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Nowy Dyrektor Zarządzający
Paczkomatów®
ÔÔŹródło: InPost. Foto: InPost

Piotr Lewaciuk – dotychczasowy szef sprzedaży Paczkomatów® InPost – objął stanowisko
Dyrektora Zarządzającego Paczkomatów® na
rynku polskim. Nowo mianowany dyrektor będzie sprawował nadzór nad realizacją projektu
paczkomatowego w Polsce oraz koordynacją
prac w działach: sprzedaży,
logistyki, marketingu oraz
pozyskiwania lokalizacji.
Nominacja Piotra Lewaciuka jest konsekwencją rosnącego udziału Grupy
Integer.pl w rynku
pocztowo-kurierskim oraz dalszych
planów rozwoju
krajowej sieci
innowacyjnych terminali.
Piotr Lewaciuk z Grupą Integer.pl współpracuje od 2009 roku. W tym okresie ponad dziesięciokrotnie zwiększono liczbę terminali na
rynku polskim oraz znacząco podwyższono
statystyki dotyczące dziennej liczby paczek
obsługiwanych przez Paczkomaty® InPost.
WIĘCEJ NA

P3 KUPUJE CZESKIE
PORTFOLIO LOGISTYCZNE

ÔÔ Źródło: P3. Foto: P3

Właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych – PointPark
Properties (P3), uzgodniło zakup 627.000 m2 magazynów logistycznych i powiązanych gruntów pod zabudowę na terenie Czech. Wartość transakcji wyniosła 523 miliony EUR, a firmie P3 doradzały Tristan Capital Partners i VGP.
To kolejna transakcja po zakupach dokonanych w ubiegłym miesiącu przez P3 we Włoszech, oraz innych na początku tego roku.
Firma P3 kupiła 11 parków logistycznych,
składających się łącznie z 58 magazynów plus
grunty oferujące możliwość wybudowania
łącznie 125,000 m2 dodatkowej powierzchni.
Zakup ten, podlegający warunkom umow-

I FORUM
BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

nym i konieczności uzyskania zezwoleń regulacyjnych, oznacza, że P3 będzie oferować
swoim klientom platformę obejmującą ponad 2,4 mln m2 magazynów logistycznych
na terenie Europy kontynentalnej.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

ÔÔ Źródło: Redakcja

Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni, na stopień zagrożenia, jego
poziom oraz mają wpływ w ocenie ryzyka zawodowego. Współczesny magazyn,
to wiele skomplikowanych urządzeń transportowych i systemów, które działają
w sprzężeniu zwrotnym, realizując przepływy składowanych towarów.
Innowacje w magazynowaniu
i logistyce, to nie trendy, ale element nowoczesnego zarządzania, innowacje w bezpieczeństwo, to oznaka wysokiej kultury biznesowej.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, przygotowuje z partnerami pro-

jekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na
celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji…
WIĘCEJ NA
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NOWOŚCI W OFERCIE WANDALEX S.A.

ÔÔ Źródło: Wandalex SA. Foto: Wandalex SA

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku Wandalex S.A. poszerza swoja ofertę o nowe produkty i rozpoczyna współpracę z hiszpańskim dostawcą urządzeń PICK TO LIGHT. Pick to Light System należy do globalnego koncernu Mondragon Corporation (właściciel między
innymi firmy ULMA). Hiszpański dystrybutor powyższych urządzeń posiada wyłączność w Unii Europejskiej, Europie Wschodniej,
Rosji i Ameryce Południowej na produkty firmy Aioi SYSTEMS CO (Japonia).
Firma Aioi jest na rynku od ponad 20 lat.
Obecnie Aioi ma największy udział w rynku pick-to-light w Azji i tysiące systemów
wdrożonych na świecie.
Firma Pick to Light System zajmuje się
dostarczaniem i integracją systemów Pick
to Light, które pozwalają na wysokowydajne kompletowanie towarów. Takie rozwiązania są szczególnie przydatne, kiedy

wymagana jest duża wydajność kompletacji realizowanej przez człowieka przy
jednoczesnej eliminacji błędów związanych z pobraniem niewłaściwego towaru.
Urządzenia Pick To Light dostarczane
przez firmę z Hiszpanii są najwyższej światowej jakości i charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Produkowane są
w Japonii i doceniane na rynkach świato-

wych jako niezawodne i intuicyjne w obsłudze. Urządzenia są proste w montażu
i rozsądne cenowo.
Umowa z Pick to Light System została
zawarta na zasadach wyłącznej dystrybucji urządzeń na terenie Polski bez ograniczeń czasowych.
WIĘCEJ NA

Kolejowy TNT Express
ÔÔŹródło: TNT
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TNT Express, jedna z największych firm kurierskich świata, testuje przydatność transportu
szynowego dla potrzeb ekspresowego dostarczania przesyłek. Efektem pilotażu, realizowanego w Wielkiej Brytanii, może być szybsze niż
dotychczas dostarczanie towarów i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o tysiące ton.
W projekcie, obok TNT, uczestniczą: francuski operator kolejowy Colas Rail, brytyjski zarządca infrastruktury kolejowej Network Rail
oraz londyński zarząd transportu publicznego. Instytucje te zaaranżowały nocny przejazd
pociągu z tonami materiałów biurowych (Staples) oraz akcesoriów AGD (Bristan). Po dotarciu do Londynu, towary zostały posortowane
na bocznym peronie, a następnie dostarczone
pojazdami elektrycznymi o zerowej emisji do
setek sklepów i dostawców w całym mieście.
- Rozważymy uzupełnienie naszej podstawowej - drogowej - sieci połączeń o wybrane
transporty kolejowe tam, gdzie dzięki temu
będziemy mogli lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów co do szybszego i niezawodnego serwisu - mówi Simon Harper, dyrektor operacyjny TNT Express UK & Ireland.
Takie decyzje oznaczałyby przywrócenie po 20 latach - dostaw kolejowych przesyłek
dla biznesu. Powrót do transportu szynowego oznaczałby także pojawienie się stacji kolejowych dla dostaw zróżnicowanych
ładunków w całym kraju. Projekt jest spójny
z polityką brytyjskiego rządu, zakładającą
przenoszenie transportów z dróg na tory.
Studium, opracowane przez Network Rail,
prognozuje podwojenie ładunków w ruchu
kolejowym do ponad 45 mld ton rocznie
w ciągu najbliższych 30 lat.

Chronometr wydarzeń
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NAPĘD HYDROSTATYCZNY CZY HYDROKINETYCZNY?
TAK CZY INACZEJ - TOYOTA TONERO
Typ napędu to kwestia preferencji operatora wózka widłowego.
W Toyocie rozumiemy, że prowadzenie wózka to bardzo indywidualne doświadczenie. Dlatego chcemy, żeby Twój styl
prowadzenia wózka był zawsze taki, jak lubisz! Aby sprostać wszystkim indywidualnym preferencjom operatorów,
umożliwiliśmy w naszych wózkach widłowych Toyota Tonero wybór rodzaju napędu. Teraz możesz, w zależności od Twoich
osobistych preferencji i stylu jazdy, wybierać pomiędzy napędem hydrokinetycznym i hydrostatycznym. Dzięki temu możesz
teraz wybrać taki rodzaj napędu, z którym będziesz czuć się najbardziej komfortowo.
Dowiedz się więcej o nowym napędzie hydrostatycznym i rodzinie wózków Toyota Tonero na stronie
www.toyota-forklifts.pl

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

RAPORT
SPRAWDZONY PARTNER SERWISOWY
„COMMITTED TO LARK EUROPE powierzył obsługę serwisową Klientów w Polsce firmie FIXIT S.A., tym
poszerzony został zakres współpracy między spółkami. FIXIT S.A. świadczy
MORE” ZA 2013 R. samym
już dla LARK usługi obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie Czech, SłowaÔÔ Źródło: LARK

ÔÔ Źródło: UPS. Foto: UPS

UPS jedną z pierwszych amerykańskich cji i Węgier.
firm, które wprowadzają nowy poziom Regionalny zasięg FIXT w rejonie Eurokompleksowego raportowania środowi- py Wschodniej oraz Niemiec i możliwość
skowego. Firma opublikowała 12. dorocz- scentralizowania obsługi dla kilku krajów,
ny raport w sprawie zrównoważonego pozwoli LARK EUROPE S.A. zoptymalizorozwoju, informując, że oprócz ogranicze- wać koszty oraz podnieść jakość usług
dla swoich kontrahentów
nia ogólnych emisji CO2 w 2013 r. osiągnę- serwisowych
i użytkowników urządzeń.
ła również cel na 2016 r. i trzy lata przed „Pragniemy zapewnić naszym Klientom
czasem zmniejszyła o 10 proc. intensyw- usługi na najwyższym poziomie – dotyność emisji dwutlenku węgla swojej powietrznej i naziemnej floty.
W związku z tym firma wyznaczyły nowy
cel, jakim jest ograniczenie intensywności emisji pochodzących z transportu
o 20 proc. do 2020 r.
Raport za 2013 r. dokumentuje bieżące
działania UPS na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju poprzez podejście „Committed to More™”. Zrównoważony rozwój często
opisuje się w kategoriach „robienia mniej”,
ale UPS stara się zapewnić więcej – klientom,
środowisku i społecznościom na całym świecie. Raport podkreśla również osiągnięcia firmy w dziedzinie zmniejszania emisji gazów
cieplarnianych (GHG) oraz mierzalny wpływ
jej inicjatyw humanitarnych.

KONDYCJA BRANŻY
TRANSPORTU DROGOWEGO

ÔÔ Źródło: Euler Hermes

Głośno ostatnio o branży transportowej za sprawą orzeczenia Sądu Najwyższego
o zapewnieniu kierowcy noclegu, co skutkuje dodatkowymi kosztami pracowniczymi. Koniunktura jak dotychczas jest niezła, wspomina się więc o niej rzadziej, ale…
nic nie jest oczywiste. Dobra koniunktura, której towarzyszy jednak wysoka konkurencja oznacza walkę cenową i niską rentowność świadczonych usług. W eksporcie
oznacza zaś świadome opóźnianie spłaty należności przez zagranicznych zleceniodawców, co w pewnym stopniu można zaobserwować także na rynku krajowym.
Zapraszamy do zapoznania się z opinią specjalistów Euler Hermes na temat bieżącej
sytuacji polskiego sektora transportu drogowego.

Koniunktura na usługi transportowe rośnie od ubiegłego roku wraz ze wzrostem
produkcji przemysłowej, w mniejszym
stopniu niż oczekiwano wspiera ją „raMaleje zainteresowanie
chityczny” obecnie wzrost popytu kon„gruponami”
sumenckiego. Pociąga to za sobą wzrost
ÔÔŹródło: Gemius
sprzedaży usług (o 6,2 %) jak i przewozów
Z badań firmy Gemnius wynika, że w Polsce, towarowych w transporcie samochodoWIĘCEJ NA

Rosji i Turcji spada zainteresowanie zakupami
grupowymi, podczas gdy w Danii widoczny
jest trend wzrostowy. W Turcji wśród internautów odwiedzających oferujące je strony
przeważają konsumenci w wieku 18-34 lata,
a w Danii powyżej 45 roku życia.
Gemius sprawdził popularność stron oferujących zakupy grupowe w Danii, Polsce, Rosji
i Turcji. W analizie uwzględniono dane z ostatniego miesiąca każdego kwartału w latach
2012-2014. Okazuje się, że spadek popularności badanych stron jest najbardziej widoczny w Rosji (niemal pięciokrotny spadek liczby
internautów) i w Polsce (ponad dwukrotny).
Inaczej jest w Danii, gdzie ruch na stronach
oferujących zakupy grupowe wzrósł dwuipółkrotnie.
WIĘCEJ NA

czy to nie tylko designu i jakości naszych
produktów, ale również serwisu. Z tego
powodu obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w Polsce powierzyliśmy firmie,
której usługi sprawdzili i docenili Klienci LARK z innych krajów europejskich.”
– powiedział Mateusz Gac, Prezes Zarządu
Lark Europe SA.

Charytatywny rekord
ÔÔŹródło: JLL

W warszawskim klubie La Playa Music
Bar odbyła się piąta,
jubileuszowa edycja Charytatywnego
Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych, zorganizowana przez
międzynarodową firmę doradczą JLL. W tym
niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło aż
1 000 przedstawicieli branży nieruchomości
komercyjnych. W trakcie rozgrywek zebrano
rekordową kwotę prawie 187 000 złotych, która została przekazana fundacji Happy Kids na
budowę Domu Rodzinnego w Dąbrówce pod
Zgierzem. Czek z rąk Tomasza Trzósło, Dyrektora Zarządzającego JLL w Polsce, odebrał Alek-

wym – te wzrosły o 11% w stosunku do
analogicznego okresu ub. roku (dane za
GUS). Zmiana norm czystości spalin od
tego roku skłoniła przedsiębiorców do
inwestycji: w ubiegłym roku do zakupu
„starszych” ciężarówek, w tym roku…
WIĘCEJ NA

sander Kartasiński, Prezes Zarządu Fundacji
Happy Kids.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL
w Polsce, skomentował: „Piąta, jubileuszowa edycja Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej
Branży Nieruchomości Komercyjnych przyniosła same rekordy. 32 drużyny, 224 zawodników,
łącznie ok. 1000 kibiców i gości, prawie 70 firm
wspierających wydarzenie, ale przede wszystkim
najwyższą zebraną do tej pory kwotę – prawie
187 000 zł., która została przekazana fundacji
Happy Kids. Cieszymy się ze znakomitego wyniku i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom,
graczom, partnerom i sponsorom za udział w tym
niezapomnianym wydarzeniu, za zaangażowanie, wsparcie i współpracę. Do zobaczenia za rok”.

Chronometr wydarzeń
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W OCZEKIWANIU NA
TAROPAK 2014

SKŁADANE
POJEMNIKI GLT

ÔÔ Źródło: Igopak

Firma Igopak wprowadziła na polski rynek trójdzielne pojemniki GLT. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić w transporcie zwrotnym 80% przestrzeni ładunkowej. GLT - TRIPAK to
trójczęściowy pojemnik składający się z palety i pokrywy
wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) oraz obwoluty wykonanej z polipropylenowych płyt komorowych.
Wytrzymałe opakowania wielorazowego użytku dostępne są
w 8 standardowych rozmiarach palet i w dowolnej wysokości.
Pojemniki wykonane w innowacyjnej technologii TWINSHEET
pozwalają na przewóz towarów o zróżnicowanych gabarytach
i masie sięgającej 1,5 t. W zależności od charakterystyki transportowanych produktów, pojemniki TRIPAK są wyposażane w systemy przegród wykonane z tekstyliów lub płyt polipropylenowych.
Cechami wyróżniającymi oferowany przez firmę Igopak produkt są uniwersalność oraz konstrukcja pozwalająca zmniejszyć
wysokość rozpakowanego pojemnika do 20% pierwotnej wartości. Rozwiązanie pozwala więc zaoszczędzić 80% przestrzeni
ładunkowej i przy dobrej organizacji procesów spedycyjnych
może przełożyć się na znaczące korzyści finansowe.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Agata Majasow

Już niedługo, na przełomie września i października na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się targi TAROPAK – najważniejsze w kraju wydarzenie poruszające zagadnienia logistyki i techniki pakowania. Czego można się po
nich spodziewać? Jakie tematy zdominują TAROPAK?
TAROPAK to wydarzenie z bogatą tradycją. Z roku na rok rośnie
jego ranga i liczba odwiedzających. W poprzedniej edycji, która miała miejsce w 2012 r., wzięło udział blisko 600 wystawców
z 30 krajów i 44 600 zwiedzających. Organizatorzy mają nadzieję
osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Szanse są duże – targom towarzyszyć będzie wiele ciekawych imprez, w tym II Kongres Przemysłu Opakowań objęty patronatem honorowym Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki.
Opakowania od A do Z
Zakres tematyczny samych targów jest bardzo szeroki. Poruszane są wszelkie kwestie związane z produkcją i użytkowaniem
opakowań. Organizatorzy wyróżniają następujące grupy zagadnień: surowce i półprodukty; materiały opakowaniowe; opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe; maszyny i urządzenia pakujące; maszyny do wyrobu opakowań; logistyka; usługi
poligraficzne; wydawnictwa specjalistyczne; stowarzyszenia, instytucje, związki.
WIĘCEJ NA
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CAMOPLAST SOLIDEAL PRZEJMUJE RODACO

ÔÔ Źródło: Camoplast Solideal

Firma Camoplast Solideal Inc realizuje cele akwizycyjne i nabywa Rodaco w celu poprawy swoich możliwości produkcyjnych
i dystrybucyjnych ogumienia do transportu wewnętrznego (wózków widłowych) w Ameryce Południowej.

