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Podpisano „Deklarację
paletową”

DHL Express wyróżniony
ÔÔŹródło: DHL Express

ÔÔŹródło: PKN EPAL, Foto: PKN EPAL

Dla płynności łańcucha dostaw, 12 firm – Leroy Merlin, Sealed Air, Piotr i Paweł, Pepsi,
Coca Cola, Carlsberg, Baklsen, Biedronka, FM
Logistic, DHL, Żabka oraz Carlsberg – poparło
„Deklarację paletową” przygotowaną wspólnie
przez PKN EPAL oraz ECR Polska.
Od 1 sierpnia 2013 r., kiedy to nastąpiła zmiana w oznakowaniu europalet EPAL, wyprodukowano już 10 milionów sztuk tych najbardziej
popularnych nośników towarowych z cechą
EPAL w owalu na wszystkich wspornikach.
Dzięki płynnej zmianie produkcji i podaży,
udało się uniknąć obaw wielu globalnych użytkowników, że zabraknie na rynku europalet
o standaryzowanych wymiarach opartych na
kodeksie UIC 435-2 oraz europejskiej normie
EN 13698-1.
– Palety te płynnie pojawiły się na rynku i z powodzeniem na nim funkcjonują, nie powodując
zakłóceń w zakresie otwartej wymiany z europaletami produkowanymi dotychczas z oznakowaniem EUR na dwóch wspornikach – mówi
Paweł Wojciechowski, dyrektor techniczny EPAL
podczas uroczystego podpisania „deklaracji
paletowej”, która miała miejsce 15 października
w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

Deklaracja jest wyrazem dążenia zarówno
PKN EPAL, ECR Polska, jak i czołowych przedsiębiorstw korzystających z europalet, do
optymalizacji procesu obrotu paletami wielokrotnego użytku w związku ze zmianami na
rynku palet, zaistniałymi po dniu 1 sierpnia
2013 roku. Strony podpisujące deklarację jednogłośnie oświadczyły, iż ich wspólnym celem
jest zapewnienie płynności łańcucha dostaw
opartego o pool paletowy EPAL i pool paletowy EUR oraz dążenie do użytkowania wyłącznie prawidłowych palet opatrzonych tymi
znakami.

DHL Express (Poland), największy dostawca na
rynku międzynarodowych i krajowych usług
ekspresowych, zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Lider w zakresie stosowania
dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem
i higieną pracy”– 2013 r.”Tym samym DHL Express
znalazł się w gronie 4 firm nominowanych w tym
roku do nagrody „Motyl Bezpieczeństwa 2013”.
„Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk
w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”– 2013 r.”, to konkurs, który ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony
człowieka w środowisku pracy. Skierowany jest
do przedsiębiorstw wykazujących innowacje
w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracowników, budowania świadomości bezpieczeństwa
w środowisku pracy, nowatorskich rozwiązań
technologicznych kształtujących bezpieczeństwo, angażowania pracowników w tworzenie
bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy. Wyróżnienia przyznawane są za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy
warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji
zagrożeń zawodowych.
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Biedronka medialnym liderem
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska

Sieć Biedronka zwyciężyła w tegorocznej
edycji rankingu Top Marka 2013 wśród sieci handlowych. Marka Biedronka okazała
się liderem w swojej kategorii, zarówno pod
względem liczby publikacji, jak i ich zasięgu
oraz wydźwięku. Ranking Top Marka przygotowywany przez miesięcznik Press oraz Press
Service Monitoring Mediów jest największym
w Polsce opracowaniem na temat wizerunku
marek w prasie.

Tegoroczną edycję rankingu przygotowano na
podstawie analizy ok. 230 tysięcy tekstów prasowych z ponad tysiąca tytułów prasowych o zasięgu
ogólnopolskim i regionalnym. Analizie poddano
wizerunek 50 marek z 10 branż najszerzej obecnych
na łamach prasy w ciągu 12 miesięcy – od 1 lipca
2012 do 30 czerwca br. Marka Biedronka pojawiła
się w tym czasie w blisko 4,5 tys. publikacji.
– Naturalnym jest duże zainteresowanie
marką Biedronka, którą zna aż 98% Polaków.
Jednocześnie, cieszy nas to, że w doniesieniach prasowych odzwierciedlane są nasze
konkretne osiągnięcia jako godnego zaufania
pracodawcy oraz ulubionej sieci handlowej
Polaków – mówi Alfred Kubczak, dyrektor ds.
korporacyjnych Jeronimo Martins Polska.
WIĘCEJ NA
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Nowy Dyrektor
Zarządzający
Consafe
Logistics
Polska

ÔÔ Źródło: Consafe Logistics, Foto: Consafe Logistics.

Z dniem 1 października 2013, stery polskiego oddziału Consafe Logistics, przejął
Arkadiusz Sikora. Nowy Dyrektor Zarządzający poprzednio piastował stanowisko Regionalnego Dyrektora ds. Operacyjnych na Europę Środkową i Wschodnią
(CEE) w spółce SAP.
Arkadiusz Sikora jest menedżerem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem na rynku
rozwiązań IT. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i studiów
Warsaw-Illinois Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Ze spółką SAP był związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę w jej wrocławskim oddziale, gdzie odpowiadał za lokalizację oprogramowania. Przez kolejne lata pełnił szereg
funkcji menedżerskich w ramach polskich a następnie środkowo europejskich struktur
SAP. W latach 2009-2012 zajmował stanowisko dyrektora ds. operacyjnych SAP na Europę
Środkowo-Wschodnią, a w ostatnim czasie był odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań
(m.in. dedykowanych dla łańcucha dostaw) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Arkadiusz Sikora posiada szeroką wiedzę w zakresie rozwoju i sprzedaży systemów ERP.
Stanowisko Dyrektora Zarządzającego w polskim oddziale Consafe Logistics, spółce
o wysokich aspiracjach wzrostu, jest dla mnie dużym wyzwaniem zawodowym. Moją
ambicją jest intensywny rozwój firmy na rynku dedykowanych rozwiązań IT dla łańcucha dostaw, w tym rozwiązań mobilnych w logistyce. Jestem głęboko przekonany, iż
obecnie na rynku jest miejsce dla wysoko specjalizowanych rozwiązań jak i doradztwa
biznesowego, które Consafe Logistics z powodzeniem dostarcza od wielu lat” – mówi
Arkadiusz Sikora, Dyrektor Zarządzający Consafe Logistics.
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Siódemka – Firma Przyjazna
Klientowi
ÔÔ Źródło: Siódemka

Siódemka S.A. trzeci raz z rzędu otrzymała
prestiżowe godło programu „Firma Przyjazna
Klientowi”. Program jest audytem sprawdzającym poziom jakości obsługi i satysfakcji Klienta, a wyróżnienie przyznawane jest na podstawie niezależnych badań.
Podobnie jak w zeszłym roku, Siódemka
przystąpiła do programu „Firma Przyjazna
Klientowi”, ponieważ jakość współpracy z klientem, terminowość oraz elastyczność oferty są
najważniejszymi elementami budowania jej
pozycji na rynku usług kurierskich. Strategia
spółki opiera się m.in. na wprowadzaniu nowych rozwiązań i innowacji w zakresie obsługi
przesyłek i klienta. Ma ona na celu przyspieszanie i automatyzację procesu obsługi przesyłek,
a tym samym poprawę terminowości oraz bezpieczeństwa dostaw.
– Oczywiście satysfakcja jest duża, bo wyróżnienie przyznali nam de facto nasi klienci.
Zdobyć takie wyróżnienie trzykrotnie z rzędu, potwierdzając rokrocznie wysoką jakość
obsługi klienta, to doskonała motywacja do
dalszej pracy – mówi Marcin Kruszyński, PR
Manager, Siódemka S.A. Tegoroczna nagroda
jest dla nas wyjątkowo cenna, bowiem w przeprowadzonym badaniu nie tylko po raz kolejny przekroczyliśmy próg oceny wymaganej do
przyznania certyfikatu, ale przede wszystkim
poprawiliśmy oceny względem ubiegłego
roku. A to potwierdza, że nie spoczywamy na
laurach i udaje nam się jakość Siódemki – choć
już wysoką – systematycznie poprawiać.

Chronometr wydarzeń
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„LEASING dobrze rozegrany” –
kampania EFL
ÔÔŹródło: EFL

Z początkiem października wystartowała
jesienna kampania EFL. „LEASING dobrze rozegrany” oznacza dla przedsiębiorców finansowanie z bogatą ofertą korzyści w postaci pakietu usług dodatkowych. Za pośrednictwem
działań promocyjnych, firma komunikuje
korzyści wynikające z leasingu swobodnego. Ta innowacyjna, wprowadzona do oferty
EFL wiosną 2013r wciąż unikalna usługa, daje
klientom swobodę w regulacji wysokości rat
w trakcie trwania umowy dzięki dopasowaniu płatności do bieżącej płynności finansowej firmy. EFL pokazuje zalety oferty: dopasowanie do potrzeb Klienta, bezpieczeństwo
i swobodę.
Jesienna kampania EFL koncentruje się na
promocji ubezpieczenia OC/AC tańszego nawet do 30 proc. z gwarancją stałej ceny przez
cały okres umowy, karty paliwowej z rabatem
15 groszy na litrze czy ubezpieczenia GAP
(ubezpieczenia ryzyka straty finansowej), dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dodatkowego odszkodowania wyrównującego utratę wartości pojazdu, pomiędzy jego aktualną
wartością w dniu zajścia szkody, a wartością
w dniu zakupu. Klient z dwóch ubezpieczeń
AC/OC i GAP otrzyma odszkodowanie równe
wartości pojazdu z faktury zakupu. EFL komunikuje także zalety pakietu powypadkowej opieki medycznej Casco Medi, przekazywanego przedsiębiorcom gratis. Casco Medi
zapewnia kompleksową ochronę kierowcy
po wypadku komunikacyjnym. Wśród różnorodnych wariantów dostępne są następujące
świadczenia: organizacja leczenia, pokrycie
kosztów leczenia czy szybki dostęp do lekarzy
i specjalistycznych badań.
WIĘCEJ NA

Prologis Nagrodził
Najlepszych Studentów

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki (WSL) ogłosił zwycięzców konkursu
„Prologis Najlepszym“ w kategorii Najlepszy Absolwent i Najlepsza Praca Magisterska. Nagrody zostały wręczone 5 października podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Logistyki.

na kierunku Zarządzanie w specjalności
Już od ośmiu lat firma Prologis we współLogistyka, uzyskał wysoką średnią na
pracy z poznańską Wyższą Szkołą Logipoziomie 4,85 i czynnie angażował się
styki organizuje konkurs „Prologis Najw działalność akademicką.
lepszym”, którego celem jest wspieranie
najbardziej ambitnych studentów, tak by • Marcin Troczyński – którego praca dyplomowa została uznana za Najlepszą
ułatwić zawodowy start przyszłym ekspertom w dziedzinie logistyki. Do dziś
Pracę Magisterską. Praca pod tytułem
wyłoniono już 18 laureatów, którzy zostali
„Wspieranie tradycyjnej edukacji na odległość w szkole podstawowej przy użyciu
nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami
platformy Moodle”, napisana pod kiew wysokości 4 tysięcy złotych.
rownictwem dr Ryszarda Świekatowskiego, została nagrodzona za przemyW tym roku nagrody otrzymali:
ślane ujęcie tematu i wysoką wartość
• Piotr Borysewicz – który zdobył tytuł
merytoryczną.
Najlepszego Absolwenta Wyższej Szkoły
Logistyki. Pan Piotr w ciągu 4 semestrów
studiów uzupełniających magisterskich
WIĘCEJ NA

DHL ogłasza korektę stawek na 2014 r.
ÔÔŹródło: DHL

DHL Express, wiodący na świecie dostawca
międzynarodowych usług kurierskich, ogłosił
dzisiaj ogólną średnią podwyżkę cen w całej Europie, obowiązującą od 1 stycznia 2014
r. W Polsce średni wzrost cen wyniesie 3,5%
w zakresie międzynarodowych przesyłek lotniczych oraz krajowych przesyłek o wadze
elementu do 31,5 kg, a także 3,9% w zakresie
międzynarodowych przesyłek drogowych oraz
krajowych przesyłek o wadze elementu powyżej 31,5 kg.
„Nasza coroczna zmiana cen ma na celu
przede wszystkim zapewnienie konkurencyjnej,
zrównoważonej oferty dla naszych klientów”

– powiedział Ken Allen, Prezes DHL Express.
„W całym procesie jesteśmy w stanie utrzymać
konkurencyjną bazę kosztową, jednocześnie
inwestując w jakość naszej sieci. Na przykład
w 2013 r. zwiększyliśmy możliwości naszych sieci lotniczych we wszystkich regionach, otworzyliśmy powiększoną i rozbudowaną sortownię
przesyłek dla obu Ameryk, a także kontynuowaliśmy inwestycje w nasz program szkoleń i rozwoju pracowników i kurierów – Certyfikowany
Specjalista Międzynarodowy. Inwestycje te
przynoszą korzyści klientom, którzy korzystają
z naszych usług w każdym kraju”.

Nowa usługa Impel Security
Polska
ÔÔŹródło: Impel Security Polska

Spółka Impel Security Polska rozszerzyła portfel
usług o nowy produkt SAFETY PLUS. Jest to nowoczesna usługa z zakresu bezpieczeństwa, która łączy zadania pracowników ochrony fizycznej
z technicznymi systemami zabezpieczeń.
Istotą SAFETY PLUS jest redukcja zakresu fizycznej ochrony mienia i optymalizacja obowiązków
pracownika na rzecz systemów technicznych.
Dzięki temu SAFETY PLUS zapewnia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem na obiekcie,
a nie tylko standardową ochronę mienia. Wsparcie
pracy ludzkiej systemami działającymi automatycznie wpływa na poprawę jakości wykonywanej
usługi i realnie poprawia bezpieczeństwo.
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Znaczek z okazji 455-lecia Poczty Polskiej

PSI zmienia nazwę na
PSI Polska Sp. z o.o.

