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NOWY UDZIAŁOWIEC W PEKAES

ÔÔ Źródło: Kulczyk Investments Foto: PEKAES SA

Camso - dwa w jednym
ÔÔŹródło: Camso Polska SA

Aktywność inwestorów na rynku kapitałowym, potwierdza transakcja przejęcia udziałów jedynej spółki logistyczno-transportowej notowanej na GPW. Kulczyk Holding (KH), spółka zależna Kulczyk Investments (KI), podpisały z Innova Capital umowę inwestycyjną oraz warunkową
przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy których obydwie spółki zbędą cały posiadany pośrednio, 63-procentowy, pakiet akcji PEKAES SA, jedynej notowanej na GPW spółki logistyczno-transportowej.
TRANSAKCJA
Na mocy umowy, KH zobowiązał się do zbycia na rzecz Innova Capital spółek zależnych,
poprzez które posiada łącznie 63 proc. akcji spółki PEKAES. Zawarcie umowy przyrzeczonej zostało uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na dokonanie koncentracji i ma nastąpić nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. „Transakcja zakupu PEKAES jest wynikiem naszego zainteresowania dynamicznie rozwijającym się sektorem logistyki w Polsce.
Jest to bardzo dobrze zarządzana spółka, która w ciągu ostatnich lat przeszła gruntowną
restrukturyzację, zmieniając się z firmy transportowej w nowoczesną i zyskowna firmę logistyczno-intermodalną..” – komentuje Krzysztof Kulig.

Japońskie przejęcia akcji
ÔÔŹródło: UniCarriers

Powstaje centrum
techniki magazynowej
ÔÔŹródło: Promag

Spodziewana transakcja na azjatyckim rynku
wózków widłowych, została zrealizowana,
jak wpłynie to na rynek wózków widłowych,
okaże się niebawem. Przejęcia na rynku akcji
zwykle nie maja znaczącego wpływu na pozycje marek na rynku, tym razem może być
jednak inaczej. Postawiono ambitne cele
a nowi właściciele posiadają stosowna wiedzę i doświadczenie aby je zrealizować. Jak
to wpłynie na polski rynek, trudno powiedzieć nowa marka „UniCarriers”, dopiero co
zmagała się z rozpoznawalnością na rynku
UniCarriers, MHI i MN będą współpracować w celu osiągnięcia pozycji globalnego
lidera, na rynku MH i dalszego rozwoju marki. MHI, MN i powoła komisję przygotowawczą do formułowania polityki i strategii do
osiągniecia celów połączonej grupy adekwatnej dla czołowego gracza na świecie
w obszarze magazynowania.

PROMAG S.A. kończy budowę Centrum
Techniki Magazynowej – pierwszego w Polsce nowoczesnego obiektu konferencyjno-ekspozycyjno-szkoleniowego, dedykowanego środowisku logistycznemu. Uroczyste
otwarcie CTM, połączone z szeregiem wydarzeń towarzyszących, nastąpi w październiku br.
Centrum Techniki Magazynowej powstaje
w Poznaniu w bezpośrednim sąsiedztwie
siedziby Spółki, a jego budowa rozpoczęła
się w 2014 roku. W dwukondygnacyjnym
budynku o powierzchni 1600 m kw. znajdą
się m.in. sale konferencyjne i szkoleniowe
oraz otwarta dla gości interaktywna strefa
ekspozycyjno-wystawowa, w której prezentowane będą cykliczne wystawy poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu
intralogistyki. Centralną częścią ekspozycji będzie w pełni zautomatyzowana linia
transportu, kompletacji i składowania palet
w magazynie.

Spółka Camoplast Solideal zmieniła nazwę na
Camso, dlatego oddział w Polsce również zmienia
swoją dotychczasową nazwę Solideal Polska S.A.
na Camso Polska S.A. Po okresie przejściowym,
nazwa Camso również będzie marką opon dla
wszystkich wytwarzanych opon, gąsienic i systemów gąsienicowych.
Wraz ze zmianą nazwy, Camso w 100% wkłada
swój wysiłek w 11% światowego rynku opon i gąsienic: rynku off-the-road. Takie skoncentrowanie
działań pozwala na „tworzenie dogłębnej wiedzy
o rynku OTR, umożliwiając firmie identyfikację
bardzo specyficznych potrzeby swoich klientów,
a co za tym idzie, możliwość rozwoju wydajnych
opon i gąsienic”, cytując centralę firmy znajdującej się w Magog, Kanada
Nowa nazwa reprezentuje to, co najlepsze z Camoplast i Solideal.
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NOWE CENTRUM STOCK SPIRITS GROUP

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

W sześć miesięcy od zakończenia inwestycji Stock Polska w zaawansowane technologicznie zaplecze produkcyjne, spółka należąca do Stock Spirits Group inauguruje w Lublinie działalność nowego centrum logistycznego. Nowy obiekt będzie wynajmowany od firmy Goodman, globalnego eksperta w dziedzinie nieruchomości logistycznych.
Oparte na najnowszych rozwiązaniach logistycznych procesy
zarządzania przepływem produktów, od etapu produkcji aż
do dostawy do klienta, będą kolejnym krokiem w procesie realizacji wizji rozwoju firmy Stock Polska - tym razem działania
skupią się na wzmocnieniu i ukierunkowaniu operacji związanych z magazynowaniem i dystrybucją gotowych produktów
na zróżnicowanym i wymagającym rynku polskim.
„Większe możliwości magazynowania produktów firmy Stock
same w sobie odgrywają drugorzędną rolę. W głównej mierze chodzi o integrację planowania produkcji i procesów logistycznych, co
w efekcie da Spółce możliwośd bardziej elastycznego i skutecznego
kształtowania relacji z partnerami rynkowymi w obszarze dystrybucji przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu usług
dopasowanych do potrzeb klienta” — powiedział Allan Jagger, Dyrektor Logistyki i Systemów Informatycznych w Grupie.
Uzyskanie w tak krótkim czasie ogromnej przewagi nad konkurencją w obecnych, trudnych warunkach rynkowych to zasługa
nowego centrum logistycznego w Lublinie. Otwarcie centrum w tak krótkim czasie było możliwe właśnie dzięki owocnej współpracy
z firmą Goodman.„Jednym z atutów Lublina jest jego położenie geograficzne, dlatego widzimy ogromny potencjał dla branży logistycznej
w naszym mieście. Sukcesywnie dążymy do modernizacji i rozbudowy traktów komunikacyjnych” – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent
Miasta Lublin.
„Partnerstwo ze Stock Polska przy tym projekcie przyniosło korzyści obu stronom. Dla nas było to mocne wejście na obiecujący
rynek nieruchomości komercyjnych regionu Lubelszczyzny we
wschodniej Polsce. Otwarcie tego nowoczesnego obiektu w tak
krótkim czasie po raz kolejny potwierdza naszą zdolnośd do realizowania najbardziej ambitnych celów” — podkreślił Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny firmy Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.
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Strategiczne przejęcie w USA
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Grupa Kuehne + Nagel zawarła umowę nabycia 100 procent akcji ReTrans Inc., wiodącego
dostawcy rozwiązań zarządzania transportem
multimodalnym z siedzibą w USA. Nabycie
wynika ze strategii Grupy Kuehne + Nagel
dotyczącej transportu lądowego i znacząco
przyczyni się do wzmocnienia pozycji spółki,
jako całościowego operatora logistycznego
w Ameryce Północnej.
Spółka ReTrans została założona w 2002r.,
a jej siedziba główna znajduje się w Memphis,
Tennessee. Zalicza się do grupy wiodących
amerykańskich operatorów w transporcie intermodalnym, a także świadczy usługi przewozów pełno- i niepełnopojazdowych (FTL i LTL)
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Spółka zatrudnia 300 pracowników, prowadzi działalność w 68 lokalizacjach i generuje
roczne przychody przekraczające 500 milionów USD.
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DSV DLA NEPALU

Sharman Church w budynkach
Atrium Centrum i Atrium Plaza

DSV dostarczyło 60 ton pomocy humanitarnej do Nepalu.
Przedsięwzięcie to wymagało od operatora nie tylko ogromnego doświadczenia logistycznego, ale także walki z czasem
– koniecznej, aby zdążyć przed porą monsunową.

ÔÔ Źródło: Sharman Church Foto: Sharman Church

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

Pod koniec kwietnia br.
Nepalem wstrząsnęła seria trzęsień ziemi, które
spowodowały ogromne
zniszczenia w całym kraju, w szczególności zaś
w stołecznym Katmandu.
W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 2 tys.
osób, a kolejnych 9 tys. straciło życie. W tych okolicznościach
DSV ścigało się z czasem, aby dostarczyć pomoc humanitarną
przed porą deszczy monsunowych, które trwają w tym rejonie
od maja, czerwca aż do września, znacznie utrudniając wszelkiego rodzaju działania logistyczne.
Pomoc humanitarna musiała dotrzeć do Katmandu, na lotnisko
położone 1,338 metrów nad poziomem morza i otoczone Himalajami. Nosi ono miano jednego z najniebezpieczniejszych na świecie,
nie tylko ze względu na ukształtowanie otaczającego je terenu, ale
także na zmienne warunki atmosferyczne nawet przed porą monsunową.
DSV zdecydowało się skorzystać z Boeinga 747, aby przetransportować pomoc humanitarną ze Szwecji do New Delhi w Indiach,
gdzie została ona następnie przeładowana do mniejszych samolotów, nie wymagających użycia platform załadunkowych. W ten sposób cały proces załadunku i rozładunku mógł się odbyć ręcznie, bez
konieczności wykorzystania specjalistycznego sprzętu. W związku
z trudną sytuacją w Katmandu DSV otrzymało zaledwie jedno pozwolenie na lądowanie dziennie

Niezależna firma dyplomowanych rzeczoznawców Sharman Church
Chartered Surveyors została wybrana przez Peakside Capital, jako wiodący agent w budynkach Atrium Centrum i Atrium Plaza.
Sharman Church został wybrany przez Peakside Capital, w celu przeprowadzenia procesu przygotowania oraz realizacji nowej strategii
marketingowej i leasingowej. Sharman Church współpracować będzie
z zespołem Peakside Asset Management oraz agencją reklamową,
w celu wykreowania nowej marki i nowoczesnego wizerunku dla obu
budynków.

Atrium Plaza i Atrium Centrum położone są w doskonałej lokalizacji,
w Centralnym Obszarze Biznesu, w bliskiej odległości od przystanków
autobusowych, tramwajowych oraz stacji metra Rondo ONZ. Budynki
zostały wybudowane w 1999 i 2001 roku i dysponują łączną powierzchnią najmu około 32.000 m². Nieruchomości te składają się z nowoczesnych powierzchni biurowych i oferują swoim najemcom lokalizację
w ścisłym centrum oraz konkurencyjne stawki czynszów.

Norio Wakabayashi
Przewodniczącym TMHE

Transcom zostaje w Gdańsku
ÔÔ Źródło: JLL

ÔÔ Źródło: Toyota Foto: Toyota

Norio Wakabayashi (na fotografii) został Przewodniczącym Toyota Material Handling Europe AB (TMHE). Zastępuje on odchodzącego
Przewodniczącego Hirooki Fujiwara, który
wrócił do Japonii, aby podjąć się nowego wyzwania, jakim jest pełnienie funkcji w centrali firmy Toyota Material Handling w mieście
Takahama w Japonii. Pełniąc nową funkcję,
Norio Wakabayashi będzie mógł korzystać ze
swojego bogatego doświadczenia, zdobytego podczas pracy w organizacji Toyota, która
przez ponad trzydzieści lat koncentrowała się
na rynku europejskim.
Toyota Industries Corporation (TICO) jest
uznanym globalnym liderem rynku urządzeń
do transportu wewnętrznego, od roku 2001
zajmuje pierwsze miejsce w rankingu magazynów DHF i Logistik. Toyota Material Handling Group jest jednym z 5 działów TICO,
który jest globalnym dostawcą urządzeń oraz
rozwiązań z obszaru obsługi i transportu ma-

teriałów. TMHE stanowi kluczowy element
Grupy obsługujący największy na świecie
kontynentalny rynek urządzeń do transportu
wewnętrznego.

Transcom, globalny dostawca usług z obszaru
outsourcingu obsługi klienta, przedłużył umowę najmu 2000 mkw. powierzchni biurowej
w Pasażu Biurowo-Usługowym Kołobrzeska
w Gdańsku. Firmę w procesie negocjowania
warunków kontraktu reprezentowali eksperci
z międzynarodowej firmy doradczej JLL.
Marek Szul, Country Manager w Transcom
Worldwide Poland, informuje: „Przyszłość Transcom zarówno w oddziale gdańskim, jak i olsztyńskim rysuje się perspektywicznie. Dostrzegamy tendencję wzrostową w naszym biznesie.
Magdalena Reńska, Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy w JLL, komentuje: „Transcom dynamicznie rozwija swoje struktury w Gdańsku. Dlatego
elastyczność wynajmującego i możliwość zapewnienia ekspansji w ramach istniejącego budynku miały szczególne znaczenie w procesie
podejmowania decyzji”.
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INSPEKCJA PRACY ZAREJESTROWAŁA NOWY
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie zarejestrował nowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Poczty Polskiej. Dokument
ten wraz z nowym regulaminem premiowania wprowadza nowy, motywacyjny system wynagrodzeń, którego najważniejszym
celem jest premiowanie efektywności i skutecznej realizacji zadań. Poczta Polska pozostaje jednocześnie pracodawcą społecznie
odpowiedzialnym preferującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Rejestracja w PIP była ostatnim elementem potrzebnym by roz- POCZTA BĘDZIE NAGRADZAĆ SKUTECZNOŚĆ
począć wprowadzanie tego systemu. Nowy ZUZP wchodzi w ży- I EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW
Podpisane porozumienie, które zakłada m.in. wynagradzanie
cie z dniem 1 lipca br. i dotyczy to nowo zatrudnianych pracowników. W przypadku osób już pracujących w Spółce niezbędna za efekty, oznacza, że Poczta Polska ma już wszystkie atuty niezbędne do sprostania oczekiwaniom rynku. Dla spółki to strajest zmiana dotychczasowych warunków umów o pracę.
tegiczny krok w kierunku stworzenia systemowych możliwości
reagowania na zmiany rynkowe i umocnienia dotychczasowej
pozycji w segmencie listowym, rosnących rynkach paczek, usług
bankowo – ubezpieczeniowych oraz korespondencji cyfrowej.
Największa sieć usług pocztowych w Polsce gotowa jest na wykonywanie ambitnych zadań.
– Solidarność od początku uczestniczyła aktywnie w dialogu
z pracodawcą. Każdy dialog wymaga od obu stron zaufania - to
w końcu długa, trudna droga do celu. Podpisaliśmy Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy, ponieważ uznaliśmy wypracowany przez
nas ostateczny konsensus za korzystny dla pracowników i to
DOBRY TYDZIEŃ DLA POCZTY
– To kolejna dobra wiadomość dla Poczty Polskiej po tym jak było dla nas najważniejsze. Teraz przed nami kolejny cel: tak wyotrzymaliśmy oficjalne już potwierdzenie naszego zwycięstwa korzystać zmiany w firmie, by przewrócić Pocztowcom należyty
w konkursie na operatora wyznaczonego. Rejestracja nowego poziom wynagrodzeń – komentuje Bogumił Nowicki, Przewodsytemu płac w Państwowej Inspekcji Pracy da nam niezbędna niczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pranarzędzia by skutecznie walczyć o rynek – powiedział Jerzy Jóź- cowników Poczty Polskiej.
Nowy ZUZP to rozwiązanie łączące zarówno potrzeby prakowiak, Prezes Poczty Polskiej. – Ten sukces nie byłby możliwy
bez dialogu prowadzonego wewnątrz firmy i bez zaangażowa- cowników jak i wymogi nowoczesnego pracodawcy.
nia partnerów społecznych i pracowników Poczty – dodał Jerzy
Jóźkowiak.

Dachser z nagrodą od
Lufthansa Cargo
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Organizacja Dachser Air & Sea Logistics działająca w Europie
i Afryce została wyróżniona nagrodą Cargo Quality Award.
Nagroda została przyznana za wysokiej jakości współpracę –
Dachser osiągnął najwyższy poziom niezawodności dostaw
wśród innych operatorów logistycznych.
Dla Lufthansy Cargo głównym kryterium była maksymalnie
niezawodna i „zgodna z planem” współpraca. Szczególnie liczyły się jakość dostaw, minimalna liczba rezygnacji z rezerwacji oraz wskaźnik Cargo 2000 RCS (liczba przesyłek oddanych do transportu). Lufthansa Cargo mierzy poszczególne
wskaźniki co miesiąc, aby móc wskazać trzech najlepszych
partnerów. W kategorii spedytorów i operatorów logistycznych, którzy zrealizowali przynajmniej 200 transportów wraz
z firmą Lufthansa Cargo działającą w Europie i Afryce, Dachser
Air & Sea Logistics okazał się bezkonkurencyjny. Dla Niemiec
Lufthansa Cargo ma osobną kategorię nagrody.
W Dachser jakość usług jest priorytetem – powiedział Thomas Krüger, odpowiadający za Dachser Air & Sea Logistics
w regionie Europy Północnej i Centralnej. Ta nagroda potwierdza, że świetnie odrobiliśmy naszą pracę domową – dodał.
Thomas Krüger w imieniu wszystkich pracowników odebrał
nagrodę dla firmy podczas ceremonii, która odbyła się na Forum Lufthansa Cargo Europe and Africa 2014.
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PROCON AWARDS 2015

ÔÔ Źródło: PSML

W ramach największej w Polsce konferencji branży zakupowej PROCON/POLZAK 2015, po raz pierwszy
odbędzie się konkurs PROCON Awards 2015, którego celem będzie wyłonienie najlepszych dostawców
w kategoriach zakupowych Facility Management, IT oraz usługi logistyczne. Laureatów konkursu wybierze Kapituła złożona z przedstawicieli firm konsultingowych działających w branży zakupowej, Polskiego
Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Kapituła konkursu PROCON Awards 2015 przyzna wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach zakupowych bazując na wynikach ankiet, w których klienci wskazani przez nominowanych
dostawców będą oceniać przebieg współpracy biznesowej. Oceny nominowanych firm dokonają niezależni eksperci w oparciu
o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów wskazanych
przez dostawców.
Wręczenie statuetek dla najlepszych firm odbędzie się 22 października 2015 roku podczas konferencji PROCON/POLZAK 2015,
największego tegorocznego wydarzenia w branży zakupowej
w Polsce. Wydarzenie to gromadzi ponad 250 ekspertów odpowiedzialnych za zarządzanie i koordynowanie zakupami, łańcuchem dostaw w największych firmach działających w Polsce.
Wręczenie statuetek dla najlepszych firm odbędzie się 22 października 2015 roku podczas konferencji PROCON/POLZAK 2015,
największego tegorocznego wydarzenia w branży zakupowej
w Polsce. Wydarzenie to gromadzi ponad 250 ekspertów odpowiedzialnych za zarządzanie i koordynowanie zakupami, łańcuchem dostaw w największych firmach działających w Polsce.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a firmy mogą zgłaszać
się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej do 21 sierpnia 2015 roku. „Udział w konkursie
PROCON Awards to doskonała okazja, aby uzyskać cenne
wyróżnienie branżowe stanowiące szczególne potwierdzenie jakości dostarczanych produktów i usług. Uczestnicząc
w konkursie dostawcy mogą zaprezentować swoje rozwiązania szerokiej grupie klientów i partnerów biznesowych.
Wysoką wiarygodność biznesową tytułów PROCON Awards
gwarantuje Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli polskiego środowiska zakupowego.” – powiedziała Weronika
Wąsik, Sekretarz Kapituły Konkursu PROCON Awards 2015.
Profile laureatów PROCON Awards będą prezentowane
w ogólnopolskich mediach branżowych, dla wyróżnionych
dostawców oznacza to wsparcie dla prowadzonych aktywności w obszarze marketingu oraz Public Relations. Laureaci
konkursu otrzymają prawo do umieszczania logotypu PROCON Awards 2015 na materiałach marketingowych, prezentacjach biznesowych oraz stronie internetowej.