Rodaco zostało założone w roku 1997. Posiada obiekty produkcyjne w Porto Alegre
i Buenos Aires, oraz centrum dystrybucyjne w Sao Paulo. Firma stała się uznanym
i wiarygodnym w rejonie dostawcą opon
do transportu wewnętrznego głównie
z powodu zaangażowania pracowników,
sprawnie działającej sieci i silnego skoncentrowania się na obsłudze klientów.
„Obecność w Ameryce Łacińskiej, jest
ważnym elementem w osiąganiu celu
jakim jest globalny rozwój w dziedzinie
obsługi opon do transportu wewnętrznego”, mówi Francois Augnet, Dyrektor

Operacyjny – Działów Budowlanego
i Transportu Wewnętrznego w Camoplast
Solideal. „Przez łączenie naszych procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych
z lokalną wiedza i reputacją jakie posiada
zespół Rodaco, będziemy mogli zaproponować unikalną, najlepszą ofertę dla rozwijającego się rynku.”
Pracownicy obu firm będą współpracować, aby stworzyć większy i lepszy
zespół. To przejęcie pozwala Camoplast
Solideal zaistnieć na przemysłowym rynku w regionie i pokazuje oddanie firmy
zadaniu, jakim jest ugruntowanie swojej
pozycji, jako lidera mobilności na rynku
pojazdów transportu wewnętrznego,
urządzeń przemysłowych oraz maszyn
budowlanych.

SEIFERT POLSKA NA PLATFORMIE
LOGISTYCZNEJ AX4 AXIT

O CAMOPLAST SOLIDEAL
Camoplast Solideal to światowy lider
w dziedzinie projektowania, produkcji
i dystrybucji opon typu off-road, kół, gumowych gąsienic i systemów podwozi
wykorzystywanych w gałęziach przemysłu związanych z transportem materiałów,
budownictwem, rolnictwem i sportami
motorowymi. Zatrudnia ponad 7500
oddanych pracowników i powadzi zaawansowane centra badawcze R&D, oraz
fabryki w USA, Kanadzie, Europie i Azji. Camoplast Solideal jest dostawcą dla wiodących producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), jak również sprzedaje swoje
produkty na rynku części zamiennych, po
przez ogólnoświatową sieć dystrybucji.

Operatywna platforma Envelo
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Cały ten proces odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię chmury
obliczeniowej. Za jej pośrednictwem można będzie sprawnie koordynować przepływ
danych zleceń transportowych. Dostarcza,
poza danymi operacyjnymi, również przekrojowe wskaźniki i dane statystyczne,
a system ostrzegawczy (Supply Chain Event
Management) umożliwia wczesne reakcje
w przypadku niestandardowych zdarzeń.
Dzięki obsłudze logistycznej w oparciu
o AX4, Seifert Polska może zagwarantować
świadczenie wysokiej jakości usług spedy-

cyjno-logistycznych, bezpieczeństwo oraz
terminowość realizacji zleceń.
Firma AXIT to lider w obszarze oprogramowania integrującego partnerów logistycznych w łańcuchu dostaw w oparciu
o wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT wspierające złożone procesy logistyczne firm w branżach motoryzacyjnej,
lotniczej, chemicznej, produkcyjnej, handlowej, szeroko pojętym transporcie.

Ponad 1 000 000 faktur zostało wysłanych za pośrednictwem specjalnego portalu do obsługi korespondencji PGE Obrót S.A. – jednego z największych dostawców prądu w Polsce. System bazuje
na rozwiązaniach platformy Envelo należącej do
Grupy Poczty Polskiej. Może on obsłużyć nawet
100 tysięcy przesyłek dziennie. Rozwój usług w zakresie korespondencji masowej to jeden z głównych obszarów strategii Envelo na najbliższe lata.
Envelo, platforma innowacyjnych e-usług
pocztowych należąca do Grupy Poczty Polskiej,
zbudowało specjalny portal dla PGE Obrót SA.
Jest on wyposażony w unikalną w skali polskiego
rynku możliwość zarządzania pojedynczą przesyłką. Od momentu jego wdrożenia, 1 lipca 2014
r., wygenerowano i wysłano już ponad milion
faktur. Docelowo otrzymywać je będzie około
5 milionów odbiorców prądu. Dystrybucją i doręczaniem korespondencji nadawanej z Envelo
zajmuje się Poczta Polska, a wydrukiem Prografix.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Ranking e-Gazel Biznesu

jeszcze nie otrzymały zaproszenia do wzięcia
w nim udziału. W tym celu wystarczy wejść
na stronę egazele.pb.pl i wypełnić formularz
zgłoszeniowy.
– Zaangażowanie się w tworzenie rankingu
e-Gazel Biznesu to rozwinięcie naszej nowoczesnej i kompleksowej oferty skierowanej dla
e-przedsiębiorców. Naszym celem jest pełna
obsługa logistyczna branży e-commerce, tak
aby właściciele sklepów mogli skoncentrować
się na swojej podstawowej działalności. Za-

praszam wszystkich twórców dynamicznych
e-firm, by pochwalili się swoim sukcesem, poprzez udział w e-Gazelach Biznesu – mówi Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej – Zachęcam także do odwiedzania strony ecommerce.
poczta-polska.pl gdzie znaleźć można pełną
ofertę Poczty Polskiej dla e-przedsiębiorców –
dodaje Jerzy Jóźkowiak.

ÔÔ Źródło: AXIT

Spółka AXIT nawiązała współpracę z firmą Seifert Polska specjalizującą się w usługach logistyczno-spedycyjnych. Po gruntownej analizie zdecydowano się na wykorzystanie możliwości jakie daje największa w Europie platforma logistyczna firmy
AXIT - AX4 do komunikowania się z uczestnikami łańcucha dostaw m.in. dla chemicznego koncernu BASF.

ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska jest jednym z partnerów rankingu najbardziej dynamicznych e-biznesów. Jest
to specjalna edycja dobrze znanych na rynku
Gazel Biznesu. W rankingu zostaną wzięte
pod uwagę wszystkie firmy działające w e-biznesie, które zanotowały dynamiczny rozwój
w ostatnich 3 latach. Do 10 sierpnia, swój akces do rankingu mogą zgłaszać te firmy, które
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BEZPIECZEŃSTWO TWÓJ
WYBÓR – KONFERENCJA UDT

ÔÔ Źródło: UDT

Warszawski oddział Urzędu Dozoru Technicznego organizuje konferencję „Wózki jezdniowe podnośnikowe – Bezpieczeństwo - Twój wybór. Wymagania dotyczące eksploatacji w świetle obowiązujących przepisów”, która odbędzie się 25-26 września
br., w hotelu 500, w Zegrzu Południowym. Konferencja jest elementem kampanii
prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa eksploatacji wózków widłowych.
Zaplanowana tematyka konferencji zapewni
uczestnikom aktualną
i obszerną wiedzę w zakresie bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. Eksperci Urzędu
Dozoru Technicznego,
wraz zaproszonymi specjalistami wywodzącymi się z czołowych
firm - dostawców sprzętu i wyposażenia
magazynowego, przedstawią zagadnienia dotyczące:
• europejskich i krajowych przepisów
prawnych dotyczących eksploatacji
wózków jezdniowych podnośnikowych,
• bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie eksploatacji wózków jezdniowych
podnośnikowych,

• innowacyjności w budowie i projektowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych – wytwórcy,
• wymagań prawnych w zakresie uprawnień do obsługi i konserwacji,
• wózków jezdniowych podnośnikowych
w wykonaniu ATEX.
Odbędą się pokazy możliwości wykorzystania parametrów pracy wózków
w zależności od przeznaczenia.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: wytwórców, projektantów,
eksploatujących, użytkowników, konserwatorów wózków jezdniowych a także
przedstawicieli ośrodków szkoleniowych
i zakładów wykonujących naprawy i modernizacje urządzeń technicznych.
Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronach ulotki TUTAJ.

Przygotowania do
Targów RetailShow
ÔÔŹródło: ECP Polska

Coraz mniej czasu do V Międzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu
RetailShow 2014, które odbędą się 19 i 20 listopada br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Modelowy Sklep, który został zaprojektowany w oparciu o światowe trendy, będzie znajdował się
w centralnym punkcie hali. Z kolei towarzyszący
targom konkurs „Innowacje Handlu 2014” wyłoni
najnowocześniejsze produkty branży handlowej.
Targi RetailShow to największe wydarzenie branży handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Firmy zaprezentują tam najnowsze produkty i rozwiązania niezbędne do
wyposażenia i aranżacji placówek handlowych.
Wystawcy będą mieli możliwość nawiązania
bezpośrednich kontaktów z osobami zarządzającymi w sieciach handlowych: spożywczych,
odzieżowych, RTV/AGD, budowlanych i wyposażenia wnętrz, drogeryjnych i salonikach prasowych, a także sieciach sklepów przy stacjach
paliw. Targi odwiedzają także osoby prowadzące niezależne placówki handlowe, zarządcy
i najemcy centrów handlowych, przedstawiciele firm dostarczających wyposażenie dla sklepów oraz lokalni dystrybutorzy.
WIĘCEJ NA
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NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE
SATO W POLSCE

ÔÔ Źródło: SATO. Foto: SATO

Firma SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykietowania i rozwiązań EPC / RFID, ogłosiła utworzenie nowego europejskiego centrum logistycznego we Wrocławiu. To nowe dedykowane centrum logistyczne, pozwoli firmie
zoptymalizować działanie operacyjne, obsługę klienta oraz back-office, w celu zapewnienia skutecznych dostaw w całej Europie.
Przyszłe centrum logistyczne, które będzie się znajdować w obecnym europejskim centrum produkcyjnym i serwisowym SATO, umożliwi firmie skuteczniejszą
obsługę dotyczącą produktów, a także
części zamiennych.
„Decyzja o otwarciu nowego centrum
logistycznego wiąże się z naszym zaangażowaniem w oferowaniu klientom najwyższego poziomu usług,” powiedział Makoto
Hayama, dyrektor zarządzający w SATO
International Europe. „W przeciwieństwie
do poprzedniego centrum logistycznego
w Rotterdamie, lokalizacja nowego cen-

trum, w samym sercu Europy, tuż przy
niemieckiej granicy, będzie idealna ku dostarczaniu europejskim klientom szerokiej
gamy drukarek kodów kreskowych.”
Wszystkie obecne zamówienia dotyczące
drukarek kodów kreskowych zostaną przeniesione do Wrocławia. Nowe Europejskie
Centrum Logistyczne będzie również odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu wydajności sprzedaży i poprawy jej wyników.
Wśród wielu produktów SATO, które
będą wysyłane z nowego centrum logistycznego, będzie nowa seria drukarek
przemysłowych CL4NX.

ÔÔ Źródło: InPost. Foto: InPost

Trwa wyjątkowa kampania promocyjna
internetowej księgarni Gandalf.com.pl
i Paczkomatów® InPost z okazji zbliżającego się wielkimi krokami roku szkolnego!
Dzięki niej każda osoba, która do 15 września zdecyduje się na zakup podręczników,
książek czy innych artykułów szkolnych
o wartości przekraczającej 50 złotych,
odbierze swoje zakupy w Paczkomacie®
InPost całkowicie za darmo. Oprócz opcji
bezpłatnej dostawy, klienci otrzymają
także atrakcyjne rabaty od pozostałych
partnerów akcji, do których należą: Top
Secret, Ole Ole oraz TXM24. Dodatkowo,
do każdej paczki z podręcznikami zamawianej do Paczkomatów® InPost Bakalland doda batoniki zbożowe BA!

został charakterystyczną metką która
gwarantuje obniżony poziom emisji zanieczyszczeń.
Projekt wdrażany będzie etapami,
do końca 2014 roku na drogi wyjedzie
5 samochodów w nowym standardzie,
a w 2015 roku mają one stanowić już 15%
całej floty dedykowanej branży health. FM
Logistic przewiduje także sukcesywne dostosowywanie pojazdów obsługujących
klientów z innych branż.

„Zdajemy sobie sprawę, że kupno podręczników i wyprawki jest dla rodziców
sporym obciążeniem. Staramy się oferować klientom możliwie niskie ceny oraz
pracujemy nad tym, by koszty wysyłki
również były niskie. Współpraca z Paczkomatami® InPost jest naszym wspólnym
wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Klientów w kontekście możliwie taniej, szybkiej i pewnej dostawy” – mówi Anetta Wilczyńska, Prezes Księgarni Gandalf.
Promocja „Back to School” obejmuje
jednak zdecydowanie szerszą gamę produktów niż podręczniki czy niezbędne
artykuły szkolne. Bezpłatna dostawa produktów do Paczkomatów® InPost proponowana jest także każdemu klientowi,
który zdecyduje się na zakup dowolnej
książki znajdującej się w ofercie księgarni
Gandalf. Co więcej lektury można nabywać zarówno w tradycyjnej, papierowej
wersji, jak i na nośnikach CD/DVD.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

SAMOCHODY Z METKĄ „ECO”

ÔÔ Źródło: FM Logistic. Foto: FM Logistic

Pierwsze samochody FM Logistic z „metką eco”, pojawiły się na drogach. Pomysłowo
oznakowane pojazdy posiadają instalację gazową, dzięki czemu są bardziej przyjazne dla środowiska. Flota z „metkami” jest dedykowana głównie do obsługi klientów z branży health i pozwoli przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości transportu
w centrach dużych aglomeracji – zgodnie z założeniami projektu ULTRA ECO.
Proekologiczne działania to dzisiaj standard rynkowy. Firma FM Logistic realizując strategię zrównoważonego rozwoju,
wdraża kompleksowo rozwiązania mające
na celu ochronę środowiska. Najnowszym
projektem jest flota eco, w samochodach
obsługujących klientów z branży farmaceutycznej zamontowane są instalacje
gazowe, w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla . Gaz stosowany do zasilania
samochodów dodatkowo gwarantuje silnikom większą elastyczność i płynną prace, co jest szczególnie istotne przy jeździe
miejskiej. Każdy „eco” pojazd oznaczony

AKCJA KSIĘGARNI
GANDALF
I PACZKOMATÓW
INPOST®
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CO NOWEGO NA TAROPAKU?

ÔÔ Wojciech Podsiadły. Foto: Still

Zbliża się TAROPAK, jedno z najważniejszych w naszym kraju wydarzeń branży opakowaniowej i logistycznej. Obok elementów
targów, na które wszyscy czekamy, pojawi się kilka nowych imprez towarzyszących. Sięgające tradycją do 1973 roku targi TAROPAK przez lata rozwijały się wraz z polską branżą opakowań i rozwiązań logistycznych. Z czasem, nowe potrzeby rynkowe powodowały włączanie do programu kolejnych imprez towarzyszących. Część z nich stało się już integralną częścią wydarzenia, część
dopiero wypracowuje sobie miejsce na TAROPAKu. Również w tym roku możemy spodziewać się zmian, innowacji i nowości.

BEZPIECZEŃSTWO
NA PIERWSZYM PLANIE
W tym roku po raz pierwszy TAROPAKowi towarzyszyć będzie I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie. Podczas organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie
Techniki Magazynowej konferencji, odbędą się prezentacje technologicznych nowinek mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w procesach składowania,
dystrybucji i logistyki wewnętrznej. Dodatkowo, każdego z dnia trwania targów
będą miały miejsce prelekcje i dyskusje
dotyczące jednego z tematów przewodnich Forum.
Pierwszy dzień poświęcony zostanie
skuteczności środków prewencyjnych:
przepisów i regulacji prawno-technicznych. Motywem przewodnim rozmów
prowadzonych 30 września będą z kolei
kwestie prawidłowej eksploatacji sprzętu
magazynowego. Trzeciego dnia poruszane mają być zagadnienia przydatności
szkoleń i certyfikacji. Na zakończenie,
2 października, prowadzone będą panele cjonalnym obrońcą”, prezentującym wy- dostawców sprzętu i eksperci branży logidyskusyjne na wybrane tematy związane tyczne w danym obszarze, polemizować stycznej.
z bezpieczeństwem. Co dzień z „instytu- będą przedstawiciele najważniejszych
WIĘCEJ NA
REKLAMA

I FORUM BEZPIECZEÑSTWA
W MAGAZYNIE
HALA 3A - Miêdzynarodowe Targi Techniki Pakowania
i Logistyki TAROPAK w Poznaniu, 29.09.-02.10.2014 r.
O bezpieczeñstwie w magazynach, centrach dystrybucji
i logistycznych magazynach operacyjnych, referowaæ
bêd¹:

- eksperci merytoryczni z Pañstwowej Inspekcji Pracy,
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Urzêdu Dozoru Technicznego
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagro¿eñ
Zawodowych,
- praktycy Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
- partnerzy techniczni, ARPOL, BAUMALOG, CONTINENTAL,
STILL, NESTEC, OLEJNIK SYSTEMY MAGAZYNOWE.
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CZESKIE ALLEGRO WYBIERA SALESMANAGO

ÔÔ Źródło: Benhauer

Aukro.cz – należący do grupy Allegro, to największy portal tego typu w Czechach. Wybrał system SALESmanago Marketing Automation do realizowania kompleksowej strategii personalizacji i automatyzacji marketingu w obszarze B2B. Czeskiemu portalowi system posłuży do pozyskiwania nowych partnerów oraz obsługi relacji B2B z aktualnymi partnerami. To kolejne wdrożenie
w firmie zorientowanej na ecommerce, jednak w tym wypadku do komunikacji B2B.
Aukro.cz wykorzysta SALESmanago do
identyfikacji i monitorowania zachowania ich potencjalnych partnerów odwiedzających portal aukcyjny, szczególnie
sekcje poświęcone współpracy z Aukro.
Na podstawie gromadzonych informacji
behawioralnych system automatycznie
zbuduje profil każdego zidentyfikowanego użytkownika. Dzięki tej unikatowej
wiedzy uruchomi automatyczną komuni-

kację z potencjalnymi partnerami mającą
na celu ich edukację i przygotowanie do
wejścia we współpracę. Dodatkowo system posłuży do bieżącej komunikacji z aktualnymi partnerami i dynamizacji współpracy portalu z partnerami B2B.
Aukro.cz to obecnie największy portal
aukcyjny w Czechach. Powstał po sukcesie rynkowym polskiego portalu Allegro. Na czeskim rynku działa od sierpnia

2003 roku. Po pierwszym roku obecności na rynku w portalu Aukro.cz zarejestrowało się ponad 7 tys. użytkowników.
W 2009 roku ich liczba przekroczyła milion. W 2008 roku poprzez portal Aukro.cz
sprzedano ponad 5 milionów artykułów
na łączną wartość 2.5 mld CZK.