ÔÔŹródło: Poczta Polska

ÔÔ Źródło: PSI Polska

Dotychczasowa nazwa spółki: PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z dniem 15.10.2013 roku została zastąpiona skróconą
nazwą PSI Polska Sp. z o.o., która była powszechnie używana przez
pracowników i klientów firmy zamiennie z pełnym brzmieniem.
Pozostałe dane Spółki, w tym dane adresowe, nie uległy zmianie.
– Celem wprowadzenia nowej nazwy jest usprawnienie komunikacji. Poprzednia nazwa była po prostu zbyt długa i mało praktyczna. Jesteśmy relatywnie dużą organizacją, rozpoznawalną
na rynkach, do których adresujemy swoje produkty. Nazwa spółki nie musi już tłumaczyć przedmiotu naszej działalności – wyjaśnia Arkadiusz Niemira, Prezes Zarządu.
Agnieszka Białobrzeska, Specjalista ds. Marketingu, dodaje:
Zmiana ma charakter czysto wizerunkowy. Firmy współpracujące z nami nie powinny podejmować żadnych działań w związku
ze zmianą nazwy. Nasze wartości również pozostają niezmienione, a priorytetem wciąż jest dostarczanie światowej klasy oprogramowania dla przemysłu, logistyki, energetyki i infrastruktury.

Poczta Polska obchodzi w tym roku swoje 455 urodziny i emituje z tej
okazji specjalny znaczek okolicznościowy. Święto Poczty Polskiej przypada na 18 października bo tego dnia w 1558 roku król Zygmunt II August założył Pocztę Królewską.
Dziś Spółka obok tradycyjnych listów, rozwija obszar paczek, logistyki
oraz nowoczesnych usług bankowo-ubezpieczeniowych. Całość dopełnia coraz szersza oferta cyfrowa. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać
z elektronicznego awizo, otrzymywać mailem lub smsem informację
o doręczeniu przesyłki. Już wkrótce duża część usług pocztowych będzie dostępna w Internecie – będzie to e-znaczek, e-list i e-kartka pocztowa. To pozwoli korzystać z usług Poczty w dowolnym miejscu i czasie.
Długą historię Poczty Polskiej symbolizuje na znaczku przecięty pień dębu.
Jego słoje oznaczają kolejne stulecia, w których Poczta rozwijała się i modernizowała. Dąb to symbol siły i trwałości – a tak chce przedstawiać swój wizerunek Poczta Polska, która dziś skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością.
Wraz z emisją znaczka Poczta Polska proponuje również kopertę pierwszego dnia obiegu, opatrzoną datownikiem z liściem dębu. Na kopercie
znajdą się historyczne daty związane z rozwojem poczty w Polsce: od powstania Poczty Królewskiej między XVI a XVIII wiekiem, przez wprowadzenie do obiegu pierwszego polskiego znaczka pocztowego, aż po powstanie Poczty Polskiej S.A.
WIĘCEJ NA

Bezprecedensowy wyrok KIO
ÔÔŹródło: InPost

Krajowa Izba Odwoławcza w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan orzekła 7 października 2013 r., że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się,
by dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą
urzędową stempla pocztowego. Orzeczenie KIO ma olbrzymie znaczenie
dla rynku usług pocztowych w Polsce. Rozstrzygnięcie spornej kwestii
otwiera prywatnym operatorom pocztowym, w tym InPost, nieograniczony dostęp do przetargów na rzecz wszystkich instytucji publicznych
oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. KIO przewiduje, że zahamowanie nieuzasadnionych wymogów spowoduje wzrost konkurencji na rynku usług
pocztowych, a w konsekwencji spadek cen i wzrost jakości usług.
Krajowa Izba Odwoławcza – rozpatrując odwołanie wniesione przez InPost w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Centrum Zakupowe dla Sądownictwa – nakazała skreślenie odpowiedniego
punktu opisu przedmiotu zamówienia w przetargu organizowanym dla
wszystkich prokuratur i sądów w Polsce. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej otwiera drogę dla pocztowych operatorów alternatywnych do składania ofert w przetargu na świadczenie usług pocztowych dla sądów
i prokuratur w całym kraju. Wartość przetargu to około 600-700 mln zł.

Logistyczne wsparcie
zielonej branży

ÔÔ Juliusz Pakuński, Project Manager usługi Dachser DIY Logistics w Polsce, Foto: Dachser

Tegoroczne targi spoga + gafa, które odbyły się w dniach
8–10 września 2013 roku w Kolonii, były kolejnym sukcesem,
zarówno pod względem frekwencyjnym jak i organizacyjnym.
Odnotowano spory wzrost liczby odwiedzających – było ich aż
36.800 z 166 krajów.

Na targach oprócz Dachser zaprezentowało się 1816 wystawców.
W tym roku zorganizowaliśmy wspólne stoisko Dachser DIY LogiWIĘCEJ NA
stics oraz Dachser Air & Sea Logistics, a hasłem przewodnim było
„Niech Twój biznes ogrodniczy rośnie. Jesteśmy wsparciem dla logistyki zielonej branży”.
TNT w pigułce
jazdy (średnia prędkość i zużycie paliwa), bezStoisko Dachser miało świetną lokalizaÔÔŹródło: TNT
pieczeństwa (m.in. jazdy defensywnej) i jakości cję w Hali 6, dzięki czemu wszyscy zainteNajlepszymi kurierami TNT Express w Europie obsługi klienta. Już dziś najwyżej sklasyfikowa- resowani mogli łatwo nas znaleźć i uzyskać
Wschodniej zostali Polacy! W mistrzostwach ku- ny – Kamil Fijałkowski – będzie reprezentował wszelkie informacje na temat naszych rozrierskich „Drive Me Challenge” pokonali kolegów Polskę podczas międzynarodowego finału wiązań dla branży DIY. Oprócz oczywistej
z 9 państw. Miejsca na podium zajęli: Kamil Fiał- w holenderskim Duiven. Obok kurierów, po raz reprezentacji Dachser z niemieckich oddziakowski (z oddziału TNT w Bydgoszczy), Dariusz pierwszy wystartują w oddzielnej kategorii ope- łów w Kolonii i Dortmundzie, do dyspozycji
Lach (Bielsko-Biała) i Błażej Halama (Gdańsk). ratorzy wózków widłowych – reprezentantem zwiedzających byli również koledzy z Ho„Drive me Challenge” to międzynarodowe mi- TNT Polska będzie Tomasz Grotnik z Warszawy.
landii, Belgii, Francji, Skandynawii i Polski.
strzostwa kurierów TNT Express. O pozycji kuriera decydują wyniki w kategoriach: ekonomii

WIĘCEJ NA
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James Chapman dyrektorem
działu rynków kapitałowych

Jeronimo Martins Polska
wspiera Szczyt Noblistów
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła, że James Chapman, Partner, dotychczasowy dyrektor działu rynków kapitałowych w Republice Czeskiej i na Słowacji
obejmie stanowisko dyrektora działu rynków kapitałowych C&W w regionie Europy Środkowej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja). James zastąpi na tym stanowisku
Charlesa Taylora, który 1 lipca 2013 r. został mianowany partnerem zarządzającym
oddziału firmy w Polsce.
Jonathan Hallett, dyrektor firmy Cushman
& Wakefield w regionie Europy Środkowej,
powiedział: „Zmiana na stanowisku jest
zgodna ze strategicznym planem rozwoju
firmy w regionie Europy Środkowej i dążeniem do zwiększenia efektywności naszej
zintegrowanej platformy zgodnie z polityką podnoszenia jakości świadczonych
usług zarówno dla klientów krajowych,
jak i międzynarodowych“.
Jan Willem-Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w firmie Cushman &
Wakefield w regionie EMEA, powiedział:
„Awans Jamesa jest kolejnym krokiem
w rozwoju naszej firmy mającym na celu
wzmocnienie oferty w zakresie rynków kapitałowych w całym regionie EMEA. Region
Europy Środkowej odnotowuje stały wzrost

wolumenu transakcji inwestycyjnych. Polska, która jest najważniejszym rynkiem
w regionie, cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów“.

21 października br. w Warszawie rozpocznie
się 13. Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody
Nobla. Po raz pierwszy w historii Szczyt odbędzie się w kraju Europy Środkowo-Wschodniej.
Jeronimo Martins Polska jest oficjalnym partnerem tego bezprecedensowego wydarzenia.
Hasło tegorocznego Szczytu brzmi: „Solidarność dla pokoju – czas działać”. Wśród gości, którzy zapowiedzieli udział w wydarzeniu, są m.in.: Dalajlama XIV, były przywódca
ZSRR Michaił Gorbaczow, były prezydent RPA
Frederik Willem de Klerk, irańska prawniczka
Shirin Ebadi oraz twórca idei mikrokredytu
Muhammad Yunus. Szczyt w Warszawie ma
swój wymiar symboliczny – tegoroczne spotkanie noblistów przypada w 30. rocznicę
przyznania Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Sukces oferty publicznej MLP
Group S.A.
ÔÔŹródło: MLP Group S.A.

W ramach oferty publicznej MLP Group S.A.
przydzieliło wszystkie z oferowanych 3.773.595
akcji. Akcje sprzedawane były po cenie 24 zł.
Tym samym wartość oferty publicznej wyniosła
około 90,57 mln zł brutto. W transzy Inwestorów
Indywidualnych stopa redukcji sięgnęła 19,8%.
Debiut akcji MLP Group S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany około 28 października br. „Jesteśmy zadowoleni z bardzo dużego zainteresowania inwestorów
zakupem oferowanych przez nas akcji w ramach
IPO. Spółka ma solidne fundamenty i świetne perspektywy rozwoju. Jestem przekonany, że przełoży się to na systematyczny wzrost wartości firmy
zapewniając satysfakcję akcjonariuszom. Będziemy pierwszym na GPW deweloperem powierzchni
magazynowych.” – podkreślił Radosław T. Krochta , Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
Inwestorom w ramach oferty publicznej
oferowano łącznie 3.773.595 akcji MLP Group
S.A. w tym: 3.018.876 nowo emitowanych akcji
serii C oferowanych przez Spółkę oraz 754.719
istniejących akcji serii A oferowanych przez
Sprzedającego. Do Inwestorów Indywidualnych skierowanych było 377.360 akcji (10%
wszystkich oferowanych), a Inwestorzy Instytucjonalni mogli objąć 3.396.235 akcji (90%).
Wszystkie akcje były sprzedawane po 24 zł.
Tym samym wartość całej oferty publicznej
wyniosła ok. 90,57 mln zł brutto.

United Trophy Tour

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

Z okazji zdobycia przez Klub już po raz 20. tytułu Ligi, Manchester United wspólnie
ze swoim Oficjalnym Partnerem Logistycznym, DHL, rozpoczynają United Trophy
Tour po całym świecie. W najbliższych miesiącach DHL, ekspert od logistyki, dostarczy puchar Premier League do 31 miejsc na całym świecie. W trasę objazdową
ruszą także trofea Manchester United, przewiezione przez DHL prosto z muzeum
na Old Trafford, dzięki czemu fani będą mieli możliwość poznać wyjątkowe momenty z historii Klubu.
Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy w Manchesterze jeszcze w tym miesiącu, 30 października United Trophy Tour ruszy do Rio de Janeiro. W trakcie pięciomiesięcznej podróży puchar Premier League trafi do wielu miejsc, między innymi do Dubaju, Bombaju, Dżakarty, Szanghaju, Nowego Jorku, Los Angeles, Singapuru, Tokio, Bangkoku,
Moskwy i Istambułu.
Ta ekscytująca inicjatywa pozwoli tysiącom fanów Manchester United na całym
świecie wziąć udział w świętowaniu tytułu Ligii zdobytego po raz dwudziesty.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nagroda Home & Market dla EFL

ÔÔ Źródło: EFL, Foto: EFL

28 października 2013 r. redakcja magazynu Home & Market wręczyła nagrody „Najlepszy Partner w Biznesie 2013”. Laureatem w kategorii „Leasing” został po raz kolejny EFL. Jest to już piąta statuetka przyznana firmie przez magazyn ekonomiczny.
Tegoroczna gala wręczenia nagród Home & Market odbyła się w hotelu Hyatt w Warszawie. Uroczystość poprowadziła dziennikarka i prezenterka Anna Popek. Nagrodę
w imieniu EFL odebrał Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL.
„Każda statuetka „Najlepszy Partner w Biznesie” ma dla nas bardzo duże znaczenie. EFL
to już nie tylko największa firma leasingowa, ale także dostawca kompleksowych rozwiązań finansowych takich jak: leasing, faktoring, pożyczka, ubezpieczenia czy usługi
okołofinansowe” – powiedział Radosław Woźniak odbierając nagrodę ( na zdjęciu).
WIĘCEJ NA
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Mobilift International jest członkiem holenderskiej
Grupy Peinemann, która od ponad 55 lat
jest wiodącą na świecie ﬁrmą w transporcie
poziomym i pionowym. Dzięki naszej ﬂocie
wynajmu zawsze znajdziemy sprzęt
odpowiadający Państwa potrzebom.

Mobilift Twój Partner w Biznesie

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
Kolonia Lesznowola
05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl

Wrześniowy Top 4 wózków widłowych na Log4.pl

Wyniki finansowe UPS za III
kw. 2013r.