REKLAMA
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Total otwiera kolejne stacje w Polsce
ÔÔ Źródło: Total Polska Foto: Total Polska

Total, który zdecydował się wejść na polski rynek detalicznej sprzedaży paliw, otworzył dwie kolejne stacje – w Zielonej Górze (woj.
lubuskie) i Mirosławicach (woj. dolnośląskie).
Na terenie Polski
znajdują się już cztery obiekty pod marką
francuskiego koncernu – kierowcy mogą
również korzystać ze
stacji w Słubicach (woj.
lubuskie) i Białym Borze (woj. zachodnio-pomorskie). Na tym
Foto: Total Mysłowice
etapie większość stacji
Total będzie zlokalizowana w zachodniej i południowej Polsce. Plan rozwoju
zakłada również rozszerzenie obszaru działalności na inne regiony kraju.
Od 1 lipca można korzystać z usług i pełnej oferty paliw Total w Zielonej Górze. Nowa stacja położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 32,
która łączy aglomerację poznańską z zielonogórską oraz prowadzi do
granicy z Niemcami. Kierowcy mają do swojej dyspozycji m.in. myjnię
TiR, w którą wyposażone są tylko nieliczne stacje paliwowe w Polsce.
Kolejna stacja, która została otwarta w maju br., znajduje się w Mirosławicach i jest jedynym takim obiektem w tym regionie.

Obiekt przystosowany jest również do potrzeb większych samochodów i posiada parking TiR.
Obie stacje Total zapewniają liczne udogodnienia dla swoich klientów
tj. dostęp do bezprzewodowego WiFi, kącik multimedialny i kawowy
Pause Cafe, gdzie serwowana jest aromatyczna kawa Lavazza. Chętni
mogą także dokonywać płatności kartą
Eurotrafic, która honorowana jest nie tylko na terenie Polski,
ale także całej Europy.
„Realizujemy nasz cel
i otwieramy kolejne stacje na terenie
Polski. Chcemy, aby
Foto: Total Zielona Góra
jak najwięcej osób
mogło korzystać z wysokiej jakości produktów oraz usług jakie oferuje
nasza firma” – mówi Thibaud de Lisle, Dyrektor Generalny Total Polska.
W ofercie stacji Total można znaleźć wysokiej jakości paliwa takie jak:
Excellium Diesel, Diesel, Diesel TiR, Excellium 98, Super 95, LPG, AdBlue.
Na ponad 15 500 stacjach paliw, Total obsługuje przeszło 4 miliony
klientów każdego dnia. Stały rozwój sieci potwierdza wysoki poziom
oferowanych produktów i usług.

DANIEL BIENIAS ZARZĄDZA CBRE W POLSCE

ÔÔ Źródło: CBRE Foto: CBRE

Daniel Bienias został mianowany nowym Dyrektorem Zarządzającym firmy CBRE w Polsce. Daniel, związany z firmą od pięciu
lat, zajmował stanowisko Senior Director w dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych i odpowiadał za współpracę z najemcami.
Nową funkcję będzie pełnił od 6 sierpnia 2015 roku.
Daniel Bienias (na fotografii) zastąpi na
tym stanowisku Colina Waddella, który
obejmie funkcję dyrektorską w strukturach CBRE w Wielkiej Brytanii. Colin
Waddell związany jest z firmą CBRE od
15 lat, od 2010 roku był Dyrektorem Zarządzającym na Polskę.
Martin Samworth, Prezes CBRE
w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki (EMEA), powiedział: “W przeciągu ostatnich pięciu lat, polski oddział
CBRE powiększył się czterokrotnie. Staliśmy się niekwestionowanym liderem
na rynku w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz wynajmu powierzchni
komercyjnych, dodatkowo poszerzyliśmy zakres usług o nowe działy – Zarządzanie Nieruchomościami oraz Doradztwo ds. Nowych Środowisk Pracy,
by spełniać oczekiwania naszych klientów. Rozwój firmy oraz wysoka pozycja
rynkowa, którą mamy w Polsce, jest
w ogromnym stopniu zasługą Colina.
Jesteśmy zaszczyceni, że zdecydował
się przyjąć kolejną rolę w strukturach
firmy.”
Andreas Ridder, Dyrektor Zarządzający
CBRE na Europę Środkowo-Wschodnią,

dodaje: „Daniel od ponad
15 lat związany jest z polskim rynkiem nieruchomości
komercyjnych, jego wiedza
oraz doświadczenie nie mają
sobie równych. Mieliśmy
okazję obserwować pracę
oraz zaangażowanie Daniela w rozwój działu wynajmu
powierzchni biurowych, który obecnie posiada największy udział w rynku. Jesteśmy
przekonani, że jest on idealnym kandydatem do objęcia
stanowiska Dyrektora Zarządzającego. Naturalne, przywódcze zdolności Daniela
i jego duże doświadczenie
oraz wyczucie potrzeb zmieniającego się rynku, będą
niewątpliwie skutkowały poszukiwaniem coraz bardziej
korzystnych, unikalnych rozwiązań dla klientów i tym
samym dalszym rozwojem
CBRE w Polsce.”
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BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ÔÔ Źródło: ZPL

Nie ulega ostatecznie zmianie zasada zgodnie z którą, kierujący samochodem, a nie jego właściciel, zapłaci mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. We wtorek, 14 lipca podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt
nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nakładania kar administracyjnych. Projekt zakładał możliwość przeniesienia sankcji z kierowcy na właściciela pojazdu. To bardzo dobra decyzja, zarówno dla całej branży leasingowej, branży
transportowej jak i wszystkich użytkowników dróg – uważa Andrzej Sugajski – dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.
Od momentu, kiedy w Sejmie pojawiła się kolejna nowelizacja
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przedsiębiorcy, dziennikarze, a dzięki tym ostatnim polscy kierowcy dyskutowali na temat
poselskiej propozycji. Jej celem była zamiana postępowania
mandatowego na postepowanie administracyjne dotycząca nakładania kar za przekroczenie dozwolonej prędkości, ujawnione
przy użyciu fotoradarów. Zgodnie z założeniami karę pieniężną
w formie decyzji administracyjnej miał nakładać Główny Inspektor Transportu Drogowego, a odpowiedzialność miała spadać na
właścicieli pojazdów. Dziś wiemy, że tak się nie stanie.

- Kara powinna być wymierzana za popełnione przewinienie, a nie
za sam fakt posiadania pojazdu, dlatego w pełni popieramy decyzję podjętą przez posłów podczas ostatniego posiedzenia podkomisji pracującej nad zmianą Prawa o ruchu drogowym. To dobra
wiadomość zarówno dla wszystkich użytkowników pojazdów jak
też przedsiębiorców z branży leasingowej, wynajmu i transportowej, którzy dokładali wszelkich starań, aby nie dopuścić do proponowanych zmian – uważa Andrzej Sugajski, dyrektor generalny
Związku Polskiego Leasingu.

Cykl samplingów Desperados Nocturno
ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Cursor, specjalizujący się w usługach z obszaru field marketingu i e-logistyki, odpowiada za organizację akcji samplingowej dla nowego wariantu marki Desperados. Działania prowadzone są na terenie
detalicznych punktów sprzedaży w kanale nowoczesnym i tradycyjnym. W promowaniu piwa Desperados Nocturno w sklepach na terenie 30 miast Polski weźmie udział 200 samplerów Cursora.
Cursor pozyskał klienta w wyniku wygranego przetargu. W ramach projektu spółka opracowała
koncepcję działań, odpowiada także za harmonogram samplingów oraz zatrudnienie i przeszkolenie
zespołów realizujących akcję. W gestii Cursora znalazła się również produkcja i logistyka materiałów
promocyjnych, m.in. standów.
W ramach prowadzonego w kanale detalicznym samplingu Desperados Nocturno rozdamy 160
tys. puszek o pojemności 330 ml tego nowego wariantu smakowego. Koncepcja projektu została
dobrana do specyfiki grupy docelowej. Celem akcji jest dotarcie do osób, które szukają dobrego sposobu na rozkręcenie imprezy i uwolnienia się od nudnej rzeczywistości - mówi Agnieszka Belusiak,
account director z działu field marketing w Cursor S.A.
Akcja została zaprojektowana zgodnie ze strategią promocji marki Desperados Nocturno. W skład
zespołów samplingowych wchodzą młode i otwarte na świat osoby, o pozytywnym nastawieniu do
życia. Ich zadaniem jest budowanie świadomości
nowej marki wśród grupy docelowej i zachęcenie potencjalnych klientów do wypróbowania
nowego smaku.
Dotychczas Cursor zrealizował kilkaset akcji
samplingowych, zarówno wizerunkowych, jak
i sprzedażowych. Posiadamy rozbudowaną sieć
pracowników na terenie całego kraju, co pozwala nam w krótkim czasie uruchomić każdej wielkości projekty i elastycznie dostosowywać się do
potrzeb naszych klientów – dodaje Agnieszka
Belusiak.
Projekt jest realizowany przez Cursor od 15 lipca, jego zakończenie planowane jest na koniec
sierpnia 2015. W akcji weźmie udział ponad 200
samplerów, superwizorzy oraz zespół techniczny.
„Dobrze zorganizowany sampling to bardzo
skuteczna forma promocji. Bardzo istotne jest
jednak dotarcie do osób, które są potencjalnymi odbiorcami danego produktu. Dlatego dużą
wagę przywiązujemy do szkoleń zespołu samplingowego i wyboru odpowiedniej formy przekazu” – mówi Agnieszka Belusiak.

Dachser wyróżniony za
politykę personalną
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Polska organizacja Dachser, reprezentująca międzynarodowego operatora logistycznego z centralą w Niemczech, została uhonorowana godłem
Inwestor w Kapitał Ludzki, jedynym w Polsce certyfikatem przyznawanym przez pracowników firmy.

Certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki jest przyznawany po przeprowadzeniu audytu wewnątrz
firmy. W ramach badania bezpośrednio wśród
pracowników sprawdzane są takie aspekty jak
atmosfera w pracy, dbałość pracodawcy o potrzeby zatrudnionych, wysoki poziom motywacji
pracowników oraz zaangażowanie w ich rozwój.
„Wyróżnienie Inwestor w Kapitał Ludzki uzyskaliśmy dzięki opiniom naszych pracowników o polityce personalnej firmy, dlatego jest ono dla nas
szczególnie istotne. Jest to potwierdzenie słuszności naszych działań, a także wynik dobrych
relacji z załogą. Wśród naszych priorytetów jako
przedsiębiorstwa z tradycją firmy rodzinnej o innowacyjnym podejściu do biznesu jest inwestowanie w nasz podstawowy kapitał, jakim są nasi
pracownicy” – mówi Agnieszka Józwik, dyrektor
ds. personalnych Dachser w Polsce.
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DLA NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH E-BIZNESÓW

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Z usług Poczty Polskiej korzysta już ponad 60 procent e-sklepów w kraju. Motorem wzrostu Grupy Poczty Polskiej są usługi
paczkowe i kurierskie. Dlatego Poczta Polska jako czołowy operator paczkowy dla segmentu eCommerce współtworzy konkurs
e-Gazele Biznesu czyli ranking najbardziej dynamicznych polskich e-sklepów. To okazja, żeby właściciele e-sklepów pochwalili
się swoim sukcesem.
Polską gospodarkę budują coraz bardziej
dynamiczne firmy e-Commerce. Nasz e-handel co roku rośnie w tempie dwucyfrowym
i jest jednym z najszybciej rozwijających
się rynków. – Poczta Polska to nie tylko patron konkursu, ale przede wszystkim godny
zaufania partner logistyczny dla branży e-commerce. Kompleksowa obsługa handlu
internetowego stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Poczty Polskiej i jej grupy. Oferta logistyczna i paczkowa, ubezpieczenia i kredyty dla firm działających w sieci to kluczowe elementy strategii Poczty Polskiej w segmencie e-commerce ̶ mówi Jerzy
Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.
Ranking e-Gazele Biznesu 2015 jest oparty na analizie danych finansowych i uwzględni małe i średnie firmy o przychodach poniżej
100 mln PLN w 2014 r. działające w branży e-commerce, które wykazały w 2014 roku zysk. Oprócz zysku, firmy muszą również wykazać

się wzrostem przychodów za 2014 rok w porównaniu do roku 2013
oraz minimalnym przychodem 50 000 zł w roku 2013. W rankingu
będzie brana pod uwagę procentowa różnica we wzroście przychodów pomiędzy rokiem 2014 a 2013.
Swój akces do rankingu mogą zgłaszać wszystkie te firmy,
które spełniają te kryteria. W tym celu wystarczy wejść na stronę
http://egazele.pb.pl/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Nowa usługa „Purchase on Google”

Trustwave na większej powierzchni

ÔÔ Źródło: InPost

ÔÔ Źródło: JLL

Nowa opcja zakupowa “Purchase on Google”
ma na celu ułatwienie e-konsumentom zakupu towarów bezpośrednio z poziomu reklam
wyświetlanych na ich urządzeniach mobilnych. Usługa znajduje się obecnie na etapie pilotażu i jest zarówno odpowiedzią na
rozwiązania, które w zakresie uproszczenia
procesu zakupowego online wprowadza Facebook, Pinterest oraz Instagram, jak i próbą
dostosowania platform zakupowych do urządzeń mobilnych.
W praktyce oznacza to, że wśród wyników
wyszukiwania zostanie wyświetlony specjalny przycisk “kup”, który pozwoli e-konsumentom i użytkownikom wyszukiwarki Google
na przekierowanie do witryny, gdzie będą
mogli sfinalizować swoją transakcję – strona
będzie obsługiwana przez wybrany e-sklep,
jednak za jej hosting odpowiedzialny będzie

Google. O rozwiązaniach dla e-konsumentów myśli także Facebook – największy portal
społecznościowy – który stara się wychodzić
poza społecznościowy charakter i jedynie
udostępnianie treści, co umożliwić ma stworzenie małych e-sklepów opartych o serwis.
Większość z nich wciąż znajduje się w fazie testów, ale część już umożliwia użytkownikom realizację procesu zakupowego od
znalezienia określonego towaru, aż po jego
nabycie. Jeśli eksperyment związany z uruchomieniem nowej usługi się powiedzie,
właściciele e-sklepów będą mogli już nie
tylko promować swój produkt za pomocą
Facebooka. Z kolei sam Facebook w przyszłości bez wątpienia będzie mógł mieć większy udział procentowy w zyskach ze sprzedaży towarów sprzedawanych za swoim
pośrednictwem.

Regały STOW w komorach chłodniczych
ÔÔ Źródło: STOW Polska

Z końcem maja firma Stow ukończyła
montaż instalacji regałowej w nowo powstałej chłodni spółki VF Concept z Janowa Lubelskiego. Projekt przewidywał
wyposażenie łącznie 4 komór składowych,
w których przechowywane będą mrożone
owoce.
Dwie z nich firma wyposażyła w regały
satelitarne Stow Atlas z uwagi na optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni
mroźni, jak również jednorodność skła-

dowych produktów. Do obsługi regałów
przewidziano 4 platformy samojezdne,
dedykowane do pracy w temperaturze do
-30 C.
W pozostałych dwóch pomieszczeniach
zamontowano regały przesuwne Stow
Mobile, które zapewniają selektywny charakter magazynu z możliwością indywidualnego dostępu do każdej z palet. Łączna
pojemność obu systemów regałowych to
ponad 7 400 palet i oktabinów.

Trustwave - globalny dostawca usług i produktów związanych z bezpieczeństwem informatycznym - rozszerzył dotychczasową umowę najmu 1 000 mkw. w Prosta Office Centre
o dodatkowe 1 400 mkw. powierzchni biurowej.
Firmę w procesie negocjacji warunków najmu
wspierali eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL.
Anna Krześniak, Starszy Konsultant w Dziale
Reprezentacji Najemcy, JLL, komentuje: „Zadowolona ze swojej siedziby firma Trustwave, rozszerzyła powierzchnię biurową wynajmowaną
w budynku Prosta Office Centre do 2400 mkw.
Decyzja ta potwierdza możliwość elastycznego
rozwoju, jaką obiekt daje swoim najemcom.
Trustwave docenia komfortowe środowisko
pracy i dogodną lokalizację oferowane przez
biurowiec, jak również elastyczność właściciela”.
Prosta Office Centre to budynek biurowy położony w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie. Oferuje ponad 18 000 mkw. wysokiej
jakości powierzchni w ramach dziesięciu kondygnacji oraz trzypoziomowy podziemny parking. Budynek oddano do użytku w 2007 r. Jednym z głównym atutów projektu Prosta Office
Centre jest jego doskonały dostęp do środków
transportu publicznego. Budynek znajduje się
zaledwie 300 metrów od stacji metra Rondo Daszyńskiego i 20 minut jazdy od lotniska Okęcie.
Prosta Office Centre niedawno otrzymał certyfikat BREEAM In-Use International na poziomie
bardzo dobrym w kategorii jakość zarządzania
(building management). Właścicielem budynku jest CBRE Global Investors.
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ENERGOOSZCZĘDNIE I EKOLOGICZNIE

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Deweloper i inwestor nieruchomości logistycznych, Panattoni Europe, ukończył nowy obiekt logistyczny dla firmy BLG LOGISTICS
w Bremie, który jest częścią Bremeńskiego Centrum Ruchu Towarowego, największego i najważniejszego terminalu towarowego na terytorium Niemiec. Do tej pory firma BLG wykorzystywała już powierzchnię ok. 180 000 m 2 w Bremie do celów logistyki
części samochodowych. Panattoni Europe zrealizował nowy kompleks obejmujący ok. 30 000 m 2 powierzchni użytkowej oraz
ok. 1600 m 2 powierzchni biurowo-socjalnej. W negocjacjach warunków najmu pośredniczyła agencja Logivest GmbH z Monachium.
Deweloper powierzchni logistycznych zainwestowałw ten projekt sumę
przekraczającą dziesięć milionów
euro. „Możliwość realizacji obiektu tej
wielkości w takiej lokalizacji stanowi
znaczący krok w ekspansji naszej firmy
w Niemczech”, wyjaśnia Sönke Kewitz
, Partner Zarządzający Panattoni Europe. „Zgodnie z projektem w Bremie
powstał energooszczędny budynek
dostosowany do wymagań firmy BLG,
a także odpowiadający najnowszym
standardom budownictwa ekologicznego.”
Zaprojektowany według wytycznych budownictwa zrównoważonego obiekt uzyskał srebrny certyfikat
Niemieckiej Rady ds. Budownictwa
Zrównoważonego (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB).
Obiekt wyróżnia m.in. instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej,
projekt architektoniczny zapewniający optymalne wykorzystanie światła dziennego w jego wnętrzu, wspomagany przez oświetlenie LED hali
oraz wielkopowierzchniowe świetliki
dachowe, a także izolacja budynku
przewyższająca wymagania aktualnie
obowiązujących przepisów w zakresie energooszczędności. Frank Sturm,
CEO firmy BLG, komentuje: „Jesteśmy
zachwyceni, mogąc przyczynić się
do poprawy bilansu energetycznego
naszym nowym obiektem. Nowa powierzchnia logistyczna oznacza rozwój
naszej działalności i bardziej efektywne wykorzystanie naszego potencjału.
Ponadto dzięki niej będziemy mogli
lepiej spełniać oczekiwania naszych
nowych i obecnych klientów.”
Logistyka części samochodowych
firmy BLG obejmuje zindywidualizowane planowanie i kontrolę procesów
logistycznych w połączeniu z zarządzaniem przepływu wszystkich towarów
i informacji. Firma stawia sobie za zadanie kreowanie rozwiązań optymalnych
dla klientów a jednocześnie rozwijanie zrównoważonych procesów zgodnie z wytycznymi Zielonej Logistyki.