Darmowy internet na poczcie

wyrazi zgodę na wyświetlanie reklam na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Z usługi
będą mogły skorzystać zarówno osoby, które
przyjdą skorzystać z usług Poczty Polskiej, ale
również inne osoby znajdujące się w zasięgu
hot spotu.
Wystarczy do tego jedynie wybrać w swoim
mobilnym urządzeniu sieć o nazwie „Poczta
Polska”, bez konieczności wpisywania dodatkowych haseł. Co jakiś czas na ekranie urządzenia klienta wyświetlana będzie reklama, która
sfinansuje dostęp do sieci.

– Zależało nam na tym, by zapewnić darmowy dostęp do internetu szerokiemu gronu
klientów Poczty Polskiej. To na razie program
pilotażowy i potrwa do 18 listopada – mówi
Bogdan Andrzejewski, dyrektor Biura Zarządzania Siecią i Klienta Indywidualnego w Poczcie Polskiej.
Dostęp do internetu za darmo w placówkach
to efekt współpracy Poczty Polskiej z siecią telefonii Plus oraz firmą Moben, rozwijającą metody wyświetlania reklam. Pełna lista placówek
objętych programem jest tutaj.

ÔÔŹródło: Poczta Polska

W 100 wybranych placówkach Poczty Polskiej
klienci mogą bezpłatnie skorzystać z bezprzewodowego internetu. Przez najbliższe trzy
miesiące w 100 placówkach Poczty Polskiej,
zlokalizowanych w górach, dużych miastach
i ich okolicach klienci Poczty Polskiej będą
mogli skorzystać z darmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu. Dostęp do każdego hot-spotu jest możliwy, jeśli użytkownik

„OPAKOWANIOWA BIBLIA”
NA TAROPAKU!

ÔÔ Źródło: MTP. Foto: MTP

Takiego wydawnictwa dla polskiej branży opakowań jeszcze nie było! Dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Opakowań i otwartości Wydawnictwa Naukowego PWN już niebawem
wszyscy teoretycy i praktycy korzystać będą mogli z nieocenionego źródła wiedzy – książki
„Technika opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania”.
Premiera wydawnictwa będzie miała
miejsce podczas Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2014 w poniedziałek, 29 września
o godzinie 14:00 na stoisku Polskiej Izby
Opakowań.
W Wielkiej Brytanii książka miała już
3 edycje – ostatnia w grudniu 2012. Zawiera najnowszą wiedzę i informacje na
temat stanu aktualnego i perspektyw
rozwoju przemysłu opakowań oraz problemów natury technologicznej i materiałowej.
Praca ta jest uważana za swoistą „opakowaniową biblię” i ukaże się nakładem
Wydawnictwa Naukowego PWN z inicjatywy i przy współudziale Polskiej Izby
Opakowań. Książka składa się z trzech
części: podstawy opakowalnictwa, materiały i komponenty opakowań, procesy
pakowania.

WIĘCEJ NA

Legendarne trofeum dla
nowatorskich rozwiązań
ÔÔŹródło: MTP. Foto: MTP

Złoty Medal MTP to prestiżowe
wyróżnienie przyznawane już
od ponad 30 lat. Do konkursu
o tę nagrodę rocznie startuje
kilkaset produktów, które podawane są krytycznej ocenie
ekspertów. Merytorycznej weryfikacji poddawane są m.in.
innowacyjność rozwiązań, estetyka, ergonomia czy bezpieczeństwo dla środowiska.
Złoty Medal MTP to prestiżowa i wysoko ceniona nagroda dla wystawców, o którą w każdej edycji ubiega się znakomite grono uczestników targów. Podmioty zgłaszające swoje
produkty do wyróżnienia medalem świadomie
poddają się dodatkowej, wnikliwej i wielowątkowej ocenie. Ocenie, która ma potwierdzić
jakość produktu, a w konsekwencji wzmocnić
promocję na rynku – nie tylko krajowym.
ODDAJEMY GŁOS NASZYM GOŚCIOM
Złoty Medal MTP jest również dla laureatów
przepustką do walki o równie cenne wyróżnienie jakim jest Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów.
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PARTNERSTWO DHL
I BAYERNU MONACHIUM

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL

W chwili obecnej DHL jest oficjalnym Platynowym Partnerem oraz międzynarodowym partnerem klubu piłkarskiego
Bayern Monachium w zakresie logistyki i eCommerce świadczącym pełen asortyment usług. 22 sierpnia br., na Allianz
Arena w Monachium została ogłoszona sześcioletnia umowa
obowiązująca do 2020 roku. Jako partner logistyczny DHL
od wielu lat gwarantuje rzetelne przekazywane fanom produktów promocyjnych klubu Bayern Monachium. Klub piłkarski zamierza również wykorzystać wiedzę tej przodującej
w branży logistycznej międzynarodowej firmy w zakresie
eCommerce.

Propozycja zmian w Ordynacji podatkowej
ÔÔŹródło: Lewiatan

Lewiatan proponuje zmiany w nadawaniu przesyłek do organów podatkowych. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość nadawania przesyłek
rejestrowanych do organów podatkowych z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo terminów w placówkach wszystkich operatorów pocztowych a nie tylko Poczty Polskiej – uważa Rada Podatkowa
Konfederacji Lewiatan.
W propozycjach zmian Ordynacji podatkowej znalazł się zapis, żeby
w odniesieniu do przesyłek nadawanych spoza terytorium Unii Europejskiej, termin takiej przesyłki uważany był za zachowany, jeżeli przed
jego upływem pismo zostało otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe.
- W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan proponowana
zmiana jest zasadna i pożądana, niemniej nie jest wystarczająca. Postulujemy o jej rozszerzenie i wskazanie, że termin złożenia pisma
WIĘCEJ NA

„FC Bayern Monachium jest obecnie klubem znanym na całym
świecie, a ilość jego fanów w różnych krajach na wszystkich
kontynentach stale rośnie”, powiedział Karl-Heinz Rummenigge, prezes Zarządu Bayern Monachium. „Właśnie zakończyliśmy
naszą letnią trasę po Stanach Zjednoczonych. Ten wyjazd pokazał nam po raz kolejny, jak wielki potencjał mamy na rynkach
międzynarodowych. Działając wspólnie z naszym doświadczonym i uznanym na całym świecie partnerem, jakim jest DHL,
chcemy dalej rozwijać nasze internetowe punkty kontaktowe
z fanami na całym świecie, a tym samym nasz międzynarodowy
merchandising.”
WIĘCEJ NA

Ekspresowy transport nocny TNT
ÔÔŹródło: TNT. Foto: TNT

W Polsce dostępny jest już serwis ekspresowego transportu nocnego
próbek medycznych, farmaceutyków, sprzętu ratującego życie. Wprowadził go TNT Express, polski oddział jednej z największych firm kurierskich świata. Przesyłka z materiałem biologicznym lub akcesoriami
medycznymi, nadana późnym popołudniem, zostanie doręczona kolejnego dnia wcześnie rano. Ma to ogromne znaczenie w przypadku nagłej konieczności dostarczenia określonych substancji czy np. narzędzi
chirurgicznych do operacji, odbywającej się rano.
Przesyłka powinna zostać przygotowana do godz. 16.30, jednak TNT
umożliwia nadawcy wydłużenie tego terminu nawet do 18.00. Dane towaru zostają natychmiast wprowadzone do systemu informatycznego,
dzięki czemu przesyłka jest monitorowana już od momentu odbioru
przez kuriera, aż do doręczenia.
WIĘCEJ NA

Pięć lat współpracy
DHL i UNDP
ÔÔŹródło: DHL

Deutsche Post DHL i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) obchodzą szczególną
rocznicę. Już od pięciu lat, obie
organizacje pracują nad wspólnym systemem zapewniającym
szkolenia i opiekę specjalistyczną na wybranych lotniskach po-

łożonych na obszarach narażonych na klęski
żywiołowe, tak aby mogły jak najlepiej przygotować się do ewentualnej katastrofy. Program
„Lotniska przygotowane na klęskę żywiołową” (GARD) objął na razie swym zasięgiem 25
portów lotniczych, pomagając im radzić sobie
z wyzwaniem logistycznym jakim jest kryzys
humanitarny spowodowany katastrofą.
Gdy dochodzi do klęski żywiołowej, lotniska
stają się krytycznymi węzłami i ważnymi pomostami z punktu widzenia dostarczania pomocy,
która ma jak najszybciej dotrzeć do ofiar kata-

strofy. W sytuacjach krytycznych wzrasta również liczba pasażerów: do takiego zagrożonego regionu przybywają krewni, aby wesprzeć
swoich bliskich; z kolei społeczność międzynarodowa wysyła specjalistów niosących pomoc i dostawy; obecne są także media w celu
relacjonowania faktów. Gdy podczas udzielania pomocy brakuje właściwego zarządzania,
może dojść do powstawania „wąskich gardeł”
i zatrzymania dystrybucji doraźnej pomocy.

Chronometr wydarzeń
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TOP4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH – LIPIEC 2014

ÔÔ Źródło: Redakcja

Lipiec, to pełnia lata i czas urlopów, zwalnia gospodarka i zmniejsza się ruch w sieci. Oferty wózków widłowych notują lekki
spadek w stosunku do czerwca (-3%), osiągając wynik 6 495 wejść. Wózki widłowe to nadal najliczniejsza grupa produktowa na
portalu, jej udział wejść wynosi 43%, i jest największym udziałem dla ofert.
Wózki widłowe to również najpowszechniejszy środek transportu w magazynach
i centrach dystrybucji. Na portalu jest pięć
zdefiniowanych grup rodzajowych wózków
widłowych, trzy z nich zanotowały spadki,
wózki typu Reach truck (16%), wózki systemowe najwięcej (42%) oraz tzw. pozostałe - boczne, wielokierunkowe i przegubowe(8%). Czołowe wózki widłowe zanotowały
minimalny 2% wzrost, nominalnie jest to 77
wejść, a wózki magazynowe z ilością 6 wejść,

mieszczą się w ułamkach procent. Nominalnie ilość wejść w oferty wózków widłowych
była mniejsza o 219 kliknięć, co potwierdza
tezę o wakacjach.
Dane wskazują na wciąż wysokie zainteresowanie wózkami czołowymi, które
utrzymują wysoki „pułap” wejść w oferty, na
drugiej pozycji są oferty wózków magazynowych. Wózki typu „Reach truck” i systemowe
w lipcowym zestawieniu zajmują czołowe
pozycje, ten specjalistyczny sprzęt używany

jest w magazynach wysokiego składowania.
Dane z rynku nieruchomości przemysłowych, wskazują na zwiększony ruch i coraz
więcej powstaje obiektów spełniających te
wymagania. Osobną grupą są wózki bocznego załadunku, wielokierunkowe i przegubowe, to bardzo specjalistyczny sprzęt nie
wszędzie stosowany, stąd zainteresowanie
nim jest niezbyt duże.
WIĘCEJ NA

TOP 4 BATERII W LIPCU
– UTRZYMANE PODZIAŁY

ÔÔ Źródło: Redakcja

W lipcu oferty baterii trakcyjnych do wózków widłowych notują kolejny miesiąc wzrostu wejść (3%) w odniesieniu do
poprzedniego miesiąca, zanotowano 2232 wejścia, nominalnie 66 więcej niż w czerwcu. Używając giełdowego języka, we
wszystkich grupach rodzajowych jest na zielono.
Największy wzrost odnotowały baterie żelowe (8%), nominalnie 28
kliknięć, pozostałe grupy rodzajowe osiągnęły następujące wyniki:
AGM (4% wzrost) 15 wejść więcej, akcesoria (4% wzrost) 9 wejść
więcej i baterie kwasowe (1% wzrost), 14 wejść więcej. Utrzymuje
się 14% udział wejść w oferty baterii trakcyjnych, liczony względem
wszystkich 15 558 wejść w oferty publikowane na portalu w lipcu.
Rynek baterii trakcyjny jest ściśle związany z rynkiem wózków widłowych. Analizując wejścia w oferty wózków z napędem
elektrycznym, widać wyraźną tendencję wzrostową w tej grupie
rodzajowej. W pierwszym kwartale br. zanotowano 9 984 wejścia
w oferty wózków z napędem elektrycznym, a w drugim kwartale
było już 13 096 wejść, to oznacza 31% wzrost, a nominalnie przekłada się na 3 112 kliknięć w oferty.
Jeszcze większe zmiany przynosi porównanie tego samego okresu br. do okresu roku ubiegłego, w miesiącach styczeń – lipiec 2013
roku, w oferty wózków z napędem elektrycznym kliknięto 6 514 razy,
w tym samym okresie 2014 roku, było już 27 581 kliknięć, ponad
trzykrotny wzrost, nominalnie przełożyło się na 21 067 wejść więcej.
WIĘCEJ NA

Bilans Grupy DSV w I półroczu
ÔÔŹródło: DSV

Duński operator logistyczny, Grupa DSV podsumowała wyniki finansowe po
pierwszym półroczu 2014 r., realizując założenia przyjęte na początku roku
w zakresie wzrostu przychodów i rozwoju biznesowego. Grupa DSV w 1. połowie br. zanotowała organiczny wzrost przychodów brutto na poziomie
3 proc. i wzrost organicznego przychodu operacyjnego o 5,9 proc. Wyniósł
on 1,247 mln DKK, względem 1,189 mln DKK w analogicznym okresie 2013 r.
- W dwóch pierwszych kwartałach 2014 r. utrzymaliśmy trend wzrostowy w zakresie liczby transportów we wszystkich obszarach naszej
działalności biznesowej. Mimo dużej konkurencji oraz niewielkiego
wzrostu naszego rynku, systematycznie powiększamy nasz w nim
udział. Zanotowaliśmy zarówno wzrost przychodów, jak i płynności finansowej, pomimo nie zawsze korzystnych wahań walutowych – mówi
Jens Bjørn Andersen, (foto)Prezes Grupy DSV.
- Wzrost przychodów w dużej mierze zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi biznesowemu naszej dywizji Air & Sea. Europejski rynek transportu
drogowego i logistyki kontraktowej charakteryzuje się w ostatnim czasie zaciętą konkurencją cenową, co nie pozostaje bez wpływu na nasze przychody
w tych obszarach. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal koncentrować się na optymalizacji kosztów i bacznym obserwowaniu konkurencji.
Naszym celem jest utrzymanie rozwoju Grupy na stabilnym poziomie poprzez wysoką jakość świadczonych usług i dalsze przejęcia, strategicznych
z naszego punktu widzenia, przedsiębiorstw TSL - dodaje Andersen
Prognozy Grupy DSV po pierwszym półroczu br. roku pokrywają się z założeniami, przyjętymi w ramach podsumowania 2013 r. Spodziewane przychody brutto zostały w nim określone na 10,100–10,500 mln DKK. Jednocześnie
wzrosła prognoza w zakresie przychodu operacyjnego – zamiast założonego
pierwotnie przedziału 2,500–2,700 mln DKK do 2,550 - 2,700 mln DKK.
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LIPCOWE ODBICIE W TOP 4 OPON
DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ÔÔ Źródło: Redakcja

Znaczący bo 12% wzrost w ofertach opon do wózków widłowych w lipcu, pozytywnie zaskoczył, kolejny argument na to, że rynek po kryzysie już nie jest taki sam. W oferty opon do wózków widłowych kliknięto w lipcu 1479 razy, nominalnie to o 161 wejść
więcej niż w poprzednim miesiącu. Spośród grup rodzajowych opony pneumatyczne zanotowały 12% spadek wejść w oferty,
pozostałe, jak opony superelastyczne mają 16% wzrost, a opaski amortyzujące zanotowały aż 60% wzrost wejść w stosunku
do czerwca. Wzrósł również udział ofert opon do wózków widłowych, w ogólnej liczbie wejść w oferty publikowane na portalu
log4.pl, do poziomu 10%, w ogólnej liczbie 15 558 wejść, w oferty publikowane na portalu.
W czerwcu pierwsze miejsce w Top 4 opon do wózków widłowych
zajęła oferta „Opaska amortyzująca Solideal SM” z ilością 135 wejść.
Opaski serii Solideal SM zaprojektowane przez inżynierów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, wszystko po to by sprostać wymaganiom i spełnić oczekiwania dzisiejszego rynku. Rynek
ciągle się rozwija, potrzebuje nowych rozwiązań i technologii. Opaski produkowane są na bazie naturalnego kauczuku, co podnosi ich
walory jakościowe, a innowacyjny wzór bieżnika nadaje im cechy,
które sprawiają, że doskonale dopasowują się do podłoża na którym
pracują. Precyzyjnie wykonane pierścienie stalowe idealnie wręcz
trzymają opaskę na swoim miejscu..
WIĘCEJ NA