ÔÔRedakcja

Wrzesień okazał się miesiącem, w którym liczba odwiedzin ofert na portalu była o 43 kliknięcia
mniejsza niż przed miesiącem, wynosząc 9888 wejść. Oferty wózków widłowych na portalu (jako
jedna z dwóch grup produktowych objętych statystykami) zanotowały spadek wejść w stosunku
do poprzedniego miesiąca o 255 kliknięć. Trudno powiedzieć, czy te wyniki potwierdzą mniejsze
zainteresowanie na rynku wózków widłowych. Musimy jeszcze poczekać na opinie firm. W rankingu Top 4 wózków widłowych największym zainteresowaniem cieszą się czołowe wózki widłowe z przeciwwagą, których trzy oferty znalazły się w notowanej czwórce.
We wrześniu Top 4 wózków widłowych przedstawiało się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 września zajęła oferta „Spalinowy wózek balastowy Atlet DL-15” z liczbą 86 kliknięć w ofertę.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4 znajduje się oferta Nowoczesny wózek Nissan DX 15, która
zanotowała 79 kliknięć.
3. Trzecie miejsce w rankingu zajęła oferta „Still serii GX” z liczbą 75 kliknięć w ofertę.
4. Na czwartym miejscu Top 4 września uplasowała się oferta Wózek Still RX 20-15do chłodni
z liczbą 75 kliknięć w ofertę.
Nie słabnie dominacja czołowych wózków widłowych, czyli najliczniejszej grupy produktowej
na rynku. Ten jedyny w swoim rodzaju plebiscyt zainteresowania ofertami, ale coraz bardziej
rozpoznawalny w sieci, dostarcza bardzo ciekawe dane – niedostępne w innych portalach. Dwa
pierwsze miejsca wózków spalinowych to znacząca informacja, która – w zestawieniu z innymi
danymi – pozwoli na formułowanie właściwych wniosków.
Transparentność danych jest
kluczem do budowania właściwych relacji z rynkiem, każda
informacja jest ważna i każda
wnosi do ogólnego obrazu rynku określoną wartość. Portal jest
takim miejscem sprawdzonej informacji o produktach i o zachowaniach rynku. Wiele danych –
jak pokazują statystyki – znajduje
potwierdzenie w gospodarczej
rzeczywistości.

Top 4 baterii trakcyjnych we wrześniu
ÔÔRedakcja

Odnotować trzeba kolejny miesiąc wzrostów w ofertach baterii trakcyjnych –
zwiększyła się liczba odwiedzin o 140 kliknięć, co na tym specjalistycznym rynku godne jest odnotowania. Oferty baterii zanotowały kolejny rekordowy wynik, przekraczając liczbę 2000 kliknięć, osiągając we wrześniu 2070 odwiedzin.
Rynek baterii trakcyjnych jest bardzo wymagający. Klienci oczekują od dostawców rozwiązań, które obniżą koszty, a w czasie permanentnych oszczędności trwają poszukiwania sposobów sprostania tym niełatwym zadaniom.
Zasadniczo jest w czym wybierać; oferowane produkty są nowoczesne, pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału zmagazynowanej
energii, wymagają jednak odpowiedniego podejścia i serwisu, który jest gwarantem uzyskania zamierzonych efektów. Dostawcy tych rozwiązań mają – jak
widać – pełne ręce roboty, gdyż zainteresowanie systematycznie rośnie.

ÔÔŹródło: UPS

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za III kwartał 2013 r., który wyniósł 1,16 USD i był wyższy
o 9,4% niż w III kwartale poprzedniego roku.
Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły
poziom 13,5 mld USD, czyli były wyższe o 3,4%,
głównie dzięki wynikom segmentu obsługi sektora e-commerce w Stanach Zjednoczonych
oraz dynamicznemu rozwojowi działalności
w zakresie przesyłek eksportowych w Europie.
W okresie trzech miesięcy zakończonych 30
września 2013 r. UPS dostarczyło ponad miliard przesyłek, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku. Do zwiększenia dziennej liczby przesyłek
przyczynił się głównie wzrost w segmencie
międzynarodowych przesyłek eksportowych
(o 6,7%) oraz w segmencie przesyłek krajowych przewożonych drogą lądową (o 3,0%).
O tym, że klienci na całym świecie nadal poszukują rozwiązań najbardziej efektywnych kosztowo, może świadczyć 11-procentowy wzrost
dziennej liczby odroczonych międzynarodowych przesyłek eksportowych.
Według opublikowanych danych, w III kwartale poprzedniego roku rozwodniony zysk na
akcję wyniósł 0,48 USD w związku z wykazaniem kosztu niepieniężnego po opodatkowaniu w wysokości 559 mln USD, dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań z tytułu świadczeń
emerytalnych niektórych pracowników.
WIĘCEJ NA

4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajmuje Bateria Liberator GoldEXIDE z wynikiem 102 kliknięć w ofertę publikowaną na portalu.
Rosnące zainteresowanie bateriami trakcyjnymi na portalu potwierdza rynkowe trendy dotyczące używanego sprzętu – coraz więcej jest używanych
wózków elektrycznych. Elektryczne wózki widłowe o udźwigu 7 czy 10 ton
nie są już rzadkością. Ekologia ma znaczenie (i nie tylko ekologia), a energia
elektryczna w ogólnym bilansie może być nawet tańsza. Prezentowane na
portalu oferty to produkty o wysokiej sprawności, a dodatkowe systemy
i akcesoria zapewniają dłuższe użytkowanie, zwiększając tym samym efektywność i finansowy bilans. Na portalu nie ma dominacji jednej marki czy
firmy. Świadczy to o wyrównanej jakości prezentowanych ofert na portalu.

Zestawienie Top 4 baterii trakcyjnych we wrześniu
prezentuje się następująco:
1. Pierwsze miejsce we wrześniowym Top 4 baterii trakcyjnych zajęła
oferta „Trak® powerpack – System baterii do elektrycznych wózków paletowych”z liczbą 126 kliknięć.
2. Na drugim miejscu w Top 4 baterii znalazła się oferta Bateria HawkerWater Less® z liczbą 108 odwiedzin.
3. Trzecie miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła oferta Szereg EPzV oraz
EPzV-BS – ogniwa VRLA z wynikiem 103 wejść.

Bilans
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Wrześniowy Top 4 opon do wózków widłowych

ÔÔ Redakcja

W ofertach opon do wózków widłowych wrzesień przyniósł 10-procentowy wzrost wejść (w stosunku do sierpnia). W oferty
opon do wózków widłowych kliknięto 821 razy, czyli zanotowano o 74 wejść więcej. Najwięcej zyskały opaski amortyzujące
– 34% (o 34 kliknięcia). Oferty opon superelastycznych zyskały 10% (31 kliknięć). Minimalny wzrost zanotowały oferty opon
pneumatycznych – 2% (o 5 kliknięć więcej). Licząc rok do roku, jest to blisko czterokrotny wzrost odwiedzin.
Kliknięcia w oferty opon superelastycznych stanowią 48% wszystNa portalu publikowane są oferty firm z tak zwanej grupy premium,
co może oznaczać, że klienci cenią sobie jakość i poszukują właśnie kich odwiedzin, opony pneumatyczne to 38% kliknięć, a opaski
tego rodzaju produktów. Rośnie również zainteresowanie portalem amortyzujące 14% kliknięć. Taki jest udział poszczególnych rodzajów
opon mierzony zainteresowaniem internautów (wprawdzie to dane
oraz publikowanymi na nim ofertami, których jest coraz więcej.
z portalu, ale sądzimy, że w pewnym stopniu odzwierciedlają rynek).
We wrześniu pierwsza czwórka rankingu TOP
4 opon do wózków widłowych była następująca:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 opon zajęła oferta Oferta opaski
Solideal Grey NM z wynikiem 82 kliknięć w ofertę.
2. Druga pozycja w rankingu Top 4 to oferta opony Conti RV20
Velocity, która zarejestrowała 67 wejść.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to „Opony antystatyczne
Solideal Magnum Anti-Static NM Grey”, która zarejestrowała
61 odwiedzin.
4. Czwartą pozycję zajęła oferta Opona ContiRV20 z głębokim
bieżnikiem, odnotowując 61 wejść.
Na portalu coraz więcej znajduje się opon do wózków widłowych (o różnych charakterystykach) i każdy może dobrać odpowiednią oponę do swoich potrzeb (a już na pewno może skonsultować się z dostawcą).

Top 4 regałów magazynowych we wrześniu
ÔÔRedakcja

Wrzesień to dla ofert regałów dalszy wzrost zainteresowania. 2144 kliknięć w oferty regałów różnych typów i zastosowań to kolejny bardzo
dobry wynik. Zanotowano o 69 wejść w oferty więcej niż w poprzednim
miesiącu. Analizując roczną ścieżkę, zauważyć należy niemal czterokrotny wzrost. Regały to nadal najliczniejsza grupa rodzajowa, a na portalu klienci mają z czego wybierać. Wrzesień był miesiącem kontynuacji
wzrostu zainteresowania regałami, jak: wspornikowe, windowe, karuzelowe i półkowe, natomiast regały wjezdne, paletowe, ruchome, grawitacyjne, automatyczne i określane mianem „inne” zanotowały spadek.
We wrześniu Top 4 regałów magazynowych
prezentował się następująco:
1. Pierwsze miejsce, w rankingu Top 4 regałów zajęła oferta „Regał półkowy Dexion HI 280” z liczbą 117 odwiedzin.
2. Miejsce drugie w Top 4 regałów zajmuje oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90” z liczbą 84 kliknięć w ofertę.
3. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 regałów zajęła oferta Regał półkowy
Midi Rack® z ilością 83 wejść.
4. Czwarte miejsce to oferta „Regał Dexion IPN – Industrial Paternoster”
z ilością 62 kliknięć w ofertę.
We wrześniu cztery grupy rodzajowe notowały wzrost zainteresowania, a sześć grup rodzajowych spadek zainteresowania. Nominalnie
największe zaciekawienie budziły regały półkowe – 553 wejścia (o 132
kliknięcia więcej niż w poprzednim miesiącu). Największy spadek jest
widoczny w ofertach regałów półkowych – 80 kliknięć mniej. Porównując rok do roku, widać wyraźnie, że obecny czas dla branży regałów jest
bardzo udany, a wahania są naturalnym elementem rynku. Wrzesień
to kolejny dobry statystycznie miesiąc, osiągnięta bariera 2000 tysięcy
wejść w oferty regałów zostaje utrzymana.

Spodziewany wzrost wynajmu palet w 2013 r.
ÔÔŹródło: ISBnews

CHEP Polska liczy na dwucyfrowy wzrost wolumenu wynajmu niebieskich palet (tzw. pooling), wobec poziomu ponad 11 mln osiągniętych
w 2012 roku – poinformował agencję ISBnews dyrektor generalny spółki Maciej Kubiak. „W ostatnich latach rozwijaliśmy się o 50% rok do roku.
Bardzo byśmy chcieli utrzymać taką dynamikę, aczkolwiek rynek nie
jest łatwy i być może będziemy musieli jeszcze mocniej iść do przodu,
żeby ten wzrost utrzymać. W 2012 osiągnęliśmy 11-milionowy wolumen wynajmu naszych palet. Sądzę, bezpiecznie szacując, że urośniemy dwucyfrowo” – powiedział ISBnews Kubiak.
Wskazał, że osiągnięty w ubiegłym roku wolumen odpowiada ponad
20-procentowemu udziałowi palet CHEP w branży FMCG. „To nie jest dla nas
satysfakcjonujące. Polski rynek palet nie jest jeszcze nasycony. Chcemy zwiększać
nasz udział zarówno przez wzrost współpracy z klientami, jak i akwizycje nowych, zwłaszcza rodzimych firm, z szeroko pojętej branży FMCG. Przykładem jest
ubiegłoroczny wzrost, w lwiej części budowany w oparciu o nowych klientów, jak
np. Unilever czy Procter and Gamble” – dodał dyrektor generalny CHEP Polska.

Bilans
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Wrześniowy ranking przenośników Top 4 na
portalu log4.pl
ÔÔRedakcja

Oferty przenośników nadal pozostają na ścieżce wzrostowej – we wrześniu kliknięto w nie 471 razy. Na portalu prezentowane są oferty wielu rodzajów przenośników, które znajdują zastosowanie w dystrybucji
i przeładunkach towarów. Przenośniki elastyczne cieszą niezmiennie
największym powodzeniem, gdyż znajdują zastosowanie w bardzo wielu miejscach. Zbliża się czas intensywnych pików w magazynach i sieciach handlowych, a do takich prac przenośniki nadają się znakomicie.
Wrześniowy ranking Top 4 przenośników przedstawia
się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Grawitacyjne, elastyczne przenośniki UNI-FLEX™” z liczbą 73 odwiedzin.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Przenośnik UNI-FLEX™ UFP/ROS/0600/11.25”, notując liczbę 57 wejść.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta „Napędzany, elastyczny
przenośnik rolkowy UNI-FLEX™” z liczbą 55 kliknięć w ofertę.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników znajduje się „Elastyczny
przenośnik”z liczbą 52 kliknięć w ofertę.
Ranking ofert przenośników Top 4 opanowała jedna marka. Przenośniki UNI-FLEX zajmują czołowe miejsca, gdyż stanowią najliczniejszą reprezentację tej grupy produktowej. Dzieje się tak zapewne dlatego, że
nie ma jeszcze zbyt dużego wyboru na portalu, a powoli inni dostawcy
przekonują się do publikacji swoich ofert. Trzeba pamiętać, że portal nie
jest miejscem sprzedaży produktów, a jedynie źródłem pozyskania informacji o nich. Ranking jest zatem – jedynym w swoim rodzaju – badaniem popularności produktów w swoich kategoriach. Z każdym miesiącem, wraz ze wzrostem zainteresowania ofertami, prezentowane dane
w większym stopniu stają się odzwierciedleniem trendów rynkowych.