Obiekt w Bremie zajmuje największą
powierzchnię i stanowi serce pionu logistyki części samochodowych BLG. To
właśnie stąd firma wysyła części i komponenty do wszystkich zamorskich
linii montażowych. Co roku ponad 40
tysięcy kontenerów zapełnionych częściami samochodowymi trafia na linie

produkcyjne w Azji, Ameryce i Afryce
w modelu dostaw just-in-time. Po rozbudowie fabryki Mercedesa w Pekinie liczba kontenerów wysyłanych do
samych Chin wzrośnie do 20 tysięcy.
Części i komponenty pochodzą z zakładów Mercedesa w Niemczech a także od kilkuset dostawców.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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REKORDOWA TRANSAKCJA GOODYEAR

ÔÔ Źródło: Goodyear Foto: Goodyear

Firma Goodyear Dunlop Tires Operations S.A, amerykański producent opon samochodowych podpisał umowę najmu powierzchni magazynowej na 56 000 mkw. w Centrum Logistycznym T.C. Dębica w Tarnowie. Umowa zakłada przedłużenie najmu obecnie
zajmowanej powierzchni oraz powiększenie o nowobudowany magazyn. Dział Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych
firmy CBRE doradzał w tej transakcji. Transakcja należy do puli rekordowych umów najmu powierzchni magazynowej, przy
których pośredniczyła agencja doradcza.
Beata Hryniewska (na fotografii), Dyrektor, Dział Powierzchni Magazynowych
i Przemysłowych w CBRE, komentuje:
„Centrum Logistyczne w Tarnowie jest
przykładem obiektu typu build-to-suit,
którego przede wszystkim lokalizacja
a także parametry techniczne zostały ściśle podporządkowane potrzebom najemcy. Obiekty BTS reprezentują bardzo silny
segment rynku – aktualnie powierzchnie
„szyte na miarę” stanowią niemal 30% całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce.
Co więcej, ten segment rynku w dalszym
ciągu prężnie się rozwija. Potwierdzeniem
jest transakcja zawarta z firmą Goodyear,
która przedłużyła działalność w obiekcie

w Tarnowie oraz zdecydowała się na jego
rozbudowę o kolejne 10 000 mkw. Obiekty BTS są dobrą alternatywą dla przedsiębiorstw zainteresowanych ulokowaniem
swojej dzialalności w słabiej rozwiniętych
regionach magazynowych Polski. Obecnie rejon Polski południowo-wschodniej dysponuje niewielkim zasobem powierzchni magazynowej, a lokalny rynek
nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie spekulacyjnych inwestycji deweloperskich.
Inwestycje o charakterze build-to-suit
mogą być receptą na pobudzenie rozwoju rynku powierzchni magazynowych
w tym regionie Polski.”

GENERALNY WYKONAWCA
MLP LUBLIN

ÔÔ Źródło: MLP Group

Firma Budowlana Antczak z Kalisza została generalnym wykonawcą części centrum
logistycznego w specjalnej strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie. Inwestorem jest MLP Group S.A. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2015
roku. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Erazma Plewińskiego 18 w Lublinie,
w bliskiej okolicy obwodnicy miasta. W ramach projektu powstanie hala o powierzchni 5650 mkw., jednokondygnacyjny budynek biurowy o pow. 334 mkw. oraz
infrastruktura komunikacyjna w postaci dróg, placów manewrowych i parkingów
o łącznej powierzchni 7500 mkw. Autorem koncepcji architektonicznej jest firma DST
sp. z o.o. z Bielska-Białej. Prace na placu budowy wystartowały na początku lipca,
a ich zakończenie planowane jest na grudzień 2015 roku.
- FB ANTCZAK posiada duże doświadczenie w realizacji obiektów tego
typu. W naszym portfolio znajduje się
także sporo inwestycji wykonanych
w specjalnych strefach ekonomicznych, szczególnie w tej najbliższej
nam, kaliskiej. Wiedza i doświadczenie, które zdobyliśmy przy okazji tych
realizacji sprawia, że dla inwestorów
jesteśmy dobrym partnerem do rozmowy – znamy ich oczekiwania i wiemy, jak najlepiej im sprostać. Współpraca z MLP Group na Lubelszczyźnie
to kolejny dowód na to, że profesjonalizm i zaufanie są kluczowymi czynnikami w relacjach biznesowych – komentuje Marcin Antczak, wiceprezes
FB ANTCZAK.

Docelowo na terenie MLP Lublin powstanie kompleks obiektów magazynowo–produkcyjno – biurowych wraz
z infrastrukturą techniczną, wspólnymi
powierzchniami i układem komunikacyjnym. Powierzchnia przeznaczona
na wynajem wyniesie ok. 55 tys. mkw.
Pierwszymi najemcami powierzchni
w MLP Lublin są ABM Greiffenberger
Polska oraz Stokrotka Sp. z o.o. MLP
Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Aktualnie rozwija
sześć parków logistycznych: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP
Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin.
Docelowa powierzchnia w tych inwestycjach sięga 775 tys. mkw.

Operacja ratunkowa DSV
ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

Globalna współpraca z MAN Diesel &Turbo, to
ponad 250 ton frachtu lotniczego w stałej obsłudze. Zaledwie kilka miesięcy później operator stanął przed swoim pierwszym wyzwaniem
w zakresie rozwiązania sytuacji kryzysowej jednego z odbiorców części swojego klienta.

Ogromny statek utknął w wyniku awarii u wybrzeży Bahamów. Każdy dzień jego przestoju generował
koszty rzędu 1,5 mln DKK, czyli w przeliczeniu ponad
800 zł dziennie. Aby usunąć usterkę niezbędna była
wymiana części, która ważyła bagatela 600 kg i mierzyła 8 metrów długości, a transport specjalny towaru o takich gabarytach był dodatkowo utrudniony
długim weekendem. Zespół project cargo radził już
sobie jednak nie z takimi wyzwaniami. Niezbędny
element został wysłany wprost z siedziby MAN Diesel & Turbo w Frederikshavn w Danii, przez Luxemburg do Miami, a następnie lokalnym samolotem
transportowym na Bahamy. Już we wtorek po długim weekendzie statek był gotowy do dalszej drogi.

Chronometr wydarzeń

10

„Festiwal Darmowej Dostawy”
ÔÔ Źródło: InPost

USŁUGI AMAZON FRESH

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Akcja pod nazwą „Festiwal Darmowej Dostawy”
ma na celu promocję płatności bezgotówkowych
przy odbiorze przesyłek ze sklepów internetowych,
oferujących dostawę zamówionych towarów w ramach sieci Paczkomatów® InPost. W okresie wakacyjnym, przesyłki z wybranych sklepów zamówione do Paczkomatów®, będą zwolnione z kosztów
dostawy – pod warunkiem opłacenia ich kartą lub
poprzez elektroniczny portfel MasterPass. Wśród
partnerów, którzy do tej pory zgłosili chęć udziału
w akcji, znaleźli się m.in.: Answear, BdSklep, Endo,
Nexterio i Wittchen. Kolejni uczestnicy będą dodawani do listy, która znajduje się na stronie internetowej przedsięwzięcia http://darmowadostawa.
paczkomaty.pl
„Usługa MasterPass to narzędzie, będące odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują nie
tylko wygody odbioru przesyłek, ale także swobody
w wyborze dogodnej formy płatności. Zaletą tego
rozwiązania jest możliwość uregulowania płatności
za pobraniem, czyli w momencie, kiedy zamówienie
fizycznie znajdzie się w Paczkomacie®. Transakcja
realizowana jest za pomocą dedykowanego serwisu internetowego, który jest w pełni zintegrowany
z naszymi maszynami. Wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z MasterCard to bez wątpienia
ważny krok w kierunku popularyzacji naszych usług
zarówno w Polsce, jak i na innych zagranicznych rynkach e-commerce” - podsumowuje Maciej Padjas,
Dyrektor Marketingu Paczkomatów® InPost

Amazon jeszcze we wrześniu planuje uruchomić w Londynie swoje usługi
Amazon Fresh, czyli dostawy produktów spożywczych zakupionych online.
Informacje takie opublikowały m.in. The Telegraph UK oraz The Times podsumowując, że plany „są na zaawansowanym etapie”, ale Amazon do tej pory nie
skomentował tych doniesień.
nościowych jest nieunikniona, jednak
wymaga starannie opracowanej technologii oraz zaplecza logistycznego. Biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia właściwych warunków
przechowywania oraz krótki okres
przydatności produktów, niezwykle
istotne jest zachowanie wysokich
standardów dostawy. InPost również
prowadzi zaawansowane prace nad
wdrożeniem rozwiązania dla branży
spożywczej, a dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie e-commerce
oraz rozbudowanej sieci Paczkomatów® InPost, które gwarantują najwyższy poziom jakości dostawy i dostępność 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu, jesteśmy w stanie
Zważając na rosnący udział sektora dostosować naszą usługę do potrzeb
spożywczego w rynku e-commerce najbardziej wymagających klientów.
nie dziwi nas, że tak duży gracz, jakim Jeszcze w tym roku planujemy wdrojest Amazon, rozszerza usługi dedyko- żyć nową ofertę na rynek” - dodaje
wane tej branży na kolejne rynki. Au- Rafał Brzoska.
tomatyzacja dostaw produktów żywSam fakt, że Amazon może wprowadzić w Londynie usługi Amazon Fresh
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy
miał już wpływ na rynek. Ceny akcji
Ocado (internetowy supermarket) na
nowojorskiej giełdzie spadły pod koniec ubiegłego tygodnia, gdy do maklerów dotarły plotki na temat planów
Amazon. Jeśli firma uruchomi swoje
usługi w Londynie we wrześniu, będzie to wejście na rynek w atrakcyjnym momencie dla dostaw zakupów
spożywczych. W ciągu ostatnich tygodni kilku kluczowych graczy, w tym
Tesco i Grupa John Lewis, zmieniło politykę darmowych dostaw oraz zwiększyło ceny usług click&collect.

Zmiany kadrowe w Skanska Residential Development

Partnerska umowa

ÔÔ Źródło: Skanska Foto: Skanska

ÔÔ Źródło: Bisnode Polska

Od 1 lipca br. stanowisko dyrektora sprzedaży
w Skanska Residential Development Poland
objął Michał Witkowski. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż, obsługę klienta i zarządzanie
nieruchomościami spółki w Polsce. Dotychczasowy dyrektor sprzedaży i marketingu Jakub
Zagórski będzie pełnił, jak do tej pory, obowiązki dyrektora marketingu i komunikacji dla
projektów mieszkaniowych Skanska.
Michał Witkowski przez osiem lat zajmował
stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu
w Atlas Estates, spółce giełdowej inwestującej
w nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W Skanska Residential Development Poland, firmie deweloperskiej realizującej wysokiej jakości projekty mieszkaniowe,
będzie odpowiadał za wdrożenie i realizację
strategii sprzedażowych projektów. Obecnie
Skanska realizuje dwie inwestycje – Park Ostrobramska na warszawskiej Pradze-Południe
oraz Osiedle Mickiewicza na styku Żoliborza
i Bielan, będące pierwszym w Polsce osiedlem
certyfikowanym w systemie BREEAM. Wszystkie projekty Skanska charakteryzuje doskonała
lokalizacja, funkcjonalny układ pomieszczeń i ciekawe rozwiązania w przestrzeni wspólnej.
Michał Witkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył także program
Executive MBA prowadzony przez Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Minnesota w USA.

Bisnode Polska podpisał trzyletnią umowę
partnerską na dostarczenie informacji gospodarczej z Grupą Onet.pl. Zawarte porozumienie pozwoli użytkownikom portalu Zumi.pl na
korzystanie z zasobów bazodanowych Bisnode Polska.
Na podstawie zawartej umowy Bisnode Polska zapewni użytkownikom serwisu Zumi.pl
dostęp do informacji teleadresowych wyszukiwanych w portalu firm. „Dane przekazywane przez Bisnode zostały zaimplementowane
w serwisie Zumi.pl, będącym częścią Grupy
Onet.pl. Dostęp do nowych danych i ich codzienna aktualizacja z całą pewnością będzie
stanowić dla naszych klientów znaczną wartość dodaną.” - mówi Robert Zarański, Dyrektor Zumi i produktów e-commerce w Grupie
Onet.pl.
„Dzięki współpracy Grupy Onet.pl z Bisnode użytkownicy portalu Zumi.pl zyskują możliwość szybkiego i bezpłatnego dostępu do
podstawowych danych o 3 500 000 firmach.
Jestem przekonana, że lokalizator zumi.pl to
obecnie najbardziej aktualne narzędzie teleadresowe w Polsce.” – dodaje Ewa Suchta, dyrektor marketingu i PR w Bisnode Polska.
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WYBOROWA S.A. W LUMENIE

ÔÔ Źródło: JLL

Firma Wyborowa S.A. należąca do Grupy Pernod Ricard wprowadzi się do budynku biurowego Lumen, zajmując prawie 3000
mkw. na 11. piętrze. W transakcji najmu firma JLL reprezentowała właściciela budynku, podczas gdy BNP Paribas Real Estate
Poland doradzał po stronie Wyborowa Pernod Ricard.
„Wyborowa SA zawsze tworzyła innowacyjne miejsca pracy przy udziale najlepszych
projektantów i inżynierów. W nowym biurze będziemy mieli możliwość zorganizowania nowoczesnego i komfortowego
miejsca pracy dla naszego zespołu. Przestrzeń ta w pełni odzwierciedli naszą wyjątkową kulturę organizacyjną i przyjazne
środowisko pracy”, informuje Izabela Nowikowska, Dyrektor HR oraz Członek Zarządu
Wyborowa SA.
Wyborowa S.A. to jeden z największych
producentów oraz dystrybutorów alkoholi w Polsce, część globalnego koncernu Pernod Ricard, obecnego na ponad
80 rynkach świata. „Wyjątkowy charakter
działalności Wyborowa S.A. postawił przed

nami liczne wyzwania w identyfikacji lokalizacji i układu przestrzeni odpowiadających potrzebom klienta. Dzięki wsparciu
naszego zespołu wszystkie cele finansowe
i niefinansowe zostały osiągnięte. Jesteśmy pewni, że wybrany budynek w pełni
odzwierciedla strategię firmy Wyborowa
Pernod Ricard na najbliższe lata”, komentuje Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor
Zespołu Reprezentacji Najemcy w Dziale
Powierzchni Biurowych firmy BNP Paribas
Real Estate Poland.
Wyborowa S.A. przeniesie się do nowej
siedziby w marcu 2016.
Arnaud Burlin, Dyrektor Zarządzający
w Europie Centralnej, Unibail-Rodamco, firmy zarządzającej budynkami Lumen i Sky-

Wielka Nagroda dla BT Levio serii P
ÔÔ Źródło: TOYOTA Foto: TOYOTA

Udane wózki paletowe BT Levio serii P są
jednym z faworytów jury konkursu o Wielką
Nagrodę za Wzornictwo w Szwecji. Nowe
elektryczne wózki paletowe Toyota znalazły
się w wąskim gronie 5 finalistów tego wyjątkowego szwedzkiego konkursu, w którym
oceniany jest zarówno sukces komercyjny,
jak i wzornictwo produktu. Wózki z tej serii
już zostały uhonorowane nagrodami iF Design 2015 oraz Red Dot 2015.
Elektryczne wózki paletowe BT Levio serii
P z platformą dla operatora odnoszą sukcesy od czasu ich wprowadzenia na rynek
w 2014 roku. Dzięki dużej liczbie sprzedanych egzemplarzy produkt ten zwiększył
udział w swoim segmencie. Wózki BT Levio serii P sprawdzają się zarówno w miejscach wymagających dużej wydajności, jak
i w ograniczonej przestrzeni, gdzie atutem
są ich kompaktowe wymiary.
Wózki BT Levio serii P zaprojektowane w centrum projektowym firmy Toyota
w Szwecji cechuje przede wszystkimi prostota. Oszczędne i minimalistyczne wzornictwo sprawia, że wózek prezentuje się
atrakcyjnie i zapewnia operatorowi doskonałą widoczność. Pomysłowa i kompaktowa
maszyna jest jednocześnie bardzo zwrotna
i wygodna dla operatora. Unikatową w skali
rynku cechą tych wózków jest regulowany
dyszel, którego ustawienie można dopasować do postury operatora.
Wielka Nagroda za Wzornictwo jest przyznawana co roku przez stowarzyszenie pracodawców Svenska Teknikföretagen. O na-

light, mówi: „Uzyskane w ostatnim czasie
zielone certyfikaty i ciągłe udoskonalanie
istniejących obiektów pokazuje dbałość
o środowisko naturalne, komfort i dobre
samopoczucie osób pracujących w naszych budynkach. Decyzja tak prestiżowego najemcy jak Wyborowa S.A potwierdza
mocne strony obiektu – dobry standard
i lokalizację”.