Branża leasingu po I półroczu
ÔÔŹródło: EFL

Znamy już wyniki firm leasingowych za pierwsze półrocze 2014 roku. Firmy sfinansowały aktywa za rekordową sumę 21,05 mld zł. Grupa
EFL pozostaje liderem rynku leasingu w Polsce.
Firma sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 1,804 mld zł (leasing i pożyczka), co oznacza
jej 8,6 proc. udział w rynku.
Rynek leasingu rozwija się dynamicznie
- wzrost osiągnięty w I półroczu br. wyniósł
31,8 proc. (rok do roku). Firmy leasingowe zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu w pierwszym półroczu 2014 sfinansowały aktywa za
21,05 mld zł. Wynik ten był lepszy od rekordowego I półrocza 2008 (17,9 mld zł). Aktywa
sfinansowane leasingiem stanowią większość
(85,9 proc.) w ogólnej strukturze finansowania
firm leasingowych. Udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych w I półroczu 2014
roku wyniósł 14,4 proc. i stopniowo rośnie.
POJAZDY I MASZYNY NAPĘDZAJĄ RYNEK
Główną siłą napędową rynku pozostają
pojazdy lekkie oraz maszyny. Dwa pierwsze
kwartały roku charakteryzowały się wysoką dynamiką na rynku pojazdów lekkich ze względu
na możliwość pełnego odliczenia podatku VAT
od zakupu aut osobowych z homologacją ciężarową w I kwartale br. oraz korzystne przepisy dla leasingu aut z segmentu premium w II
kwartale. Segment maszyn zanotował stabilny
wzrost ze względu na wysokie wykorzystanie
zdolności produkcyjnych w firmach, środki
unijne dla rolnictwa oraz obserwowane odbicie w budownictwie.
WIĘCEJ NA

Rynek konsumentów –
raport Euler Hermes
ÔÔŹródło: Euler Hermes

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie danych z prowadzonego przez siebie
Programu Analiz Branżowych w swojej analizie
stwierdza, iż w skali całej gospodarki poziom
zatorów płatniczych jest na poziomie zbliżonym do sytuacji z analogicznego okresu roku
ubiegłego. Na potrzeby niniejszego opracowania wzięto pod uwagę stan należności w końcu czerwca z branż konsumenckich: artykułów
spożywczych, farmacji, RTV, AGD, i z branż
inwestycyjnych: stalowej i materiałów budowlanych oraz z zaopatrujących je wszystkie:
opakowań i TSL (transport i logistyka). Łączna
suma bieżących należności w badanych branżach wyniosła w tym czasie 11,2 mld złotych
i pochodziły one od blisko 80 tysięcy monitorowanych odbiorców.
Wyniki te nie są zaskoczeniem, jeśli porówna
się je chociażby z prezentowanym przez GUS
ostatnich danych o zmianach wartości produkcji sprzedanej poszczególnych branż. Polacy
nie ograniczają wydatków na artykuły pierwszej potrzeby – stad też pozytywne zmiany
w przepływie należności odnotowano w branży dóbr codziennego użytku: żywności, kosmetyków i środków czystości. Na drugim biegunie
znalazła się kategoria dóbr konsumenckich
trwałego użytku, których sprzedaży nie są
w stanie pobudzić nawet duże imprezy sportowe (co dotychczas działało). Oszczędności
polskich konsumentów wyraźnie wpływają na
kondycję ich sprzedawców oraz producentów.

Interroll w I półroczu 2014 r.
ÔÔŹródło: Interrol

Grupa Interroll wzmocniła swoją pozycję na
rynku w pierwszej połowie 2014 roku. Spółka zwiększyła sprzedaż o 9,1% w walucie
lokalnej lub o 5,3% do
157,1 milionów CHF (2013: 149.100.000 CHF)
w skonsolidowanym walucie. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,5% w walucie lokalnej lub o 1,3% do 172,9 milionów CHF
(2013: 170.600.000 CHF) w skonsolidowanej
walucie. W walutach lokalnych, organiczny
wzrost sprzedaży o 4,2%.
Wszystkie grupy produktów i regiony rozwijają się pozytywnie
Konwersja była we wszystkich czterech grupach produktów „Napędy” (silniki i napędy
do przenośników), „Rolki” (rolek), „Przenośniki
i Sortowniki” (przenośnik i sortowania) i „Paleta & Carton Flow” (Dynamic Storage) bardzo
zadowalająca. Wzrost połączony z rozwojem
technicznym silnika synchronicznego bębna,
rosnące zapotrzebowanie na technologii Interroll 24 V, projekty outsourcingowe i ciągła
tendencja do automatyzacji, głównie przez
e-commerce i ergonomii w środowisku pracy
przyczyniły się osiągnięcia tych wyników.
Opracowania z trzech regionów EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), Ameryki i Azji i Pacyfiku wykonane w pierwszej połowie 2014 roku,
są zachęcające.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Zysk zgodny z podwyższoną prognozą
ÔÔŹródło: Goodman

Greg Goodman, dyrektor generalny Grupy Goodman, skomentował uzyskane wyniki: „Jesteśmy
dumni, że udało się nam wypracować solidny zysk
operacyjny za pełny rok w wysokości 601 milionów
AUD, co stanowi 10% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oraz odpowiada
podwyższonej prognozie zysku ogłoszonej przez
Grupę w czerwcu. Przekłada się to na 7% wzrost zysku operacyjnego na
akcję (EPS) a także podkreśla solidne wyniki na wszystkich polach naszej
działalności. Świadczy to także o znacznej przewadze, jaką zyskujemy
dzięki pomyślnemu rozpowszechnianiu na całym świecie naszych specjalistycznych branżowych kompetencji i naszej sprawdzonej wydajności.“
Grupa Goodman (zwana „Goodman“ lub „Grupą“) ogłosiła swoje wyniki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. Jej zysk operacyjny
wyniósł 601 mln AUD (414 mln EUR). Oto najważniejsze dane finansowe
i operacyjne Grupy za ten okres:
• Zysk operacyjny wyniósł 601 mln AUD[1] (414 mln EUR), co stanowi
10% wzrost w porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym.
• Zysk netto wyniósł 657 mln AUD, czyli równowartość 452 mln EUR
(obejmujący wycenę nieruchomości, wycenę rynkową pochodnych
instrumentów finansowych i waluty obcej oraz inne pozycje niepieniężne lub jednorazowe).
• Zysk operacyjny na akcję (EPS) osiągnął wartość 34,8 centów[2], co
stanowi 7% wzrost w porównaniu z rokiem obrotowym 2013.
• Wypłata z zysku wyniosła 20,7 centa na powiązany papier wartościowy, co oznacza 7% wzrost w porównaniu z rokiem obrotowym 2013..

PALETOWE NA TOPIE
W RANKINGU TOP 4

ÔÔ Źródło: Redakcja

Lipiec dla ofert regałów magazynowych okazał się miesiącem
wzrostu wejść o 5%, w stosunku do spadkowego czerwca,
wynik 2549 kliknięć, jest nominalnie większy o 111 wejść. Na
dziesięć aktywnych grup rodzajowych, oferowanych na portalu regałów, sześć z nich notowały spadki.
Oferty regałów wspornikowych (-9%) w nominale jest to 28 kliknięć
mniej, oferty regałów automatycznych (-18%), nominalnie 26 kliknięć
mniej, oferty regałów karuzelowych (-2%) nominalnie 3 kliknięcia
mniej, oferty regałów półkowych (-5%) nominalnie 26 kliknięć mniej,
oferty regałów grawitacyjnych (-4%) nominalnie 7 kliknięć mniej i oferty regałów windowych (-20%) nominalnie 20 kliknięć mniej w ofertę.
Pozostałe cztery grupy rodzajowe notowały wzrost zainteresowania ofertami, największy notowały oferty regałów paletowych(32%)
nominalnie 153 kliknięcia więcej, grupa rodzajowa tzw. „inne regały”
(21%) nominalnie 46 kliknięć więcej, oferty regałów ruchomych (6%)
nominalnie 7 kliknięć więcej i oferty regałów wjezdnych (6%) nominalnie 15 kliknięć więcej.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

PEKAES nie zwalnia tempa
ÔÔŹródło: PEKAES SA

Grupa Kapitałowa PEKAES z powodzeniem realizuje przyjętą strategię
rozwoju. Poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności
biznesowej oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów poskutkowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2014
roku. Wypracowany zysk netto w kwocie 7,83 mln zł był o 241 proc.
lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze
większy wzrost zanotował wynik EBITDA – o 302 proc. do wartości 17,68
mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 358,45 mln zł, gdzie rok wcześniej osiągnęły poziom 251 mln zł (wzrost o 43 proc.). Grupa zamierza
kontynuować organiczny rozwój, nie wyklucza jednak akwizycji.
• Wzrost wyniku EBITDA o 302 proc. do wartości 17,68 mln zł;
• Wynik netto wyniósł 7,83 mln zł, wobec 2,29 mln zł w I półroczu 2013
r., co oznacza wzrost o 241 proc.;
• Wzrost przychodów w I półroczu o 43 proc. r/r do 358,45 mln zł;
• Wynik z działalności operacyjnej osiągnął poziom 8,18 mln zł, wobec
1,37 mln zł uzyskanych w I półroczu zeszłego roku;
• Wzrost rentowności EBITDA o 181 proc. (na działalności kontynuowanej) oraz rentowności netto o 29 proc. (na działalności kontynuowanej).
Po zakończonym w zeszłym roku procesie reorganizacji Grupy, PEKAES konsekwentnie wdraża strategię przyjętą na lata 2014-2018, w efekcie czego staje się jeszcze bardziej wiarygodnym i konkurencyjnym
podmiotem na krajowym oraz międzynarodowych rynkach. Kontynuacja procesu budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej, pozyskiwanie dużych, referencyjnych klientów, ich dywersyfikacja w każdym
z segmentów rynku, stała rozbudowa oferty produktowej…

ROHLIG SUUS po pierwszym półroczu 2014
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics

Operator logistyczny ROHLIG SUUS Logistics zamknął I półrocze 2014
r. sprzedażą na poziomie ponad 268 mln zł. Jest ona o kilka punktów
procentowych wyższa od prognozowanej. Pozytywny trend wzrostu
potwierdza także nowy rekord miesięcznej sprzedaży, która w lipcu
przekroczyła 51 mln zł.
Wynik za dwa pierwsze kwartały tego roku był dużo wyższy od planowanego. Spółka rok do roku odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów z działalności podstawowej. Zdaniem przedstawicieli spółki
jest on rezultatem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju opartej
na komplementarności globalnego łańcucha dostaw oraz integracji informatycznej z klientami. Zrealizowane przez firmę w latach 2012-2014
inwestycje w znaczącym stopniu podniosły jej konkurencyjność oraz
potencjał operacyjny. Do sukcesu firmy przyczyniła się również korzystna sytuacja gospodarcza na świecie. Pomimo negatywnych wydarzeń
na Ukrainie i rosyjskiego embarga, firma odnotowuje wzrost sprzedaży
usług na kierunkach wschodnich oraz przychodów z działalności rosyjskiej spółki-córki (www.goeast.eu).
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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WIELKA MOC...
W MAŁYCH GABARYTACH

ÔÔ Źródło: Mitsubishi Forklift Trucks. Foto: Mitsubishi Forklift Trucks

Mitsubishi Forklift Trucks zaprezentowała swój nowy wózek
widłowy 80 V: EDiA EX, pokazany po raz pierwszy z wielką
pompą w kompleksie Ciudad de las Artes y las Ciencias w hiszpańskiej Walencji. Wózek EDiA EX może zdaniem firmy Mitsubishi odmienić magazynowanie tam, gdzie przestrzeń jest na
wagę złota. A to głównie dzięki imponującym możliwościom
podnoszenia uzyskanych przy niedużych gabarytach wózka.
Wyraźnie mniejszy niż inne wózki o udźwigu 2,5-3,5 t EDiA EX
może się pochwalić jedną z najwyższych w branży wydajnością
resztkową przy mocy i stabilności zapewniających płynne przenoszenie dużych ładunków na wysokość do 7 metrów. Dzięki
temu kierownicy magazynów już wkrótce będą mogli efektywniej wykorzystywać przestrzeń, ustawiając za pomocą tego nowego wózka większe ładunki głębiej i wyżej na regałach.
ZWROTNOŚĆ DZIĘKI KIEROWANIU WSZYSTKIMI KOŁAMI
Wózek EDiA EX radzi sobie doskonale w ograniczonej przestrzeni nie tylko dzięki kompaktowym gabarytom, ale też dzięki jedynej w swoim rodzaju konstrukcji układu kierowniczego.
Skręt kół tylnej osi wynosi ponad 100 stopni, a oddzielne silniki
napędowe obracają przeciwbieżnie koła przedniej osi, w wyniku
czego wózkiem kieruje się, wykorzystując wszystkie koła, przez
co może on obrócić się w miejscu wokół własnej osi.
Wynikający z tego brak oporu toczenia zmniejsza również zużycie opon. To wszystko sprawia, że kierowanie wózkiem EDiA EX
charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością, sterownością i precyzyjnością – przez co regały i magazynowane produkty są bezpieczne.
PEWNOŚĆ OBSŁUGI PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ
Zapewniająca operatorom doskonałą zwrotność i precyzję
obsługi konstrukcja wózków EDiA EX gwarantuje maksymalne
wykorzystanie ich możliwości. Poczynając od umiejscowienia
przeciwwagi po kąt nachylenia deski rozdzielczej a nawet smukły profil kolumny kierownicy, każdy element konstrukcji został
dokładnie przemyślany, aby operator miał najlepszą widoczność wideł, ładunku i kątów nawrotu.
Osoba kierująca widzi wyraźnie każdą przeszkodę i błyskawicznie podejmuje decyzje o manewrach, które wykonywane są przez
precyzyjny układ kierowniczy w sposób pewny i bezpieczny.
WIĘCEJ NA

Innowacja produktowa w SALESmanago
ÔÔŹródło: SALESmanago

95% użytkowników odwiedzających stronę WWW klienta pozostaje anonimowymi i nie pozostawia swoich danych kontaktowych.
Dzięki integracji systemu SALESmanago z systemem retargetingu
e-mailowego Remintrex, możliwe zostaje bezpośrednie dotarcie
z personalizowaną ofertą e-mail do anonimowych osób przebywających na stronie, do których jej właściciel nie posiada adresu e-mail. System SALESmanago monitoruje zachowanie anonimowych
osób odwiedzających stronę WWW, a następnie łączy to z danymi
w systemie Remintrex, przez który wysyłany jest e-mail z automatycznie dopasowaną ofertą.
W podobny sposób, dzięki integracji SALESmanago i Remintrex, użytkownik systemu SALESmanago może otrzymać numer telefonu do anonimowej osoby przebywającej na jego stronie WWW do wykorzystania
w sprzedaży bezpośredniej realizowanej przez Call Center lub handlowców. Rozwiązania tego typu tworzą nowy segment rozwiązań dla marketerów o nazwie Anonymous Marketing Automation, które umożliwiają dotarcie do potencjalnych klientów, których danych teleadresowych
firma nie posiada w bazie, a których różnymi kanałami sprowadza na
swoją stronę WWW. Rozwiązanie jest już implementowane w największych polskich sklepach internetowych.
WIĘCEJ NA

ELEKTRYZUJĄCE ZMIANY
NA RYNKU TECHNOLOGII
NAPĘDOWYCH

ÔÔ Źródło: Still. Foto: Still

Ostatni rok przyniósł wielki wzrost popularności hybryd i pojazdów napędzanych energią elektryczną. Coraz częściej wypierają swoje spalinowe odpowiedniki nie tylko na szosach, ale
również w magazynach i przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Łączna sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych w Stanach Zjednoczonych w przeciągu ostatniego
roku zwiększyła się dwukrotnie, sięgając w czerwcu 2014
roku 220 tys. egzemplarzy.
Trend znajduje odzwierciedlenie również na rynku maszyn
intralogistycznych. Testowane
są wózki działające w oparciu o ogniwa paliwowe. Elektryczne pojazdy coraz częściej
zastępują modele napędzane
olejem napędowym lub gazem nie tylko w lżejszych pracach wewnątrz magazynów, ale również w zadaniach zarezerwowanych dotychczas dla wózków spalinowych – Z punktu widzenia firmy STILL,
przełomem było wprowadzenie na rynek RX 60 o udźwigu 8 ton.
Parametry tego elektrycznego wózka z dwoma silnikami o łącznej
mocy 21 kW są porównywalne z osiągami najcięższych diesli – mówi
Tobiasz Jakubczak, ekspert ds. produktu STILL Polska. – Nasi klienci coraz częściej przejawiają zainteresowanie przejściem na napęd
elektryczny we wszystkich pojazdach floty.
WIĘCEJ NA
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BT Reflex Seria B w ofercie
Toyota MH Polska
ÔÔŹródło: Toyota NH Polska. Foto: Toyota MH Polska

Toyota Material Handling Polska wprowadziłe
do sprzedaży nową serię wózków magazynowych wysokiego składowania BT Reflex Seria B,
przeznaczoną do prostych I efektywnych zastowowań w intralogistyce magazynowej. Wózki
wysokiego składowania BT Reflex RRE120B
– 160 B zostały specjalnie zaprojektowane do
optymalnego wykonywania nieskomplikowanych, mało i średnio intensywnych operacji.
Seria nowych wózków dysponuje wysokością
podnoszenia do 8.5 metra oraz akumulatorami o pojemności do 650 Ah. Solidne, godne
zaufania i łatwe w użyciu, nowe wózki Reflex
Seria B są praktycznym rozwiązaniem dedykowanym do wielozadaniowych zastosowań oraz
zaprojektowane do użytkowania przez standardowo przygotowanych operatorów.
Wózki BT Reflex Seria B wyposażone są w intuicyjne i przyjazne użytkownikowi urządzenia
sterujące, które pogrupowane są w logiczny
sposób wymagając dzięki temu minimum wysiłku ze strony operatorów. Wyposażony w sterowane końcami palców dżwignie wideł oraz
precyzyjne elektroniczne sterowanie kierunkiem jazdy, nowy wózek Reflex Seria B jest wyjątkowo łatwy i wygodny w prowadzeniu, przy
jednoczesnym zapewnieniu ergonomii, bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości spod znaku Toyoty. System kierowania zapewnia 360°
elastyczność, przy jednoczesnym zachowaniu
konwencjonalnego zakresu 180° jako opcji.
System uruchamiania wózka kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni operatorzy będą
mieli możliwość korzystania z danego wózka.
Dodatkowo, fotel kierowcy i położenie urządzeń sterujących jest w pełni dostosowywalne
do indywidualnych preferencji operatora.
WIĘCEJ NA

NOWA MASZYNA
PAKUJĄCA DLA
MEDYCYNY

ÔÔ Źródło: MTP. Foto: MTP

Targi TAROPAK już niebawem, tam zaprezentowana zostanie KOCH medplus
- nowa marka do pakowania w blister
przeznaczona dla branży medycznej. Li- HELI - przyjazny
nia jest w pełni zautomatyzowana speł- w obsłudze wózek
niając najwyższe standardy branżowe. ÔÔŹródło: HELI Polska. Foto: HELI Polska
Projektując urządzenie KS-PO medplus Na koniec 2013 roku w Urzędzie Dozoru Techkorzystaliśmy z wieloletniego doświad- nicznego zarejestrowanych było 15 825 wózczenia własnego jak również konse- ków widłowych, pochodzących z „Państwa
kwentnie stosowaliśmy zasady Dobrej Środka”, to 11% wszystkich zarejestrowanych
Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej wózków widłowych ( 140 138 szt.), o 1572 wózki
więcej niż w 2012 roku. Analizując dane na koPraktyki Inżynierskiej (GEP).
niec 2012 roku, ten udział procentowy nie zmienia się, licząc rok do roku rynek wózków widłowych urósł o 4%, ale już ilość chińskich wózków
widłowych zwiększyła się o 11%. Coraz więcej
chińskich marek lokuje się na naszym rynku, radząc sobie z silną konkurencją już nie tylko ceną
ale również jakością i niezawodnością sprzętu.
Dystans technologiczny pomiędzy zaawansowanymi gospodarczo krajami a Chinami
zmniejsza się z każdym rokiem, są dziedziny
gdzie gospodarka chińska bardzo zmniejszyła
dystans a nawet dyktuje tempo rozwoju. W takim klimacie gospodarczym, powstaje sprzęt
i wyposażenie dla gospodarki magazynowej
i logistyki wewnętrznej.
WIĘCEJ NA

Cechą wyróżniającą maszyny jest praca
w układzie owalnym stwarzając możliwość lepszego wykorzystania powierzchni
przeznaczonej na jej instalację jak również
ułatwiając organizację i nadzór produkcji.
Dużą zaletą urządzenia jest budowa modułowa. Linia może być poszerzona np.
o moduł etykietowania lub nadruku czy
też dodatkowy komponent kontrolujący
jakość zapakowanego blistra, w każdym
przypadku dając możliwość dostosowania do konkretnych oczekiwań klienta.
Prezentowana na Targach linia do pakowania w blister KS-PO medplus zapewnia
wydajność do 14 cykli na minutę, pakując
także produkty o znacznych rozmiarach
(np. sztuczne stawy). Przedstawicielem
firmy KOCH Pac-Systeme GmbH na rynku
polskim jest KF Technologie Piotr Kaczyński www.kftechnologie.com.pl. Zapraszamy do stoiska nr 36, w hali 3A.

Marketingmatic - dla małych
sklepów internetowych
ÔÔŹródło: Benhauer

Jest zupełnie nowe narzędzie na polskim rynku dedykowane dla małych sklepów internetowych korzystających z najpopularniejszych
platform ecommerce w Polsce – Shoper, IAI
Shop, Clickshop i iStore. Marketingmatic oferuje unikalne technologie, które zwiększają
sprzedaż i ograniczają odpływ użytkowników
ze strony bez dokonania zakupu.
Ideą stojącą za powstaniem Marketingmatic jest
maksymalne ułatwienie wprowadzenia automatyzacji procesów marketingowych w małych sklepach internetowych. Z Marketingmatic wystarczy
kilka kliknięć, aby uruchomić dynamicznie spersonalizowane wiadomości e-mail i dynamiczne indywidualnie dopasowywane rekomendacje produktów na stronie WWW. System oferuje podstawowe
niezbędne funkcjonalności dla sklepów internetowych. Identyfikuje i monitoruje zachowanie osób
odwiedzających stronę internetową firmy.
WIĘCEJ NA
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NIEZRÓWNANA SIŁA I STABILNOŚĆ
Nowa generacja ciężkich wózków Toyota Tonero - o udźwigu od 3.5 do 8.0 ton

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

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

arvato wspiera
kreatywne firmy
ÔÔŹródło: arvato

arvato Polska, czołowa
firma w dziedzinie kompleksowych rozwiązań
outsourcingowych
–
jeden z największych
dostawców usług outsourcingowych dla e-commerce, weźmie udział w Poznań Open
Innovation Marketplace (POIMP). Wydarzenie,
które odbędzie się 11 września w Poznańskim
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji
UAM, stanowi platformę spotkań i wymiany
doświadczeń pomiędzy początkującymi start-upami a dużymi firmami z ugruntowaną pozycją na rynku.

Poznań Open Innovation Marketplace to
okazja do dyskusji pomiędzy przedstawicielami start-upów, innowatorów i pomysłodawców z korporacjami, które szukają dla siebie
nowych rozwiązań i unikatowych technologii.
Cel jest jeden – duzi szukają nowych rozwiązań
dla swoich firm. Ci mniejsi, mogą je dostarczyć.
arvato Polska szuka partnerów, którzy mogliby
zaoferować innowacyjne rozwiązania biznesowe zarówno w dziedzinie Contact Center, jak
i e-commerce.
- Poznan Open Innovation Marketplace to
bardzo cenna inicjatywa, która może przynieść
korzyści wielu podmiotom. Naszą intencją jest
wspieranie małych, prężnych i pomysłowych
firm, ale nie robimy tego bezinteresownie.
Chcemy skorzystać z niezwykłej kreatywności
młodych i dynamicznych biznesmenów – za-

pewnia Janusz Jankowiak, Dyrektor Generalny
arvato Polska.
– Jesteśmy zainteresowani szczególnie innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi
nasze usługi. Przykładem mogą być systemy
mobilne pomagające sklepom internetowym
w obsłudze zamówień, np. informowanie klienta o statusie realizacji jego zamówień. Jesteśmy
otwarci również na inne rozwiązania uzupełniające naszą paletę usług – dodaje Lidia Ratajczak-Kluck, dyrektor Obszaru Media, E-commerce,
Programy Lojalnościowe w arvato Polska.
Udział w POIMP jest bezpłatny. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji
UAM czeka na zgłoszenia solverów do 23-go
sierpnia br. Indywidualne spotkania solverów
z challengerami odbędą się 11-go września na
terenie Parku.

REKLAMA

E-commerce
i paczkowy biznes
ÔÔŹródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Czy mamy paczkowy boom? Jak pokazuje Barometr Paczkowy Poczty Polskiej, w drugim
kwartale 2014 r. Polacy wysłali o 14,24 proc.
paczek więcej niż w analogicznym okresie
rok wcześniej. Za tym wynikiem stoi przede
wszystkim wzrost popularności zakupów internetowych.
– Oceniamy, że polski rynek e-commerce
wzrośnie w tym roku o około 20 proc., co oznacza, że osiągnie wartość około 31 mld zł. Po
słabszym początku roku, wynikającym tego,
że większość klientów robiła większe zakupy przed Bożym Narodzeniem, drugi kwartał
przynosi już poważniejsze wzrosty. Ważnym
momentem drugiego kwartału jest też rozpoczęcie sezonowych wyprzedaży, które startują
w wielu sklepach internetowych w czerwcu. Trzeba oczywiście pamiętać, że w każdej
z branż sezonowość e-handlu wygląda trochę
inaczej – mówi Paweł Majtkowski, analityk
Poczty Polskiej.
Najwięcej paczek w poniedziałek
Jak pokazują statystyki Poczty Polskiej paczki
są najczęściej wysłanie na początku tygodnia,
później ich liczba maleje. Rekordowy pod tym
względem jest poniedziałek, kiedy wysłanych
jest 23,45 proc. wszystkich paczek. Wiele sklepów internetowych weekendowe zamówienia klientów, których bywa zwykle więcej niż
w inne dni, wysyła we wtorek. Dlatego drugi
dzień tygodnia jest prawie tak samo popularny
– tego dnia wysłanych jest 22,47 proc. paczek.
W kolejne dni liczna paczek maleje, w czwartek
Polscy wysyłają tylko 15,84 proc. wszystkich
paczek. W piątek nieznacznie rośne do 16,15
proc., bo część klientów chce zdążyć z wysyłką
paczki przed weekendem. Wskazane dane dotyczą drugiego kwartału 2014 roku.
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GRUPA RICO WCHODZI DO POLSKI

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield. Foto: Cushman & Wakefield

Firma Rico Logistics, należąca do Rico Group, otwiera swoje przedstawicielstwo
w Polsce. Operator logistyczny wynajął blisko 1250 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Warsaw Distribution Center. W transakcji najemca reprezentowany
był przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.
Rico to europejski operator logistyczny.
Założona w 1988 r. firma swoją główną
siedzibę ma w Wielkiej Brytanii. Oprócz
usług kurierskich dla sektora korporacyjnego firma świadczy szeroki zakres innych
usług logistycznych związanych m.in. z zarządzaniem dystrybucją.
Warsaw Distribution Center to nowoczesne centrum magazynowo-biurowe zlokalizowane w Warszawie przy ul. Szyszkowej.
Dzięki bliskości portu lotniczego Okęcie
oraz oferowaniu modułów magazynowych
już od 380 mkw. jest to atrakcyjna oferta
dla małych i średnich najemców poszukujących magazynu do wynajęcia w Warszawie. W skład parku logistycznego wchodzi
pięć hal oferujących łącznie 35.000 mkw.

powierzchni magazynowo-biurowej. Właścicielem obiektu jest fundusz zarządzany
przez CBRE Global Investors.
Warsaw Distribution Center zlokalizowany jest w tzw. pierwszej warszawskiej
strefie magazynowej, czyli w odległości
zaledwie ok. 10 km od centrum miasta.
Zapewnia to dogodny dostęp m.in. do
portu lotniczego im. Fryderyka Chopina,
drogi ekspresowej S2 i autostrady A2 oraz
trasy katowickiej. Cieszymy się, że obiekt
spełnił wymagania najemcy. Grupa Rico
rozwija się bardzo dynamicznie i sukcesywnie zwiększa zasięg swojej działalności” – mówi Katarzyna Bojanowicz z działu
powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie Cushman & Wakefield.

Centrum dla logistyki żywności
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów
logistycznych działających globalnie, inwestuje w nowe centrum logistyczne w Erlensee
w Niemczech. Eurohub dla logistyki żywności powstaje na działce o powierzchni 70 tys.
mkw. w Landendiebach. Koszt tej inwestycji to
około 25 mln euro. Dachser działa w Erlensee
(region Main-Kinzig w Hesji) od 2012 roku, prowadząc centrum logistyczne „Frankfurt-Ost”,
gdzie przeładowywane są przesyłki drobnicowe. Dzięki budowie centrum, która ma ruszyć
we wrześniu 2014 roku, Dachser Food Logistics
zyska nowy obiekt, położony w miejscu dawnej bazy lotniczej w Landendiebach.
Nowe centrum będzie miało dogodną lokalizację w pobliżu autostrady A 66, a jesienią
2015 roku przejmie zadania oddziału w Offenbach. „Cieszymy się, że większość ze 160 pracowników z Offenbach zgodziła się przejść do
nowego centrum mieszczącego się w oddalonym o 19 km Erlensee. W przyszłości chcemy
utworzyć tam 40 nowych miejsc pracy“ – mówi
kierownik oddziału, Mathias Oetter.
Oddział w Offenbach jest kluczowy dla działalności Dachser Food Logistics w powiecie Rhine-Main, będąc jednocześnie krajowym centrum
przeładunkowym w zakresie logistyki żywności.
Obsługiwane tutaj przesyłki krajowe docierają
do celu już w 24 godziny. Centrum w Erlensee
o powierzchni przeładunkowej 8.500 mkw.,
z temperaturą kontrolowaną między 2 a 7 stopni Celsjusza, umożliwi sprawniejszą obsługę rosnącej liczby przesyłek. W drugiej fazie rozwoju
eurohub ma zwiększyć powierzchnię o kolejne
3 tys. mkw. Obiekt będzie umożliwiał jednoczesny rozładunek lub załadunek 87 ciężarówek.
Ponadto nowe centrum będzie dysponowało
2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej, stacją paliw
oraz myjnią dla ciężarówek.
WIĘCEJ NA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DUALNYM

ÔÔ Źródło: Dachser

Dualny system edukacji w Niemczech jest dla młodych ludzi przepustką do świetnego początku zawodowej kariery. Dlatego
Dachser, działający globalnie operator logistyczny w wielu krajach, w których funkcjonuje, promuje model kształcenia łączący
teorię z praktyką. W Polsce firma realizuje już czwartą edycję własnego programu stażowego i do tej pory zatrudniła wszystkich
młodych ludzi, którzy go ukończyli.
Głównym zadaniem dualnego programu
kształcenia, który jest bardzo popularny
w krajach niemieckojęzycznych, jest skuteczne połączenie teorii z praktyką w procesie edukacji. Ponieważ w Europie, poza
krajami niemieckojęzycznymi, nie było do
tej pory ustandaryzowanych praktyk w zakresie edukacji w systemie dualnym, kilka
krajowych organizacji Dachser podjęło się
wprowadzenia własnych, podobnych roz-

wiązań inspirowanych niemieckimi.
„Ekspansją naszego firmowego programu stażowego przyczyniliśmy się do profesjonalizacji systemu nauczania w Europie” – mówi Martina Szautner, dyrektor ds.
zarządzania zasobami ludzkimi w Dachser. „Dzięki kompleksowemu nauczaniu
nie tylko w ramach zajęć dydaktycznych,
ale także praktycznych, tworzymy jednolite standardy i gwarantujemy wysoki po-

ziom kształcenia”. Programy te od lat realizowane są Niemczech, Austrii, Szwajcarii
i Danii, a on niedawna także we Francji,
Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Holandii
i Polsce. Ich absolwenci są dobrze wyszkoleni, mają dużą wiedzę branżową oraz zagwarantowaną karierę w logistyce.
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23 PARTNER
W DROBNICOWEJ SIECI