Top 4 systemów Auto
ID we wrześniu

ÔÔ Redakcja

We wrześniu oferty systemów Auto ID zanotowały niemal taki sam
wynik jak w sierpniu, czyli 351 wejść. Kolejny raz na czele znalazła się
Motorola MC 3090 – to bez wątpienia urządzenie, które jest najbardziej
poszukiwane w tej grupie przez użytkowników. Systemy Auto ID w magazynie to już standard, urządzenia posiadają coraz więcej funkcji pozwalających komunikować się z systemami zarządczymi w magazynie.
Oferowane produkty to sprawdzone jakościowo urządzenia znanych
światowych marek, które od lat oferowane są na naszym rynku.
Top 4 systemów Auto ID we wrześniu prezentuje
się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top4 września zajęła oferta „Terminal
Motorola MC3090” z liczbą 47 kliknięć.
2. Na drugiej pozycji znajduje się oferta komputera mobilnegoMotorola MC 65 z liczbą 29 odwiedzin.
3. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 na portalu zajęła oferta„Motorola MC 75” z liczbą 26 wejść.
4. Na czwartej pozycji znajduje się oferta terminalu mobilnego„Motorola/Symbol MC9090-G” z liczbą 25 kliknięć.

Na rynku jest wiele produktów z grupy systemów Auto ID. Portal
oferuje niewielką jego część, co jednak pozwala na gromadzenie danych o rynku tych urządzeń. Potrzeba czasu, aby liczba wejść / kliknięć / odwiedzin poszczególnych ofert była reprezentatywna, a tym
samym mogła stanowić bazę do analiz rynku systemów Auto ID.

Rynek leasingu wózków widłowych po trzech kwartałach
ÔÔRedakcja

Związek Polskiego Leasingu podał dane za
trzy kwartały bieżącego roku. W trzecim
kwartale wzrost w stosunku do drugiego
kwartału był niezbyt duży. Wartość podpisanych umów wyniosła 104,78 mln PLN netto,
czyli więcej o 1,33 mln PLN netto (wzrost
o 1,29%). Liczba wyleasingowanych wózków
wyniosła 1447 szt., a więc o 101 wózków
więcej (7,5%).
Zdecydowanie lepiej dane się prezentują na tle 2012 roku. Wzrost w stosunku do
analogicznego okresu wyniósł odpowiednio
(wartość w umowach): 8,46% (96,61 mln
w 2012 r.), w liczbie wózków widłowych
25,5% więcej (1153 szt. w 2012 r.).

Na rynku wózków widłowych struktura
sprzedaży zmienia się – znacząco rośnie
udział wynajmu długoterminowego, który
jest finansowany w leasingu. Coraz więcej
firm świadczących usługi finansowe wprowadza produkty, które odpowiadają oczekiwaniom klientów, a firmy leasingowe uelastyczniają swoje oferty.
W trzecim kwartale bieżącego roku pojawił się nowy gracz na rynku leasingu,
który od razu wskoczył na czołowe miejsca
– mowa o firmie akf leasing Polska S.A. Dotychczas nienotowana w zestawieniu ZPL
spółka znacząco wyprzedziła całą stawkę
i osiągnęła bardzo dobre wyniki – wartość
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podpisanych umów wyniosła 22,3 mln PLN
netto, a liczba wózków widłowych w leasingu wyniosła 334 szt.

WIĘCEJ NA
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W służbie człowiekowi

Sprawa wielkiej wagi

ÔÔInplusPR

ÔÔ InplusPR, Foto: Still

Optymalizacja transportu wewnętrznego to kluczowe działanie, mające
na celu wzrost wydajności pracy oraz redukcję kosztów. Coraz większą
popularność zdobywają systemy wspomagające operatora, gwarantujące najwyższy stopień bezpieczeństwa i efektywności. Wprowadzane rozwiązania stają się obecnie nie tylko udogodnieniem, ale koniecznością.
Systemy wspomagające operatora to wszelkie rozwiązania, zarówno
software’owe, jak i w postaci dodatkowych urządzeń, wdrażanych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu wydajności pracy kierowcy i obsługiwanego pojazdu. Udoskonalane z roku na rok, stają
się coraz bardziej intuicyjne i zautomatyzowane. Inżynierowie projektując
urządzenia i oprogramowanie, największy nacisk kładą na wyeliminowanie błędów, powodowanych czynnikiem ludzkim. Innowacje te nie tylko
przyczyniają się do oszczędności, poprzez zmniejszenie liczby potencjalnych wypadków, ale zapewniają również ciągłość pracy. Co również istotne, rozwiązania wspomagające operatora gwarantują najwyższy stopień
bezpieczeństwa, zarówno w warunkach standardowych, jak i w sytuacjach
wymagających dodatkowych środków ostrożności. Jednym z dostawców
innowacyjnych rozwiązań dla intralogistyki, jest producent wózków widłowych STILL. Jakie systemy wspomagające oferuje?
WIĘCEJ NA

Transport wewnętrzny nietypowych gabarytów to zadanie,
przy którym wybór odpowiedniego wózka widłowego jest
priorytetowy. Wymaga bowiem zastosowania rozwiązań logistycznych, dostosowanych do niestandardowych wymiarów przewożonych towarów. Podjęcie takich działań zapewni
należyte bezpieczeństwo, gwarantując jednocześnie wydajną
i efektywną pracę.
Właściwy wybór wózka widłowego podyktowany jest głównie specyfiką branży i zadaniami, do których pojazd będzie przeznaczony. Istotne są nie tylko warunki miejsca pracy, szerokość korytarzy
roboczych, ważnych przy manewrowaniu wózkiem, ale również
gabaryty przewożonych towarów. O nietypowości ładunków stanowią głównie niestandardowe wymiary i kształty oraz nierzadko
duża waga. Pomimo innowacyjnych technologii charakteryzujących dostępne na rynku pojazdy, wiele z nich nie jest przystosowanych do transportu wewnętrznego większych gabarytów. Wózek
widłowy przeznaczony do wyspecjalizowanych zadań, wyróżnia się
przede wszystkim szeregiem dedykowanych rozwiązań logistycznych, pozostając jednocześnie pojazdem uniwersalnym.

MX-X – indywidualizm na najwyższym poziomie

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: Still, Foto: Still

Dopasowanie pojazdu do spersonalizowanych potrzeb klienta, przy
jednoczesnej wysokiej wydajności pracy, to najważniejsze wyzwanie
przed jakim stoją producenci wózków widłowych. Wózek MX-X firmy
STILL to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, łącząca w sobie wielozadaniowość oraz efektywność w działaniu.
Przeznaczony pracy wąskich korytarzach wózek wysokiego podnoszenia MX-X sprawdza się zarówno przy komisjonowaniu, jak i sztaplowaniu jednostek ładunkowych. Jego modułowa konstrukcja pozwala
na adaptację do warunków panujących w nawet najbardziej niestandardowych pomieszczeniach. Jest to szczególnie ważne przy ograniczonej powierzchni magazynów wysokiego składowania.
Wózek MX-X, umożliwiający podnoszenie towarów aż do poziomu
15 metrów, znajduje zastosowanie w pracy na najwyższych kondygnacjach. Wybór spośród pięciu modeli masztowych zapewnia dostosowanie konfiguracji do konkretnych zadań logistycznych. Wielofunkcyjność
MX-X stwarza więc nowe możliwości dla najbardziej wymagających
branż, takich jak spożywcza czy chłodnicza.
WIĘCEJ NA

Nowa kolorystyka Nissan Forklift

ÔÔ Źródło: Nissan Forklift, Foto: Nissan Forklift

Srebrna dotychczas flota Nissan Forklift od niedawna ma jaśniejsze oblicze. Nowy, jasny
kolor odzwierciedla proekologiczne podejście Nissan Forklift do swoich produktów zarówno na etapie projektowania, wytwarzania, jak i użytkowania wózków widłowych.
Maszyny w nowym, wpadającym w biały
kolorze są w trakcie pracy dużo bardziej
widoczne. Ta zmiana kolorystyki ma więc
realny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych. Nowy kolor, który nie jest metaliczny ma również przewagę w przypadku
odnowy powierzchni lakierniczej. Drobne
otarcia, które często pojawiają się na wóz-
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kach mogą zostać naprawione bez odcinania się tzw. zaprawek od reszty powłoki.
Nowy kolor, podobnie do poprzedniego srebrnego jest charakterystyczny i ekskluzywny. Nie był stosowany dotychczas
przez żadnego producenta wózków widłowych i odróżnia wysokiej jakości produkty
Nissan Forklift od maszyn konkurencji.
WIĘCEJ NA
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Sztandarowy produkt
YALE

ÔÔ Źródło: Emtor, Foto: Emtor

Najnowszy model wózka wysokiego składowania firmy Yale
promuje nowy poziom wydajności i wyższy stopień niezawodności operacji magazynowych przy jednoczesnej redukcji do
absolutnego minimum kosztów utrzymania.

CLARK C40-55sD z silnikiem w klasie IIIB
ÔÔŹródło: Clark Europe

Nowy silnik DEUTZ TD 3,6 litra w dieslowej serii wózków CLARK C40-55sD spełnia europejskie standardy emisji spalin IIIB. Od października 2013 roku, dotychczasowy silnik KUBOTA zostanie zastąpiony właśnie silnikiem DEUTZ. Oferta jest szczególnie skierowana do klientów
z 28 państw członkowskich UE, Izraela, Turcji oraz państw dążących do
wprowadzenia norm dotyczących emisji spalin. CLARK zamierza wyposażyć w nowe silniki jeszcze dwie serie: C20-35D (DEUTZ 2,9l) – w 2014
roku oraz C60-80D (DEUTZ 3,6 l TCD) – w 2015.
Oczyszczanie filtra cząstek stałych staje się zbędne. Silnik DEUTZ z katalizoatorem utleniającym DVERT® (układ oczyszczania gazów spalinowych),
produkowany w fabryce w Kolonii jest pozbawiony systemu filtracji cząstek
stałych (DPF – Diesel Particle Filter System) wymagającego kosztownej obsługi. Dyrektor zarządzający CLARK Egon Strehl wyjaśnia strategiczną decyzję zmiany silników: „KUBOTA wykorzystuje system DPF w celu ograniczenia
poziomu emitowanych spalin. Używając tego rodzaju filtrów, niezbędna była
ich regularna regeneracja. Zupełnie inaczej jest w silnikach DEUTZ – ten system nie wymaga takiej stacjonarnej konserwacji ponieważ oczyszczanie spalin odbywa się podczas pracy silnika – jest to absolutnie bezobsługowe. Stąd
wynikają nam jasne korzyści dla klienta: Żadnych przerw podczas cennego
czasu pracy wózka.”
WIĘCEJ NA

Będący częścią serii, która jest zarówno niezwykle wydajna, jak
i miła dla oka, gruntownie przebudowany przez jednego z najbardziej cenionych producentów sprzętu do obsługi towarów,
nowy model MR firmy Yale zmienia standardy, których kierownicy magazynów i operatorzy wózków oczekują od nowoczesnych
wózków wysokiego składowania.
Nowy MR charakteryzuje się solidną konstrukcją, wyjątkowym
poziomem wygody, intuicyjną obsługą i wiodącą w klasie charakterystyką pracy. Wszystkie te cechy są atutem zarówno dla zarządzających flotą, jak i operatorów. Obecnie wózek dostępny jest
w wersjach o udźwigu 1,4, 1,6, 2,0 oraz 2,5 tony. Szybko rosnące
wymagania firm z sektora 3PL (logistyka firm trzecich) i operatorów
wózków odnośnie do wysokości składowania sprawiły, że model
o udźwigu 2,5 tony zaprojektowano w sposób gwarantujący obsługę ładunków o masie 1,0 t na wysokościach do 12,5m metrów.
Konstruktorzy poświęcili na rozwój tego produktu ponad 55000
godzin. Prace obejmowały operacje magazynowe u najbardziej wymagających użytkowników końcowych oraz ponad milion operacji
w ramach rygorystycznych cykli testowych. Wynikiem tych działań jest nowy, jedyny w swoim rodzaju na rynku, model MR wózka
wysokiego składowania. Z nowym podwoziem, nową konstrukcją
masztu, ulepszoną kabiną operatora oraz zmienionymi układami
sterowania, nowa seria MR z pewnością wyznacza trudne do prześcignięcia standardy.
WIĘCEJ NA

Komputery mobilne Motorola
ÔÔŹródło: Motorola

Firma Motorola Solutions, Inc., dostawca rozwiązań i usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz instytucji, zaprezentowała cztery
nowe komputery mobilne klasy korporacyjnej. Urządzenia działają
pod kontrolą najpopularniejszej wersji systemu operacyjnego Android – Jelly Bean. Wśród nich znalazł się terminal TC55, stanowiący
połączenie profesjonalnego komputera mobilnego i smartfona klasy
konsumenckiej.
WIĘCEJ NA

Płatności mobilne w sieci Biedronka
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska S.A., Foto: Jeronimo Martins Polska S.A.