Leasing zwiększa
dostępność samochodów
ÔÔ Źródło: Raiffeisen Leasing

grodę mogą ubiegać się szwedzkie firmy
oraz podmioty, które opracowują dla nich
wzornictwo produktów. Wyjątkowość nagrody polega na tym, że jakość wzornictwa
nie jest jedynym kryterium – jury bierze
pod uwagę także komercyjny sukces produktu.
Już sama obecność finale konkursu
o Wielką Nagrodę za Wzornictwo jest zaszczytem. Spośród tegorocznych zgłoszeń
tylko 60 produktów spełniło wymagania jakościowe. Z tej grupy jury odrzuciło
jeszcze 30 zgłoszeń i ostatecznie wybrało 5 finalistów. Animowaną prezentację
zakwalifikowanego do finału wózka BT
Levio z serii P można obejrzeć na stronie
www.storadesignpriset.se

Ze względu na rosnące ceny nowych samochodów, Polacy coraz częściej sięgają po
pojazdy używane. Jednak nie musi tak być,
dostępne obecnie na rynku formy finansowania sprawiają, że nowym autem może
jeździć niemal każdy z nas. Jak pokazują najnowsze dane rynkowe, ceny nowych aut na
polskim rynku wzrosły o około 2 proc. w skali
roku. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w wyborach konsumentów. W 2014
roku sprzedano w Polsce ponad 300 tysięcy
nowych samochodów, podczas gdy na rynku
pojazdów używanych sprzedaż wyniosła aż
2,4 mln.
Statystyki Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców wskazują na to, że nadal wielu Polaków wybór pomiędzy samochodem
nowym, ale droższym, a używanym, lecz
tańszym, rozstrzyga na korzyść tego drugiego. Tym bardziej, że auta używane często
kuszą lepszym wyposażeniem w porównaniu z nowymi samochodami oferowanymi
w podobnej cenie. Według innych danych,
Polacy mają obecnie wyższe wymagania co
do używanych pojazdów – szukają aut wyższej klasy, lepiej wyposażonych, w lepszym
stanie technicznym i bez zarzutów co do
stanu prawnego. Jednak w przypadku samochodu używanego należy wziąć pod uwagę
wyższe ryzyko częstych napraw, wymiany
części i serwisowania, co w ostatecznym rozrachunku może znacząco podnieść koszty.
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PRZEWOŹNIK DROGOWY Z UBEZPIECZENIEM

ÔÔ Źródło: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Foto: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Uszkodzenie lub kradzież przesyłki to szkody, z którymi powinien się liczyć każdy przewoźnik drogowy. Przed przykrymi zdarzeniami ciężko się uchronić, ale posiadając dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można zapewnić sobie rekompensatę
finansową na pokrycie niezaplanowanych, często wysokich, wydatków. W towarzystwie ubezpieczeń Gothaer dostępne jest
ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego dla firm zajmujących się przewozem towarów, które nie posiadają licencji transportowej.

- Wśród małych, rodzinnych firm przewozowych przyjęło się, że firma w pierwszej
kolejności powinna zadbać o odpowiedni
środek transportu oraz doświadczonego
kierowcę, a ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego jest zbędnym wydatkiem.
Ale, aby transport przebiegał spokojnie

i bez zbędnego stresu, niezbędne jest
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.
Standardem rynkowym jest polisa dla
przewoźników posiadających licencję
transportową. Gothaer, w odpowiedzi na
oczekiwania polskiego rynku przewoźników drogowych, rozszerzył ofertę ubezpieczeń transportowych o ubezpieczenie OC przewoźnika bez licencji – mówi
Sławomir Deliś, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Transportowych
w Gothaer TU S.A.
Gothaer kieruje ubezpieczenie do
podmiotów nie posiadających licencji
transportowej, świadczących usługi przewozowe samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej
3,5 tony. W ramach umowy, przewoźnik

otrzymuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do odpowiedzialności wynikającej z tytułu szkód
polegających na ubytku, uszkodzeniu
lub utracie przesyłki w przewozie drogowym. Takie szkody mogą nastąpić np.
w wyniku rabunku, rozboju lub kradzieży. Ubezpieczenie obowiązuje w oparciu
o przepisy prawa przewozowego, Konwencji o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR)
lub, w przypadku przewozu krajowego
(kabotażu) wykonywanego na terenie
państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwecji, Szwajcarii,
aktów prawnych państwa wykonywania
umowy przewozu.

REKLAMA
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Ogólny wzrost światowego rynku pocztowego
ÔÔ Źródło: InPost

International Post Corporation (IPC) –
stowarzyszenie największych operatorów pocztowych z całego świata - ogłosiło, że globalny sektor pocztowy po raz
czwarty raz z rzędu odnotował ogólny
wzrost przychodów w 2014 roku, co wynika między innymi ze wzrostu wolumenu paczek generowanych przez e-commerce. Wstępne wyniki wykazały ogólny
wzrost rok do roku na poziomie 2,9%.
Dane potwierdzają pozytywny trend
dla całego sektora pocztowego, chociaż
dynamika jest niższa niż w poprzednich latach: w 2013 roku wyniosła 3,7%,
a w 2012 roku 3,9%. Wzrost w Europie
wyniósł 1,4%, w regionie Azji i Pacyfiku
3,9%, a w Ameryce Północnej 3,2%. Operatorzy pocztowi ze wschodzących gospodarek zaprezentowali silny wzrost na
poziomie 8%, co można wyjaśnić między
innymi szybszym wzrostem gospodarczym i dynamicznie zwiększającym się
e-handlem.

„Nieprawdą okazuje się powszechne przekonanie, że tradycyjne listy odchodzą do lamusa, a sektor pocztowy notuje spadki. Warto zauważyć, że operatorzy pocztowi mają
szansę także w innych segmentach takich,
jak listy polecone generowane m.in. przez
administrację publiczną, czy dynamicznie
rozwijający się e-commerce. Zaprezentowane dane za 2014 rok potwierdzają, że strategia opierająca się dywersyfikacji usług oraz
jednoczesnym wprowadzaniu innowacji do
podstawowej działalności przynosi oczekiwane rezultaty. Przykład owocnej współpracy InPost z Allegro w zakresie obsługi
e-commerce pokazuje, że kluczowe jest zaoferowanie kompletnego rozwiązania, które
charakteryzuje się niską ceną, szybkością
realizacji oraz gwarantowanym darmowym
zwrotem. Zrozumienie oczekiwań rynku
i elastyczność oferty pozwoli operatorom
pocztowym zagospodarować ogromną
część tego wciąż powiększającego się rynku” - dodaje Rafał Brzoska.

INPOST Z NOWYM DORADCĄ ZARZĄDU

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce – w związku z dynamicznym rozwojem spółki wzmacnia zespół menedżerski. Od 15 czerwca 2015 roku
funkcję doradcy zarządu pełni Tom Ruhan – prawnik i wieloletni działacz w organizacjach branżowych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Tom Ruhan ma wieloletnie doświadczenie
w zakresie regulacji prawnych oraz transakcji M&A. W latach 2003-2014 piastował stanowisko Głównego Dyrektora ds. Prawnych
i Akwizycji w firmie Netia, w której pełnił również funkcję członka zarządu. Na przestrzeni
lat doprowadził do ogromnego wzrostu
przychodów Netii z tytułu usług regulowanych na rynku telekomunikacyjnym, istotnie
rozszerzając dostęp spółki do produktów
regulowanych oraz usług ‘ostatniej mili’. Jako
przedstawiciel Netii aktywnie uczestniczył
w sporach z regulatorem, za każdym razem
akcentując konieczność liberalizacji rynku
usług telekomunikacyjnych.
W 2014 roku Netia zawierała ugody z operatorem Orange Polska. Sprawa związana
była z nadużywaniem przez Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) pozycji
dominującej na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do internetu. Komisja Europejska – na bazie dowodów dotyczących
nadużyć skompletowanych przez Netię
– przychyliła się do argumentacji operatora,
a Orange – po wielu latach toczących się postępowań, w wyniku ugody – przekazał Netii
145 mln zł rekompensaty.

‘Pocztowe Wybrzeże’
kusi atrakcjami
ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Bezpłatne WiFi, komfortowa strefa leżaków i parasoli czy plażowe przedszkole – to tylko niektóre
z atrakcji czekających na turystów odwiedzających ‘Pocztowe Wybrzeże’ w Sopocie. W jednym
z najpopularniejszych letnich kurortów w Polsce
ruszyła wakacyjna akcja, której partnerami są:
Poczta Polska, Bank Pocztowy i Envelo.

Plażowy, rodzinny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy ‘Pocztowe Wybrzeże’ – zlokalizowany w nadmorskiej scenerii Fit&Family Beach Sopot przy wejściu na plażę nr 15 i 16 – to doskonała
przestrzeń zarówno do relaksu, jak też aktywności
sportowych i rodzinnych zabaw na świeżym powietrzu.
– ‘Pocztowe Wybrzeże’ to zupełnie nowe miejsce na plażowej mapie Polski. – podsumowuje
Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty
Polskiej.

Tom Ruhan przez wiele lat działał
również w organizacjach wspierających
działalność gospodarczą w Polsce oraz
za granicą, między innymi w Krajowej
Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), gdzie pełniąc funkcję
wiceprzewodniczącego sekcji operatorów telekomunikacyjnych – zajmował się
przeglądem i poprawą regulacji prawnych na rzecz operatorów telekomunikacyjnych. Obecnie jest członkiem zarządu
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
(PIKE).
W latach 2010-2014 Tom Ruhan należał
także do Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA - European
Do największych osiągnięć nowego Competitive Telecommunications Assodoradcy InPost zalicza się także akwizycję ciation), w której był przewodniczącym
ponad 50 spółek, które zostały następnie Rady Dyrektorów ECTA. W ramach swoich
przyłączone do innych jednostek opera- obowiązków prezentował przed unijnymi
cyjnych Grupy Netia, a także konwersje komisarzami stanowiska operatorów teopłat koncesyjnych Netii. Karierę zawo- lekomunikacyjnych – w tym Netii – umacdową zaczynał jako doradca w jednej niając pozycję firm przy przygotowaniu
z największych polskich kancelarii War- regulacji dla rynku usług telekomunikadyński i Wspólnicy, w której pracował 12 cyjnych.
lat.
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UROCZYSTE ABSOLUTORIUM WSL

ÔÔ Źródło: WSL Foto: WSL

Ponad 300 absolwentów Wyższej Szkoły Logistyki w minioną sobotę świętowało zakończenie studiów. Aula Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM w Poznaniu wypełniła się po brzegi licencjatami i magistrami logistyki i zarządzania oraz ich wzruszonymi rodzinami i przyjaciółmi.
-Sobotnie symboliczne zakończenie studiów przebiegło w bardzo podniosłej atmosferze. Pierwsze życzenia i gratulacje
absolwentom złożył w swym przemówieniu Rektor WSL, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. Zapewniając o dalszym wsparciu uczelni, życzył młodym
logistykom przede wszystkim satysfakcji
z podejmowanych wyborów zawodowych i wielu możliwości rozwoju swoich
pasji.
Za szanse i możliwości, jakie studentom stworzyła uczelnia podziękowała
w swym wystąpieniu licencjat Mirella
Gierwatowska – prezes Studenckiego
Naukowego Koła Logistyki Corlog. Ab-

solwentka podkreśliła wagę relacji, które
w ciągu studenckich lat udało się zbudować. Życzyła wszystkim swym koleżankom i kolegom owocnego czerpania
z dotychczasowych doświadczeń i przekuwania zdobytej wiedzy w zawodowy
i osobisty sukces.
Absolutorium to okazja do nagrodzenia tych, którzy wyróżnili się wynikami w nauce i zaangażowaniem w życie
uczelni. Za osiągnięcia w nauce na studiach I stopnia wyróżnienia otrzymali:
Mirella Gierwatowska, Hubert Kowal,
Renata Rotman i Magdalena Czyżewska.
Wśród magistrów, najwyższe średnie
ocen osiągnęli: Martyna Chojnacka-For-

czek i Łukasz Forczek. Za aktywne działanie na rzecz rozwoju studenckich kół naukowych nagrody wyróżniono: Mirellę
Gierwatowską, Karolinę Lange i Marcina
Malewicza.

Centrum obsługi procesów biznesowych

Poczta Polska paczkami silna

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Wykres: Poczta Polska

UPS ogłosił otwarcie nowego centrum obsługi procesów biznesowych (Global Business Services Center, GBS) w Łodzi – jest to
drugie tego typu centrum w kraju. Nowy
obiekt potwierdza duże zaangażowanie
UPS w inwestycje w Polsce – dzięki któremu w 2015 roku w regionie powstanie
130 dodatkowych miejsc pracy. Ponadto
w przyszłości można spodziewać się zwiększenia zatrudnienia w działach finansów
i księgowości.
„Polska jest ważnym rynkiem zarówno dla
UPS, jak i dla naszych klientów” – powiedziała Carol Brolley, wiceprezes GBS UPS. „Nowy
obiekt w Łodzi pozwoli zwiększyć efektywność naszych działań administracyjnych

w całej Europie, co pozytywnie wpłynie na
poprawę jakości i standaryzację procesów.
Dzięki temu będziemy również mogli zaoferować nowe miejsca pracy dla mieszkańców
Łodzi i okolic.”
W uroczystości inauguracyjnej udział wziął
wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak. UPS reprezentowali Carol Brolley, wiceprezes UPS
GBS i Ken Scott, starszy dyrektor ds. finansów.
GBS, spółka należąca do UPS, oferuje usługi wspólne na poziomie międzynarodowym
z zakresu obsługi klienta, księgowości i informacji. Firma otworzyła swoje pierwsze centrum GBS w Polsce w 2006 roku we Wrocławiu, gdzie obecnie zatrudnionych jest ponad
600 osób.

Poczta Polska konkuruje na rynku o miano wiodącej firmy w segmencie paczkowo-kurierskim.
W marcu 2015 operator narodowy ogłosił 5-letnią strategię rozwoju, zakładającą m.in. 100 proc.
wzrost przychodów w segmencie paczek, przesyłek kurierskich i usług logistycznych dla branży
eCommerce.
Zaledwie kwartał po ogłoszeniu planów rynkowych, Poczta Polska może pochwalić się rekordowymi jak dotychczas wynikami pod względem
wolumenu obsługiwanych przesyłek. Co więcej –
planowane na IIIQ 2015 uruchomienie usługi ‘paczka on-line’ dodatkowo wzmocni pozycję operatora
narodowego w segmencie paczkowo-kurierskim,
przybliżając Pocztę Polską do osiągnięcia przyjętych założeń strategicznych i tym samym uplasowania się w czołówce firm obsługujących krajowy
rynek paczkowy.

Paczka za paczką – wyniki Poczty Polskiej po
I półroczu 2015
W I półroczu 2015 roku Poczta Polska odnotowała łącznie 20 proc. wzrost wolumenu sprzedaży
usług KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) względem analogicznego okresu 2014 roku,
przy równoległym wzroście rynku na poziomie zaledwie 7 proc.
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MERLIN.PL ROZSZERZA OFERTĘ

ÔÔ Źródło: Merlin.pl

Merlin.pl – największy wielobranżowy sklep internetowy – zawarł umowę partnerską z Air Club Centrum Podróży, liderem nowoczesnych usług turystycznych. Partnerzy finalizują właśnie prace nad serwisem Merlin Wakacje – wirtualnym biurem podróży umożliwiającym wygodną i szybką rezerwację oraz zakup biletów lotniczych,
miejsc noclegowych i innych usług turystycznych. Uruchomienie serwisu to kolejny
etap umacniania pozycji spółki na rynku e-commerce.
Szeroki wybór produktów i usług zgromadzonych „pod jednym dachem” to
główny czynnik budujący przewagę
na rynku e-commerce. Dzięki podjęciu
współpracy z Air Club, Merlin.pl będzie
rozwijał zupełnie nową kategorię usług,
wychodząc do klientów z ofertą biletów
lotniczych oraz bogatym katalogiem
ofert turystycznych. Nowy serwis, Merlin
Wakacje, umożliwi wyszukanie, rezerwację i zakup biletów, wycieczek, noclegów
czy wypożyczenie auta. Użytkownicy
będą mogli również skorzystać z aktualnych promocji lotniczych.

Serwis Merlin Wakacje – a tym samym
wejście spółki na rynek usług turystycznych – to odpowiedź na bieżące potrzeby
e-konsumentów. Nowa usługa wpisuje się
także w aktualny trend rynkowy, zgodnie
z którym oferta e-sklepów będzie w najbliższych latach ulegała dalszej dywersyfikacji i specjalizacji.

Poziomy satysfakcji
ÔÔ Źródło: CHEP

CHEP – światowy lider w zakresie usług wynajmu
palet i kontenerów po raz czwarty przeprowadził
badanie satysfakcji klientów metodą NPS (Net
Promotor Score). Jak wynika z tegorocznego pomiaru, wykonanego wśród 450 firm współpracujących z CHEP ponad 80 procent respondentów
widzi firmę jako strategicznego partnera w zakresie współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw.
Już po raz czwarty CHEP Polska zdecydowało się
na zmierzenie poziomu satysfakcji swoich klientów metodą NPS.
Jakość, serwis i dział obsługi klienta to obszary
współpracy bardzo wysoko ocenione przez partnerów biznesowych CHEP Polska. Wynik tegorocznego badania metodą NPS wskazał, iż średni
poziom zadowolenia w tym zakresie wynosi ponad 85 procent. Ponad 80 % klientów CHEP widzi
firmę jako strategicznego partnera biznesowego.
Niezwykle wysoko w badaniu, klienci ocenili również dział obsługi klienta CHEP (Account Management).

Zmiany kadrowe w JLL

Wybory internautów

ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

ÔÔ Źródło: DHL Parcel

JLL nominuje Tomasza Olszewskiego i Tomasza Pucha na Dyrektorów Regionalnych
w strukturze firmy.
Tomasz Olszewski otrzymał awans na Dyrektora Regionalnego w Dziale Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych JLL. Tomasz ma
21 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
magazynowych i przemysłowych. W JLL odpowiada za rozwój usług i nadzorowanie projektów wynajmu tego typu projektów w Europie
Środkowo – Wschodniej, jak również kupna
i sprzedaży gruntów inwestycyjnych. Świadczy
strategiczne usługi doradcze na rzecz najemców – zarówno lokalnych firm, jak i globalnych
korporacji – z zakresu określania potrzeb, długofalowej strategii najmu, poszukiwania i wyboru najlepszej lokalizacji i negocjacji.

Według raportu „E-Commerce w Polsce.
Gemius dla e-Commerce Polska”, firma DHL
Parcel jest najczęściej wybieranym dostawcą
zakupów internetowych do domu lub pracy.
Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem
online. Zostało zrealizowane w kwietniu 2015
roku na grupie 1500 internautów w wieku 15
i więcej lat.

Tomasz Puch

Tomasz Olszewski

Tomasz Puch otrzymał awans na Dyrektora
Regionalnego w Dziale Rynków Kapitałowych
Nieruchomości Biurowych i Magazynowych
JLL. Tomasz ma 13 lat doświadczenia na rynku
nieruchomości komercyjnych. Zarządza zespołem ekspertów specjalizujących się w transakcjach kupna/sprzedaży obiektów biurowych
i magazynowych w Polsce. Jego główny obszar kompetencji to strategiczne doradztwo na
rzecz czołowych funduszy inwestycyjnych działających w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej. Tomasz współpracuje z właścicielami nieruchomości w procesach tworzenia strategii
sprzedaży oraz w ich imieniu prowadzi procesy
sprzedaży i pozyskania kapitału.

Przyjrzano się nie tylko osobom, które są
klientami sklepów czy aukcji online, ale również niekupującym – badano kim są i co mogłoby skłonić ich do dokonywania zakupów
w przyszłości. Przeanalizowano świadomość
marek w podziale na kategorie, przyjrzano się
preferowanym metodom płatności i sposobom dostawy.
- Wyniki tegorocznego badania Gemiusa to
bardzo dobra wiadomość nie tylko dla DHL
Parcel, ale także dla całej branży kurierskiej.
Polacy mają olbrzymi dostęp do internetu,
często większy niż obywatele takich krajów jak
Niemcy czy Francja, jednak nadal cechuje nas
dużo mniejsza ilość przesyłek zamawianych na
jednego mieszkańca. – Dyrektor Zarządzający
DHL Parcel, Igor Caban.
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MarcPol nadal w MLP Pruszków I
ÔÔ Źródło: MLP GROUP S.A. Foto: MLP GROUP S.A.

Polska sieć marketów spożywczych MarcPol przedłużyła umowę
wynajmu blisko 2,2 tys. mkw. powierzchni magazynowych w MLP
Pruszków I, należącym do MLP Group. Łącznie w dwóch parkach logistycznych, należących do MLP Group, MarcPol wynajmuje blisko
7,2 tys. mkw. powierzchni.
Ogólnopolska sieć handlowa MarcPol podpisała
z MLP Group umowę przedłużającą wynajem blisko
2,2 tys. mkw. powierzchni
w parku logistycznym MLP
Pruszków I. Całość wynajmowanej powierzchni została przeznaczona
na magazynowanie. Obecnie sieć marketów spożywczych wynajmuje
również powierzchnie w parku logistycznym MLP Pruszków II, należącym do MLP Group. Łącznie w parkach logistycznych MLP Group, MarcPol wynajmuje blisko 7,2 tys. mkw. powierzchni magazynowej.
MarcPol korzysta z powierzchni magazynowych MLP Group od 2012 r.
„Naszym celem jest zapewnienie najemcom oferty najlepiej odpowiadającej ich indywidualnym potrzebom. Cieszy nas fakt, że ten
wysiłek zostaje doceniony, a dotychczasowi najemcy chętnie przedłużają współpracę z MLP Group. To utwierdza nas w przekonaniu, że
nasze działania zmierzają w dobrym kierunku” – komentuje Radosław T.
Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group SA.
MarcPol S.A. powstał w 1988 roku. Obecnie jest największą polską
siecią handlową liczącą ponad 60 placówek, zbudowaną wyłącznie
w oparciu o polski kapitał.

Zarząd JLL - nowe stanowisko
Dyrektora Międzynarodowego
ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Globalny zarząd firmy doradczej
JLL ogłosił awanse na najwyższe
stanowiska w strukturze firmy.
Agata Sekuła (na fotografii) – Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych
Nieruchomości Handlowych JLL
w Europie Środkowo - Wschodniej
awansowała ze stanowiska Dyrektora Regionalnego na Dyrektora
Międzynarodowego (International
Director).
Agata Sekuła jest drugą osobą
i pierwszą kobietą w Europie Środkowo – Wschodniej z tytułem International Director, jak również jedną
z 45 kobiet na świecie zajmujących
tak wysokie stanowisko w JLL.
Agata Sekuła ma ponad 17 lat doświadczenia na rynku inwestycyjnym
w segmencie nieruchomości handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Brała udział zarówno w transakcjach, których przedmiotem były pojedyncze obiekty, jak i portfele nieruchomości, transakcjach typu „sale and
leaseback”, negocjowaniu kredytów, a także w strukturyzacji i pozyskiwaniu
kapitałów inwestycyjnych. Jest jednym z najbardziej uznanych ekspertów
na rynku nieruchomości handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej.
Zespół inwestycyjny pod jej kierownictwem sfinalizował transakcje o wartości ponad 7 mld euro.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Program Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt PolSEFF² pozwala na szeroko
pojętą modernizację energetyczną małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zarządzający centrami logistycznymi wykorzystują tę szansę, by unowocześnić swoje parki maszynowe.
Program Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt PolSEFF² pozwala na
szeroko pojętą modernizację energetyczną małych i średnich
przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zarządzający centrami logistycznymi wykorzystują tę szansę, by unowocześnić swoje parki
maszynowe.
Druga edycja PolSEFF, czyli Polskiego Programu Finansowania
Zrównoważonej Energii to program dopłat do poprawiających
efektywność energetyczną inwestycji wdrażanych przez małe
lub średnie przedsiębiorstwa. Uruchomioną w jego ramach linię kredytową o wartości 200 milionów euro przeznaczono do
podziału pomiędzy projekty realizujące działania modernizacyjne według wytycznych PolSEFF. Pieniądze można wykorzystać
zarówno na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
unowocześnienie linii produkcyjnych, jak i wymianę maszyn in- Energetyki, przedsiębiorca może uzyskać dotacje w wysokości
od 10 do 15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowatralogistycznych.
nie Kosztów Kwalifikowanych projektu. Wyższa wartość obowiąDWIE DROGI DO MODERNIZACJI
zuje w wypadku inwestycji obejmujących Audyt Energetyczny,
Program PolSEFF2 przewiduje dwie ścieżki uzyskania finan- którego zalecenia wdrożono w ramach realizowanego projektu.
Zakup i instalacja znajdujących się na „liście LEME” urządzeń
sowania. Większe, bardziej skomplikowane projekty wymagają
procedury standardowej. Zespół wykwalifikowanych inżynie- do sumy 250 tys. euro, kwalifikuje się do procedury uproszczorów ds. energetyki i ekspertów ds. finansów bezpłatnie wspiera nej. Przewiduje ona przyznanie kredytu na podstawie wniosku
wnioskodawcę w kompletowaniu wymaganej dokumentacji, i certyfikatu sprzętu dostępnych na stronie programu. W przyocenie techniczno-finansowej inwestycji i wykonaniu projektu. padku inwestycji bazującej na spisie zatwierdzonych produktów,
Specjaliści PolSEFF organizują również proces weryfikacji in- przedsiębiorca po zakończeniu projektu może ubiegać się o dowestycji oraz jej audyt energetyczny. Po zakończeniu projektu tację w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu na sfinani jego pomyślnej weryfikacji przez Certyfikowanego Eksperta ds. sowanie Kosztów Kwalifikowanych.

DWUCYFROWE WZROSTY NA RYNKU LEASINGUI

ÔÔ Autor: Andrzej Szymkiewicz

Rośnie znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce, potwierdzają to dane z I półrocza zaprezentowanie podczas konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu, w dniu 28 lipca br. w Warszawie. Branża leasingowa odnotowała 13,2% wzrost
wartości nowych kontraktów, a sfinansowane aktywa osiągnęły wartości niemal 24 mld zł. Nadal leasing jest, obok kredytu
głównym zewnętrznym źródłem finansowania inwestycji i zakupów.
Związek Polskiego Leasingu zrzesza firmy, które reprezentują 90
proc. rynku leasingu w Polsce, uznać zatem należy, że dane odzwierciedlają sytuacje finasowania inwestycji na rynku. W I półroczu 2015r. branża leasingu odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, a wartość aktywów wyniosła niemal
24 mld zł. We wszystkich raportowanych grupach, zanotowane
zostały wzrosty, co jest dobrym prognostykiem dla dalszego rozwoju rynku leasingu.
- Polski rynek leasingu rozwija się systematycznie od lat. Po
21,3% wzroście i wartości nowych umów na poziomie 42,8 mld
na koniec 2014, firmy leasingowe w pierwszym półroczu br.
wypracowały 13,2% wzrost odnoszący się do 24 mld wartości transakcji. Oczekujemy, że na koniec roku, zrównoważonym wzrost gospodarczy w dalszym ciągu będzie pozytywnie
wpływał na wyniki polskiej branży leasingowej – powiedział
Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Związku Polskiego Leasingu.
Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu, oferują
usługi, których leasing jest podstawowym instrumentem fi-

nansowym, w ten sposób sfinansowano 83,8% wszystkich aktywów. Struktura rynku finansowania inwestycji jest w miarę
zrównoważona, największa grupę stanowią pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony stanowią 36,8% inwestycji, 33,4% maszyny i urządzenia (w tym IT), 26,1% transport
ciężki, a 3% nieruchomości.
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NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W II KW. 2015R.

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Najnowsze dane międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, wskazują, że w drugim kwartale 2015 r. wartość
transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na
Słowacji i Węgrzech, wyniosła 881 mln euro. Oznacza to, że łącznie od początku roku zainwestowano w tym regionie 2,21 mld
euro. Jednak zważywszy na znaczną liczbę transakcji w przygotowaniu, wolumen obrotów w bieżącym roku może przekroczyć
poziom ubiegłoroczny.
James Chapman, Partner i dyrektor Grupy Rynków Kapitałowych
w Europie Środkowej w firmie Cushman & Wakefield, powiedział:
„W drugim kwartale osiągnięto przede wszystkim znaczący postęp w transakcjach, które zostaną sfinalizowane w okresie od
lipca do września. Zaawansowany etap wielu z nich pozwala
przypuszczać, że trzeci kwartał 2015 r. będzie rekordowy pod
względem wolumenu transakcji inwestycyjnych we wszystkich
krajach Europy Środkowej”.
W drugim kwartale 2015 r. największym zainteresowaniem
inwestorów cieszył się sektor nieruchomości biurowych – zawarto transakcje o wartości 394 mln euro (wzrost o 158% kwartał
do kwartału). Natomiast obroty w sektorze nieruchomości handlowych i magazynowych wyniosły odpowiednio 380 mln euro
i 52 mln euro, co świadczy o spadku aktywności inwestycyjnej
w drugim kwartale o odpowiednio 51% i 87% w porównaniu
z pierwszym kwartałem. Jednak w ujęciu półrocznym wartość
transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości handlowych
wzrosła w pierwszym półroczu 2015 r. o 55% w porównaniu
z analogicznym okresem rok wcześniej, a na rynku nieruchomości magazynowym o 12%. W drugiej połowie 2015 r. największego wzrostu aktywności inwestycyjnej należy się spodziewać
w sektorze handlowym.

Najwyższy wolumen transakcji w drugim kwartale odnotowano w Polsce, gdzie zainwestowano łącznie 365 mln euro. Ponadto wyniki półroczne świadczą o tym, że Czechy i Polska pozostają
w centrum zainteresowań inwestorów. Jednak Węgry jako jedyny kraj regionu odnotowały większą aktywność inwestycyjną
w porównaniu z pierwszym kwartałem, a także wzrost wolumenów obrotów powyżej pięcioletniej średniej kwartalnej.

Poczta Polska konkurencyjna w Europie
ÔÔŹródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Dobre wyniki Grupy
ID Logistics
ÔÔ Źródło: ID Logistics

Zysk brutto Grupy Poczty Polskiej w 2014 roku
był wyższy o ponad połowę w porównaniu do
2013 r. i wyniósł 142 mln zł. Grupa poprawiła
wyniki mimo działania na najbardziej konkurencyjnym rynku pocztowym w Europie i spadków w papierowej korespondencji wywołanych
zmianami światowych trendów w komunikacji.
Kluczem do sukcesu był rynek paczek, gdzie
Poczta Polska rosła dwukrotnie szybciej niż rynek i dyscyplina kosztowa. Koszty Poczty Polskiej spadły o 5,1% do 5,579 mln zł i spadały
szybciej niż przychody na tradycyjnych rynkach
pocztowych. Potwierdza to efektywność prowadzonej restrukturyzacji firmy.
PACZKI MOTOREM WZROSTU
W 2014 roku Poczta Polska osiągnęła ponad dwukrotnie wyższą (16%) sprzedaż usług paczkowo
– kurierskich niż cały rynek (8%). Sprzedaż usług kurierskich, które obecnie stanowią ok. połowę
całkowitych wolumenów paczkowo - kurierskich Poczty Polskiej w latach 2013-2014 ma dynamiczny trend wzrostowy, sięgający 50% rok do roku.
Ten dynamiczny wzrost znalazł swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki zaprezentowanej w tym
roku. Według niej to właśnie paczki, przesyłki kurierskie i cały łańcuch wartości dla eCommerce
będą głównym motorem wzrostu firmy. Poczta Polska chce osiągnąć w tym segmencie 1,5 mld zł
przychodów, co oznacza wzrost o 100 proc. w perspektywie do 2020 roku.
- Poczta Polska skutecznie wykorzystuje zmianę, jaka dokonuje się dziś w komunikacji aby budować silną grupę logistyczno – finansową, której kołem zamachowym są paczki – podkreśla Jerzy
Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.

Bilans

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podsumowała działalność za
drugi kwartał 2015 roku. Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, pozyskała nowych
klientów i rozszerzyła zakres oferowanych usług,
tym samym wzmacniając swoją pozycję na światowym rynku usług magazynowych.
W drugim kwartale 2015 roku Grupa ID Logistics osiągnęła przychód w wysokości 227,8 mln
EUR, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku. Przychód z działalności prowadzonej poza Francją
(14 krajów na całym świecie) wzrósł o 12,5 proc.
w porównaniu do drugiego kwartału 2014 i wyniósł 101,1 mln EUR, co stanowi obecnie 44 proc.
dochodów całej Grupy.
Eric Hémar, Prezes Zarządu Grupy ID Logistics
powiedział: „W drugim kwartale Grupa ID Logistics osiągnęła bardzo dobre wyniki, zwłaszcza
jeśli chodzi o działalność prowadzoną poza
rynkiem francuskim. Z sukcesem rozwinęliśmy
naszą ofertę skierowaną do klientów, poszerzając ją o branżę farmaceutyczną. To początek nowych działań operacyjnych, które rozpoczniemy
już w drugim półroczu i będziemy kontynuować
w 2016 roku“.
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WYSOKA RENTOWNOŚĆ
KUEHNE + NAGEL

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Przy nieznacznie zmniejszonym obrocie
netto i zysku brutto Grupa Kuehne + Nagel poprawiła wynik operacyjny (EBITDA)
o 2,1 proc. w pierwszym półroczu 2015 r.
Zyski za dany okres wzrosły o 4,2 proc.
do 326 mln CHF w porównaniu do tego
samego okresu poprzedniego roku, pomimo ujemnego wpływu kursu walut
wynoszącego 7,3 proc.
Dr Detlef Trefzger, Dyrektor Generalny Kuehne + Nagel International AG skomentował: „Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe oraz wahania walutowe,
jesteśmy zadowoleni z osiągniętych przez
nas wyników w pierwszym półroczu 2015
r. Należy podkreślić dobre wyniki w zakresie frachtu morskiego oraz zwiększoną
zyskowność frachtu lotniczego. Dzięki naszemu sprawdzonemu modelowi biznesowemu oraz spójnemu wprowadzaniu
naszej globalnej strategii, byliśmy w stanie zwiększyć zyski za dany okres, pomimo silniejszego franka szwajcarskiego.”

LOGISTYKA KONTRAKTOWA
Zmniejszenie
wartości
sprzedaży
w obecnej działalności dla klientów z Europy Zachodniej oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw klientów w Zjednoczonym Królestwie wywarły negatywny wpływ na wyniki.
Ponadto silny frank szwajcarski wpłynął na
kształtowanie się obrotu netto i zysku netto w sposób nieproporcjonalny do innych
jednostek biznesowych Grupy. Zysk operacyjny zmniejszył się o 14 mln CHF do 56 mln
CHF w porównaniu z tym samym okresem
w roku poprzednim.

Pierwsza połowa 2015r. w porcie Antwerpia
ÔÔŹródło: Antwerpia Port Authority Foto: Antwerpia Port Authority

O ponad sto milionów ton ładunków
wzrósł przeładunek w porcie Antwerpii w pierwszej połowie br., to jest
6,4% więcej niż w tym samym okresie
ubiegłego roku. Na ten wzrost składa się przede wszystkim zwiększenie
ładunków kontenerowych i płynnych
z towarami masowymi.
Pod koniec lipca (29.07.2015r.) do portu zawinie gościnnie drugi co do wielkości
kontenerowiec na świecie, MSC Zoe. „Wizyta tego kontenerowego giganta podkreśla zalety
lokalizacji portu Antwerpia. Po pierwsze, dobry dostęp do morza, umożliwiając zawiniecie
do portu bez żadnych problemów największych kontenerowców. Po drugie, doskonała lokalizacja Antwerpii zapewnia połączenia z licznymi śródlądowymi drogami wodnymi i kolejowymi „, mówi dr Dieter Lindenblatt, przedstawiciel portu w Antwerpii w Niemczech. 7075
statków pełnomorskich zawinęło do portu w Antwerpii w pierwszej połowie roku, jest to
wzrost o 1,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
KONTENERY I INNE TOWARY
Ilość przeładowanych kontenerów wzrosła w pierwszym półroczu do prawie pięć milionów TEU, a tym samym odnotowała wzrost o około 9,5%. Porozumienie kilku firm przewożących kontenery miało wyraźnie korzystny wpływ dla portu w Antwerpii. Widoczne
szczególnie w ruchu do i z Dalekiego Wschodu, co prowadzi do wzrostu o 28 % terminalu
kontenerowego w Deurganckdock. Obsługa ładunków typu RoRo zwiększyła się o 3,9%, do
około 2,4 mln ton. Przeładunki żelaza i stali odnotowały wzrost o 1,3%. Spadki zanotowały
przewozy samochodów osobowych 9,6% oraz przeładunki Breakbulk o prawie 3,9%, z powodu mniejszego wolumenu upraw. Towary płynne produktów chemicznych, notują 32%
wzrost.
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Wzrost gospodarczy online
ÔÔ Źródło: paysafecard

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, podsumowała działalność
za drugi kwartał 2015 roku. Grupa odnotowała
bardzo dobre wyniki finansowe, pozyskała nowych klientów i rozszerzyła zakres oferowanych
usług, tym samym wzmacniając swoją pozycję
na światowym rynku usług magazynowych.
W drugim kwartale 2015 roku Grupa ID Logistics osiągnęła przychód w wysokości 227,8 mln
EUR, co oznacza wzrost o 6,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku. Przychód z działalności prowadzonej poza Francją
(14 krajów na całym świecie) wzrósł o 12,5 proc.
w porównaniu do drugiego kwartału 2014
i wyniósł 101,1 mln EUR, co stanowi obecnie 44
proc. dochodów całej Grupy.
Eric Hémar, Prezes Zarządu Grupy ID Logistics
powiedział: „W drugim kwartale Grupa ID Logistics osiągnęła bardzo dobre wyniki, zwłaszcza
jeśli chodzi o działalność prowadzoną poza
rynkiem francuskim. Z sukcesem rozwinęliśmy
naszą ofertę skierowaną do klientów, poszerzając ją o branżę farmaceutyczną. To początek
nowych działań operacyjnych, które rozpoczniemy już w drugim półroczu i będziemy kontynuować w 2016 roku“.

12 proc. wzrost zysku
na akcję UPS
ÔÔ Źródło: UPS

Spółka UPS opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za drugi kwartał
2015 r. Wyniósł on 1,35 USD i był o 12% wyższy
w porównaniu ze skorygowanym wynikiem za
analogiczny okres poprzedniego roku. Wyższy
zysk operacyjny i wzrost marży odnotowano
we wszystkich trzech segmentach, przy czym
wynik był szczególnie dobry w segmentach
przesyłek międzynarodowych oraz łańcucha
dostaw i frachtu.
• Poprawa rentowności i marż we wszystkich segmentach
• Wyższy o 17% zysk operacyjny w segmencie przesyłek międzynarodowych
• Wolumen przesyłek eksportowych wyższy
o 5,5%; silny wzrost liczby przesyłek wewnątrzeuropejskich
• Wzrost zysku operacyjnego w segmencie
łańcucha dostaw i frachtu o 18%
• Na skutek zmian kursów walut i cen paliwa
słabsza dynamika wzrostu przychodów
• Wzrost zysku na akcję w 2015 r. w górnej granicy prognozowanego przedziału
6%–12%
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NAGRODZONO NOWE WCIELENIE ZWROTNOŚCI

ÔÔ Źródło: Mitsubishi Foto: Mitsubishi

Ogłaszając laureatów prestiżowej nagrody Red Dot Design Award for Innovation 2015, jury doceniło wózek widłowy Mitsubishi
EDiA EX za wyjątkową manewrowość i niezrównaną czułość reakcji. Już po raz drugi w ostatnich trzech latach firma Mitsubishi
zdobywa tę prestiżową międzynarodową nagrodę za to, co od razu rzuca się w oczy w rewolucyjnej konstrukcji wózka.
Tworząc wózek EDiA EX, projektanci firmy Mitsubishi skupili się
na największych bolączkach, z którymi muszą się borykać operatorzy wózków. Zespół projektantów przeprowadził największe
w historii badanie opinii wśród kadry kierowniczej i operatorów
z firm wszystkich branż w ośmiu krajach. Co otrzymano? 80-woltowy wózek elektryczny, który jest zwrotny na małych przestrzeniach, wygodny, zwrotny i łatwy w obsłudze, do pracy w budynkach i na zewnątrz - bez żadnych kompromisów i półśrodków.
Jego układ kierowania czterema kołami z mechanizmem różnicowym pozwala na skręcanie tylnymi kołami o imponujące
100°, podczas gdy dwa silniki napędu przodu działają niezależnie - zapewniając niezrównaną kontrolę jazdy nawet na śliskich
nawierzchniach.
Układ inteligentnego skręcania (Intelligent Cornering System) przewiduje wszystkie parametry przed i podczas skrętu,
co zapewnia łagodniejszy, bezpieczniejszy i szybszy manewr
w porównaniu z konkurencją - przez co ten duży wózek jest
bezpieczniejszy w obsłudze na małych przestrzeniach. Dzięki
wyeliminowaniu początkowego szarpnięcia zużycie opon jak
i uszkodzenia towarów podczas układania na regałach w wąRewolucyjne oprogramowanie sprawia, że wózek wyczuskich przestrzeniach.
wa
dokładnie – od pierwszego dotknięcia – intencje operatora
Najbardziej niezwykłą cechą wózków EDiA EX jest jedyny
i
automatycznie
dostosowuje odpowiednie reakcje i parametry
w swoim rodzaju system SDS (Sensitive Drive System), zapewdziałania,
zwiększając
pewność obsługi i wydajność operatora.
niający niezrównaną przewidywalność i czułość reakcji - definiowaną przez projektantów firmy Mitsubishi jako „jezdność”.

Dla operatora bardzo proste

Zarządzanie magazynem z IT

ÔÔ Źródło: Baumer Foto: Baumer

ÔÔ Autor: Jacek Zacharewicz, Prezes Alfa Projekt Logistics

Grupa BEUMER, specjalista od intralogistyki
i kompletnych linii do napełniania, paletyzowania i pakowania, zaprezentował na targach
branżowych „interpack 2014“ nowy foliomat
BEUMER stretch hood A, będący kontynuacją
sprawdzonej wysokowydajnej linii pakującej.
Od tego czasu specjalista od intralogistyki spotkał się z nadzwyczaj pozytywnym odzewem
klientów na linię pakującą. Nowy foliomat
BEUMER stretch hood A został zoptymalizowany przez specjalistów pod względem działania,
ekonomiczności i ergonomii. Szczególnym
uznaniem klientów cieszyła się łatwa, intuicyjna i bezpieczna obsługa.
„Nasz nowy foliomat BEUMER stretch hood
A maksymalnie ułatwia operatorowi obsługę“
- stwierdza z przekonaniem Volker Feldmeyer, Business Development Manager w Grupie
BEUMER. Jest to, jego zdaniem, jeden z głównych powodów bardzo dobrego przyjęcia
urządzenia od jego wprowadzenia na rynek.
Urządzenia trafiły do klientów operujących
w różnych branżach. Należą do nich klienci
z przemysłu cementowego, budowlanego
i chemicznego, jak i z branży produktów konsumpcyjnych i logistyki. „Wspólnie z działem

Sprawne zarządzanie magazynem to podstawowy warunek efektywnego procesu logistycznego. Terminowość dostaw uzależniona
jest w znacznej mierze od płynnej współpracy
operatora kurierskiego z jego zapleczem magazynowym. Trudność koordynacji działań na
tej linii rośnie wraz ze wzrostem liczby nadawanych paczek. Gwarancją skuteczności dostawy
są nowoczesne systemy IT, zdolne opracować
optymalny plan poszczególnych etapów sortowania i magazynowania przesyłek. Wybrani kurierzy już proponują swoim partnerom
intuicyjne i wygodne oprogramowanie, które
usprawnia zarządzanie magazynem.
Operacje rozgrywające się w magazynach
logistycznych są kluczowe dla skutecznej realizacji zleceń, dlatego usługodawca nie może
w ich przypadku pozwolić sobie na popełnianie błędów. W jaki sposób zoptymalizować
zarządzanie magazynem i skoordynować jego
działania z firmą kurierską? Sprawdzonym
rozwiązaniem jest wszechstronny moduł magazynowy Alfa Projekt, realizujący najbardziej
skomplikowane zadania organizacyjne.

dystrybucji nasi konstruktorzy przyjrzeli się
dokładnie wymaganiom rynkowym i postawili
sobie pytanie: jak zaprojektować linię pakującą
spełniającą oczekiwania użytkowników i jednocześnie pracującą na najwyższym poziomie,
która z powodzeniem stawi czoła na rynku
produktom konkurencji“ - wyjaśnia Feldmeyer.
„„W tym celu zaprosiliśmy do współpracy zarówno klientów, jak i producentów opakowań
i palet.“ BEUMER postawił sobie za cel zaprojektowanie linii pakującej o jeszcze wyższej
przyjazności obsługi. Ma temu służyć opracowana przez Grupę BEUMER koncepcja interfejsu człowiek - maszyna (HMI).”
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Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku

www.epal.org.pl

POSTINAIR - NOWATORSKA USŁUGA

ÔÔ Źródło: PGP Foto: PGP

PGP Innowacje i LOT już wkrótce wprowadzą nową usługę z wykorzystaniem samoobsługowych terminali pocztowych PostInAir - pierwszy testowy terminal stanął pod siedzibą LOT. Dzięki automatycznym urządzeniom rozmieszczonym na polskich
lotniskach, pasażerowie będą mogli wygodnie nadać przesyłki lotnicze do dowolnego miejsca na terenie całej Polski, a wkrótce
także w Unii Europejskiej. Lotniskomaty docelowo pojawiają się na wszystkich lotniskach w Polsce oraz w 100 kluczowych lokalizacjach w największy polskich miastach. Usługa ruszy w ciągu kilku najbliższych tygodni.
Lotniskomaty i możliwość łatwego nadawania przesyłek lotniczych to znaczące ułatwienie nie tylko dla osób chcących
jedynie wysłać paczkę czy list. To także udogodnienie dla podróżujących, którzy na przykład zapomnieli o zostawieniu ważnych dokumentów w biurze lub nie przekazali komuś kluczy do
mieszkania przed wyjazdem.
„Ten rodzaj usług dodatkowych wprowadzamy, aby ułatwić
każdemu klientowi LOT Cargo i pasażerowi LOT-u szersze korzystanie z możliwości szybkości transportu lotniczego. Rozwój
przewozów cargo w segmencie oferty dla klientów indywidualnych, dzięki naszym samolotom, staje się niezwykle atrakcyjną
propozycją. W ciągu kilku godzin dowolna przesyłka trafi z jednego końca Polski na drugi. Dzięki współpracy z PGP Innowacje,
wypracowaliśmy unikatowy na skalę europejską system, który
niebawem zostanie uruchomiony. Jesteśmy dumni, że już wkrótce po zakończeniu testów każdy będzie mógł przekonać się o zaletach PostInAir na pokładach samolotów LOT” – mówi Mariusz
Kuczek, Dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT.
Usługa PostInAir zapewni błyskawiczny czas doręczenia —
z Krakowa do Gdańska nawet w 4 godziny — a bezpieczeństwo
przesyłek jest zagwarantowane przez stosowanie międzynarodowych standardów lotniczych IATA. Ponadto, cały system i ter-

minale pocztowe będą dostępne dla użytkowników przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu. Dodatkowo specjalna usługa monitoringu pozwoli na kontrolowanie wszystkich procedur oraz
na śledzenie drogi przesyłki przez Internet.

INNOWACYJNY TRANSPORT Z EL CARRITO

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Śródziemnomorskie wąskie uliczki starego miasta, wzdłuż których umieszczone są sklepu odzieżowe, butiki i sklepiki z pamiątkami, są idealne na wakacyjne wyprawy zakupowe. Jednak średniowieczni architekci nie wzięli pod uwagę, że realizacja dostaw
do tych sklepów wymaga więcej miejsca. Operator logistyczny Azkar, należący do grupy Dachser, rozpoczął w Maladze pilotażowy projekt dostaw realizowanych za pomocą pojazdów elektrycznych.
Azkar posiada na Półwyspie Iberyjskim sieć połączeń drobnicowych, funkcjonującą według dokładnego planu i zgodnie ze
ściśle określonymi standardami. Jednak lokalne warunki ponad
tysiącletniego nadmorskiego miasta, jakim jest Malaga, są odporne na nowoczesne standardy logistyczne. Aby osiągnąć maksymalne korzyści z naszej sieci dla tutejszych klientów, musimy
stosować elastyczne, niekonwencjonalne metody – wyjaśnia
Juan Quintana, dyrektor zarządzający Dachser w regionie Półwyspu Iberyjskiego.
ELEKTRYCZNY EL CARRITO
14 procent wszystkich sklepów w Maladze zlokalizowanych
jest w starej dzielnicy miasta. Deptak, do którego dostęp jest
ograniczony i gdzie są wyjątkowo krótkie okna czasowe dla dostaw, jest duży. A ponieważ klienci w centrum miasta oczekują, że
półki w ich okolicznych sklepach będą stale w pełni zaopatrzone, jest to spore wyzwanie dla handlowców i operatorów logistycznych. Z tego powodu władze miasta w Maladze postanowiły
być pierwszą gminą w Hiszpanii wdrażającą projekt Miejskiego
Centrum Ekologicznej Dystrybucji, który polega na dostarczaniu
towarów do klientów za pomocą pojazdów elektrycznych. W pełni załadowany, z prędkością zaledwie 7 km/h i promieniu skrętu
1,65 m, „El Carrito” – jak w przeszłości zwierzę pociągowe – po-

rusza się po uliczkach starego miasta Malagi. Pojazd w barwach
Dachser w nocy odpoczywa w garażu, gdzie podłączany jest do
gniazdka elektrycznego, aby naładować baterie na następny
dzień. Ładowanie nie musi się odbywać codziennie, ponieważ
baterie 48V El Carrito wystarczą na 72 godziny pracy. Transport
przesyłek realizowany jest najpierw do lokalnego oddziału Azkar.
Stamtąd towar zostaje przewieziony do pojazdu elektrycznego
do centrum Malagi. Pojazd ma małe, zabezpieczone komórki do
przechowywania przesyłek.
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JLL PRZEDSTAWIA NOWĄ PLATFORMĘ

ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Platforma RED (nazwa nawiązująca do ang. Real Estate Data, czyli dane dotyczące nieruchomości) to nie tylko baza danych, ale
także moduły analityczne, które mogą być wykorzystywane przez firmy do zwiększania efektywności działania dzięki lepszemu
gospodarowaniu istniejącymi i nowymi powierzchniami. Przykładowo: jeżeli firma korzysta z nieruchomości (biura, placówki
handlowe, oddziały itp.), to po zaimportowaniu danych tych nieruchomości do RED, jest ona w stanie lepiej zarządzać swoim
portfolio. Dane są zwizualizowane w postaci dynamicznych wykresów (dashboardów), które pokazują np. wykorzystywane
nieruchomości na mapie wraz ze wskazaniem, w przypadku których z nich płacony czynsz odbiega od średniego rynkowego
poziomu.
RED obejmuje zarówno procesy zarządzania danymi (jak mają być one zbierane i przetwarzane), jak i ich wykorzystanie w procesach analitycznych – Business Intelligence
(BI). Do stworzenia tego nowoczesnego narzędzia użyto najnowszych technologii, aby
ułatwić klientom podejmowanie bardziej trafnych (bo opartych na analizie danych,
a nie na przypuszczeniach) decyzji biznesowych związanych z nieruchomościami.
LEPSZE, MĄDRZEJSZE, SZYBSZE DECYZJE
W świecie najemców korporacyjnych dużą wagę przykłada się do oszczędności, a także do wykorzystywania nieruchomości w najbardziej efektywny sposób. Według ankiety
przeprowadzonej przez firmę JLL wśród największych globalnych firm-najemców (2015
Global Corporate Real Estate), 77% osób zajmujących kierownicze stanowiska uważa, że
dobre zarządzanie wydatkami operacyjnymi to priorytet w ich organizacjach, a 61% dyrektorów potwierdziło, że będą kłaść nacisk na polepszenie produktywności w zajmowanych nieruchomościach.
Platforma RED jest dostępna dla klientów korporacyjnych JLL i została stworzona
w oparciu o najnowocześniejsze technologie, których używają banki czy firmy telekomunikacyjne do zarządzania dużą ilością danych integrujących informacje z różnych źródeł.

Ekonomiczne drukarki Argox

Gęstsze składowanie
dzięki STILL EXP

ÔÔ Źródło: SATO Foto: SATO

ÔÔ Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Globalny lider w dziedzinie rozwiązań do automatycznej identyfikacji ułatwiających pracę
i usprawniających operacje- firma SATO, wprowadza nową, ekonomiczną serię drukarek do
przemysłowego wydruku etykiet, która ułatwi
firmom zapewnienie identyfikowalności produktów przy równoczesnym zwiększeniu rentowności i konkurencyjności. Produkowana
przez Argox, należąca do firmy SATO, nowa seria
drukarek została zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości wydruku i prostocie użytkowania
przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Idealnie
sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach
wymagających wydruku niewielkiej ilości etykiet, na przykład w handlu detalicznym, opiece
medycznej , produkcji czy branży logistycznej.
Pierwsza drukarka, nowej serii to Argox X-2300E, która wykorzystuje technologię termotransferu, o szerokości 4” i rozdzielczości
203 dpi. Jej uzupełnieniem jest model X-2300E
o rozdzielczości 305 dpi. Jest to pełnowymiarowa drukarka biurkowa wykorzystująca rolkę
z nośnikiem o szerokości 8” i taśmę 360M. Dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi LCD i panelowi
sterowania, które umożliwiają zmianę ustawień
i zarządzanie procesem wydruku. Konfiguracja
i użytkowanie drukarki są proste i szybkie.

Drukarkę można łatwo podłączyć za pomocą prostego kroku „podłącz i pracuj” dzięki wbudowanym różnorodnym interfejsom
łączności, takim jak złącze równoległe, RS-232,
USB, klawiaturę PS/2 i Ethernet. Dostępne są
również emulatory języków wydruku kodów
kreskowych. Kolejne cechy to 32-bitowy procesor, 8 MB pamięci flash i wbudowana pamięć
SDRAM 16 MB, które gwarantują wysoką jakość
wydruku i prędkość do 6 cali/s. Standardowym
wyposażeniem urządzenia jest układ z zegarem
czasu rzeczywistego; oferowane są także takie
opcje jak obcinarka etykiet i podajnik.
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Kolejny produkt w ofercie STILL Polska, kompaktowy wózek wysokiego składowania STILL
EXP, przeznaczony do pracy w przedsiębiorstwach o dużej gęstości magazynowania.
Wózek wysokiego składowania
STILL EXP wyróżniają kompaktowość,
precyzja
i ergonomia, pozwalające na wygodną i efektywną
pracę w najwęższych
alejkach
roboczych. Dokładne sterowanie pojazdem
umożliwiają takie rozwiązania technologiczne,
jak: zawory proporcjonalne, opcja jazdy w trybie
pełzania z ustawionym pionowo dyszlem oraz
uchwyt dostosowany do prawo- i leworęcznych
operatorów, pozwalający sterować wieloma
funkcjami bez konieczności zmiany ułożenia dłoni. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość
dostosowania ustawienia układu wideł i, co za
tym idzie, szerokości pojazdu do sposobu organizacji procesów logistycznych w danym magazynie.
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DACHSER WPROWADZA TARGO ON-SITE

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wprowadza interesujące dla polskich eksporterów nowe rozwiązania premium dla segmentów business to consumer i business to business: targo on-site, targo on-site plus i targo on-site premium,
różnicujące obsługę w ostatnim etapie łańcucha dostaw.
Usługi targo on-site są uzupełnieniem dotychczasowych usług
Dachser entargo, świadczonych w ramach Dachser European Logistics. Są to usługi dodatkowe związane z dostawą w uzgodnione
miejsce i o określonym czasie, łącznie z zarządzaniem zwrotami,
utylizacją opakowań i ewentualnymi innymi usługami dodatkowymi, realizowanymi na indywidualne zapotrzebowanie klientów.
- Poszerzenie naszego portfolio usług to odpowiedź na rosnące
potrzeby naszych klientów, działających również w segmencie e-commerce – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Dzięki targo on-site nasi klienci mogą zagwarantować odbiorcom
swoich produktów dostawę w dokładnie w określonym miejscu
i czasie, wraz z usługami dodatkowymi, świadczonymi przez kuriera lub dodatkowego pracownika, który może zająć się montażem
czy zwrotem i utylizacją opakowania. To kolejny etap przekazywania czynności związanych z ostatnim etapem łańcucha dostaw
operatorowi logistycznemu – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.
TARGO ON-SITE
W przypadku usługi targo on-site, czas dostawy jest analogiczny jak w przypadku produktu targospeed. Po telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy, jest ona realizowana w godzinach
porannych lub popołudniowych.

Kontrakt ROHLIG SUUS z firmą Viledax
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Foto: ROHLIG SUUS

Światowy lider w branży mechanicznych
i elektrycznych środków czystości – firma Vileda, nawiązała długoterminową współpracę
z ROHLIG SUUS Logistics w zakresie magazynowania, dystrybucji krajowej oraz międzynarodowych przewozów całopojazdowych.
Operacje z zakresu logistyki kontraktowej
wykonywane są w warszawskim magazynie
koło Janek.
Towar klienta w magazynie ROHLIG SUUS
Logistics zajmuje 1500 miejsc paletowych.
Operator codziennie składuje, konwertuje
towary i kompletuje zestawy pod zlecenia,
a dodatkowo kilka razy w roku odpowiada
logistycznie za przeprowadzenie akcji promocyjnych do sieci handlowych. Odbywa się
to zarówno na etapie co-packingu, jak i dystrybucji krajowej, wówczas już nie tylko z jednego magazynu. W tego typu realizacjach
niezwykle pomocne są zaawansowane funkcjonalności systemu WMS, którym dysponuje
ROHLIG SUUS. Dzięki niemu operator może
skutecznie zoptymalizować prace przy kompletacji i składaniu zestawów promocyjnych,
co w konsekwencji skraca czas przygotowań
całej akcji handlowej dla klienta.
- Firma Vileda rozpoczęła z nami współpracę
w zakresie usług logistyki kontraktowej mię-

Zmiana na stanowisku Prezesa
i Dyrektora Zarządzającego
ÔÔ Źródło: Hellmann Worldwide Logistics

dzy innymi ze względu na kompleksowość
naszych usług oraz atrakcyjną lokalizację
warszawskiego magazynu. Bliskość ważnego
i dużego rynku zbytu oraz szybki dostęp do
autostrady A2 i trasy S8 i S7 mają widoczny
wpływ na terminowość i większą elastyczność
w godzinach wydań przesyłek – powiedziała
Anna Galas, Dyrektor ds. Rozwoju Logistyki
Kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics.
ROHLIG SUUS Logistics podczas realizacji
zleceń współpracuje z innymi dostawcami
usług transportowych dla Viledy. Jako główny operator magazynowy udostępnia im
indywidualny interface, który umożliwia poprawne alokowanie zleceń do konkretnych
odbiorców.

Z dniem 1.07.2015 r. Jacek Przybyłowski
- obecnie Dyrektor Zarządzający, po 5 latach pracy w Hellmann Worldwide Logistics Polska obejmuje stanowisko Prezes,
Dyrektor Zarządzający.
Jacek Przybyłowski z branżą związany jest
od 1994 roku. Swoje doświadczenie zdobywał zajmując kluczowe stanowiska w liczących się firmach logistyczno – transportowych.
W Hellmann Worldwide Logistics Polska
pracuje od 5 lat. Na początku na stanowisku
Dyrektor ds. Rozwoju, by po trzech latach
przejąć funkcję Dyrektora Zarządzającego.
Od 1 lipca 2015 r. P. Jacek Przybyłowski obejmie stanowisko: Prezes i Dyrektor
Zarządzający.
„Ostatnie pięć lat w polskim Hellmannie
to dynamiczny rozwój i zwiększanie skali
naszej operacji. Najlepiej zobrazuje to jedna liczba: 100 % wzrostu przychodów firmy
w tym czasie. W kolejnych latach chcemy
rozwijać się dalej, nie tracąc przy tym indywidualnego podejścia do każdego klienta co jest obecnie naszym wyróżnikiem na
rynku” - mówi Jacek Przybyłowski.
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ID Logistics zwiększa potencjał magazynowy

Nowe połączenia do Berlina

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

ÔÔ Źródło: GEFCO

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, uruchomił
w Mszczonowie nowy magazyn BTS dla sieci
hipermarketów Auchan. Jest to jedna z największych inwestycji firmy w Polsce w 2015
roku. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu ponad 400 osób.
Nowy magazyn ID Logistics dla sieci Auchan to jeden z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Polsce. Został uruchomiony na początku lipca 2015 roku. Jego
łączna powierzchnia wynosi ponad 47 tyś.
metrów kwadratowych, w tym blisko 44 tyś.
metrów kwadratowych stanowi powierzchnia magazynowa, 2,3 tyś. metrów kwadratowych biurowa i ponad 1,3 tyś. metrów
kwadratowych wiata paletowa. Magazyn
wyposażony został w regały wysokiego składowania, na których przygotowano ponad
54 tyś. miejsc paletowych.
Celem budowy nowego obiektu w Mszczonowie była konsolidacja operacji logistycznych dwóch magazynów prowadzonych wcześniej przez ID Logistics dla firmy
Auchan, w Odrzywołku k. Grójca (Food)
oraz w Mszczonowie (NonFood). Obecnie
stąd dystrybuowane są produkty FMCG

GEFCO Francja oferuje od teraz nowe połączenia międzynarodowe z Île-de-France
oraz południowo-zachodniej Francji do
Niemiec i Europy środkowo-wschodniej.
Dla klientów GEFCO, którzy regularnie prowadzą wymianę handlową z tym obszarem,
firma oferuje nowe połączenia do Berlina,
Dortmundu, Hamburga oraz Monachium,
a także dalej na wschód do Pragi, Bratysławy, Warszawy czy Krakowa, w ramach połączeń realizowanych kilka razy w tygodniu
z regionu paryskiego (Gennevilliers) oraz
regionu południowo-zachodniego (Toulouse).
Nowa oferta GEFCO jest bardzo korzystna
dla klientów i zakłada m.in.: elastyczność
cenową w zależności od wagi przewożonego towaru oraz liczby palet, a także jak
najlepszą, indywidualną obsługę każdego
klienta. Na każdej trasie pracuje tzw. pilot,
który odpowiada za bezpośredni kontakt
z klientem i optymalne zarządzanie transportem.
„Nowe połączenia GEFCO składają się na
międzynarodową sieć 145 połączeń w Europie oraz 70 regularnych, codziennych połączeń z Francji” – mówi Richard Saliba, Sales
and Marketing Director GEFCO Francja.

Food i NonFood (m.in. produkty chemiczne,
środki czystości oraz artykuły spożywcze,
nie wymagające przechowywania w kontrolowanej temperaturze) do sieci sklepów
Auchan oraz sieci handlowej Real, przejętej
przez Auchan. Docelowo magazyn będzie
obsługiwał północną część Polski.

Zespół dla Automotive

Operator logistyczny na rynku spożywczym

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics
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W polskim DB Schenker Logistics powstał zespół
wyspecjalizowany w obsłudze firm z branży Automotive. Centrum Kompetencji dla Klientów
Automotive zapewni kompleksowe wsparcie
klientom z tej branży. Zarządzanie projektami,
analityka, wdrożenia oraz lean management –
to tylko kilka z wielu obszarów, w których specjalizują się pracownicy Centrum Kompetencji.
W ramach nowo powstałego zespołu koncentrują się oni na projektowaniu usług ściśle dopasowanych do projektów z branży Automotive.
– Nasza oferta to odpowiedź na potrzeby
klientów, działających zarówno w kraju, jak
i za granicą. Doświadczony zespół pomoże im
w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na bardzo
wymagającym rynku – mówi Arkadiusz Marczyk, Key Account Manager w DB Schenker Logistics. – W pracy dla klientów z branży Automotive liczy się bardzo dobra znajomość realiów
rynku. Eksperci w zakresie logistyki dla tej konkretnej branży potrafią znacznie lepiej odczytać
potrzeby oraz intencje klienta i zaproponować
najlepsze rozwiązania. Zapewnią optymalizację
łańcuchów dostaw, a co za tym idzie, obniżenie
kosztów działania – dodaje Arkadiusz Marczyk.

Najnowsze
prognozy
wskazują, że w 2015 roku
rynek artykułów spożywczych w Polsce osiągnie
wartość prawie 243 mld
zł - o 2,1% więcej niż rok
wcześniej. Jest to jednocześnie największy ze
wszystkich segmentów
rynku handlu detalicznego w Polsce. Co to oznacza z punktu widzenia
operatorów
logistycznych?
Wyniki opublikowanego w ostatnich dniach
raportu firmy PMR „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza rynku
i prognozy rozwoju na lata 2015-2020” dostarczył
nam nie tylko wspomnianą prognozę, ale także
potwierdził obserwowany ze strony operatorów
logistycznych trend rozwoju dyskontów i sklepów typu convenience.
- Klienci operatorów logistycznych, czyli w znaczącej większości producenci, przesuwają swoje
wymagania na obsługę kanałów, wymienionych
w raporcie. Zmianę tę, można zaobserwować
m.in. poprzez generowanie coraz większych obrotów w obszarach dostosowanych do wymo-

gów konkretnego rodzaju punktów sprzedaży
– mówi Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV
Solutions. Wymienione formaty w przeważającej
większości wymuszają kompletację przesyłek
w takiej formie, aby produkt dostępny był do
sprzedaży natychmiast po rozładunku. W związku z tym, już na etapie kompletacji w magazynie
operatora, wymaga on odpowiedniego przygotowania. Do tego typu zadań można zaliczyć
przygotowywanie displayów promocyjnych, które po rozfoliowaniu przez obsługę sklepu oferują
szeroki wachlarz asortymentów producenta na
odpowiednio przygotowanym stojaku promocyjnym.

Operatorzy logistyczni
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KOŃCOWY ETAP BUDOWY W KOKOTOWIE

ÔÔ Źródło: 7R Logistic Foto: 7R Logistic

Budowa magazynu 7R Logistic Kraków-Kokotów I zmierza ku końcowi. Obecnie trwają prace nad konstrukcją części biurowej
obiektu. To pierwszy budynek, który 7R Logistic buduje na 9-hektorowej działce w Kokotowie.
Nowoczesny magazyn, o powierzchni 13 250 tys. mkw., wraz
z zapleczem biurowym, powstaje w dogodnej pod względem
logistycznym lokalizacji - w Kokotowie. Budynek znajduje się
niedaleko autostrady A4 oraz wschodniej obwodnicy Krakowa.
Położenie to gwarantuje szybkie i komfortowe połączenie ze
wszystkimi miastami południowej Polski oraz międzynarodowym lotniskiem w Balicach.
- Ukończyliśmy prace związane z wykonaniem elewacji budynku i pokrycia dachu. Aktualnie zajmujemy się realizacją instalacji wewnętrznych oraz sieciami zewnętrznymi. Równolegle
trwają prace nad konstrukcją części biurowej obiektu i przygotowaniem podbudowy posadzki hali. W II połowie sierpnia planujemy rozpocząć montaż regałów, a po zakończeniu tego etapu
przystąpić do instalacji systemu STAR, który umożliwi ogromną
precyzję w zarządzaniu towarem – mówi Jakub Cebula, Project
towarów. Nowoczesny system zagwarantuje łatwe, szybkie,
Manager 7R Logistic S.A.
Magazyn zostanie wyposażony w nowoczesną technologię a przede wszystkim efektywne zarządzanie całym obiektem.
STAR, która skróci czas poszukiwania produktów na półkach oraz
pozwoli na dokładną weryfikację przyjmowanych i wydawanych

Döllken w 7R Milowice

Prologis wynajmuje 12 000 m2

ÔÔ Źródło: 7R Logistic Foto: 7R Logistic

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

7R Logistic podpisał z firmą Döllken, producentem listew, umowę najmu na 2 000 mkw.
powierzchni magazynowej oraz 230 mkw.
powierzchni biurowej w Centrum Logistyczno-Biurowym 7R Milowce w Sosnowcu. Tym
samym część magazynowa obiektu została
w pełni skomercjalizowana.

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś o podpisaniu
z belgijskim oddziałem firmy Neovia Logistics Services LLC nowej pięcioletniej umowy najmu 12
077 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej i biurowej w Prologis Park Prague-Jirny.
Neovia, globalna firma zajmująca się przemysłową logistyką kontraktową, planuje rozpocząć
działalność w budynku 1 w czwartym kwartale
bieżącego roku.
„Jesteśmy świadkami znaczącego ożywienia
na rynku praskim. Wykorzystując posiadane zasoby oraz doświadczenie Prologis wspiera swoich
klientów w optymalizacji ich biznesu” – powiedziała Pavlina Plaskova, leasing manager Prologis
na Czechy. „Dzięki swojemu centralnemu położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie głównych
szlaków tranzytowych Prologis Park Prague-Jirny
staje się coraz bardziej popularny wśród naszych
aktualnych i nowych klientów. Z dumą obserwujemy, jak szybko kompleks się zapełnia.”

Od ponad 100 lat marka Döllken znana jest
z wysokojakościowych listew z drewna i tworzyw sztucznych oraz bogatej gamy niezbędnych akcesoriów.
Jako światowy lider w produkcji listew z tworzyw sztucznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w jakości, logistyce, doradztwie,
obsłudze serwisowej - jest partnerem dla całej
branży zajmującej się wykończeniami podłogowymi. Bogata oferta została dostosowana
do potrzeb wielu grup docelowych: majsterkowiczów, firm budowlanych oraz specjalistycznych sklepów.
- W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy w Polsce, a także rokrocznie zwiększającym się eksportem towarów na rynki
krajów Europy Wschodniej oraz rosnącym po-

pytem na nasze produkty w krajach leżących
za naszą południową granicą min. krajach
bałkańskich, podjęliśmy decyzję o relokacji naszej siedziby. Przenosimy się do miejsca, gdzie
nasz postępujący udział w rynku, a co za tym
idzie zwiększona sprzedaż, połączy się z nowoczesną infrastrukturą oraz zdecydowanie
większą powierzchnią magazynową. Magazyn,
który do tej pory zajmowaliśmy, stał się dla nas
zdecydowanie zbyt ciasny. Na nową siedzibę
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wybraliśmy CLB 7R Milowice, ponieważ znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi S86 oraz
autostrady A4 zapewniającej szybki dojazd do
głównych szlaków komunikacyjnych. Lokalizacja ta gwarantuje nam dogodne warunki
dystrybucji naszych towarów do kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. – mówi
Agnieszka Słaboń Logistics Manager, Döllken
Sp. z o.o.
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AMWAY ZOSTAJE W MLP PRUSZKÓW I

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Access Business Group International Polska Sp. z o.o., siostrzana firma Amway (światowego lidera sprzedaży bezpośredniej), przedłużył najem blisko 6 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I, należącym do MLP
Group. Z tego 5,4 tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowe oraz konfekcyjne. Pozostałe blisko 0,5 tys. mkw. jest wykorzystywane na cele socjalno-biurowe.
Najemca korzysta z powierzchni magazynowych należących do MLP Group już od
2004 r.
- Naszym celem jest jak najlepsze dopasowanie oferowanych nowoczesnych
powierzchni magazynowej do indywidualnych potrzeb każdego najemcy oraz
elastyczne odpowiadanie na ich bieżące
wymagania. Efektem takich działań są
decyzje klientów dotyczące przedłużania współpracy na kolejne okresy, co nas
bardzo cieszy. Strategia nastawiona na
utrzymanie i pozyskiwanie nowych podmiotów zapewnia nam jednocześnie poprawę wyników finansowych – podkreślił
Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny,
Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
Amway to światowy lider sprzedaży
bezpośredniej, sprzedający wysokiej jakości produkty z segmentu urody, suplementów diety oraz środków czystości domu.
Z firmą Amway współpracuje 3 miliony
przedsiębiorców, oferujących produkty
konsumenckie i możliwości biznesowe
w ponad 100 państwach i terytoriach na

całym świecie. Środkowo-Europejskie
Centrum Dystrybucyjne mieszczące się
w Pruszkowie dysponuje nowoczesnym
systemem pakowania Pick to Light, dzięki
czemu pakuje ponad 20 000 produktów
dziennie z gamy ponad 2 000 dostępnych
SKU. Centrum obsługuje łącznie 7 rynków:
Polskę, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię.

Internet w magazynie
ÔÔ Źródło: JLL

Internetowa galeria handlowa – Mall.pl, podpisała umowę najmu 9 500 mkw. powierzchni
magazynowej w Distribution Park Wrocław.
Eksperci z firmy JLL doradzali Mall.pl w procesie wyboru lokalizacji i negocjowania warunków najmu.
Michał Śniadała, Starszy Konsultant w Dziale
Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych
JLL, komentuje: „Cieszymy się z możliwości
współpracy z Mall.pl przy wyborze głównego
magazynu firmy na terenie Polski. Za Distribution Park Wrocław przemawiała kombinacja
takich czynników jak bardzo dobra infrastruktura transportowa, dostępność komunikacji
miejskiej oraz atrakcyjne warunki najmu”.
Distribution Park Wrocław to jeden z najnowocześniejszych parków magazynowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Wrocławia. Kompleks położony jest w północnej części stolicy Dolnego Śląska, w bliskim
sąsiedztwie drogi krajowej nr 5, biegnącej
w kierunku Poznania. Zaledwie 2 km od parku
magazynowego zlokalizowana jest trasa A8/
S8, a 15 km na południe znajduje się autostrada A4 (Berlin-Wrocław- Kraków). Kompleks
składa się z dwóch magazynów, o powierzchni
ponad 46 000 mkw. Sprawność przeładunku
towarów zapewnia 29 doków oraz 3 wjazdy
z poziomu zero. W imieniu Hines Global REIT,
właściciela parku, Hines Polska pełni funkcję
zarządcy aktywów i zarządcy nieruchomości.

CZTERY UMOWY W TRZECH PARKACH LOGISTYCZNYCH

ÔÔ Źródło: P3 Logistics Parks Foto: P3 Logistics Parks

P3 Logistics Parks, europejski deweloper i inwestor, w serii transakcji, które przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podpisał
umowy najmu czterech nieruchomości zlokalizowanych w trzech parkach logistycznych w Polsce.

Dwie dynamiczne firmy, AGITO, zajmująca się e-handlem,
oraz Europapier, która sprzedaje papier na obszarze Europy środkowej i wschodniej oraz do krajów byłego Związku
Radzieckiego, powiększają swoje obiekty umiejscowione
w parku logistycznym P3 Błonie Park, który ma powierzchnię 175.000 m2 i położony jest na zachód od Warszawy. Firma
AGITO, która obecnie zajmuje magazyn o powierzchni 13.096
m2, objęła właśnie dodatkowe 3.686 m2 powierzchni, a Europapier dodatkowe 5.268 m2 powierzchni magazynowej oraz
166 m2 biurowej.
Także firma logistyczna Fiege odnowiła umowę w obiekcie P3, który ma powierzchnię 142.000 m2 i położony jest
w Mszczonowie, na południowy zachód od Warszawy. Firma ta, która w parku logistycznym zajmuje obecnie łącznie
42.650 m2, przedłużyła do 2018 r. umowę najmu na 16.778 m2
powierzchni magazynowej i 429 m2 powierzchni biurowej.
W magazynach przechowywane są części samochodowe.
Natomiast firma Sushi Factory podpisała umowę najmu na
2.400 m2 powierzchni magazynowej w parku P3 Poznań, który ma powierzchnię 100.000 m2 i położony jest w Gądkach,
na południe od Poznania. Sushi Factory to zakład produkcyjny najnowszych technologii, który wytwarza zestawy sushi

i dystrybuuje je do wiodących krajowych detalistów spożywczych. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Zarząd firmy
wybrał P3 Poznań ze względu na jego znakomite położenie
strategiczne oraz dostępność pracowników z pobliskiej gminy Kórnik, w której poziom bezrobocia sięga 10%.

Infrastruktura
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PROLOGIS PODSUMOWUJE
I PÓŁROCZE 2015R.

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, podsumował
wyniki działalności w pierwszej połowie
2015 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

TRANSAKCJE KUPNA
Prowadząc aktywną politykę inwestycyjną
w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy, Prologis kupił
sześć budynków o łącznej powierzchni
ponad 97 000 metrów kwadratowych.
TRANSAKCJE OBEJMUJĄ:
• M1 Business Park o powierzchni 69 105 metrów kwadratowych (pięć budynków),
którego nazwa została zmieniona na Prologis Park Budapest M1, położony 23 kilometry na zachód od centrum Budapesztu
• Westgate Park Rudna o powierzchni 28 000 metrów kwadratowych (jeden budynek)
wraz z 14 hektarami gruntu pod zabudowę, które zostały włączone do sąsiadującego
parku dystrybucyjnego Prologis Park Prague-Rudna, oddalonego 20 kilometrów od
stolicy Czech.

Tba EXPRESS w Prologis
Park Wrocław V
ÔÔ Źródło: CBRE Foto: Prologis

Firma kurierska Tba EXPRESS podpisała umowę najmu powierzchni magazynowo-biurowej
w kompleksie Prologis Park Wrocław V. Najemca
zajmie blisko 6 000 mkw. powierzchni magazynowej oraz 200 mkw., które zostaną przeznaczone na część biurową. Dział Powierzchni
Magazynowych i Przemysłowych doradzał najemcy w procesie negocjacji umowy.
Tba EXPRESS na rynku usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) obecne jest od
10 lat. Od samego początku działalności firma
stawia na zrównoważony rozwój oparty na
trzech filarach tj.: przesyłki ekspresowe, logistyka magazynowa i e-Commerce. Powierzchnia
magazynowa w Prologis Park Wrocław V zostanie przygotowana zgodnie z wytycznymi najemcy i oddana do użytkowania w III kwartale
2015 roku. Będzie to trzeci magazyn firmy zlokalizowany w Polsce.

NOWE INWESTYCJE
Prologis CEE rozpoczął budowę czterech budynków spekulacyjnych i obiektu BTS
o łącznej powierzchni 97 500 metrów kwadratowych:
• 29 000 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Prague-Jirny dla firmy Globus
Robert Pawłowski, Senior Consultant, Dział
• 27 650 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Szczecin
Powierzchni
Magazynowych i Przemysłowych,
• 18 550 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław V
CBRE
komentuje:
„Wrocław to obecnie czwarty
• 16 430 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Bratislava
pod
kątem
podaży
rynek powierzchni przemy• 5 885 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Bratislava
UKOŃCZONE INWESTYCJE
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Prologis oddał do użytku pięć obiektów
magazynowych o łącznej powierzchni 130 000 metrów kwadratowych:
• 32 100 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague-Airport dla firmy Červa, hurtowego dostawcy osobistego sprzętu ochronnego
• 31 730 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague-Jirny dla Mall.cz, internetowego sklepu oferującego towary codziennego użytku i sprzęt elektroniczny
• 30 000 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Prague-Airport
• 23 600 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Bratislava,
która jest już w 100 procentach wynajęta
• 12 350 metrów kwadratowych dla dostawcy usług motoryzacyjnych w Prologis Park
Prague-Jirny.

słowej i logistycznej w Polsce, który cały czas
bardzo intensywnie się rozwija. To tutaj na koniec I kwartału 2015 r. budowało się najwięcej.
Wysoka aktywność deweloperów w regionie
wrocławskim jest odpowiedzią na najniższy
w kraju współczynnik pustostanów – na koniec
I kwartału 2015 r. wyniósł on jedynie 0,9% przy
średnim współczynniku powierzchni niewynajętej dla Polski na poziomie 5,6%. Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową w rejonie
Wrocławia od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie.”

Kaczmarek Electric w Sosnowcu
ÔÔ Źródło: 7R Logistic Foto: 7R Logistic

7R Logistic podpisał z siecią hurtowni elektrotechnicznych, firmą Kaczmarek Electric,
umowę na wynajem 235 mkw. powierzchni
biurowej w Centrum Logistyczno-Biurowym
7R Milowice w Sosnowcu. Kaczmarek Electric zajmuje się sprzedażą asortymentu elektrotechnicznego oraz wyrobów automatyki
przemysłowej. Jest jedną z najdynamiczniej
rozwijających się firm w branży. Posiada sieć
hurtowni z sześćdziesięcioma oddziałami rozmieszczonymi na terenie całej Polski.

- W związku z ekspansją naszej firmy na obszarze całej Polski, poszukiwaliśmy dogodnej
powierzchni biurowej spełniającej nasze wymagania i potrzeby. Wybraliśmy CLB 7R Milowice,
które znajduje się w bardzo dobrze skomunikowanej z centrum miasta, biznesowo-przemysłowej dzielnicy Sosnowca. Obiekt zlokalizowany
jest tuż obok drogi S86, a więc gwarantuje także
wygodne połączenie ze wszystkimi miastami
aglomeracji śląskiej – mówi Grzegorz Rożek , Dyrektor ds. Logistyki i Zakupów Kaczmarek Electric
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S.A – Jesteśmy przekonani, że usytuowanie nowego biura w tak korzystnej okolicy pozytywnie
wpłynie na naszą działalność– dodaje.
Do Centrum Logistyczno-Biurowego 7R Milowice firma wprowadziła się w lipcu. Zajmuje
powierzchnię 235 mkw. - Cieszymy się, że Kaczmarek Electric zdecydował się na wynajem nowoczesnej powierzchni biurowej w naszym Centrum Logistyczno-Biurowym 7R Milowice.
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KRÓTKI SŁOWNIK NIERUCHOMOŚCIOWO – POLSKI

ÔÔ Autor: Karolina Adamiak Foto: JLL

Anglo/real estate żargon czyli dziwny język, którym posługują się doradcy ds. nieruchomości, agenci, negocjatorzy, właściciele
budynków. Przygotowaliśmy ten krótki słownik z myślą o najemcach, którzy często spotykają się z hermetycznym językiem,
pełnym anglicyzmów, w którym słowa, określenia lub konstrukcje zapożyczone są z języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy
podstawowe terminy (od A do Z), w krótkim słowniku nieruchomościowo-polskim.
Add-on factor (edony) czyli współczynnik powierzchni wspólnych: współczynnik dla całego budynku, wyrażony w %. Obejmuje poziome części wspólne budynku współużytkowane przez
najemców, takie jak m. in. recepcja, zazwyczaj również hole windowe, wspólne toalety na piętrach etc.
Asking rent czyli czynsz bazowy: stawka czynszu oferowana wyjściowo przez właściciela/wynajmującego nieruchomości i podawana
(jak wszystkie niżej opisane czynsze) jako stawka (zwykle w Euro, rzadziej w PLN) za metr kwadratowy za miesiąc).
Break option (brejki) czyli opcja wcześniejszego wyjścia: zapisane
w umowie prawo do zakończenia najmu wcześniej niż przed zakończeniem pełnego okresu najmu zwykle pod określonymi w umowie
warunkami dodatkowymi.
Cash flow (kasz floły) czyli zestawienie kosztów: tabelaryczne zestawienie wszystkich kosztów najmu w poszczególnych budynkach pokazane w rozbiciu na lata najmu, narzędzie służące do porównania ofert
najmu (proposali).
Effective rent (efektiwy) czyli czynsz efektywny: czynsz bazowy
lub transakcyjny w zależności od momentu zaawansowania procesu,
pomniejszony o zwolnienie z czynszu (rent frisy) przeliczone na całość
okresu najmu, jest to wynik matematycznej kalkulacji – ta stawka nie
pojawia się w umowie, tylko w ofertach.
Fit out contribution/budget/allowance czyli budżet na aranżację
powierzchni: budżet wyrażony jako stawka w EUR lub PLN za metr
kwadratowy lub jako całościowa kwota; proponowany przez wynajmującego.
Fit-out (fit aut) czyli aranżacja powierzchni: aranżacja powierzchni biurowej, która jest realizowana po podpisaniu umowy najmu lub
aneksu do umowy najmu.
Gross space czyli wielkość powierzchni brutto: wielkość powierzchni
biurowej netto powiększona o udział w powierzchniach wspólnych na
piętrze (np. część toalet i korytarza jeżeli nie są używane wyłącznie przez
najemcę) oraz o add-on factor (współczynnik powierzchni wspólnych).
Hot desking czyli polityka zajmowania biurek: czasowe miejsca pracy używane przez różne osoby lub współdzielone przez te same osoby
pracujące w różnym czasie; ich wykorzystanie zapewnia optymalizację
miejsca pracy.
HVAC (hfak) czyli Instalacje: instalacje grzewcze (heating), wentylacja (ventilation), klimatyzacja (air-conditioning), i chłodzenie (cooling).
Rozprowadzane na podstawie planu powierzchni, jej układu (open
space lub układ gabinetowy) i ilości pracujących w danym pomieszczeniu osób.
Landlord czyli wynajmujący: ten kto wynajmuje powierzchnie biurowe komuś, zazwyczaj właściciel, asset manager lub deweloper nieruchomości.
LOI (Letter of Intention) / HOT (Heads of Terms) czyli list intencyjny:
opisuje główne komercyjne założenia wynegocjowanej oferty w budynku, w którym najemca planuje podpisanie umowy najmu, forma
rezerwacji powierzchni.
Long list czyli długa lista: szeroka lista budynków, które spełniają
wymagania najemcy (pierwsze sito)
Net space czyli wielkość powierzchni netto: wielkość powierzchni
biurowej, którą obejmuje space plan czyli zgodna z wymaganiami najemcy powierzchnia użytkowa.
Open space czyli powierzchnia otwarta: powierzchnia biura bez

ścianek działowych, bez oddzielnych pokoi, gabinetów.
Property Manager (pi-em) czyli zarządca nieruchomości: manager
opiekujący się nieruchomością, zarządzający w imieniu właściciela
obiektu takimi usługami dostarczanymi przez budynek jak: ochrona,
sprzątanie powierzchni wspólnych, recepcja, rozliczanie opłat za czynsz
i koszty eksploatacyjne.
Proposal czyli oferta: oferta najmu powierzchni biurowej przygotowywana przez wynajmującego dla najemcy.
Rent free periods (rent frisy) czyli okresy zwolnienia z opłat czynszowych: zwolnienie z czynszu wyrażone w miesiącach, opisane jako procentowa płatność czynszu np. równowartość 4 pełnych miesięcy zwolnienia z czynszu, płatne jako 8 miesięcy po 50% czynszu bazowego na
początku 60 miesięcznego okresu najmu.
Service charge (serwis czardże) czyli opłaty eksploatacyjne: koszty
funkcjonowania budynku płacone przez najemców obejmujące m.in.
podatki, ubezpieczenie budynku, koszty takie jak np. recepcja, ochrona,
sprzątanie powierzchni wspólnych itp. podawane jako stawka (zwykle
w PLN, rzadziej w Euro) za metr kwadratowy za miesiąc).
Short list (szort lista) czyli krótka lista: lista wybranych 3-4 budynków, które przejdą do kolejnego etapu negocjacji, a z wyłonionym zwycięzcą zostanie podpisany list intencyjny.
Space plan (spejs plan) czyli plan powierzchni: plan uwzględniający
wytyczne klienta, takie jak ilość osób, sposób jej aranżacji – open space,
gabinety lub układ mieszany, sale konferencyjne, funkcje dodatkowe
– kuchnia, serwerownia, magazynki, i coraz bardziej popularne ostatnio
chillout/play roomy (miejsca odpoczynku, rozrywki)
Tenant czyli najemca: ten kto wynajmuje powierzchnie biurowe od
kogoś, zazwyczaj firma poszukująca dla siebie biura.
Tour book (turbuki) czyli broszurka biurowców: książka na wycieczkę po biurowcach (czyli viewingi), plik zazwyczaj składający się z podsumowania podstawowych informacji o budynku, zdjęć budynków
i mapy lokalizacji; używana podczas wizytacji w budynkach, przydatna
zwłaszcza kiedy liczba budynków jest większa.
Transaction rent czyli czynsz transakcyjny: wynegocjowana stawka
czynszu bazowego, która pojawia się w umowie najmu.
Vacancy czyli pustostany: powierzchnia niewynajęta w stosunku
do powierzchni całkowitej na danym rynku, zazwyczaj wyrażone %.
Viewing (wjułing) czyli wizytacja: odwiedziny potencjalnego najemcy w budynku z długiej listy celem weryfikacji najlepszych powierzchni.
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ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ÔÔ Źródło: LEWIATAN Foto: Log4.pl

Nowelizacja ustawy Pzp wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów długoterminowych już w chwili ogłoszenia przepisów
zmieniających koszty wykonywania zamówienia w toku. Dotyczy to zmiany płacy minimalnej, stawki VAT czy zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS. Niezawarcie porozumienia – w terminie 30 dni od złożenia wniosku
o renegocjację – wiąże się dla obu stron również z sankcją, którą jest rozwiązanie kontraktu z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Zmiana jest niezwykle istotna, gdyż od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1.850 złotych. To ważne działania, których celem jest stabilizacja rynku pracy w Polsce i poprawa sytuacji pracowników. Uchwalona właśnie przez Senat nowelizacja ustawy Prawo zamówień
publicznych pozwoli uczestnikom rynku na właściwe przygotowanie się do zmian, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku..
Renegocjacje kontraktów to przede
wszystkim zabezpieczenie interesu przedsiębiorców, którzy w ten sposób nie będą
ponosili zwiększenia kosztów pracy. Pozwoli to jednak również uchronić około
120 tysięcy miejsc pracy. Mogłyby być one
zagrożone, jeżeli usługi w ramach zamówień publicznych miałyby być nadal świadczone w oparciu o niezwaloryzowane kontrakty. W sytuacji wzrostu kosztów pracy
o ok. 42% wykonawcy nie mieliby wyboru
i – chroniąc swoje firmy przed upadłością
– musieliby dokonać redukcji etatów.
Przyjęta przez Senat nowelizacja Pzp
jest szansą dla podmiotów administracji publicznej – na szczeblu
centralnym, jak i samorządowym – do właściwego przygotowania
się na zmiany w kosztach pracy, jakie przyniesie 1 stycznia 2016
roku. Możliwości szybkiego rozpoczęcia renegocjacji i zakończenia ich do 31 grudnia 2015 pozwala na uwzględnienie w budżetach na przyszły rok, które będą przygotowywane w październiku
i listopadzie, nowych regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia, jak i ozusowania umów zleceń. Warto wskazać, że bez
nowelizacji istniałaby groźba przedłużania rozmów – między zamawiającymi a wykonawcami – aż do maja 2016 roku, co istotnie
zagrażałoby stabilności rynku pracy.
Sprawne rozpoczęcie renegocjacji jest konieczne, bowiem tylko waloryzacja obowiązujących umów to korzystne rozwiązanie
dla każdego uczestnika sektora zamówień publicznych. Zamawiający ma wówczas gwarancję kontynuacji zawartego kontraktu
i tym samym nie jest narażony na kosztowne przestoje. Co więcej,
nie ponosi wydatków związanych z rozpoczęciem nowego postępowania przetargowego. I wreszcie nie musi obawiać się, że zlecenie nie będzie mogło być realizowane chociażby ze względu na
trwający czy przedłużający się przetarg. Pracownicy natomiast nie
ponoszą odpowiedzialności za zmiany kosztów spowodowanych
nowym prawem i zasad ozusowania umów zleceń. Waloryzacja
umów zabezpiecza zatem nie tylko miejsca pracy, ale również interes zatrudnionych i Zamawiających.
Rozwiązania wdrożone w nowelizacji ustawy Prawo zamówień
publicznych są krokiem milowym przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa na rynku pracy. Poprzednie regulacje powodowały, że to pracownicy i pracodawcy ponosili wszelkie koszty
nieprzewidzianych zmian w prawie, a reforma w istotny sposób
wpływa na bilansowanie kontraktów dotyczących usług[1] – ich
obecna zyskowność oscyluje na poziomie 5%, po 1 stycznia 2016
roku spadnie ona o 10 punktów procentowych i de facto kontrakt
będzie generować straty[2].
Z tego powodu dochodziło do utrwalania się patologii, które
co gorsza niejednokrotnie były w pełni akceptowalne także przez
instytucje publiczne. Notowano liczne przykłady wyboru ofert ze

stawkami w granicach 5-7 zł za godzinę brutto – czyli nawet połowę niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie[3].
„Przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy Pzp zamyka kolejny etap procedury legislacyjnej. Za sprawną pracę w parlamencie nad nowymi regulacjami należą się uznania grupie posłów
z Platformy Obywatelskiej – w tym przede wszystkim Pani Marii
Janyskiej, która była odpowiedzialna za jego procedowani. Nowe
zapisy dają możliwości zakończenia renegocjacji umów w toku
– w ramach zamówień publicznych – jeszcze w bieżącym roku.
To bardzo ważne, by sektor publiczny jak najlepiej przygotował
się do waloryzacji obowiązujących kontraktów, by ozusowanie
umów zleceń oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia
nie wpłynęło negatywnie na poziom zatrudnienia. Czas wreszcie
zrozumieć, że bezpieczeństwo pracowników jest wprost zależne
od stabilności finansowej zatrudniających ich przedsiębiorstw,
a ochrona miejsc pracy pozostaje nadal największym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.
Sytuacja, w której zamawiający zwiększonymi kosztami pracy
obarczaliby pracodawców i pracowników, mogłaby zagrozić stabilności wielu firm usługowych oraz nawet 120 tysięcom etatów.
W związku z tym tak kluczowe pozostaje właściwe skalkulowanie
i zwaloryzowanie obowiązujących kontraktów” – komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych przy
Konfederacji Lewiatan.
[1]_Źródło: Raport WISE (Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych
w oparciu o dane LEWIATAN – sektor usług sprzątania i ochrony)
[2]_Źródło: Raport WISE (Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych
w oparciu o dane LEWIATAN) – sektor usług sprzątania i ochrony
[3]_Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – poza prężną działalnością i organizowaniem licznych szkoleń czy warsztatów dla bezrobotnych – nie ustrzegł się
przed utrwalaniem patologii na rynku pracy. W przetargu publicznym wybrał
ofertę uwzględniającą wynagrodzenie pracowników w wysokości 4,92 zł za godzinę brutto - to 787,2 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia (przyjmując 8 godzinny czas pracy, 5 dni w tygodniu).
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