Tysięczna flota
nowoczesnych naczep
ÔÔŹródło: DSV

ÔÔ Źródło: Pall-Ex

Rośnie budowana przez firmę Pall-Ex, sieć dystrybucyjna dla drobnicy, firma Leader
Logistics została kolejnym partnerem regionalnym sieci Pall-Ex na Dolnym Śląsku. To
już 23 firma transportowa w Polsce, która zdecydowała się na współpracę z międzynarodową siecią dystrybucji ładunków drobnicowych.
Leader Logistics to wrocławska firma
specjalizująca się w logistyce kontraktowej, którą tworzą osoby z 15-letnim
doświadczeniem. Jej podstawową działalnością jest składowanie towaru oraz
dystrybucja krajowa – zarówno drobnicowa, jak i całopojazdowa. Leader
Logistics posiada też mocno rozwinięty
Dział Spedycji Międzynarodowej, który
organizuje transport przesyłek drobnicowych, częściowych i całopojazdowych, a także panadgabarytowych. Firma obsługuje przede wszystkim firmy
z branży automotive i na co dzień realizuje dostawy just in time. Z jej usług
korzystają również klienci z branży sanitarnej i spożywczej.
- W ostatnim czasie obserwujemy
znaczny wzrost obrotu przesyłek drobnicowych, co wynika z tendencji do
zmniejszania zapasów i realizacji doraź-

nych zamówień – mówi Monika Gryń,
właścicielka Leader Logistics. - Na przystąpienie do sieci Pall-Ex zdecydowaliśmy się przede wszystkim ze względu na nowe możliwości organizacyjne
i operacyjne, jakie współpraca stwarza
dla naszych klientów a także ze względu na ochronę danych. Sieć nie korzysta
z usług podwykonawców a więc i firm
konkurencyjnych, co w logistyce kontraktowej ma fundamentalne znaczenie.
– dodaje Monika Gryń. Firma odpowiada
za dystrybucję ładunków drobnicowych
na terenie Dolnego Śląska w powiatach:
średzkim, wrocławskim, oławskim, strzelińskim, dzierżoniowskim, ząbkowickim
oraz kłodzkim.
WIĘCEJ NA

DSV odebrało właśnie tysięczną naczepę, dostarczoną w tym roku do europejskiej floty firmy. Całościowe odnowienie floty naczep, liczącej obecnie ponad sześć i pół tysiąca jednostek,
zgodnie z celami polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, ma nastąpić do końca 2015
roku. Nowoczesne rozwiązania techniczno-eksploatacyjne oraz spełnianie wysokich wymagań
jakościowych i ekologicznych, zarówno przez
pojazdy silnikowe, jak i naczepy, wykorzystywane przez DSV w transporcie drogowym, stanowią niezwykle istotny element polityki CSR DSV.
Naczepy dostarczone w tym roku do DSV zostały wyprodukowane przez niemiecką firmę KRONE
znaną ze stosowania innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań zarówno w samych pojazdach, jak i przy ich produkcji. Większość z nich to
naczepy kurtynowe typu huckepack z certyfikacją
XL. Znalazło się wśród nich także kilkaset jednostek
specjalistycznych m.in. z windą, z podnoszonym
dachem, chłodniczych oraz typu MEGA. Nowa flota naczep DSV stanowi tym samym obecnie jedną
z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych
środowisku oraz największych na europejskim
rynku transportowo logistycznym.
WIĘCEJ NA

NA POŁUDNIE OD
BANGKOKU

ÔÔ Źródło: DSV. Foto: DSV

Firma DSV Air & Sea, otworzyła nowy magazyn na terytorium
Tajlandii. Umiejscowiony na południe od Bangkoku skład będzie służyć także jako hub logistyczny dla okolicznych portów
- zarówno morskich, jak i lotniczych. Grupa DSV, działająca na
rynku tajskim od blisko 27 lat, przygotowała ceremonię otwarcia magazynu przy zachowaniu pełnego szacunku dla lokalnej
kultury. Zamiast symbolicznego przecięcia wstęgi, Ambasador
Danii Mikael Hemniti Winther oraz Prezes Peter Minor uderzyli
w gong, a bankiet został zastąpiony dwoma przedstawieniami
– z czego jedno z nich było w całości odegrane przez pracowników DSV.
- Wybraliśmy tę lokalizację ze względu na ogromny potencjał
logistyczny regionu Bangna-Trad. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z efektów końcowych i mamy nadzieję, że nowy magazyn przyczyni się do powiększenia naszej bazy klientów na rynku azjatyckim – mówi Peter Minor, Prezes DSV Air & Sea Asia. Udało nam
się wnieść na tajski rynek europejski standard pracy. Dzięki temu
nasi klienci mają pewność, że będziemy w stanie spełnić ich nawet najbardziej wygórowane wymagania.
Industrialny region Bangna-Trad Km.22, na terytorium którego DSV Air & Sea otworzyło nowy hub, ulokowany jest na południowym-wschodzie Bangkoku i znajduje się kilka kilometrów
od Zatoki Tajskiej.
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KOMPLEMENTARNA
OBSŁUGA

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics. Foto: ROHLIG SUUS Logistics

Operacyjna współpraca na obsługę logistyczną rozpocznę się
1 września, na mocy umowy, którą ROHLIG SUUS Logistics,
prawdziwie kompleksowy operator logistyczny, podpisał
z Metsa Tissue, fińskim producentem toaletowych wyrobów
papierowych. To kolejny duży kontrakt operatora na realizację
krajowych transportów drogowych łączących produkt drobnicowy i całopojazdowy. Współpraca zakłada obsługę wolumenu na poziomie ponad 12 000 ton rocznie. Operator odpowiedzialny będzie za dystrybucję towarów (toaletowy papier
higieniczny) z zakładu klienta w Krapkowicach do odbiorców
zlokalizowanych na terenie całej Polski. Zapewni też usługi
dodatkowe, takie jak: logistyka palet, zwrot potwierdzonych
dokumentów, transport samochodami z windą.
Decydujący wpływ na wybór operatora miała jakość i komplementarność usług FTL i LTL. ROHLIG SUUS Logistics jest jedynym
operatorem logistycznym w Polsce mającym w równym stopniu
rozwinięte krajowe przewozy całopojazdowe oraz system dystrybucji drobnicowej.
- Naszym celem, podczas procesu selekcji, było znalezienie
partnera logistycznego dla naszej dystrybucji krajowej odznaczającego się dużą elastycznością i profesjonalizmem. Wierzę,
że współpraca z ROHLIG SUUS będzie w dalszym ciągu optymalizować poziom kosztów i zwiększyć poziom usług wobec
naszych klientów – powiedział Zsolt Toth, VP Supply Chain CEE
z Metsa Tissue.
WIĘCEJ NA

KOLEJNY KLIENT
ID LOGISTICS

ÔÔ Źródło: ID Logistics

Nie słabnie aktywność ID Logistics na rynku, istotnym faktem,
który wpisuje się w poczet sukcesów ID Logistics w 2014r., jest
uruchomienie w sierpniu nowego magazynu znajdującego się
w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchni ponad 13 000m2,
który będzie stanowił centrum dystrybucyjne dla SOGEFI.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia naszej współpracy
z SOGEFI. Projekt ten jest w pełni zgodny ze strategią towarzyszenia naszym klientom w krajach gdzie nas potrzebują, aby
móc zaproponować im elastyczne rozwiązania i dostarczyć wymaganych kompetencji na całym świecie. Co więcej, daje nam
wspaniałą okazję do wzmocnienia naszego potencjału w Polsce
Centralnej, które uważamy za strategiczną lokalizację” - powiedział Yann Belgy, General Manager ID Logistics.
ID Logistics jest dostawcą kompleksowych usług logistycznych. Głównymi sektorami działalności ID są realizacje usług
w branży: FMCG, DIY, Retail, E-commerce, itp. W Polsce firma zarządza ponad 150 tys. mkw. powierzchni magazynowej i zatrudnia ponad 1000 pracowników.

ELIZABETH ARDEN
KLIENTEM DSV

ÔÔ Źródło: DSV

Luksusowa marka perfum oraz kosmetyków- Elizabeth Arden,
wybrała DSV na swojego wyłącznego operatora logistycznego
w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Grupa DSV
będzie odpowiadać za całą logistykę firmy, w tym za szeroki
zakres transportu drogowego, wewnętrznego oraz do odbiorców zewnętrznych, konsolidację kontenerów oraz obsługę celną i audyty faktur.
Główny ośrodek logistyczny, dedykowany do obsługi firmy,
znajduje się w Chartres we Francji, nieopodal centrum dystrybucyjnego EMEA Elizabeth Arden. Lokalizacja ta jest kluczowa
ze względu na rolę DSV, nie tylko jako zewnętrznego operatora,
ale przede wszystkim jako integratora procesów logistycznych.
Zgodnie z koncepcją 4PL (fourth party logistics) DSV jest bowiem odpowiedzialne za połączenie zasobów, możliwości oraz
technologii własnych oraz klienta w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. Tym samym DSV stało się też jedynym europejskim
dostawcą usług logistycznych dla Elizabeth Arden.
- Na etapie przetargu DSV wykazało się dogłębnym zrozumieniem naszych wymagań oraz podejścia do realizacji zewnętrznej
obsługi logistycznej. Zaprezentowane rozwiązania oraz szeroka
baza wiedzy zespołu przekonały nas do wyboru DSV na naszego
nowego partnera logistycznego – mówi Glenn Sharp, SVP Global
Logistics & OTC, Elizabeth Arden.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej właśnie współpracy
z tak prestiżową marką, jaką jest Elizabeth Arden. Udało nam się
odpowiedzieć na specyficzne potrzeby tej firmy i zaproponować
rozwiązania, dzięki którym czeka nas wiele wyzwań w nadchodzących latach współpracy - mówi Vincent Merletti, CEO DSV
France.

KOLEJĄ Z DHL

ÔÔ Źródło: DHL

DHL Global Forwarding oferuje usługę cotygodniowego transportu kolejowego na trasie Chengdu – Łódź. Jest to najszybsza
linia kolejowa z Chin do Polski. Dzięki uruchomieniu połączenia kanałem zachodnim, przewóz towarów z Azji do Europy
zajmuje teraz zaledwie 14 dni na trasie o długości blisko 10
000 kilometrów. Od niedawna oferujemy również dodatkowe
połączenie na trasie Suzhou – Warszawa.
Produkt kolejowy na trasie Chiny-Polska stanowi rozwiązanie pośrednie między drogą morską i powietrzną. Jest skutecznym uzupełnieniem istniejących połączeń i dobrą alternatywą dla tańszego, ale
wolniejszego frachtu morskiego oraz frachtu lotniczego, który jest
znacznie szybszy, jednak droższy od kolei.
Dlatego też DHL Global Forwarding stawia na rozwój kolei,
oferując 2 niezawodne połączenia importowe z Chinami: • serwis
pełnokontenerowy na linii Suzhou-Warszawa, • serwis pełnokontenerowy (również w temp kontrolowanej) oraz • drobnicowy na
trasie Chengdu-Łódź.
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AKADEMIA SPEDYTORA
FIRMY OPTIMA

CZY SPADNĄ OBROTY
W BRANŻY TSL

ÔÔ Źródło: Optima

ÔÔ Źródło: Finelog

Większość pracodawców poszukuje na rynku pracy doświadczonej kadry. Od każdego potencjalnego pracownika oczekuje się
wysokich kompetencji zdobytych w ramach dotychczasowych
osiągnięć zawodowych. Najbardziej poszkodowani w tej sytuacji są młodzi, wykształceni ludzie, którzy posiadają wiedzę teoretyczną, ale nie mają doświadczenia zawodowego.

– Odczuwamy skutki nie tylko tego, co dzieje się na Ukrainie, ale
i napięcia politycznego na linii Polska-Rosja czy szerzej UE-Rosja.
W takiej sytuacji ciężko o jednoznaczne prognozy – dodaje Robert Piotrak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Jego prognozy na przyszłość są jednak optymistyczne – Jeśli w najbliższym czasie nie wydarzy się nic niespodziewanego,
w ostatnim kwartale roku obroty powinny pójść wyraźnie w górę.

Na rynku pracy, sytuacja w branży Transport Spedycja Logistyka nastraja optymistycznie. Z miesiąca na miesiąc rośnie
liczba ogłoszeń o pracę. Jedynym mankamentem jest fakt, że
pracodawcy zazwyczaj poszukują doświadczonych pracowników, zapominając o młodych ludziach, którzy po ukończeniu
edukacji poszukują swojej pierwszej pracy. Optima wyszła naprzeciw ich potrzebom i stworzyła autorski program Akademia
Spedytora, dedykowany nowym pracownikom firmy stawiającym pierwsze kroki w branży TSL.

Jak wynika z najnowszych wskazań Barometru branży TSL przygotowanego przez firmę Finelog, w najbliższym czasie branża
transportu, spedycji i logistyki może spodziewać się niewielkiego spadku. Co na to eksperci? Część z nich, za kluczową dla dynamiki branży TSL uznaje sytuację na Wschodzie. – Zachód Europy
notuje niezbyt duży, ale stabilny wzrost. Na Wschodzie tymczasem wciąż nie wiadomo, czym może zakończyć się konflikt na
Ukrainie – mówi Dariusz Wakuła, prezes firmy Finelog.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

DACHSER NA
LOT O WARTOŚCI 2 MLN USD
SPOGA + GAFA 2014 Jeden lot, 19 ton ładunku oraz transport o wartości 2 mln USD to tylko kilka spektaÔÔ Źródło: DSV

kularnych liczb, które składają się na ten nietypowy projekt. DSV przetransportowało
Dachser, działający globalnie operator gigantyczną głowicę wiatraka przez pół świata w zaledwie 22 godziny i 13 minut.
logistyczny, weźmie udział w największej imprezie branży ogrodniczej w Eu- Cała operacja została zrealizowana dzięki w kopalni, pojawiły się pęknięcia, przez
ropie – targach spoga + gafa w Kolonii kooperacji DSV Australia z DSV Projects, co nie mogła ona pracować na pełnych
w Niemczech, które odbędą się w dniach czyli zespołem Air & Sea, dedykowanym obrotach. Kopalni groziło zamknięcie pro31 sierpnia – 2 września 2014. Dachser do tego typu zadań specjalnych. Najdroż- dukcji, jeśli element uległby jeszcze więkod lat specjalizuje się w obsłudze tej zie- szy transport w historii DSV rozpoczął się szemu zniszczeniu lub zupełnie się zepsuł.
od zwyczajnego, wydawałoby się, za- Aby temu zapobiec podjęta została decylonej branży, realizując usługę DIY-Logi- zaś
pytania ofertowego o orientacyjne stawki zja o wykorzystaniu najszybszej, ale także
stics na terenie całej Europy.
transportowe. Element, wymagający tak najbardziej kosztownej formy transportu

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser

skomplikowanej podróży, to zapasowa
Podczas tegorocznych targów branży głowica wiatraka dla kopalni w Chile, zloogrodniczej spoga + gafa w Kolonii, Dach- kalizowana u producenta w zachodniej
ser przygotował dla swoich gości niespo- Australii. Na głowicy wiatraka, pracującej
dziankę. Zwiedzający będą mogli trafić do
stoiska operatora po zielonych śladach
stóp, prowadzących od holu głównego aż
do stoiska D001 w hali 6.1. Za każdą osobę, która odwiedzi stoisko, firma zasadzi
jedno drzewo. W ten sposób Dachser włącza się w akcję sadzenia drzew, prowadzoną przez niemieckie stowarzyszenie branży DIY, budowlanej i ogrodniczej – BHB.
„Jak obliczyć dokładną emisję CO2 przypadającą na jedną przesyłkę i jak ją maksymalnie zminimalizować, obsługując jednocześnie dynamicznie rosnącą branżę DIY? To
tylko przykładowe wyzwania stojące obecnie
przed operatorami logistycznymi”– mówi Ralf
Meistes, kierownik DIY-Logistics w Dachser.

w postaci czarteru lotniczego.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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TRWA BUDOWA W NORTH-WEST LOGISTIC PARK

ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park

Generalny wykonawca inwestycji North-West Logistic Park, firma Trasko - Inwest Sp. z o.o., która wcześniej oddała już do użytku
dwie z czterech Hal wybudowanych w ramach kompleksu, realizuje budowę planowo. Hala D zostanie oddana do użytku na
przełomie 2014/2015 roku. Inwestor North-West Logistic Park, przekazał plac budowy generalnemu wykonawcy na początku
lipca. Obecnie na terenie budowy Hali D realizowane są roboty ziemne - wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, oraz prace
związane z przygotowaniem terenu pod drogi i place.
Hala D została już wynajęta w 100 procentach, do grona jej najemców należy
firma IQ Metal Polska. North-West Logistic Park to pierwszy w Szczecinie park
logistyczny klasy A. W ramach kompleksu
funkcjonować będą docelowo cztery hale
przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję, wszystkie wyposażone
w nowoczesne rozwiązania techniczne

zapewniające możliwość wysokiego składowania. W wynajętej w stu procentach
Hali A na powierzchni 6 850 mkw. funkcjonują firmy Eurocash S.A., Rohlig Suus
Logistic S.A. oraz firma IQ Metal Polska.
Hala B o powierzchni najmu 13 380 mkw.
została zagospodarowana w całości przez
najemców takich jak Żabka Polska, InCom
Polska i duńską firmę MyTrendyPhone.

Największa Hala C zajmie powierzchnię 28
500 mkw. Finansowanie wszystkich etapów inwestycji zapewnia BOŚ Bank Centrum Korporacyjne w Szczecinie i Waimea
Holdings Limited. Wartość całej inwestycji
to 110 milionów PLN, zatrudnienie znajdzie docelowo ponad 1 500 osób.
WIĘCEJ NA

POWSTANIE NOWY PARK
MAGAZYNOWY W SOSNOWCU

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Rusza budowa parku magazynowego w Sosnowcu, której inwestorem jest Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości
przemysłowych w Polsce. To pierwsza inwestycja dewelopera
w tym mieście. Docelowa powierzchnia Panattoni Park Sosnowiec wyniesie 90 000 m² i obejmie cztery budynki.

PLANY INWESTYCYJNE
GRUPY ROBYG

ÔÔ Źródło: ROBYG SA. Foto: ROBYG SA

Grupa ROBYG podpisała umowę nabycia działki o powierzchni
85 tys. mkw. w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Łączna cena
netto za nieruchomość wynosi 68,5 mln zł. Nowo zakupiony
teren umożliwi wybudowanie około 1000 lokali mieszkalnych
i około 6000 mkw. powierzchni komercyjnej. Działka jest zlokalizowana w zielonej części Mokotowa między ulicą Puławską
i ulicą Sikorskiego. Zgodnie z wcześniej przyjętą strategią rozwoju Grupa ROBYG rozpoczyna działalność w kolejnej już – po
Wilanowie, Żoliborzu i Bemowie – dzielnicy Warszawy.
„Grupa ROBYG w 2013 roku przyjęła plan inwestycyjny na
lata 2014 – 2016 zakładający przeznaczenie do 150 mln zł na
zakup terenów pod inwestycje w Warszawie. Zakup działki na
warszawskim Mokotowie to dla Grupy ROBYG kolejny etap
w realizacji przyjętej strategii, a także możliwość kształtowania przestrzeni miejskiej w kolejnej już dzielnicy. Grupa ROBYG skupia się nie tylko na dostarczaniu na rynek kolejnych
lokali mieszkalnych i usługowych, ale przede wszystkim dba
o projektowanie i realizowanie wygodnych osiedli dla swoich mieszkańców. W ramach inwestycji Grupy planowane są
m.in. obszary zielone, parkingi, dogodne drogi dojazdowe,
lokale usługowe, czy place zabaw. Działka na warszawskim
Mokotowie pozwoli spółce stworzyć kolejną przyjazną inwestycję w zielonej i spokojnej dzielnicy. To ważne także dla

W pierwszej fazie projektu powstanie 21 900 m². Górny Śląsk
to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rejonów
Polski i przyciągający klientów zainteresowanych powierzchnią
magazynową. W związku z tym Panattoni Europe zdecydowało
się poszerzyć ofertę swoich magazynów w regionie zlokalizowanych do tej pory w Bielsku-Białej, Czeladzi, Gliwicach i Mysłowicach o kolejne miasto - tym razem Sosnowiec. W nowym parku wybudowane zostaną cztery budynki o łącznej powierzchni
90 000 m². Obecnie startuje budowa pierwszego z nich, liczącego 21 900 m².
Panattoni Park Sosnowiec zlokalizowany jest w pobliżu Euroterminala Sławków łączącego Europę, Rosję i Chiny, Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oraz autostrady A4, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1, co sprzyja
inwestycjom międzynarodowym. Wielkość Aglomeracji Śląskiej
liczącej 4,5 miliona mieszkańców oraz niewielka odległość do
centrum Sosnowca (8 km), Katowic (9 km) i Krakowa (80 km) jest
z kolei atutem dla firm obsługujących rynek lokalny.
WIĘCEJ NA

prowadzenia działalności deweloperskiej. Pozwoli na utrzymywanie szerokiej i atrakcyjnej oferty lokali w stolicy, a tym
samym zabezpieczy kontraktację w kolejnych kwartałach.
Dodatkowo zwiększenie potencjału sprzedażowego przez
nową działkę – przy utrzymaniu tendencji na rynku – przybliży Grupę do realizacji ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie przez Grupę ROBYG kontraktacji na poziomie 2500 lokali
w ciągu najbliższych lat” – powiedział Oscar Kazanelson,( na
zdjęciu) Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.
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Investment Intensity Index
ÔÔŹródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL przygotowała zestawienie Investment Intensity Index, czyli „Indeks Intensywności Inwestycyjnej”badający miasta
świata pod kątem wolumenu transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na rynku nieruchomości komercyjnych w okresie II kw. 2011–I kw. 2014 w odniesieniu do wielkości gospodarki danego miasta
(PKB według parytetu siły nabywczej za 2013).
Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie wartość
umów kupna i sprzedaży to w globalnych rankingach nie ma większych niespodzianek – Londyn,
Nowy Jork, Tokio czy Paryż znajdują się na szczycie jako rynki cieszące się największym zainteresowaniem inwestorów. Jeśli jednak przyrówna
się wolumen transakcji inwestycyjnych do wielkości i możliwości gospodarki danego miasta
wyniki będą inne. W zestawieniu intensywności
inwestycyjnej pierwsze miejsce zajmuje Londyn,
a następnie Oslo i Monachium. Warszawa zajmuje miejsce szóste, za Sztokholmem i Kopenhagą,
wyprzedzając Paryż, Nowy Jork czy Tokio.
WIĘCEJ NA

RAPORT „EUROPEAN OFFICE CLOCK”

ÔÔ Źródło: JLL

Według najnowszego raportu firmy doradczej JLL „European Office Property Clock Q2
2014”, w II kw. 2014 r. indeks europejskich czynszów wzrósł o 0,4%. Popyt rzędu 2,8 mln
mkw. jest najwyższym od IV kw. 2012 r., wzrosła również aktywność budowlana.
Raport „European Office Clock” porównuje za pomocą schematu zegara relatywne położenie poszczególnych rynków w Europie w kolejnych fazach cyklu
zmiany stawek najmu dla najlepszych
powierzchni biurowych. Schemat zegara
uwzględnia cztery fazy – przyspieszenia
wzrostu stawek najmu (rental growth accelerating), spowolnienia wzrostu stawek
najmu (rental growth slowing), przyspieszenia spadku stawek najmu (rents falling)
oraz czynszów spadających do minimum
(rents bottoming out).
STAWKI NAJMU
Stawki najmu na europejskim rynku
biurowym ogółem wzrosły o 0,4% w po-

równaniu do zeszłego
kwartału, ale tempo
wzrostu było mniejsze
niż na początku roku
(1,1%). Z 24 badanych rynków w Europie,
trzy zanotowały wzrost stawek najmu typu
prime w odniesieniu kwartał do kwartału.
Czynsze wzrosły o 7,1% w Dublinie, o 3,2%
w Monachium oraz o 1,0% w Madrycie
(pierwszy wzrost w stolicy Hiszpanii od III
kw. 2008 r.). Spadki o 2,5% zanotowano
w Pradze ze względu na wysoki poziom
nowej podaży. Czynsze pozostały na niezmienionym poziomie na innych rynkach,
wliczając Londyn, Paryż i Moskwę.
WIĘCEJ NA

Kolejny klient przedłużył
umowę najmu
ÔÔŹródło: MLP Group

Mitsuboshi Poland sp. z o.o. przedłużył umowę
najmu 1,5 tys. mkw. w parku logistycznym MLP
Pruszków I należącym do MLP Group, wiodącego dewelopera powierzchni magazynowych.
Firma Mitsuboshi została założona w 1919 roku
w Japonii. Dominującym obszarem jej działalności jest produkcja pasków napędowych do
zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych. Grupa posiada biura w Azji, Stanach
Zjednoczonych oraz w Europie: w Niemczech
oraz w Polsce. Zatrudnia ogółem około 4500
osób. Firma wynajmuje powierzchnie magazynowo-produkcyjne w parku MLP Pruszków I od
2001 roku.
-„Sytuacja w branży jest bardzo dobra. Notujemy systematyczny wzrost zapotrzebowania
na nowoczesne powierzchnie magazynowe.
Nasz kraj zyskuje w oczach potencjalnych inwestorów, którzy rozważają lokowanie na naszym terenie magazynów logistycznych czy
działalności produkcyjnej.” - powiedziała Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek Zarządu MLP
Group.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony
przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo-produkcyjna wynosi 167 tys. mkw.,
znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał
się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum posiada około 50
klientów, którzy wynajmują powierzchnie od
200 do 18 tys. mkw.

Dachser zostaje w Śląskim
Centrum Logistycznym
ÔÔŹródło: BIK. Foto: BIK

Globalny operator logistyczny, firma Dachser,
przedłużyła najem 3,8 tys. mkw. powierzchni
magazynowej oraz biurowo - socjalnej w Śląskim Centrum Logistycznym należącym do
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. Dachser
Sp. z o.o. związana jest z Biurem Inwestycji
Kapitałowych S.A. od 2009 roku. Była pierwszym klientem wybudowanej wówczas Hali nr
1 w Śląskim Centrum Logistycznym. Przedłużyła teraz najem zajmowanej powierzchni 3,8 tys.
mkw., z czego 3350 mkw. wykorzystywane jest
na cele magazynowe, a pozostałe 450 mkw. na
cele biurowo-socjalne. „Przedłużenie umowy
najmu na kolejny okres jest dla nas potwierdzeniem zadowolenia Klienta z oferowanej powierzchni magazynowej.” – podkreślił Krzysztof Mucha, Business Development Manager
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Dachser jest globalnym operatorem logistycznym prowadzącym działalność od 1930
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roku, a w Polsce funkcjonuje od 1999 roku.
Śląskie Centrum Logistyczne to kompleks budynków zlokalizowany na terenie Sosnowca
w pobliżu drogi S1 Warszawa - Cieszyn. W odległości 4 km znajduje się skrzyżowanie drogi S1
z autostradą A4. Docelowo na Śląskie Centrum
Logistyczne składać się będzie 6 obiektów
o łącznej powierzchni ok. 65 tys. mkw., z tego
gotowych i użytkowanych jest około 35 tys.
mkw. „Na posiadanym terenie możemy jeszcze
wybudować około 30 tys. mkw. powierzchni
magazynowej. Liczymy na duże zainteresowanie potencjalnych najemców.” – dodał Krzysztof Mucha.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zarządza
obecnie trzema centrami logistycznymi: CL
Kraków I, CL Kraków II i Śląskim Centrum Logistycznym. W ramach tych parków najemcy
korzystają z ponad 50 tys. mkw. powierzchni
magazynowych. W przygotowaniu jest rozpoczęcie budowy parku CL Kraków III o docelowej powierzchni magazynowej liczącej około
20 tys. mkw.
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Kolporter na dłużej w ŚCL
ÔÔŹródło: BIK

PANATTONI PARK POZNAŃ
IV W BUDOWIE

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe. Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych
w Polsce zakupił 18 ha gruntu pod nowo utworzony kompleks
dystrybucyjny - Panattoni Park Poznań IV. Jednocześnie deweloper informuje o rozpoczęciu budowy 35 000 m² w ramach
pierwszego obiektu centrum. Deweloper tworzy kolejne własne centrum logistyczne w Wielkopolsce -Panattoni Park Poznań IV, pod które zakupione zostało 18 ha gruntu w Komornikach. Tym samym ruszył pierwszy etap budowy kompleksu (35
000 m²), o planowanej powierzchni ponad 116 500 m².

Dystrybutor prasy i artykułów FMCG przedłużył najem w Śląskim Centrum Logistycznym, firma Kolporter Sp. z o.o. SKA korzysta z oferty Biura
Inwestycji Kapitałowych S.A. od 2007 r. Wynajmuje blisko 4 tys. mkw.
powierzchni, z czego 3,5 tys. mkw. przeznaczone jest na cele magazynowe, a pozostałe na cele biurowo-socjalne. Umowa została przedłużona na kolejny okres. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z kontynuacji
współpracy. Potwierdza to, że nasza oferta jest dobrze dopasowana do
potrzeb i wymagań Klientów.” – podkreślił Mirosław Koszany, Prezes Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
Kolporter jest największym dystrybutorem prasy i jednym z największych dystrybutorów towarów FMCG w naszym kraju. Oferuje kompleksową obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy
usługi logistyczne i reklamowe.
Śląskie Centrum Logistyczne to kompleks budynków zlokalizowany
na terenie Sosnowca w pobliżu drogi S1 Warszawa - Cieszyn. W odległości 4 km znajduje się skrzyżowanie drogi S1 z autostradą A4. Docelowo na Śląskie Centrum Logistyczne składać się będzie 6 obiektów
o łącznej powierzchni ok. 65 tys. mkw., z tego gotowych i użytkowanych jest około 35 tys. mkw. BIK S.A. prowadzi negocjacje z potencjalnymi najemcami na pozostałe 30 tys., mkw. powierzchni magazynowej. Grunty są przygotowane do rozpoczęcia inwestycji w każdym
momencie.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zarządza obecnie trzema centrami
logistycznymi: CL Kraków I, CL Kraków II i Śląskim Centrum Logistycznym. W ramach tych parków najemcy korzystają z ponad 50 tys. mkw.
powierzchni magazynowych. W przygotowaniu jest rozpoczęcie budowy parku CL Kraków III o docelowej powierzchni magazynowej liczącej
około 20 tys. mkw.

Pierwszym najemcą jest Komputronik S.A., czołowy dystrybutor
branży IT i elektroniki w Polsce oraz operator najpopularniejszego w kraju sklepu internetowego z elektroniką. W ramach
podpisanej umowy, firma wynajęła 10 000 m². Po zakończeniu
całej inwestycji, której pierwszy etap przypadnie na luty 2015 r.,
Panattoni będzie dysponować w regionie zapleczem magazynowym o łącznej powierzchni ponad 320 000 m².
ÔÔ Źródło: SEGRO. Foto: SEGRO
„Poznański rynek magazynowy znów święci triumfy. Najlepiej obrazuje to podsumowanie pierwszego półrocza br. Region SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych
może pochwalić się pierwszym miejscem pod względem odda- powierzchni logistycznych w Europie, w sierpniu 2014 roku donej powierzchni z wynikiem aż 82 500 m², natomiast popyt netto konał zmiany nazw dwóch parków, przeprowadzając tym samym
osiągnął 103 000 m², tj. dwukrotnie więcej od pierwszych sześciu kolejny etap ujednolicania nazw wszystkich swoich inwestycji
miesięcy zeszłego roku” komentuje Robert Dobrzycki, Partner w regionie CEE. Dawny Tulipan Park Warszawa funkcjonuje obecZarządzający Panattoni Europe, dodając: „obecnie realizowanych
nie pod nazwą SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn, a Tulipan
jest 215 000 m², z czego blisko połowa to efekt działań Panattoni
Europe i budowy centrum logistycznego dla firmy Amazon. Ofe- Park Gliwice – pod nazwą SEGRO Logistics Park Gliwice.
rowane przez nas powierzchnie magazynowe w rejonie to zarówno obiekty BTS jak i magazyny typu „multi-let”, gdzie najemcami Kilkuetapowy proces unifikacji nazewnictwa rozpoczął się od zmiasą takie globalne marki jak Hennes & Mauritz, Raben, czy Henkel”. ny nazwy kompleksu w czeskiej Pradze na SEGRO Logistics Park Prague oraz parku w Łodzi, który przyjął nazwę SEGRO Business Park
WIĘCEJ NA
Łódź. W kolejnych latach wprowadzone zostały nowe nazwy inwestycji w regionie Warszawy – SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów
i SEGRO Business Park Warsaw, Żerań, a także w Poznaniu i Strykowie, które funkcjonują od tej pory jako SEGRO Logistics Park Poznań
oraz SEGRO Logistics Park Stryków. Od sierpnia bieżącego roku
nowe nazwy otrzymały również: Tulipan Park Warszawa przemianowany na SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn oraz Tulipan Park
Gliwice – obecnie SEGRO Logistics Park Gliwice. W wyniku procesu
do tej pory 8 inwestycji SEGRO w regionie zmieniło swoje nazwy.
„Nowe nazwy parków są efektem wdrażania szerszego programu ujednolicenia nazw wszystkich nieruchomości SEGRO
w regionie CEE i wiążą się z potrzebą uwydatnienia ich charakteru oraz prowadzonej w nich działalności.” – wyjaśnia Magdalena
Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę Centralną.

PLANOWA UNIFIKACJA
NAZW INWESTYCJI SEGRO
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CZTERY PYTANIA DO…

ÔÔ Źródło: Redakcja

Rozmowa z Mirosławem Koszanym, Prezesem Zarządu BIK SA
Co Pan ceni najbardziej w biznesie?
Działalność deweloperska to przede
wszystkim świadczenie usług i zaspokajanie potrzeb innych podmiotów. My skupiamy się na dostarczaniu im nieruchomości
magazynowych lub handlowych, dzięki
którym mogą rozwijać swój biznes, zwiększać skalę działania, wchodzić i zdobywać
nowe rynki. Ich sukces rynkowy jest także
naszym sukcesem. Dlatego szczególnie
ważne jest utrzymanie partnerskich stosunków, z naszymi bieżącymi i potencjalnymi najemcami. Pomaga to już na etapie
projektowania i dopasowywania obiektów
do ich wymagań, a także na każdym kolejnym etapie współpracy. Partnerskie relacje
budują wzajemne zaufanie, które jest niezbędne w biznesie i procentuje na przyszłość. Dzięki temu możemy pochwalić się
bardzo wysoką lojalnością naszych partnerów, przejawiającą się przedłużaniem
umów najmu na kolejne okresy.
Wizja rozwoju, to koncentracja na istniejących rynkach, czy ekspansja?
Nasza strategia opiera się na dwóch
głównych filarach. Specjalizujemy się
w budowie i wynajmie nowoczesnych
powierzchni magazynowych oraz budujemy i zarządzamy nieruchomościami
handlowymi. W obu przypadkach obecnie koncentrujemy się wyłącznie na terytorium naszego kraju, i tak na pewno
będzie jeszcze przez kilka najbliższych
lat. Na rynku polskim jest jeszcze bardzo
dużo do zrobienia zarówno w segmencie
powierzchni magazynowych jak i niewielkich parków handlowych. W zakresie powierzchni magazynowych kluczowy dla
nas jest rynek krakowski i śląski, choć kilka
inwestycji zrealizowaliśmy także w innych
częściach Polski. Naszym atutem jest znajomość lokalnych rynków nieruchomości,
co w połączeniu ze stosowanymi najnowszymi technologiami zapewnia nam silne
przewagi konkurencyjne. Także w segmencie parków handlowych aktualnie
nastawiamy się bardziej na południową
część naszego kraju. W ramach planowanej ekspansji będziemy chcieli zdobywać
pozycję również w innych częściach Polski. Branża magazynowa w naszym kraju
jest w okresie dynamicznego rozwoju,
a zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty systematycznie rośnie. Z kolei budowę
parków handlowych rozwijamy w miastach średniej wielkości, gdzie nasycenie
takimi obiektami jest jeszcze niewielkie.

To powoduje, że nasze perspektywy roz- rować z innymi podmiotami na jasnych
woju oceniamy jako bardzo obiecujące.
zasadach i sprzeciwiamy się nieuczciwej
konkurencji. Niech wygra lepszy.
Co najbardziej przeszkadza w rozwoju firmy (złe prawo, kryzys, nieuczciwa W życiu prywatnym jestem…
konkurencja)?
Niestety niewiele czasu pozostaje na
Nie staramy się doszukiwać we wszyst- życie prywatne. Zapewne jak każdy stakim problemów, tylko je skutecznie roz- ram się po pracy realizować swoje pasje.
wiązywać jeśli tylko się pojawią. Sztuką Dla mnie jest to sport, a przede wszystkim
w biznesie jest elastyczne reagowanie na lekka atletyka. Czynnie biegam startując
pojawiające się trudności. Jako uczestnicy również w półmaratonach. Miałem okazję
rynku funkcjonujemy w tym samym śro- już jako kibic przyglądać się największym
dowisku legislacyjnym i koniunkturalnym, wydarzeniom w tej dyscyplinie, czyli Mico inne podmioty. Dlatego zawsze szuka- strzostwom Świata (Berlin 2009, Sopot
my korzystnych rozwiązań, a nie sposobu 2014). Zimą oczywiście jeżdżę na nartach
tłumaczenia jeśli coś nam nie wyjdzie tak i to nie tylko zjazdowych, ale również biejak planowaliśmy. Niewątpliwie szcze- gowych bo w końcu mieszkam na poługólnie wyczuleni jesteśmy na uczciwość dniu Polski.
w biznesie i stosowanie równych szans
dla wszystkich. Jesteśmy gotowi konku-
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CO MOGĄ ZROBIĆ FIRMY, UTWÓR, CZYLI CO CHRONI
BY PRZETRWAĆ NA
PRAWO AUTORSKIE
RYNKU KANDYDATA?
Źródłem polskiego prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego
ÔÔ Marta Bodys, InplusPR

ÔÔ Źródło: Antal International

Najbardziej korzystnym stanem rynku pracy
dla pracownika, jest rynek kandydata, kolejne jego symptomy pojawiają się w coraz
większej liczbie branż i specjalizacji zawodowych. Konsultanci Antal International
wskazują, w jaki sposób przedsiębiorstwa
mogą dostosować swoją politykę HR, by nadal pozyskiwać
najlepszych specjalistów i menedżerów na rynku, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność. W Polsce od lat najlepszym przykładem „dominacji” specjalistów i menedżerów
może być obszar związany z usługami IT, centra usług wspólnych (SSC) czy sektor usług dla biznesu (BPO). Konsultanci Antal obserwują jednak, że rynek kandydata zaczyna wkraczać
także w inne obszary gospodarki. Pierwsze symptomy można
odnotować między innymi w wybranych segmentach sektora
bankowego, ubezpieczeniowego, FMCG, a także na niektórych
stanowiskach inżynierskich, logistycznych, czy finansowych.

CZEGO MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ PRACODAWCY?
Jak podkreśla Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal
Finance & Accountancy, firmy powinny liczyć się ze znacząco
większym odpływem pracowników czy wzrostem roszczeń,
nie tylko dotyczących wynagrodzenia. Zdecydowanie trudniejsze będzie również pozyskanie pożądanego pracownika.
– Konieczność uzupełnienia luk – wynikających z odejścia pracowników zachęconych do zweryfikowania swojej wartości na
rynku pracy lub podkupionych propozycją nie do odrzucenia
– spowoduje wzrost liczby rekrutacji – zwraca uwagę Anna Piotrowska-Banasiak.
Jej zdaniem, obsadzenie powstających wakatów może okazać
się dużo trudniejsze niż do tej pory. Najlepsi kandydaci bowiem,
jeśli propozycja nie będzie spełniać całkowicie ich oczekiwań, nie
zdecydują się na podjęcie zatrudnienia. Firmy muszą mieć także
na uwadze, że pożądany specjalista lub menedżer najprawdopodobniej otrzyma kontrofertę od aktualnego pracodawcy.
– Rynek kandydata wywiera na przedsiębiorstwach poszukujących pracowników także presję czasu. Istnieje spore ryzyko, że
podczas przedłużającego się procesu rekrutacyjnego kandydat
otrzyma i zaakceptuje ofertę innego pracodawcy, bo najprawdopodobniej, jeśli już zdecydował się na wyjście na rynek pracy
nie będzie uczestniczył tylko w jednej rekrutacji – podkreśla menedżer Antal Finance & Accountancy.
Zdaniem ekspertów Antal International, im bardziej odczuwalny jest rynek kandydata tym mniejsza będzie także elastyczność potencjalnych pracowników, w tym gotowość do relokacji. – Specjaliści i menedżerowie z pożądanymi kompetencjami
będą otrzymywali więcej korzystnych propozycji, niewymagających poświęcenia. Naturalnym dla kandydata będzie wybór
lepszej i wygodniejszej alternatywy – zaznacza Anna Piotrowska-Banasiak.
WIĘCEJ NA

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.) Jego przedmiotem jest utwór, czyli
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W jaki sposób jest on chroniony?

SPECYFIKA UTWORU
Jak można zauważyć już na podstawie ustawowego zapisu
przytoczonego powyżej, pojęcie utworu jest bardzo szerokie.
- Ustawa zawiera przykładowe wyliczenie kategorii utworów,
wskazując, że są to m.in.: utwory wyrażone słowem, symbolami
matematycznymi, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, audiowizualne itd. Trzeba jednak pamiętać, że wyliczenie to
ma jedynie charakter przykładowy.- tłumaczy Bartłomiej Urbanek, adwokat z TGC Corporate Lawyers. Zgodnie z ustawowym
zapisem ochronie nie podlega więc nośnik dzieła literackiego
czy płyta z zarejestrowanym utworem muzycznym – ale dzieło literackie lub utwór muzyczny same w sobie, jako przejawy
twórczej działalności spełniający wymóg indywidualności.
NIEZALEŻNIE I WRAZ Z CHWILĄ USTALENIA
Zgodnie z ustawą prawnoautorska ochrona utworu następuje z chwilą jego „ustalenia”. Powinno być ono rozumiane jako
uzewnętrznienie utworu przez twórcę, przy jednoczesnym wyodrębnieniu go na tyle, aby mógł „oddziaływać artystycznie”.
Obrazuje to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1973
roku (I Cr 91/73). - Sąd za „ustalone”, a tym samym zasługujące
na ochronę prawnoautorską , uznał nawet tak krótkotrwałe konstrukcje jak kompozycje z kwiatów. W orzecznictwie sądowym
wskazuje się, że „ustalenie utworu” trzeba rozumieć jako nadanie mu jakiejkolwiek, choćby nietrwałej formy, ale takiej, która
uzewnętrzni ów artystyczny. – tłumaczy Bartłomiej Urbanek.
Nawet samo podyktowanie utworu literackiego przez autora,
czy wykonanie improwizacji muzycznej w obecności świadków
bez jej fizycznego utrwalenia na nośniku – również powodują
przyznaniem ich twórcom ochrony ich praw autorskich.- Trzeba pamiętać o tej elementarnej i doniosłej zarazem zasadzie.
Utwór uzyskuje ochronę prawną bez konieczności jakiejkolwiek
rejestracji, czy dopełnienia formalności. Co ważne następuje to
niezależnie od woli twórcy. Nie można zatem zaplanować, że rezultat pracy człowieka będzie objęty ochroną w drodze umowy.
Nie wola stron, ale twórczy charakter dzieła ludzkiego decydują
o przyznaniu ochrony prawnoautorskiej – dodaje.
KREATYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
„Utwór” musi być efektem pracy twórczej, rozumianej jako
indywidualny i oryginalny akt kreacji. Do powstania utworu nie
będzie prowadziła więc czynność techniczna o charakterze powtarzalnym, której efekt można zaprogramować Ocena „poziomu twórczości” dokonywana jest każdorazowo indywidualnie
i trudno o jej generalny wzorzec Walor twórczości przyznawany
był na przykład „utworom” w postaci słowników, czy katalogów
znaczków, a zatem zbiorom, w których niełatwo dostrzec indywidualny akt kreacji i wyobraźni.
WIĘCEJ NA
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OZUSOWANIE UMÓW ZLECEŃ – 3-MIESIĘCZNE
VACATIO LEGIS NIEKONSTYTUCYJNE

ÔÔ Roman Giertych, Kancelaria Adwokacka

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 i określenie nowego zakresu umów podlegających obowiązkowi odprowadzania składek do ZUS uznać należy za dopuszczalne w świetle uprawnień władzy ustawodawczej i Konstytucji RP. Nie
oznacza to jednak, że całość projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest prawidłowa. Jej art.
5 przewiduje bowiem, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia w dzienniku ustaw RP. Mając na względzie praktykę polskiego rynku w zakresie umów stwierdzić należy, iż ustalenie
tak krótkiego vacatio legis narusza wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę państwa prawa, a w szczególności zasadę prawidłowej legislacji.
Nowelizacja w sposób ewidentny wpłynie
na stosunki prawne rozpoczęte przed jej
wejściem w życie i skalkulowane według
poprzednich przepisów. Każdy przedsiębiorca ma prawo oczekiwać pewnej stabilności prawnej, ma prawo oczekiwać, że
czynniki przyjęte przez niego do kalkulacji
danego przedsięwzięcia nie zmienią się
w trakcie jego realizacji. W sytuacji, gdy władza jest sprawcą owego czynnika, przedsiębiorcom należy się zapewnienie minimum
stabilności i możliwości dostosowania do
zmieniających się przepisów. Taką możliwość daje właśnie okres vacatio legis, który
winien być adekwatny do skutków uchwalenie nowych przepisów, a w szczególności
ich wpływu na już zawarte umowy.
Doktryna i orzecznictwo konstytucyjne
poświęca wiele uwagi przy opracowaniu
zasad, jakimi kierować się winien ustawodawca nie tylko w zakresie merytorycznej
zawartości danego aktu, ale również jego
procedowania, uchwalania i wprowadzania do systemu prawnego:
„Obowiązek zachowania odpowiedniego vacatio legis służy między innymi
ochronie znajdujących się w toku interesów podatników. (…) Jego wydłużenie
jest niezbędne przede wszystkim w przypadku norm dotyczących działalności
gospodarczej, zwłaszcza gdy określają
obowiązki podatkowe wobec państwa.
Wynika to z potrzeby zapewnienia podatnikowi szczególnych gwarancji pewności
prawa”2 – pisze P. Woltanowski.
Podobne stanowisko zajął Trybunał
Konstytucyjny3: „Omawiana norma konstytucyjna nakazuje, aby nowe regulacje
prawne były wprowadzane w życie z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis.
Jednostka musi dysponować wystarczającym czasem, aby zapoznać się z treścią
nowych regulacji i podjąć działania, które
umożliwią przystosowanie się do nich.
W każdym przypadku długość vacatio
legis musi być dostosowana do treści
ustanowionej regulacji oraz możliwości
pokierowania swoimi sprawami przez jej
adresatów”.

Trybunał Konstytucyjny, kierując się
zasadą ochrony praw nabytych wprost
stwierdził, że 3-miesięczny okres vacatio legis nie jest wystarczający4: „Zasada ochrony interesów w toku zapewnia
ochronę jednostki w sytuacjach, w których
rozpoczęła ona określone przedsięwzięcia
na gruncie dotychczasowych przepisów.”
„Przyjmowane przez ustawodawcę
nowe unormowania nie mogą zaskakiwać
ich adresatów, którzy powinni mieć czas
na dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojne podjęcie decyzji co do
dalszego postępowania.”5
Wprowadzenie w trakcie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia
publicznego regulacji prawnych zwiększających koszty wykonywania kontraktu
sprawia, że wcześniejsze wyliczenia tracą
aktualność, a przedsiębiorca nie uzyskuje
przewidzianego zysku, albo wręcz ponosi
stratę. Sytuacja taka jest zwyczajnie nieuczciwa i niemoralna, a przenosząc ją na
grunt zasad konstytucyjnych, naruszona
zostaje zasada zaufania obywatela do
państwa, która jest wywodzona z przepisu art. 2 Konstytucji RP.
W zaistniałej sytuacji, wobec ujawnienia przez ustawodawcę zamiaru wprowadzenia Nowelizacji stwierdzić należy,
iż powinno to nastąpić za zachowaniem
okresu vacatio legis nie mniejszego niż
24 miesiące. Taki okres, choć nie jest optymalny dla przedsiębiorców mających zawarte np. trzy lub czteroletnie umowy,
pozwoli na złagodzenie skutków wzrostu
obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców.
WIĘCEJ NA

1 Druk sejmowy nr 2242 z dnia 6 marca
2014 r.
2 P. Woltanowski. Zasada prawidłowej
legislacji podatkowej a ochrona interesów
Skarbu Państwa w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego w: Finanse publiczne i Prawo finansowe. wyd. Temida 2. 2012 r. s. 537).

3 TK w wyroku z dnia 4 stycznia 2000 r.
sygn. K 18/99.
4 W wyroku z dnia 2 czerwca 2002 r. K.
45/01.
5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
7 lutego 2001 r. K.27/00 „Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, zasada
ochrony zaufania obywatela do państwa i do
prawa, określana także jako zasada lojalności
państwa wobec obywatela, wyraża się w takim
stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało
się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby
mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż
nie naraża się na prawne skutki, których nie
mógł przewidzieć w momencie podejmowania
decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego
działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez porządek prawny.”
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SZKOLENIA Z OBSŁUGI ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA

ÔÔ Źródło: HDF. Foto: HDF

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w profesjonalne rozwiązania informatyczne skierowane specjalnie dla
potrzeb biznesu. Pracownicy otrzymują skuteczne narzędzie, które pomaga im lepiej wykonywać powierzone zadania. Czy jednak potrafią w pełni wykorzystać jego potencjał?
Złożone systemy komputerowe wdrażane
są w firmach różnej wielkości i szerokiego spektrum branż. Dzięki coraz większej
specjalizacji producentów zajmujących
się tworzeniem oprogramowania dla biznesu, możliwe jest dopasowanie go ściśle
do potrzeb klienta. Przodują w tym podmioty zajmujące się tworzeniem systemów informatycznych na zamówienie,
które realizują je zgodnie z wytycznymi
dostarczonymi przez klienta, zamiast oferować gotowe, mało elastyczne rozwiązania. Pojawia się jednak pytanie – kiedy
firma przejdzie już proces wdrożenia nowego systemu, czy będzie w stanie w pełni wykorzystać jego potencjał? Ważną rolę
odgrywa tutaj opieka powdrożeniowa,

tym trudniej mu przyzwyczaić się do korzystania z nowego narzędzia. Nie wynika
to z małej elastyczności, a raczej braku
obycia z nowymi technologiami. Osoby
młode w swojej codziennej aktywności
zanurzone są w świecie Internetu, dlatego
korzystanie z komputera w pracy nie przysparza im większych trudności. Ludzie należący do starszych generacji wychowywali się w jednak innym otoczeniu, a ich
PAMIĘTAJ
wcześniejsze stanowiska pracy sprawoO ZRÓŻNICOWANIU WIEKOWYM
Wiele zależy od wieku pracowników. wane były przy użyciu tradycyjnych meChoć zdarzają się osoby w wieku przed- tod, dlatego mogą mieć pewne problemy
emerytalnym, które nowymi technologia- w korzystaniu z nowych rozwiązań.
mi posługują się lepiej niż świeżo upieWIĘCEJ NA
czeni absolwenci uczelni wyższych, to
jednak najczęściej im pracownik starszy,
w skład której – oprócz wsparcia technicznego – wchodzą także szkolenia z obsługi dostarczonego oprogramowania. Ich
celem jest przygotowanie pracowników
przedsiębiorstwa do sprawnego poruszania się po wprowadzonym systemie,
by mogli w pełni wykorzystać oferowane
przez niego możliwości.
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