Z dniem 21 października br. sieć sklepów Biedronka udostępnia dla
klientów nowy system do obsługi płatności mobilnych – iKASA. Jest to
kolejny krok, po rozbudowie sieci bankomatów, ułatwiający wszystkim
klientom sieci Biedronka dokonywanie zakupów. W ramach kilkumiesięcznych testów i szkoleń dla pracowników sklepów, zrealizowano
około 26 000 pomyślnych transakcji przy użyciu systemu iKASA, aby
zapewnić jego efektywne wdrożenie.
Platforma iKASA została przygotowana we współpracy z firmą ICP
Polska należącą do Grupy ICP, wiodącego europejskiego dostawcy
usług dla PoS działającym w wielu krajach i procesującym około 150
mln transakcji rocznie. System iKASA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez zastosowanie podwójnego poziomu
szyfrowania w oparciu o najlepsze standardy kryptograficzne.
– Wprowadzenie płatności mobilnych to kolejny krok
w celu podnoszenia komfortu
zakupów w sieci sklepów Biedronka. Płatności telefonem
to szybka, łatwa i bezpieczna
metoda, a jednocześnie taka,
która pozwala uniknąć kosztu
opłaty interchange, jak ma to
miejsce w przypadku transakcji
kartami płatniczymi. W związku
z tym nadal będziemy mogli
bez przeszkód realizować naszą
filozofię codziennie niskich cen
oraz być prekursorem wśród
sieci handlowych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów – mówi Tomasz
Suchański, Dyrektor Generalny
sieci sklepów Biedronka.
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Nowe wózki wysokiego
składowania Hyster

ÔÔ Źródło: Zeppelin Polska, Foto: Zeppelin Polska

Nowe wózki wysokiego składowania Hyster zostały wprowadzone na rynek podczas równoczesnych imprez inauguracyjnych w całej Europie. Za sprawą tego nowego modelu firma
Hyster wysunęła się na czoło projektantów wózków wysokiego składowania, co czyni z marki
jednego z najsilniejszych partnerów w sektorze obsługi ładunków na całym świecie.
– Wózek wysokiego składowania to numer
jeden wśród produktów magazynowych
oraz rdzeń większości flot wózków do obsługi ładunków – mówi Ralf Mock, dyrektor
zarządzający na region EMEA w NMHG.
– Najnowszy model wózka wysokiego składowania Hyster® został sensownie zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać
wysoką pewność i niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji w wymagających
warunkach roboczych na całym świecie.
Nowy wózek wysokiego składowania Hyster® został zaprojektowany do podnoszenia
ładunków na wysokość nawet 12,5 metra.
Charakteryzuje się też wysokim zaawansowaniem technologicznym, jako że wyposażony jest w zaprojektowany na nowo maszt
oraz modułowy przedział dla operatora.
Dostępne są dwa rodzaje masztów,
w których zastosowano innowacyjne roz-

wiązania. Dzięki nowej, unikalnej i opatentowanej konstrukcji ceownika masztu,
zachowany został udźwig resztkowy na
większych wysokościach. Poprzez zmniejszenie szerokości ceownika zwiększona
została również widoczność dla operatora. Całkowita wysokość wózka wysokiego
składowania Hyster może zostać obniżona,
np. w przypadku konieczności przejechania przez drzwi oraz wjazdu na przyczepę.
– Dotąd dwutonowe wózki były wybierane niekoniecznie do podnoszenia 2-tonowych ładunków, ale w celu zapewnienia
większego udźwigu przy większych wysokościach podnoszenia – mówi Robert O’Donoghue, kierownik ds. strategii produktów
w NMHG. – Nowy wózek wysokiego składowania Hyster zapewnia szybszą prędkość
podnoszenia i opuszczania oraz większy
udźwig resztkowy przy zmniejszonym tar-

ciu pomiędzy segmentami masztu. Niektóre
przedsiębiorstwa odkryją zatem, że mogą
wybrać mniejszy wózek tam, gdzie wcześniej
wymagany był wózek o większej szerokości.
Nowy wózek wysokiego składowania
Hyster®, zapewniający prędkość jazdy do
14 km/h oraz prędkość podnoszenia wynoszącą 0,8 metra na sekundę, przeszedł
pozytywnie testy w licznych zakładach
pracy, w tym w DHL oraz Renault.
WIĘCEJ NA
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KUHN Polska dystrybutorem wózków
widłowych CARER, ULMA Inoxtruck

ÔÔ KUHN Polska Sp. z o.o.

Firma KUHN Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem nowych wózków widłowych Mitsubishi w Polsce.
Od tego roku w swojej ofercie posiada również wózki marek CARER i ULMA Inoxtruck. Dzięki bogatemu know- how oraz szerokiej
gamie modeli, oferują wiele ciekawych rozwiązań do wszystkich zadań związanych z transportem wewnętrznym i magazynowaniem towarów.

ELEKTRYCZNE WÓZKI WIDŁOWE O UDŹWIGU OD 6 DO 25 TON
Elektryczne wózki widłowe CARER zostały zaprojektowane do
przenoszenia ciężkich ładunków wraz z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy niewielkich kosztach.
Wszystko to możliwe jest dzięki baterii 120V, która pozwala na
długotrwałą prace nawet przy transportowaniu ładunków wymagających dużej mocy.
Wózki CARER dzięki zastosowanym bateriom posiadają również bardzo dobre przyśpieszenie, prędkość oraz sterowność.
Specjalny system redukuje hałas oraz drgania sprawiając, że
operator czuje się bardziej komfortowo podczas pracy. Konstrukcja wózka zapewnia również dobra widoczność, co wpływa
na bezpieczną obsługę gabarytowych ładunków.

Dzięki swojej konstrukcji wózki CARER
sprawdzają się również w niewielkich
i ciasnych pomieszczeniach czy też na
zewnątrz budynków, nie ustępując w żaden
sposób funkcjonalnością w porównaniu do
wózków z napędem spalinowym.
Wózki są niezwykle wytrzymałe, a niskie koszty eksploatacji
sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo bardziej opłacalne niż
w przypadku urządzeń konkurencji. Dzięki specjalnie zaprojek-

towanym silnikom elektrycznym, z systemem odzysku energii
sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu, m in. w branży budowlanej, branży papierniczej oraz wielu innych odpowiadając
na zapotrzebowanie wielu klientów.

Artykuł
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HIGIENICZNE ROZWIĄZANIA DLA OBSŁUGI ŁADUNKÓW
W STERLNYCH POMIESZCZENIACH – WÓZKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ ULMA INOXTRUCK
Urządzenia ULMA Inoxtruck wykonane ze stali nierdzewnej to
idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw związanych z produkcją
i przetwórstwem mięsa, ryb oraz branży mleczarskiej.
Podstawowe cechy urządzeń wyróżniające ULMA
Inoxtruck na tle konkurencji:
• wysoka wydajność w higienicznym wykonaniu, odporność na
zabrudzenia oraz korozję występującą w agresywnych środowiskach pracy,
• otwarta konstrukcja zapobiegająca gromadzeniu się brudu
oraz ułatwiająca czyszczenie wraz wysoką odpornością elementów elektronicznych na mycie ciśnieniowe,
• brak łańcuchów, samosmarujące się łożyska,
• maksymalna ergonomia urządzeń oraz łatwy transport na
dużą odległość.

ULMA Inoxtruck to szeroka gama urządzeń takich jak: wózki paletowe prowadzone ręcznie oraz elektryczne wózki paletowe, wózki paletowe z podestem dla operatora, urządzenia
dźwigowe z elektrycznym systemem unoszenia, wózki niskiego
składowania, układarki, wózki do obsługi rol, elektryczne wózki
nożycowe spełniające jednocześnie rolę ergonomicznego stołu
roboczego oraz wózki z elektrycznym system przechyłu.

rylnych pomieszczeniach. Co najważniejsze wszelkie elementy
elektroniczne są chronione przed wodą (IP 65) co daje możliwość czyszczenia wózków za pomocą myjek wysokociśnieniowych bez obawy uszkodzenia, któregokolwiek z elementów.
Dzięki samosmarującym się łożyskom wózek nie wymaga wielu czynności serwisowych oraz stosowania substancji smarnych

co stanowi ich ogromną zaletę w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń.
Zachęcamy do kontaktu z KUHN Polska sp. z o.o. w celu
uzyskania szczegółowej oferty na wybrane wózki widłowe oraz
urządzenia specjalistyczne ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja wózków i urządzeń wykonana
została z najwyższej jakości stali nierdzewnej
oraz tworzyw sztucznych zapewniając
niezwykle wysoką odporność na korozję
w agresywnych środowiskach pracy.
Otwarta konstrukcja wózka wpływa na zmniejszenie się gromadzenia brudu oraz łatwiejsze codzienne czyszczenie urządzenia, co jest niezwykle ważne dla zachowania czystości w ste-
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,,Power of Pooling’’
kalkulator kosztów
CHEP

ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

Australijska firma CHEP, światowy lider w usługach wynajmu
palet i kontenerów, wprowadza nowe, innowacyjne narzędzie
dla klientów – kalkulator kosztów ,,Power of Pooling’’. Dzięki
tej funkcji w szybki i prosty sposób można obliczyć potencjalne
koszty i oszczędności wynikające z poolingu oraz korzyści dla
środowiska.
Narzędzie ,,Power of Pooling’’ to innowacyjny kalkulator, który pozwala obecnym
i przyszłym klientom przy pomocy jednego przycisku przeliczyć koszty wynikające
z użytkowania białych palet oraz odkryć
potencjalne oszczędności i korzyści tego
rozwiązania.
Aplikacja stosuje serię algorytmów
i danych charakterystycznych dla dane-

go kraju, w celu obliczenia bieżących,
rocznych wydatków związanych z użytkowaniem palet dla danego użytkownika. Jednocześnie identyfikuje obszary,
w których można poczynić oszczędności – przy współpracy z CHEP. Analizując
dane w oparciu o model Analizy Cyklu
Żywotności certyfikowany przez ISO,
aplikacja demonstruje również porów-

nanie korzystnych dla środowiska rozwiązań CHEP (zmniejszona emisja dwutlenku węgla, mniejsze zużycie drewna
czy też mniejsza ilość śmieci wywożonych na wysypiska) przez zastosowanie
białych palet.

WIĘCEJ NA

Cursor edukuje z zakresu
logistyki e-commerce

ÔÔ Źródło: Cursor, Foto: Grzegorz Wroniszewski, Cursor

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania w zakresie wsparcia procesów sprzedażowych i marketingowych – wesprze merytorycznie program
studiów podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Słuchacze kierunku „Handel elektroniczny” dowiedzą się jak efektywnie zarządzać logistyką e-sklepu.

Studia, których pierwsza edycja wystartuje
w drugiej połowie października 2013 roku,
są skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności z zakresu efektywnego wdrażania i prowadzenia projektów e-

-commerce. Grono wykładowców kierunku
składa się przede wszystkim z praktyków,
zajmujących się internetowym biznesem
na co dzień. Kadrę uzupełniają naukowcy,
zajmujący się badaniami tego obszaru gospodarki. Większość zajęć będzie prowa-

dzona w formie warsztatów i ćwiczeń, dzięki
czemu studenci zyskają wiedzę, którą będą
mogli bezpośrednio wykorzystać w swojej
działalności zawodowej.
WIĘCEJ NA

Poczta Polska stawia na e-handel

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Wydłużone godziny graniczne nadawania paczek, obsługa bezgotówkowa i stanowiska do obsługi sklepów internetowych. Już dzisiaj
blisko 200 placówek pocztowych działa według tego modelu. Poczta Polska stawia na e-commerce i dostosowuje swoje placówki do
potrzeb przedsiębiorców związanych z e-handlem. Poczta Polska specjalnie dla sklepów internetowych przygotowała udogodnienia
przy nadawaniu paczek. W projekcie uczestniczą placówki pocztowe najchętniej wybierane przez internetowych przedsiębiorców.

Poczta wspiera e-biznes
W wybranych placówkach Poczta przesunęła godziny graniczne
nadawania paczek nawet do godziny 18.00. Oznacza, to że towar
nadany do tej godziny jako paczka priorytetowa powinien dotrzeć do odbiorcy już następnego dnia. Wizyta w placówce służy
tylko pozostawieniu paczek na dedykowanym stanowisku lub
w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach do obsługi klientów masowych. Wystarczy skorzystać z aplikacji Elektroniczny
Nadawca, czyli z odprawy on-line. Sklepy internetowe nadadzą

też paczki, rozliczając się bezgotówkowo w ramach podpisanej
umowy. – Decyzja o włączeniu do projektu ponad 200 placówek
to odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie sklepów internetowych ofertą logistyczną Poczty Polskiej, które oprócz wysokiej
terminowości usług paczkowych, oferuje dodatkowe korzyści
wspierające biznes – mówi Agnieszka Piaskowska, dyrektor zarządzający w Poczcie Polskiej.

Sieci handlowe
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Divante zwiększa sprzedaż online marki Caterina

ÔÔ Źródło: Divante

Divante – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania w zakresie e-commerce i marketingu internetowego – z sukcesem realizuje projekt zwiększenia sprzedaży w kanale internetowym dla marki odzieżowej Caterina. Trwająca od
3 miesięcy współpraca jest rozliczana w modelu success fee. Caterina, która w grudniu 2012 roku uruchomiła e-sklep, zdecydowała się zintensyfikować działania marketingowe w kanale internetowym, powierzając ich realizację spółce Divante. Celem projektu jest zwiększenie poziomu sprzedaży realizowanej za pośrednictwem
serwisu e-commerce. Efektem dotychczasowej współpracy jest wzrost przychodów
e-sklepu o 291,55 proc.

Pierwszym etapem projektu było przenalizowanie grupy docelowej oraz sposobu poszukiwania produktów dostępnych w internetowym kanale sprzedaży marki Caterina. Analiza przeprowadzona przez Divante doprowadziła do wskazania testowych kanałów
marketingowych, które z największym prawdopodobieństwem mogą zwiększyć przychody. Wśród nich znalazły się m.in. linki sponsorowane w wyszukiwarkach oraz w serwisach społecznościowych, remarketing w sieciach partnerskich oraz social media, e-mail
marketing, serwisy modowe, portale z kodami rabatowymi oraz porównywarki cenowe i agregatory ofert.
WIĘCEJ NA

Poczta Polska liderem na rynku e-commerce

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska jest najpopularniejszą firmą logistyczną wśród firm branży e-commerce. W 2012 r. z jej usług skorzystało aż 57,8 proc. firm
z tego segmentu – to wnioski z„Raportu e-Commerce 2013” przygotowanego przez Internet Standard.
wzrost o ponad 8% w porównaniu do 2011 r. – czytamy w raporcie. Jak zaznaczono w raporcie, tak duża popularność przesyłki
pocztowej wiąże się z powrotem badanych e-sklepów do korzystania z usług Poczty Polskiej.
„Ogromną część naszych klientów stanowią sklepy internetowe
i klienci dużych platform aukcyjnych. Odpowiadają za blisko 50
proc. nadań przesyłek. Biznes na dobre osadził się w sieci, a Poczta
Autorzy publikacji zwrócili uwagę na wzrost popularności korzy- Polska chce być aktywnym graczem na tym rynku oferując usługi
stania z przesyłki pocztowej. – W 2012 r. zaobserwowaliśmy za- dopasowane do potrzeb klientów” – mówi Sławomir Żurawski,
trzymanie tendencji spadkowej, która była wcześniej widoczna Dyrektor Biura Rozwoju Usług KEP (kurier, ekspres, paczka) w Pow przypadku przesyłki pocztowej. Możemy mówić o powrocie czcie Polskiej.
popularności tej formy dostawy do klienta, gdyż w 2012 r. udostępniało ją aż 71,57% przebadanych przez nas firm, co oznacza
WIĘCEJ NA

200 sklepów RTV EURO AGD

ÔÔ Źródło: Inmedia

W październiku otwarty zostanie dwusetny sklep sieci RTV Euro AGD w Polsce, obecnej na naszym rynku od 1990 roku.
i przez kolejne 4 lata marka rozwijała się tylko na terenie stolicy.
W 1994 roku otwarciem sklepu w Gdańsku RTV Euro AGD rozpoczęło ekspansję ogólnopolską. Początkowo nowe placówki sytuowane były przy głównych ulicach miast (do 1998 roku powstało
14 nowych sklepów). W roku 1998 wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku firma zmodyfikowała strategię rozwoju i zaczęła
umieszczać sklepy w nowo powstających centrach handlowych.
RTV Euro AGD jest pierwszą ogólnopolską wyspecjalizowaną Przez następne lata RTV Euro AGD sukcesywnie otwierał i mosiecią detaliczną oferująca sprzęt audio-wideo, zmechanizowa- dernizował swoje kolejne salony. W obecnej chwili sieć posiada
ny sprzęt gospodarstwa domowego, laptopy i inny sprzęt kom- punkty sprzedaży w 116 miastach na terenie całej Polski.
puterowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny oraz
WIĘCEJ NA
akcesoria. Pierwszy salon powstał w 1990 roku w Warszawie
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Wschód – koniec czy początek?
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics pod hasłem „EAST. For you is the end. For us
the beginning.” rozpoczął kampanię promującą usługi logistyczne na
Wschód. Celem kampanii jest przedstawienie najbardziej kompleksowego pakietu usług wschodnich, skierowanego do przedsiębiorców
z całej Europy.
„EAST. For you is the end. For us the
beginning” – to hasło, które przewodzi kampanii promocyjnej ROHLIG
SUUS Logistics. Firma prezentuje
najbardziej kompleksowy pakiet
usług wschodnich na polskim rynku obejmujący Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Mongolię, Tadżykistan, Turkmenistan
i Kirgizję. Usługi te są kierowane do
przedsiębiorców z całej Europy.

W komunikacji marketingowej firma akcentuje:
• najszerszy na rynku, kompletny pakiet usług – wielość kierunków
i wielość oferowanych rozwiązań,
• głęboką znajomość Wschodu, która gwarantuje skuteczną obsługę
przesyłek, w tym projektów dedykowanych.
Na ogólnoeuropejskiej stronie www.goeast.eu, każdy może sprawdzić jakie rozwiązania produktowe zapewnia ROHLIG SUUS Logistics
w transporcie i logistyce towarów na Wschód oraz jakie są kompetencje
firmy, gwarantujące skuteczną obsługę przesyłek. Ciekawym elementem, niekiedy o zabarwieniu humorystycznym, są informacje skierowane do firm dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze Wschodem –
mówiące o tym jakie „niespodzianki” w zakresie logistyki mogą czekać
przedsiębiorcę eksportującego swoje towary do krajów wschodnich
i jak firma logistyczna radzi sobie z tego typu przeciwnościami.
WIĘCEJ NA

Dachser wzmacnia obecność w Szwecji

ÔÔ Źródło: Dachser

W Göteborgu powstaje nowy oddział Dachser, działającego globalnie operatora logistycznego. Obiekt będzie gotowy do użytku już w 2014 roku.
Nowy terminal, z dogodnym dostępem do
autostrad E6 i E20, położony jest w Göteborgu – drugim co do wielkości mieście Szwecji, na terenie o powierzchni 31 tys. mkw.
Obiekt będzie miał 850 mkw. powierzchni
biurowej oraz 1750 mkw. terminalu tranzytowego z piętnastoma bramami załadunkowymi. Prace budowlane rozpoczęły się
we wrześniu 2013 roku. Otwarcie nowego
oddziału planowane jest na połowę przyszłego roku.
„Kontynuujemy naszą ekspansję europejskiej sieci przy zachowaniu wysokich standardów usług. Wkrótce w Göteborgu będziemy
mieć dodatkową przestrzeń do realizowania rosnącej liczby zleceń” – mówi Michael

Schilling, Dyrektor Zarządzający European
Network Management & Logistic Systems
w Dachser. Dotychczasowy oddział stawał
się niewystarczający do obsługi rosnącej
liczby klientów i przesyłek. Mats Larsson,
Dyrektor oddziału Dachser w Göteborgu,
dodaje: „Jako niezawodny partner dla lokalnych przedsiębiorstw, już wkrótce będziemy
mogli zapewnić naszym klientom jeszcze lepszą obsługę w naszym najnowocześniejszym
obiekcie”.
Właścicielem obiektu jest szwedzka firma
Galliker Logistic AB, która planuje wykorzystać część powierzchni do realizowania
swoich operacji. Budynek został przygotowany w oparciu o wymagania obu firm.

Nowi partnerzy

System Alliance Europe

ÔÔ Źródło: System Alliance Europe

Rhenus Logistics OÜ oraz Rhenus Svoris filiale Latvija nowymi partnerami sieci System Alliance Europe. Firma Rhenus w Estonii i na Łotwie należą do europejskiej sieci
partnerskiej przewoźników od października br.
W związku z tym sieć obejmuje teraz cały
rejon bałtycki. System Alliance Europe ze
swoimi 56 partnerami i 189 oddziałami
jest już obecny w 29 krajach.
Branża logistyczna ma solidne podłoże
w Estonii i na Łotwie. „Prognozy dotyczące
rozwoju eksportu i działalności inwestycyjnej są pozytywne. W związku z tym nadszedł
czas, aby System Alliance Europe pojawił się
na rynku” mówi Uwe Meyer, dyrektor za-

rządzający System Alliance Europe. Meyer
dodał także, że Rhenus ma ugruntowaną
pozycję partnera, który jest już reprezentowany w sieci przez dziesięć innych spółek.
Ekspansja na kolejne obszary jest ważnym elementem strategii. Cały czas czynimy wysiłki celem poszerzenia naszej
sieci – niedługo zdobędziemy partnerów
w Bośni i Hercegowinie, Macedonii oraz
Czarnogórze.

Grupa Fiege wzbogaca
portfolio usług w Chinach
ÔÔŹródło: FIEGE

Dzięki nowym, kompleksowym rozwiązaniom
w zakresie handlu elektronicznego stworzonym
z myślą o Chinach, Grupa FIEGE, specjalizująca się w logistyce kontraktowej oraz usługach
dla sektora handlu elektronicznego, umożliwia
klientom europejskim dostęp do potężnego, rozwijającego się rynku chińskiego. Elastyczna i wysoce zintegrowana koncepcja umożliwia świadczenie pełnego zakresu usług przez Grupę FIEGE.
Zarządzanie zamówieniami, przetwarzanie płatności, zarządzanie należnościami, obsługa klienta, a także całość działań logistycznych, w tym
fracht lotniczy i morski – wszystkie te procesy
specjalnie dostosowane są do warunków panujących w Chinach oraz do zachowań chińskich
klientów. Krok ten jest odpowiedzią zarówno na
rosnące znaczenie Chin jako rynku zbytu, jak i na
potrzeby klientów europejskich poszukujących
skutecznych rozwiązań.
Grupa FIEGE jest obecna w Chinach od 1981
roku. Dzięki skutecznym i skalowalnym procesom handlu elektronicznego, potężnej sieci
lokalnych partnerów i przewoźników oraz profesjonalnemu zarządzaniu projektami, firmy
europejskie mogą korzystać z optymalnego
wsparcia. FIEGE dba o spełnienie specyficznych
wymogów obowiązujących przy imporcie towarów z Europy, wspierając klientów w kwestiach
związanych z opłatami celnymi, w działaniu
w zgodzie ze specjalnymi przepisami przewozowymi oraz w uzyskaniu określonych świadectw.

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA

18

Rekordowy kontrakt
DSV i Volvo

ÔÔ Źródło: Grupa DSV, Foto: Grupa DSV

Grupa DSV oraz Volvo Car Corporation podpisały umowę
o współpracy. Cztery oddziały DSV ze Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Belgi będą kontrolowały operacje na terytorium 17 państw. Zawarty na 2 lata kontrakt jest największym
w historii międzynarodowej obsługi klientów DSV.
Współpraca DSV z Volvo rozpoczęła się w 2008 roku w Belgii. W Ghent
grupa specjalizująca się w rynku motoryzacyjnym (DSV Solutions Automotive) zajmuje się logistyką pobliskiej fabryki Volvo, dostarczając
niezbędnych części do montażu pojazdów. Od 2012 roku grupa międzynarodowych specjalistów DSV wraz ze spółką DSV Road przygotowywała strukturę logistyczną dla Volvo Car Corporation.
Siłą DSV jest zarówno doświadczenie zdobyte w Belgii, jak i gęsta
sieć połączeń, rozlokowana na terenie całej Europy. Właśnie te atuty zostały docenione przez Volvo, z którym podpisaliśmy umowę na
dwa lata – mówi Frank Huijbregts, członek zespołu ekspertów DSV
Global Accounts.
WIĘCEJ NA

DSV na liście prestiżowych
duńskich firm

ÔÔ Źródło: DSV

DSV znalazło się na liście, zaprezentowanej we wrześniu przez Nicka Hækkerupa,
duńskiego Ministra ds. Handlu i Spraw Europejskich. Obejmuje ona 30 prestiżowych
spółek o łącznych obrotach ponad 850 mld USD rocznie, które zatrudniają obecnie
w Danii przeszło 75.000 pracowników.
Zestawienie firm koncentrowało się na tych przedsiębiorstwach, które rozwinęły swój
biznes w skali globalnej od 1989 roku. Kryteriami doboru czołowej 30 były takie elementy, jak sukces odniesiony na światowym rynku i stanowienie przykładu oraz inspiracji dla innych przedsiębiorców.
W 1989 roku byliśmy zaledwie niewielką duńską firmą transportową, zatrudniającą
około 360 pracowników. Dzięki dynamicznemu wzrostowi oraz przejęciom kolejnych
spółek logistycznych, doszliśmy do punktu, w którym jesteśmy obecnie – jednego
z największych globalnych operatorów logistycznych – mówi Jens Bjørn Andersen,
CEO DSV A/S.
Grupa przedsiębiorstw, spośród których dokonano selekcji czołowej 30, liczyła w sumie 300 firm. Publikacja tego zestawienia ma na celu pobudzić dyskusję oraz skłonić
do analizy dobrych praktyk wyróżnionych firm, wzmacniając tym samym konkurencyjności Danii na globalnym rynku.

DSV Road zwiększa potencjał
operacyjny
ÔÔŹródło: DSV Road, Foto: Maciej Szczepański, DSV Road

Tylko w 2013 r. roku DSV powiększyło przepustowość swojego magazynu w Czeladzi oraz
otworzyło kolejną lokalizację we Wrocławiu.
Już wiadomo, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zmiany obejmą także gdański
oddział firmy. DSV Road podpisało umowę
najmu na magazyn cross-dockowy w Panattoni Park Gdańsk. Nowy magazyn ma 1360 m2
powierzchni, 4 doki przeładunkowe oraz 360
m2 powierzchni biurowej. Jego uruchomienie
planowane jest na pierwszy kwartał 2014 r.
W nowej lokalizacji prowadzona będzie obsługa
transportu międzynarodowego i krajowego, magazynowania oraz przeładunków przesyłek drobnicowych w sieci krajowej DSV w regionie oraz
w europejskiej sieci DSV Daily Pallet – mówi Maciej
Szczepański, Zastępca Dyrektora ds. Transportu
Krajowego i Operacji Magazynowych w DSV.
WIĘCEJ NA

Rosja jest bliżej niż myślisz.
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics uruchomił pierwszy regularny serwis drobnicowy do Rosji – Moskwy
i Sankt Petersburga. Przesyłki drobnicowe kompletowane są w Polsce na początku każdego
tygodnia, by w czwartek/piątek wyruszyć do
odbiorców. Dostawy odbywają się w systemie
door to door, co oznacza, że przesyłki z terminali
w Moskwie i Petersburgu są dystrybuowanedo
odbiorców finalnych na terenie całej Rosji.

Operator dedykuje serwis dwóm grupom
klientów:
• klienci eksportujący towary z Polski do Rosji
(nadanie przesyłek do środy),
• klienci eksportujący produkty z całej Europy
do Rosji, z konsolidacją towarów w Polsce.
Oferowany serwis to część rozległej sieci połączeń europejskich ROHLIG SUUS Logistics.
Dzięki temu operator może zarówno podjąć się
organizacji przewozu pojedynczych przesyłek na
Wschód z konkretnego kraju Europy, jak również

realizować projekty dedykowane, czyli dla przykładu regularne konsolidacje towarów z różnych
krajów w Europie w dedykowanych obiektach
magazynowo-terminalowych w Polsce, a następnie ich wysłanie bezpośrednią linią do Rosji.
Takie rozwiązanie idealnie sprawdza się na przykład w przypadku producentów posiadających
fabryki w kilku miejscach w Europie, pozwalając
na optymalizację kosztów transportu na Wschód.
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GEFCO otworzyło oddział
w Rzeszowie
ÔÔŹródło: GEFCO, Foto: GEFCO

GEFCO Polska uruchomiło nową platformę
logistyczną w Rzeszowie. Filia będzie oferowała pełną gamę usług operatora logistycznego, z naciskiem na potrzeby klientów
z branży przemysłowej. Uroczyste otwarcie
oddziału miało miejsce podczas seminarium
„Łańcuch dostaw kluczową kompetencją Twojej firmy – myśl lokalnie, działaj globalnie”,
zorganizowanego 3 października w rzeszowskim hotelu Bristol.
W ramach rozwoju swojej sieci transportowej, GEFCO uznało Rzeszów za najlepsze
miejsce do ulokowania platformy logistycznej,
pozwalające na obsługę Polski południowo –

wschodniej. Oddział zlokalizowany jest w parku logistycznym Rudna Mała. GEFCO Rzeszów
będzie ukierunkowane głównie na obsługę
branży przemysłowej, jednak zachowa elastyczność, pozwalającą na zaoferowanie usług
dla większości sektorów gospodarki.
Otwarcie oddziału w Rzeszowie pozwoliło
przede wszystkim na wypełnienie luki w obecnej sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Dzięki
nowej platformie będziemy mogli ograniczyć
czas przewozu do 24 godzin dla większości
kierunków na terenie Polsce – mówi Marcin
Trautman, kierownik nowego oddziału GEFCO. W przyszłości planujemy też połączenie
Rzeszowa przepływami z Ukrainą, Słowacją,
Rumunią i Turcją.
WIĘCEJ NA

Kuehne + Nagel „Przedsiębiorca 2013” w Estonii

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel Estonia otrzymała nagrodę Najlepszego Przedsiębiorcy na corocznej gali Przedsiębiorca Estonii w Talinie oraz uhonorowana w kategorii Zagraniczny
Inwestor Roku.
Izby Przemysłowo-Handlowe, Konfederacja Pracodawców oraz Instytut Badań nad
Gospodarką wybrał najlepsze firmy w kraju i przyznał renomowane nagrody w kilku kategoriach i podkategoriach. Juhan
Parts, Minister Gospodarki i członek jury
w konkursie Nagrody Przedsiębiorczości,
podkreślił, że 
„Kuehne + Nagel, laureat

Kuehne + Nagel magazynuje dla
Toyoty na Ukrainie

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Firma Kuehne + Nagel podpisała 3 – letni kontrakt na zapewnienie usług magazynowania wspierającego obsługę dostaw części zamiennych i akcesoriów dla sprzedawców detalicznych i stacji obsługi Toyoty na Ukrainie.
Toyota Ukraina wybrała dedykowany magazyn w obiekcie dzielonym Kuehne + Nagel (obejmujący ponad 37.000 m2) w Czajce, niedaleko Kijowa, do przechowywania
i obsługi ponad 8.000 części zamiennych
przeznaczonych na rynek ukraiński.
Zamówienia są dokonywane bezpośrednio z Europejskiego Centrum Zamówień Toyota do obiektu w Czajce gdzie
pracownicy Kuehne + Nagel współpracują z Toyota Ukraina by zapewnić sprawne
pobranie i wydanie towarów. Od uruchomienia magazynu czas dostawy części
zamiennych został zredukowany i wynosi
jeden dzień na terenie całej Ukrainy.
„Jesteśmy zadowoleni z wyboru przez
tak ważną firmę jak Toyota Ukraina. Toyota

ma najwyższe standardy jakości i wymaga
tego samego od swoich partnerów biznesowych i dostawców usług. Jesteśmy
przekonani, że połączenie naszych możliwości i zasobów stworzy prawdziwą sytuacje win-win dla obu stron.“ – powiedział
Viktor Shkarban, Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel na Ukrainie.

Nagrody Przedsiębiorczości 2013, jest dobrym przykładem tak zwanej nowej i inteligentnej ekonomii. Estonia jest doskonałym miejscem dla przedsiębiorstw, takich
jak ten, który z całą pewnością zasługuje
na wygraną”.
WIĘCEJ NA

Wynajem aut oczami
przewoźników
ÔÔŹródło: EFL

Funkcjonujące na rynku usługi wynajmu długoterminowego oraz najmu mogą wesprzeć
rozwój firm transportowych. Jednak – jak pokazują wyniki badania zleconego przez EFL –
znajomość tych usług nie jest zbyt powszechna wśród firm transportowych.
Klucz do najmu, wynajmu długo
– i krótkoterminowego
Kluczem do rozróżnienia usług wynajmu samochodów jest czas trwania umowy. Umowa
wynajmu krótkoterminowego auta obowiązuje
zazwyczaj nie dłużej niż sześć miesięcy. Przedsiębiorca może korzystać z pojazdu i jednocześnie nie jest zmuszony do jego zakupu, dzięki
czemu neutralizuje ryzyko związane z podjęciem niepotrzebnej inwestycji. Usługa ta dotyczy wszystkich klas i rodzajów pojazdów. Najem
to przekazanie pojazdu do użytkowania na
okres od sześciu do 24 miesięcy, które nie jest
kwalifikowane jako leasing operacyjny.
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Dachser zwiększa udziały w Waco Logistics
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, zwiększył swoje
udziały w firmie Oy Waco Logistics w Finlandii, zajmującej się frachtem lotniczym i morskim. Centrala firmy mieści się w Vantaa, miejscowości położonej w południowej części kraju, niedaleko Helsinek. Operator posiada swoje oddziały również w Lahti, Oulo, Tampere i Vaasa.
W 2012 roku Oy Waco Logistics zatrudniała 54 pracowników i wygenerowała przychód w wysokości prawie 24 mln Euro. Waco Finlandia została założona w 1996 roku przez czołowych członków WACO (World Air
Cargo Organisation) i trzech udziałowców z Finlandii. Teraz, po zwiększeniu udziałów Dachser, jedynym pozostałym akcjonariuszem jest japońskie przedsiębiorstwo logistyczne Nishitetsu Railroad (NNR). Dachser Air
& Sea Logistics współpracuje z NNR od dekad, ostatnio szczególnie blisko
w ramach dwóch innych europejskich spółek w Niemczech i na Węgrzech.
WIĘCEJ NA

Raben Transport wdroży system TMS interLAN
SPEED
ÔÔŹródło: InterLAN

Dachser z tytułem
„Solidny Pracodawca
roku 2013”

Raben Transport, jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Raben,
podjęła współpracę z firmą interLAN w zakresie dostarczenia oprogramowania umożliwiającego sprawną obsługę transportu w ruchu krajo- ÔÔ Źródło: Dachser
wym i międzynarodowym. Świadczone przez Raben Transport usługi Firma Dachser została uhonorowana tytułem Solidnego Pracow zakresie przewozów ładunków całopojazdowych (FTL) zostały ujęte
dawcy Roku 2013 ziemi łódzkiej. Jest to jedno z najbardziej prestiprocesowo, co przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi inżowych
wyróżnień dotyczących zarządzania personelem w Polsce.
formatycznych, wpłynie na podwyższenie standardów obsługi Klienta.
– Zakup nowego programu zarządzającego spedycją, transportem
czy własnym taborem jest świadomą decyzją o rozwoju firmy i ma duży Konkurs Solidny Pracodawca ma na celu wyłonienie przedsięwpływ na wzrost jej konkurencyjności na rynku – mówi Paweł Trębicki, biorstw i instytucji wyróżniających się pod względem polityki
Dyrektor Generalny w Raben Transport. – Zmiany w otoczeniu bizneso- personalnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Organizowany
wym wymagają dziś optymalizacji procesów transportowych – dodaje. jest już od 11 lat. Kapituła konkursu ocenia m.in.: warunki pracy,
Podczas analizy przedwdrożeniowej szczególną uwagą objęty został terminowość wypłat, warunki socjalne, szkolenia pracowników, zeobszar planowania transportu, którego wdrożenie usprawni współpracę wnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie oraz dynamikę zatrudnienia.
między regionami, północnym i południowym Polski oraz zoptymalizuje
„Tytuł Solidnego Pracodawcy jest dla nas sporym wyróżnieniem,
puste przebiegi dla pojazdów. – Automatyzacja przepływu informacji po- a jednocześnie potwierdzeniem słuszności naszej polityki personalmiędzy interLAN SPEED a systemem telematycznym usprawni komuni- nej” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser w Polsce.
kację między spedytorami i kierowcami oraz pozwoli lepiej kontrolować „Przyznanie tego lauru właśnie Dachser utwierdza nas w przekokoszty operacyjne. System interLAN SPEED zostanie powiązany z innymi naniu, że inwestycje w kadry mają przełożenie nie tylko na jakość
programami wspólnymi dla wszystkich spółek Grupy Raben oraz rozwią- pracy, ale również na ocenę firmy w oczach pracowników i otoczezaniami informatycznymi Klientów Raben Transport, co zapewni spój- nia. Cieszymy się dobrą opinią również wśród osób poszukujących
ność procesów i analiz – mówi Sławomir Pawlak – CIO Raben Group.
zatrudnienia” – wyjaśnia.

Dedykowana aplikacja FM Logistic
ÔÔŹródło: FM Logistic

Transport drobnicowy, to priorytetowa usługa
w ofercie FM Logistic w ostatnim czasie. Operator postanowił uzupełnić ją o dedykowaną
stronę internetową pod adresem www.transport.fmlogistic.pl To praktyczna platforma służąca do zarządzania projektami logistycznymi,
zarówno przez klientów, jak i przewoźników
współpracujących z operatorem.
Strona transportu krajowego FM Logistic
została przygotowana z myślą o komforcie
klientów i maksymalnej optymalizacji realizowanych usług. Pełni ona także rolę centrum
komunikacji z przewoźnikami, z którymi na co
dzień współpracuje operator.

Specjalnie stworzona aplikacja dostępna na
stronie pozwala klientom na swobodne zarządzanie usługami. Dzięki niej możliwe jest m.in.
śledzenie przesyłek on-line, wprowadzanie zleceń transportowych do systemu FM Logistic,
sprawdzanie statusu zleceń, a także wgląd do
dokumentów dołączanych do poszczególnych
zamówień oraz ich zapis w dowolnym formacie.
Aplikacja pozwala również na drukowanie listów
przewozowych zarówno dla odbiorcy jak i kierowcy oraz drukuje etykiety paletowe do zamówień. Przewoźnicy mogą logując się do systemu
uzyskiwać interesujące dla nich informacje, a potencjalnie zainteresowani współpracą z operatorem zapoznać się ze szczegółami oferty.
WIĘCEJ NA
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Jednakowe
rozwiązania
w całej
Europie

PEKAES otwiera
się na Czechy

ÔÔ Źródło: PEKAES, Foto: PEKAES

Do końca roku klienci PEKAES mogą
skorzystać z promocyjnych cen spedycji z i do Czech. Największa polska
ÔÔ Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o.
Usługi drobnicowe to duża część naszej firmy w branży TSL pozyskała nowego,
działalności. Duży potencjał rozwoju znaczącego partnera u sąsiadów – firprzewozów drobnicowych wynika ze mę Bohemia Cargo.
zmieniającego się rynku dystrybucji. Polsko – czeska wymiana handlowa systematycznie rośnie mimo spowolnienia gospoW ciągu ostatnich lat obserwujemy zmia- darczego w ostatnim czasie. Według danych resortu gospodarki, wymiana handlowa
nę struktury zamówień, które są coraz pomiędzy krajami wzrosła w ciągu kilku ostatnich lat o jedną czwartą. Przekłada się to
mniejsze i częstsze. Jest to efekt redukcji na większe zainteresowanie klientów korzystaniem z wysokiej jakości usług logistyczkosztów składowania i zamrażania środ- nych, zarówno polskich, jak i czeskich.
PEKAES wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, pozyskał nowego partnera na teków finansowych w towarze – aby zrerenie Czech – firmę Bohemia Cargo, która działa na tamtejszym rynku od przeszło 16 lat.
dukować koszty magazynowania, zama- W związku z tym wszyscy klienci, którzy skorzystają z usług polskiego operatora logiwiane są tylko takie ilości towarów, jakie stycznego na kierunku Czech, do końca roku mogą liczyć na atrakcyjną ofertę cenową.
są aktualnie potrzebne. W związku z tym
firmy coraz częściej rezygnują z przewoWIĘCEJ NA
zów całopojazdowych na rzecz drobnicy.
wych, gdzie prowadzi konsolidacje i dekonsolidacje ładunków,
jak również powinien dysponować odpowiednimi możliwościami przewozowymi, w tym stałymi liniami, które łączą terminale
między sobą. W Dachser sieć krajowa jest integralną częścią sieci
europejskiej, która pozwala na realizacje przewozów drobnicowych w całej sieci. To, co odróżnia nas zasadniczo od innych firm,
to obszar działania. Nasze rozwiązania są jednakowe w całej Europie, a nie tylko w danym kraju. Bez względu na to, czy przesyłka jest realizowana w systemie krajowym czy międzynarodowym, jest traktowana tak samo.
Nasze produkty, proces postępowania z klientem i przesyłką
są jednakowe we wszystkich oddziałach. Nasz unikalny, zintegrowany system informatyczny wspiera zarządzanie procesami
i zbiera informacje ze wszystkich miejsc, gdzie dana przesyłka
była przewożona. Ten sam system IT zastosowany w każdym oddziale usprawnia wszystkie procesy oraz sprawia, że nasi klienci
(firmy działające międzynarodowo), w każdym naszym oddziale mają tą samą ofertę, realizowaną ten sam sposób, a przesyłki
przez całą drogę mają jeden unikalny numer przesyłki. W całej
globalnej sieci używamy również tylko jednego rozwiązania
WMS dla logistyki kontraktowej. Dzięki temu, rozwiązanie opracowane specjalnie dla jednego klienta jest dostępne również dla
innych, a my jesteśmy w stanie zaoferować bardzo wysoki poziom jakości i rozwiązań realizacji usług magazynowych.
Do rosnącej popularności przewozów drobnicowych przyczynił
się również wzrost korzystania przedsiębiorstw z outsourcingu
logistyki i transportu. Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z przekazania działalności logistycznej w ręce profesjonalistów oraz związane z tym możliwości optymalizacji kosztów stałych. Dzięki współpracy z operatorem logistycznym, firmy mogą
zaplanować dystrybucję w sposób optymalny oraz minimalizować koszty magazynowania i transportu.
Operator logistyczny, który chce świadczyć kompleksową,
wysokiej jakości usługę drobnicową, musi posiadać zarówno odpowiednio rozbudowaną infrastrukturę terminali przeładunko-
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Drobnica w logistycznej sieci

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Rynek przesyłek drobnicowych, to obecnie najdynamiczniej rozwijający się obszar usług transportowych. Niegdyś domena małych firm, dzisiaj w swoim portfolio, ten rodzaj usług mają najwięksi operatorzy logistyczni. Jeszcze kilka lat temu, rezygnowali
z usług drobnicowych, koncentrując się w logistyce kontraktowej na usługę całopojazdową obsługiwanych klientów. Zmiany koniunktury na rynku spowodowały, że klienci baczniej przyglądać zaczęli się kosztom, nastąpiła racjonalizacja dostaw wymuszona sytuacją w gospodarce. Duże dostawy zamieniły się w małe partie towarów, które trzeba jeszcze dostarczyć w wiele miejsc.
Standardem jest już sieć drobnicowa regularnie obsługiwana przez „transportowe wahadła” usługi dostaw w 24 godziny
w sieci krajowej, a do niektórych miejsc
w Europie do 48 godzin. Firmy idą dalej,
oferując dostawy do określonej godziny
dnia następnego, działają niemal jak kurierzy, by przyciągnąć klientów. Umożliwia to rozwój infrastruktury drogowej,
w końcu budowane drogi są oddawane
do użytku, z czego zadowoleni są wszyscy,
a najbardziej transportowcy. Europejski
Fundusz Leasingowy przygotował raport
, o sytuacji branży w którym czytamy, że
„średnia odległość przewozów w transporcie międzynarodowym wynosi 168 km,
a przewozy samochodowe na odległość
do 49 km stanowią 62,2 proc.. W 2012 roku
o 2,2 proc. do 63 tys. firm zmalała liczba krajowych przewoźników ładunków – czytamy
w raporcie EFL – a firmy te dysponowały
flotą 194,4 tys. samochodów , o 700 sztuk
mniej niż przed rokiem”.
Sieć drobnicowa jest bardzo gęsta,
wszyscy liczący się na rynku zbudowali
i nadal rozbudowują sieci drobicowe, by
zaspokoić rosnące potrzeby rynku. Dzięki
rozbudowanym strukturom sieciowym firmy mogą zapewnić płynny i szybki przepływ towarów, minimalizując koszty, które są podstawowym elementem strategii
budowania sieci drobnicowych. Zaawansowane systemy informatyczne zapew-

niają bieżąca informację o dostarczanym
towarze w czasie rzeczywistym, wyspecjalizowane służby, zapewnią optymalizację
przepływu, wybierając najkorzystniejsze
rozwiązanie dla klienta. Powstają dedykowane aplikacje, jak ta, którą uruchomiła firma FM Logistic – strona internetowa
służąca do zarządzania projektami logistycznymi, zarówno przez klientów jak
i partnerów operatora.
Transport jest swoistym barometrem
tego co dzieje się w gospodarce, jak podaje GUS, po trzech kwartałach w transporcie samochodowym zanotowano wzrost
o 3,6% w stosunku do analogicznego

granicy opłacalności, jednym słowem nie
jest tak dobrze, jak wskazują liczby, chociaż nie są zbyt optymistyczne.
Jak radzą sobie więc firmy na coraz
trudniejszym rynku, którego wymagania stale rosną, a do tego presja cenowa,
która jest zabójcza wręcz dla niektórych
firm. Duże firmy zapewne maja rezerwy
z których mogą korzystać, operatorzy
logistyczni posiadają potencjał, który
wykorzystują do tworzenia i obsługi sieci drobnicowych. Powstają dedykowane
usługi w konkretne miejsca czy regiony
świata, jak chociażby ostatnia inicjatywa
ROHLIG SUUS Logistics – regularny ser-

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej (SI)

Źródło: GUS

okresu roku ubiegłego. Przewieziono
jednak o 0,9% mniej ładunków w okresie styczeń-wrzesień, licząc rok do roku,
a przewozy ogółem wyniosły 339,4 mln
ton, w tym transportem samochodowym
123,8 mln ton ładunków, o 1% mniej niż
w roku ubiegłym. Wrzesień okazał się
nieco lepszy, ponieważ przewieziono
15,1 mln ton ładunków, dało to wzrost
w skali roku o 0,7%.Podawany prze GUS
ogólny klimat koniunktury gospodarczej
odnoszący się do transportu i gospodarki
magazynowej w październiku jest oceniany bardziej niekorzystnie niż we wrześniu.
Spodziewany jest dalszy niewielki spadek
cen usług transportowych, które już są na

wis drobnicowy do Rosji obsługujący Moskwę i Sankt Petersburg. Firmy pozyskują
nowych partnerów do obsługi nowych
rynków, jak firma PEKAES, która podpisała
stosowne porozumienia z firmą Bohemia
Cargo w Czechach. Firma Dachser zwiększyła swoje udziały w firmie Oy Waco Logistics w Finlandii, poszerzając swoje portfolio usług o ten rynek. Każdy liczący się
na rynku operator logistyczny powiększa
sieci drobnicowe pozyskując parterów na
nowych rynkach.

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA
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Umowa joint venture na rynku nieruchomości komercyjnych
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Zespół Jones Lang LaSalle Corporate Finance
CEE doradzał PHN w znalezieniu partnera do
realizacji wysokościowego projektu biurowego przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.
W rezultacie PHN zawarł umowę z HOCHTIEF
Development Poland. Umowa zawarta pomiędzy PHN a HOCHTIEF Development Poland jest
sztandarowym przykładem modelu joint venture typu kapitał i doświadczenie na polskim
rynku nieruchomości komercyjnych.
Artur Lebiedziński, Członek Rady Nadzorczej
PHN S.A., mówi: „Jako Grupa PHN chcemy kon-

centrować się na zarządzaniu nieruchomościami, stąd nasza decyzja o realizacji dużych projektów inwestycyjnych wspólnie z Partnerem JV,
który ma doświadczenie w procesie deweloperskim. Projekt Świętokrzyska jest naszym flagowym projektem i cieszymy się, że dzięki dużemu
zaangażowaniu Zespołu Spółki oraz wsparciu
Doradców w tym Jones Lang LaSalle, udało się
podpisać umowy z HOCHTIEF Development Poland. Wierzymy głęboko w sukces tego przedsięwzięcia”.
WIĘCEJ NA

Rynek nieruchomości handlowych w II kw.2013 roku
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali sytuację
na polskim rynku nieruchomości handlowych na
koniec III kw. 2013 r. oraz zaprezentowali trendy
i prognozy rozwoju na nadchodzące miesiące.
Wnioski płynące z raportu wskazują. że ok. 300 000
mkw. nowej podaży zostanie oddane do użytku do
końca 2013 r., wynika z raportu Jones Lang LaSalle
„Rynek handlowy w Polsce w III kw. 2013”.
Podaż – najbardziej aktywny czas
jeszcze przed nami
W III kw. 2013 r. rynek centrów handlowych powiększył się o niespełna 53 000 mkw. Do użytku
oddano jedno centrum – Galerię Katowicką, zrealizowaną we współpracy firm Neinver, Meyer Bergman i PKP. Na 53 000 mkw. mieści się 220 sklepów,
w tym m.in. marki z grup LPP i Inditex, C&A, Carry,
Smyk, Sephora, Douglas, CCC, Deichmann oraz
pierwszy w mieście sklep Peek & Cloppenburg.
Na koniec III kw. 2013 całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła
11 400 000 mkw. pow. najmu. Prawie 72% (8 200
000 mkw.) stanowią centra handlowe. Pozostała
część przypada na parki handlowe, obiekty wol-

nostojące i centra wyprzedażowe. Warto zwrócić uwagę, że najbardziej aktywny okres otwarć
obiektów handlowych przypadnie na IV kwartał.
W ostatnich trzech miesiącach bieżącego roku
na rynek wejdzie ok. 300 000 mkw. nowej podaży w siedmiu nowych i pięciu rozbudowanych
obiektach. Ponad 50% tej podaży jest realizowane
w ramach trzech dużych obiektów w głównych
aglomeracjach. Są to: Riviera w Gdyni (43 700
mkw., rozbudowa centrum Wzgórze), Poznań
City Centre w Poznaniu (60 000 mkw.) oraz Auchan Bronowice w Krakowie (60 000 mkw.). Tylko
dwa centra (Trzy Korony w Nowym Sączu i Brama
Pomorza w Chojnicach) to projekty średniej wielkości. Resztę stanowią małe centra, w tym: Stara
Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach, Dekada w Grójcu, a także rozbudowa Ferio w Koninie
i Galerii Olimp w Lublinie. W Warszawie otwiera
się Plac Unii. Kompleks zrealizowany przez BBI Development i Liebrecht&Wood będzie oferował 15
500 mkw. powierzchni handlowej i 41 300 mkw.
biur. Cały 2013 r. zamknie się łącznie 485 000 mkw.
nowej powierzchni.
WIĘCEJ NA

Transakcje inwestycyjne
w Europie Srodkowej
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Według danych firmy Cushman & Wakefield
w trzecim kwartale 2013 r. łączna wartość
transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech)
wyniosła ok. 1,5 mld euro, czyli znacznie więcej niż w poprzednim kwartale (630 mln euro).
Od początku roku zainwestowano w Europie
Środkowej ok. 3,25 mld euro w porównaniu
z 1,91 mld euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrosła zarówno liczba, jak i średnia
wielkość transakcji: w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. zawarto 78 transakcji, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – tylko 49.
James Chapman, Partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Wolumen inwestycji w pierwszych trzech kwartałach jest
wyższy o ok. 24% od średniej pięcioletniej,
co świadczy o pozytywnych nastrojach na
rynkach, zwłaszcza w Polsce i ostatnio także
w Czechach. Pierwsze sygnały wskazujące
na wzrost aktywności inwestycyjnej napływają również ze Słowacji i Rumunii. Jednak
na tle innych krajów szczególnie wyróżnia
się Polska ze względu zarówno na wielkość
rynku, jak i poziom aktywności inwestycyjnej
w ostatnim czasie. Polska znalazła się w grupie 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc do lokowania kapitału w Europie”.
WIĘCEJ NA

Oferta Blue City
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Blue City, jedno z najpopularniejszych centrów
handlowo – rozrywkowych w Warszawie, rozszerza swoją ofertę zakupową i gastronomiczną. W ostatnim czasie, oprócz nowej na polskim rynku marki Original Marines, do grona
najemców obiektu dołączył sklep z wyposażeniem wnętrz Kolorowy Dom. Już wkrótce swoje lokale otworzą także: butik z modą męską
Giacomo Conti, oferująca unikalne ubrania dla
kobiet marka By Insomnia, sklep z artykułami
wyposażenia wnętrz Home&You oraz popularna restauracja Street.
Nowe elementy w ofercie handlowej to nie
są jedyne zmiany, jakie czekają Blue City w nadchodzących miesiącach. Na 2014 r. planowane jest przeniesienie strefy gastronomicznej
(food court) na poziom +2 oraz powiększenie
jej oferty o nowe kawiarnie i restauracje. Z kolei na parterze i pierwszym piętrze pojawi się
mocny najemca modowy oraz kilka nowych,
międzynarodowych marek.
WIĘCEJ NA
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MarcPol S. A.
w MLP Pruszków II
ÔÔ Źródło: MLP Group, Foto: MLP Group

Jest to już druga umowa z firmą zarządzającą siecią sklepów detalicznych, która
posiada również magazyn w parku MLP
Pruszków II. Nowo wynajęty obiekt będzie
wykorzystywany do przechowywania wyposażenia placówek handlowych. Spółka
zarządzająca siecią sklepów detalicznych
pod marką MarcPol zdecydowała się wynająć około 1 000 m2 powierzchni magazynowej w centrum logistycznym MLP
Pruszków I.
To już druga umowa tej Spółki z MLP
Group. MarcPol aktualnie wynajmuje także około 5 000 m2 powierzchni w centrum

Globalny
wzrost stawek
czynszowych

MLP Group wynajęła firmie MarcPol S.A.
około 1 000 m2 powierzchni magazyno- ÔÔ Źródło: Prologis
wej w centrum logistycznym Pruszków I. Czynniki strukturalne oraz poprawa
podstawowych wskaźników operaPruszków II wykorzystując je jako centrum cyjnych, kluczowymi katalizatorami
logistyczne dla produktów oferowanych
w sieci sklepów. Firma powstała w 1988 wzrostu stawek czynszowych za wynaroku i jest największą polską siecią han- jem powierzchni logistycznych – takie
dlową, zbudowaną w całości przy wyko- wnioski można wysnuć, na podstawie
rzystaniu rodzimego kapitału. Posiada raportu Prologis, Inc. – globalnego
zarówno centra handlowe, supermarkety, właściciela, zarządcy i dewelopera
jak i małe osiedlowe sklepiki dopasowa- obiektów dystrybucyjnych. