prezes
Zarządu DSV Air & Sea w Polsce.
DSV jest w tej chwili obecne w 5 lokalizacjach
w Peru (Limie, Callao, Arequipii oraz w portach
Paita i Matarani) oraz 25 w rejonie Ameryki Południowej.
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SEGRO NA SZCZYCIE RANKINGU BOOK OF LISTS 2014

ÔÔ Źródło: SEGRO

W tegorocznym roczniku Book of Lists SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnej powierzchni magazynowej
i produkcyjnej w Europie, zajmuje 1. miejsce w rankingu „Deweloperzy powierzchni magazynowych” oraz 3. miejsce w rankingu
„Operatorzy powierzchni magazynowych”. Book of Lists jest jednym z najbardziej docenianych publikacji biznesowych w Polsce.
O wyróżnienia Book of Lists, uznawanego za najobszerniejszą bazę firm działających w Polsce, ubiegają się firmy z różnych sektorów. Uroczystość ogłoszenia
wyników tegorocznej edycji rankingu
odbyła się 26 czerwca. SEGRO zostało
wyróżnione jako aktywny deweloper
i zarządca powierzchni magazynowej na
Polskim rynku w roku 2013.
“Przyznane nagrody dowodzą naszych
sukcesów z zakresu dewelopmentu oraz

zarządzania powierzchnią. W ubiegłym
roku oddaliśmy do użytku ponad 90 000
m2 powierzchni, a obecnie nasze portfolio
w regionie obejmuje ponad 800 000 m2
nowoczesnej powierzchni magazynowej
i produkcyjnej, którą efektywnie zarządzamy, zgodnie z przyjętą strategią zakładającą zapewnianie wysokiej jakości obsługi.” – mówi Magdalena Szulc, Dyrektor
SEGRO na Europę Centralną.

Publikacja „Book of Lists” należy do
portfolio Warsaw Business Journal Group. Założeniem twórców jest stworzenie
pełnego zestawienia, prezentującego
kluczowe sektory polskiej gospodarki.
Podstawowym kryterium, decydującym
o zajmowanym miejscu, są wyniki firmy
w danym okresie. „Book of Lists” jest publikowane w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej.

NIECODZIENNA TRANSAKCJA

Auto Partner
w parku MLP Bieruń

CBRE doradzała przy zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży portfolio składającego się z 19 obiektów w imieniu banku SEB. Nabywcami są globalna firma inwestycyjna Blackstone oraz wiodący fundusz inwestycyjny Tritax. Wartość transakcji
wyniosła ok. 350 milionów euro. Jest to najbardziej zróżnicowane pod względem
geograficznym portfolio logistyczne sprzedane kiedykolwiek w Europie.

ÔÔŹródło: MLP Group

ÔÔ Źródło: CBRE. Foto: CBRE

Liczący 18 najważniejszych obiektów logistycznych portfel nieruchomości, nabyty przez Blackstone za 275 milionów euro
znajduje się w ośmiu krajach europejskich:
Austrii, Francji, Niemczech, na Węgrzech,
Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii. Pozostały pojedynczy obiekt, zlokalizowany w Doncaster w Anglii, to magazyn o powierzchni 70 147 mkw. o średnim terminie niewygasłych umów najmu
wynoszącym ponad pięć lat. Został on
sprzedany osobno funduszowi Tritax za
ok. 74 milionów euro.
WIĘCEJ NA

Więcej książek w SEGRO
Business Park Warsaw
ÔÔŹródło: SEGRO

Nowa Era – największe wydawnictwo edukacyjne w Polsce rozszerza współpracę z SEGRO
na terenie SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów. Ekspansja w ramach lokalizacji pozwoli
na konsolidację operacji logistycznych wydawnictwa. Na mocy umowy firma zajmuje ok.
7 000 m² powierzchni w budynku A.
Nowa Era wybrała SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów jako główne centrum dystrybucji
i magazynowania ze względu na doskonałe
położenie oraz dużą elastyczność co do możliwości wykorzystania powierzchni. „W obsłudze

logistycznej coraz większe znaczenie zyskuje
systemowe i techniczne zaplecze technologiczne, dlatego w ostatnim roku zainwestowaliśmy w nowoczesne systemy zarządzania
magazynem oraz zreorganizowaliśmy strefę
e-commerce. Dzięki temu jesteśmy obecnie
w stanie realizować dostawy towarów w ciągu
24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
Pracę usprawnia specjalny moduł linii do półautomatycznego konfekcjonowania i pakowania przesyłek oraz specjalistyczna maszyna do
nadawania przesyłek seryjnych.” – wymienia
Włodzimierz Bański, Dyrektor Sprzedaży wydawnictwa Nowa Era.
WIĘCEJ NA
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MLP Group, wiodący deweloper obiektów magazynowych w Polsce, oddał do użytkowania
firmie Auto Partner 14,7 tys. mkw. powierzchni w parku MLP Bieruń. Importer i dystrybutor
części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych przeznaczy je na nowe
centrum logistyczno-dystrybucyjne.
Deweloper nowoczesnych powierzchni
magazynowych zakończył budowę obiektu,
w parku logistycznym MLP Bieruń, przeznaczonego dla Auto Partner S.A. Spółka specjalizująca się w imporcie i dystrybucji części
zamiennych do samochodów osobowych
i dostawczych na zamówionych 14,7 tys. mkw.
powierzchni magazynowej, uruchomi nowe
centrum logistyczno-dystrybucyjne. Firma powstała w 1993 roku i od tego momentu dynamicznie się rozwija.
„Auto Partner jest kolejną firmą, która wprowadza się do parku logistycznego MLP Bieruń.
Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami najemcy w systemie
BTS.” - powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu MLP Group.
Park MLP Bieruń, należący do MLP Group
S.A., został uznany przez miesięcznik Eurobuild za najlepszy obiekt magazynowo - produkcyjny jaki powstał w 2013 r. Znajduje się
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zaletą lokalizacji centrum logistycznego
jest łatwy dostęp do głównych dróg i miast
Górnego Śląska. Park położony jest w pobliżu drogi ekspresowej S1 oraz autostrady A4
(węzeł Mysłowice). MLP Bieruń zajmuje obszar
11,5 ha. Docelowo MLP Group zakłada budowę hal produkcyjno-magazynowych o łącznej
powierzchni 55 000 mkw.
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PARK LOGISTYCZNY KRAKÓW II
SKOMERCJALIZOWANY

ÔÔ Źródło: BIK. Foto: BIK

Firma Redd Sp. z o.o. dołączyła do klientów Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. W parku logistycznym Kraków II wynajęła 1010 mkw., z czego 870 mkw. przeznaczone jest
na cele magazynowe, a pozostałe 140 mkw. na cele biurowo-socjalne. „Redd docenił
naszą bardzo atrakcyjną ofertę, w ramach której dla kilkusetmetrowej powierzchni
magazynowej dedykowane są aż dwa doki załadunkowe. To rozwiązanie gwarantując najemcom dużą elastyczność prowadzenia biznesu, jest rzadko stosowane przez
innych deweloperów z naszej branży.” – podkreślił Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. (BIK S.A.).
Redd działa w branży IT. Jest dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych oraz
szeroko pojętej technologii dla nowoczesnych biur. Oferuje m.in. drukarki laserowe, atramentowe, urządzenia wielofunkcyjne, plotery, a także kopiarki cyfrowe.
Pak logistyczny Kraków II zlokalizowany jest w dzielnicy Rybitwy, czyli w przemysłowej części Krakowa. W odległości
1,5 km od obiektu przebiegać będzie
wschodnia obwodnica miasta. Park logistyczny oferuje ok. 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz prawie 1 tys.

ID Logistics w Piotrkowie
Trybunalskim
ÔÔŹródło: AXI IMMO

AXI IMMO reprezentowało międzynarodowego operatora logistycznego firmę ID Logistics
w negocjacjach najmu powierzchni magazynowej oraz biurowej w Prologis Park Piotrków.
Jest to kolejna duża umowa dla tego operatora, przy której doradzała agencja AXI IMMO. ID
Logistics jest znanym na rynku dostawcą kompleksowych usług magazynowo-logistycznych. W Polsce firma dysponuje ponad 150 000
mkw. powierzchni magazynowej. Głównymi
sektorami działalności ID Logistics są realizacje
usług w branży: FMCG, DiY, produkcji, motoryzacji itp. Rozwój firmy i jej kolejne kontrakty
zdecydowały o wynajmie nowych powierzchni

mkw. powierzchni biurowo - socjalnej.
Park jest w całości skomercjalizowany.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zarządza obecnie trzema centrami logistycznymi: CL Kraków I, CL Kraków II i Śląskim
Centrum Logistycznym. W ramach tych
parków najemcy korzystają z ponad 50
tys. mkw. powierzchni magazynowych.
W przygotowaniu jest rozpoczęcie budowy parku CL Kraków III o docelowej powierzchni magazynowej liczącej około 20
tys. mkw.

w regionie Polski Centralnej. Operator logistyczny wynajął 13 000 mkw. powierzchni magazynowej i 500 mkw. powierzchni biurowej
w Prologis Park Piotrków.
- W związku z wygraną w międzynarodowym przetargu na obsługę logistyczną klienta z branży motoryzacyjnej poszukiwaliśmy
powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej, która pozwoli na efektywną organizację
dystrybucji w skali kraju i regionu. Wybraliśmy
Prologis Park Piotrków ze względu na dogodną
lokalizację tuż przy węźle autostrady A1 oraz
korzystne warunki najmu – powiedział Yann
Belgy, General Manager w ID Logistics.
WIĘCEJ NA

Raben wynajmuje
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu przez firmę Raben Polska, europejskiego dostawcę usług logistycznych, umów najmu o całkowitej powierzchni 37 000 metrów
kwadratowych w parkach Prologis we Wrocławiu i Chorzowie.
Zawarte transakcje obejmują:
- 20 620 metrów kwadratowych – w budynku
3 na terenie Prologis Park Wrocław, z czego 10
590 metrów kwadratowych stanowi przedłużenie umowy najmu, a 10 030 metrów kwadratowych to wynajęcie dodatkowej powierzchni;
- 16 380 metrów kwadratowych - przedłużenie umowy najmu powierzchni magazynowej
w budynku 1 w Prologis Park Chorzów;
Raben Polska jest klientem Prologis w Polsce od 2004 roku. Obecnie wynajmuje ponad
100 000 metrów kwadratowych powierzchni
dystrybucyjnej w ośmiu budynkach Prologis
zlokalizowanych w naszym kraju.
WIĘCEJ NA

Budowa rozpoczęta
ÔÔŹródło: North-West Logistic Park

Inwestor North-West Logistic Park, przekazał
plac budowy generalnemu wykonawcy firmie
Trasko – Inwest Sp. z o.o. Firma Trasko – Inwest
oddała już do użytku dwie z czterech Hal wybudowanych w ramach kompleksu North-West Logistic Park. Hala A i Hala B zostały
oficjalnie otwarte w czerwcu tego roku. North-West Logistic Park to pierwszy w Szczecinie
park logistyczny klasy A.
W ramach kompleksu funkcjonować będą
docelowo cztery hale przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję, wszystkie
wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające możliwość wysokiego
składowania. W wynajętej w stu procentach
Hali A na powierzchni 6 850 mkw. funkcjonują
firmy Eurocash S.A., Rohlig Suus Logistic S.A.
oraz firma IQ Metal Polska.
Hala B o powierzchni najmu 13 380 mkw.
została zagospodarowana w całości przez najemców takich jak Żabka Polska, InCom Polska
i duńską firmę MyTrendyPhone. W skład kompleksu wchodzi także wynajęta w 100 procentach Hala D o powierzchni 14 000 mkw., do grona jej najemców należy firma IQ Metal Polska.
Największa Hala C zajmie powierzchnię 28 500
mkw. Oddanie do użytku kolejnych hal zaplanowano na przełomie 2014/2015 roku. Finansowanie wszystkich etapów inwestycji zapewnia
BOŚ Bank Centrum Korporacyjne w Szczecinie
i Waimea Holdings Limited. Wartość całej inwestycji to 110 milionów PLN, zatrudnienie znajdzie docelowo ponad 1 500 osób.
WIĘCEJ NA
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RYNEK GALERII
HANDLOWYCH
CAŁY CZAS ROŚNIE!

ÔÔ Źródło: SOMFY

Rynek centrów handlowych w Polsce dynamicznie się rozwija.
Co za tym idzie rozrasta się również segment zamknięć handlowych, niezbędnych w tego typu obiektach. Jak prognozują eksperci trend ten będzie miał pozytywny wpływ także na
rozwój automatyki stosowanej do krat i bram przemysłowych.
Tym samym wpłynie to na zwiększenie udziału w rynku marki
SIMU, która należy do grupy kapitałowej SOMFY.
W Polsce od blisko 20 lat rynek centrów
handlowych sukcesywnie się rozrasta.
Największy wzrost powstawania tego
typu obiektów przypadał na przełom
lat 90-tych i 2000 roku, kiedy to na terenie Polski swoją działalność rozpoczęło wiele nowych supermarketów oraz centrów handlowych. Wewnątrz tych obiektów
duże sieci handlowe związane ze sprzedażą ubrań, kosmetyków,
sprzętu AGD otwierały swoje sklepy gdzie były i są wykorzystywane zamknięcia handlowe w postaci różnego rodzaju krat oraz
witryn szklanych.
- W tej chwili wzrost rynku centrów handlowych jest stabilny. Nadal powstają nowe obiekt, a w wielu polskich galeriach
budowanych przed laty są prowadzone prace modernizacyjne i zwiększane powierzchnie handlowe. Rozwój rynku galerii
handlowych obserwujemy po ilości sprzedawanych napędów
stosowanych głównie do krat w drogeriach, sklepach wielkopowierzchniowych, sklepach z AGD. W tym segmencie rok do roku
uzyskujemy około 20% wzrost sprzedaży - komentuje Witold Serocki, kierownik sprzedaży Simu.

PST OST SPED wynajmuje w Prologis Park Wrocław
ÔÔŹródło: AXI IMMO

Konsultanci AXI IMMO doradzali firmie PST OST SPED przy negocjacji
umowy najmu w Prologis Park Wrocław. Operator logistyczny wynajął
3 750 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej.
PST OST SPED jest polskim operatorem logistycznym, obecnym na
rynku od 1992 r. Firma świadczy szeroki zakres usług transportowych,
spedycyjnych, celnych po kompleksową obsługę logistyczną. PST OST
SPED ma swoje oddziały w głównych ośrodkach logistycznych kraju.
Kolejne kontrakty na obsługę logistyczną spowodowały, że zdecydowaliśmy się wynająć nową powierzchnię magazynowo-biurową w okolicach Wrocławia. Bliskość aglomeracji wrocławskiej, dogodne położenie w sąsiedztwie najważniejszych tras transportowych pozwoli nam
realizować kontrakty zarówno dla klientów zainteresowanych obsługą
logistyczną w skali regionu, jak i całego kraju czy nawet regionu CEE –
powiedział Robert Kąkol, Partner w PST OST SPED.
WIĘCEJ NA

P3 INWESTUJE WE WŁOSZECH

ÔÔ Źródło: PointPark Properties (P3)

PointPark Properties (P3), wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, nabył
pięć wysokiej klasy budynków logistycznych wokół Mediolanu,
o łącznej powierzchni przekraczającej 200.000 m2, z myślą o rozszerzeniu swojej dotychczasowej obecności na rynku włoskim
w ramach strategii rozbudowy działalności na terenie Europy.

Firma P3 nabyła 4 magazyny logistyczne o łącznej powierzchni
170.291 m² od Logistis, funduszu zarządzanego przez AEW Europe. Firma P3 zrealizowała również zakup nowoczesnego obiektu
w Calvenzano, na wschód od Mediolanu o powierzchni 32.000
m² od rodzinnej firmy CD Group. Warunki finansowe obu transakcji nie są ujawniane.
WIĘCEJ NA
Ian Worboys, CEO P3, powiedział: „P3 wdraża program inwestycyjny w celu znacznego rozszerzenia swojej europejskiej platformy w kluczowych lokalizacjach na terenie Europy, przy aktywnym
Prologis CEE kupuje w Polsce i na Węgrzech
udziale i wsparciu naszych udziałowców: firm TPG i Ivanhoé CamÔÔŹródło: Prologis
bridge. Nowo nabyte magazyny, znajdujące się w przemysłowoPrologis, Inc. , globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinfor- -biznesowym sercu Włoch wokół Mediolanu, w istotnym stopniu
mował dziś, że Prologis European Properties Fund II („PEPF II”) zakupił zwiększają liczbę aktywów posiadanych przez P3 we Włoszech”.
od Invesco Real Estate dwa wysokiej klasy obiekty logistyczne w Polsce i na Węgrzech. Oba budynki o łącznej powierzchni 94 200 metrów
kwadratowych są w 100 procentach wynajęte z sześcioletnim średnim
ważonym terminem najmu.
W skład nowo zakupionego portfolio wchodzi budynek o powierzchni 56 700 metrów kwadratowych w Gliwicach na Górnym Śląsku (Polska), przemianowany na Prologis Park Gliwice. Obiekt, wynajmowany
przez Tesco, znajduje się w centrum aglomeracji górnośląskiej, będącej jednym z największych rynków w Polsce, w pobliżu skrzyżowania
dwóch transeuropejskich dróg A1 i A4;
Prologis Park Budapest-Ullo – budynek o powierzchni 37 500 metrów
kwadratowych, wynajmowany przez Auchan. Nieruchomość znajduje
się w Budapeszcie, niedaleko tamtejszego portu lotniczego oraz obwodnicy Budapesztu M0, około 30 kilometrów od centrum węgierskiej
stolicy.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nowy najemca w Gate One Business Park
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Spółka P4, właściciel marki Play, najszybciej rozwijającej się sieci telefonii komórkowej w Polsce, została nowym najemcą Gate One Business Park. W warszawskim obiekcie firma zajmie blisko 3.250 mkw.
powierzchni magazynowo-biurowej. Firma Play w transakcji była reprezentowana przez firmę doradczą Cushman & Wakefield.
Obecnie z Play korzysta blisko 11 mln Polaków, co daje marce ponad
19% udziału w rynku. Dzięki współpracy z pozostałymi operatorami zasięg sieci Play pokrywa 99% powierzchni Polski. 44% populacji naszego
kraju może już korzystać z nowoczesnej sieci 4G LTE Play. Od 6 lat Play
jest najchętniej wybieraną siecią przez osoby zmieniające dostawcę
usług komórkowych.
WIĘCEJ NA
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DUŃCZYCY W SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

ÔÔ Źródło: SEGRO. Foto: SEGRO

Firma Belbazaar, oferująca szeroki asortyment mebli, przenosi swoją siedzibę do SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów, gdzie
zajmie prawie 700 m2 powierzchni magazynowej. Nowy klient wprowadzi się do parku w grudniu 2014.
Belbazaar jest firmą duńską, od lat obecną na polskim rynku. W ofercie posiada
szeroki wybór mebli wytwarzanych w Indiach tradycyjnymi metodami – ręcznie
i przy użyciu pełnego drewna pozyskiwanego z ekologicznych plantacji – oraz
asortymentu dekoracyjnego. Nowa lokalizacja będzie kluczowym magazynem

firmy w regionie. Przy przeprowadzaniu
transakcji pośredniczyła agencja Sharman
Church.
Na zmianę dotychczasowej lokalizacji
na SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów
klient zdecydował się ze względu na wysoki standard oraz elastyczność oferowanej przez SEGRO powierzchni, a także jej

położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy oraz autostrady A2, umożliwiającej
szybką i dogodną dystrybucję asortymentu firmy do centrów handlowych oraz na
terenie całej Polski.
WIĘCEJ NA

NOWY OBIEKT W PANATTONI KOLEJNY NAJEMCA
PARK ŁÓDŹ EAST
RETAIL PARK BIELSKO

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe. Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, realizuje piąty budynek Panattoni Park Łódź
East, nowy obiekt będzie liczyć 24 000 m², z czego 16 200 m²
zostało już wynajętych. Pierwszymi najemcami obiektu zostali: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o., który zajmie
ok. 11 000 i GEFCO Polska z 5 500 m². Po zakończeniu ostatniego etapu budowy, powierzchnia centrum wyniesie aż 187 000
m². Oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod trwającą
inwestycję odbyło się 24 lipca br. na terenie parku.
Panattoni Europe realizuje piąty ostatni etap budowy Panattoni
Park Łódź East. Jest nim obiekt o powierzchni 24 000 m², którego rozwiązania przeznaczone są dla zróżnicowanych najemców.
Potwierdzeniem tego są pierwsze kontrakty. Około 11 000 m²
wynajęła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
- polska spółka-córka koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, największego producenta sprzętu gospodarstwa
domowego w Europie, obecnego w Polsce z takimi markami jak
Bosch, Siemens, Gaggenau oraz Zelmer. „Pozyskanie większej
powierzchni magazynowej wynika z konsolidacji działań logistycznych w rejonie łódzkim, będących rezultatem integracji
BSH z Zelmerem oraz rozwoju produkcji eksportowej”, komentuje Paweł Trojanowski, Dyrektor Pionu Logistyki w firmie BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

ÔÔ Źródło: BIK

Retail Park Bielsko podpisał umowę najmu z siecią aptek Ziko,
która wynajęła 150 mkw. powierzchni. Park handlowy liczący
ok. 6,3 tys. mkw. powstanie do końca tego roku. Inwestorem
projektu Retail Park Bielsko jest Biuro Inwestycji Kapitałowych
S.A. Wśród najemców znajdą się m.in.: Biedronka, Rossmann,
Pepco, Decathlon Easy oraz Neonet. Pierwsza Apteka Ziko została otwarta w 2005 roku w Krakowie. Branża farmaceutyczna jest najważniejszą częścią działalności Grupy Ziko. Obecnie
zarządza siecią 52 aptek, posiada 17 wyspecjalizowanych
punktów dermokosmetycznych Ziko Dermo, 2 sklepy internetowe e-ZikoApteka.pl i e-ZikoDermo.pl oraz hurtownię farmaceutyczną. Sieć aptek Ziko dynamicznie się rozwija i zajmuje
dziś w Polsce 5. miejsce pod względem sprzedaży.
„Prace budowane postępują zgodnie z planem, jednocześnie
pozyskujemy nowych najemców i mamy nadzieję że już niedługo uda nam się w pełni skomercjalizować Retail Park w Bielsku-Białej . Nasza oferta powierzchni handlowych jest atrakcyjna
zarówno dla ogólnopolskich sieci handlowych, jak również dla
lokalnych przedsiębiorców.” – powiedział Krzysztof Mucha, Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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HRX W SEGRO BUSINESS
PARK WARSAW, ŻERAŃ

ÔÔ Źródło: SEGRO

Czołowy polski operator logistyczny na region Morza Bałtyckiego oraz Skandynawii i Rosji, firma HRX Poland Sp. z o.
o. – rozpoczął współpracę z SEGRO, wiodącym deweloperem,
właścicielem i zarządcą nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Firma zajęła ok. 1 200 m2 powierzchni w kompleksie SEGRO Business Park Warsaw, Żerań.

HRX Poland Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku logistycznym od
1988 roku. Firma prowadzi działalność w Finlandii, Rosji, Szwecji, Estonii, Polsce, na Litwie i na Łotwie. HRX posiada zaplecze
techniczne oraz lokalne zasoby, które gwarantują profesjonalne
dostarczanie przesyłek międzynarodowych. Operator oferuje
klientom unikalne rozwiązania logistyczne z wykorzystaniem
najnowszych technologii i procesów, dysponuje m.in. nowoczesnymi terminalami w krajach bałtyckich. Jego globalna sieć
współpracy obejmuje najlepszych partnerów logistycznych z zakresu transportu drogowego, lotniczego i morskiego. W nowej
siedzibie HRX zajmuje łącznie ok. 1 200 m2 powierzchni, z czego
prawie 1 000 m2 to A-klasowy magazyn wysokiego składowania,
pozwalający na przechowywanie towarów do 10 metrów wysokości, a ponad 200 m2 stanowi część biurowo-socjalna o wysokim standardzie.
WIĘCEJ NA

ET LOGISTIK DALEJ
MLP PRUSZKÓW I

ÔÔ Źródło: MLP Group

Firma logistyczna przedłużyła najem blisko 4 tys. mkw. w parku logistycznym MLP Pruszków I należącym do MLP Group,
wiodącego dewelopera powierzchni magazynowych. Firma
ET Logistik przedłużyła najem blisko 4 tys. mkw. powierzchni
w parku logistycznym MLP Pruszków I na kolejny okres. 3,55
tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowe, a pozostałe
0,37 tys. mkw. na biurowo-socjalno.
ET Logistik Sp. z o.o. jest neutralnym operatorem, który realizuje usługi logistyczne oraz
usługi dystrybucji ładunków drobnicowych
i całopojazdowych zapewniając swym krajowym i zagranicznym klientom oraz partnerom najwyższy poziom
jakości tych usług. Firma współpracuje z MLP Group od 2006 roku.
„Przedłużenie umowy najmu jest potwierdzeniem, że nasza
oferta nowoczesnych powierzchni magazynowych jest dobrze
dopasowana do potrzeb Klienta. Zdecydowana większość naszych
najemców decyduje się zostać z nami na kolejny okres.” - powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu MLP Group.
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.

BANKI EUROPEJSKIE BĘDĄ BUDYNEK B KOMPLEKSU
ZBYWAĆ NIERUCHOMOŚCI KAPELANKA 42 ODDANY

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

ÔÔ Źródło: Grupa Skanska

Z danych opublikowanych w najnowszym
raporcie firmy Cushman & Wakefield „Europejski rynek sprzedaży wierzytelności hipotecznych w pierwszym półroczu 2014 r.” (European Real Estate Loan Sales Market
H1 2014) wynika, że pomimo już rekordowego w bieżącym roku
wolumenu sprzedanych wierzytelności związanych z nieruchomościami komercyjnymi (CRE) oraz nieruchomości sprzedawanych po przejęciu własności (REO) proces oddłużania na terenie
całej Europy będzie trwał jeszcze przez dłuższy czas.
Dział ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman &
Wakefield przeprowadził gruntowną analizę zaangażowania
w nieruchomości o zwiększonym ryzyku 46 banków i agencji zarządzających aktywami na całym kontynencie europejskim. Na
dziewięć analizowanych „złych banków” europejskich przypada
ponad 46 proc. łącznego zaangażowania brutto, co wskazuje na
ich znaczenie na rynku sprzedaży wierzytelności CRE i nieruchomości REO w najbliższych kilku latach.

Kapelanka 42 jest nowoczesnym obiektem biurowym klasy
A składającym się z dwóch budynków, z których każdy ma 9 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne. Łączna powierzchnia najmu kompleksu wynosi około 30 000 mkw.
„Budynek B, oferujący ponad 11 200 mkw. powierzchni, został
właśnie oddany do użytkowania. Ukończenie całego kompleksu
Kapelanka 42 jest planowane na III kw. 2014 r.”, informuje Mariusz Krzak, dyrektor regionalny w Skanska Property Poland.
Skanska Property Poland podpisała umowy najmu dotyczące znacznej części Kapelanka 42. Do tej pory kontrakty na powierzchnię biurową w obiekcie podpisali m.in. Tesco, wiodąca
międzynarodowa sieć supermarketów i Apriso, spółka należąca
do firmy Dassault Systèmes, która jako pierwszy najemca wprowadzi się do kompleksu. W biurowcu swoje siedziby będą miały
także lokalne oddziały Grupy Skanska.

Eksperci z działu ds. finansowania korporacyjnego międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield szacują zaangażowanie brutto europejskich banków i agencji zarządzających nieruchomościami o zwiększonym ryzyku (non-core)
będące przedmiotem strategii sprzedaży lub restrukturyzacji
zadłużenia na 584 mld euro.

Flagowa inwestycja biurowa Skanska w Krakowie - Kapelanka
42 jest bliska finalizacji. Do użytku oddano właśnie budynek B.
Ukończenie całości kompleksu nastąpi do końca III kw. 2014 r.
Kapelanka 42 jest odpowiedzią Skanska na rosnący popyt na
powierzchnię biurową w Krakowie i już teraz cieszy się popularnością wśród najemców.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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SKUTECZNA OPTYMALIZACJA KOSZTÓW BIEŻĄCYCH FIRMY

ÔÔ Mateusz Borowiecki, OptiBuy Sp. z o.o. Foto: OptiBuy: Fotolia

W dobie zawirowań koniunktury wywołanych spowolnieniem gospodarczym coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na
rolę, jaką w zwiększaniu ich konkurencyjności może odegrać optymalizacja kosztów. Wprowadzenie polityki racjonalizowania
wydatków może przyczynić się do znacznych oszczędności w obszarze kosztów bieżących. W poniższym tekście Mateusz Borowiecki z firmy OptiBuy udziela wskazówek, na co należy zwrócić uwagę optymalizując koszty energii elektrycznej, sprzątania,
druku oraz opłat czynszowych.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, CZYLI DBANIE
O ŚRODOWISKO SIĘ OPŁACA
Można powiedzieć, że optymalizacja
kosztów energii elektrycznej zaczyna się
w głowach pracowników i managerów
firmy. Należy bowiem pamiętać, że istotne oszczędności dla firmy może przynieść
np. gaszenie światła w biurowych pomieszczeniach czy wyłączanie przez pracowników komputera na swoim stanowisku pracy podczas nieobecności w biurze.
Dlatego zdecydowanie polecam prowadzenie w firmie działań komunikacyjnych
zachęcających pracowników do odpowiedzialnego korzystania z energii elektrycznej. Poza tym takie programy przekładają
się na kształtowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.
Wprowadzenie
energooszczędnych
rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach
(np. wymianę urządzeń, które pochłania-

Uchwalona nowelizacja ustawy
Prawo zamówień publicznych
ÔÔŹródło: PIGC

W dniu 25 lipca Sejm przegłosował długo
oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), dzięki czemu można
oczekiwać stopniowej stabilizacji na rynku
pracy, dalszego spadku bezrobocia, a nawet
ograniczenia ‘szarej strefy’ w zatrudnieniu. Po
ponad rocznych pracach posłów oraz podkomisji pod przewodnictwem Adama Szejnfelda
i Marii Janyskiej procedowano zmiany.
Wprowadzono kluczowe dla pracowników
i pracodawców zmiany:
1. Możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych (w tym także tych
w toku, obecnie trwających i realizowanych)
o nieprzewidziane zmiany w prawie (stawki
podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów, a także
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne). Zapis ten był kluczowy
dla pracodawców, których intencją było utrzymywanie zatrudnienia w warunkach zmiennego otoczenia prawnego i legislacyjnego,

ją najwięcej energii) można zrealizować
pozyskując dodatkowe środki z Programu
Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), który dysponuje linią kredytową o wartości 190 mln
euro. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu albo leasingu do 1 miliona
euro, a spłata odbywa się dzięki oszczędnościom wynikającym ze zmniejszenia zużycia energii.
Efektywną metodą optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej jest także
tworzenie grup zakupowych, czyli zrzeszeń podmiotów, które dokonując zakupu
za pośrednictwem jednego przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepsze warunki handlowe. Przykładem takiej grupy jest Urząd
Prowadząc optymalizację kosztów zaMiasta Olsztyna oraz miejskie jednostki
budżetowe (szkoły, MZDiM, OSiR) która kupu energii elektrycznej i innych mediów
zaoszczędziła ok 8 mln złotych zawierając polecam wykorzystać nowoczesne działagrupową umowę na zakup energii elek- nia zakupowe
WIĘCEJ NA
trycznej na rok 2013.
zwłaszcza w kontekście długoterminowych
umów z Zamawiającymi.
2. Wymóg zatrudniania pracowników na
umowę o pracę przez Wykonawców zamówień
publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga. To postulat, który jednogłośnie zgłaszały
Związki zawodowe i pracodawcy – z intencją
zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia
oraz wyeliminowania patologii tworzonych od
lat na rynku pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracowników będzie wymóg kalkulowania kosztów pracy co najmniej na podstawie płacy minimalnej.
3. Odejście od dyktatu najniższej ceny, w zamian za to wdrożenie kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”. Dodatkowym
ułatwieniem dla Zamawiających będzie baza
dobrych praktyk, którą opracuje i udostępni
Urząd Zamówień Publicznych.
„Pakiet rozwiązań wdrożonych w nowelizacji
ustawy Prawo zamówień publicznych to krok
milowy zarówno dla tego sektora, ale przede
wszystkim dla bezpieczeństwa na rynku pracy.
Od lat wadliwe zapisy ustawy powodowały, że
to pracownicy i pracodawcy ponosili koszty
nieprzewidzianych zmian w prawie czy błędnie pojmowanej konkurencji sprowadzonej do
najniższej ceny. Dzięki inicjatywie posłów Platformy Obywatelskiej uda się powoli uzdrowić
ten system i poprawić sytuację pracowników,

Komentarze

zwłaszcza tych najniżej zarabiających i najbardziej narażonych na wypychanie do ‘szarej
strefy’” - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Dzięki nowelizacji ustawy PZP zyskają
wszystkie strony na rynku pracy.
Pracownicy, bo zyskają bezpieczeństwo zatrudnienia, godziwe warunki wynagradzania
w oparciu o płacę minimalną i umowę o pracę i ograniczenie ‘szarej strefy’ na rynku pracy
oraz stopniowa eliminacja umów cywilnoprawnych.
Zamawiający, ponieważ minimalizuje się ryzyko rozwiązywania kontraktów w przypadku
nieprzewidzianych zmian w prawie. Ograniczone zostaje ryzyko wadliwego wykonania
kontraktów z powodu niewykwalifikowanej
kadry. Wreszcie ograniczone jest ryzyko wyboru niedoświadczonego lub nieprzygotowanego wykonawcy z powodu złożenia oferty
z najniższą ceną.
Pracodawcy, zyskują bezpieczeństwo realizacji kontraktów w zmiennym otoczeniu
prawnym i legislacyjnym. Mają możliwość
zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę dzięki wyeliminowaniu kryterium
najniższej ceny w przetargach publicznych.
Powstanie równa konkurencja na rynku zamówień publicznych.
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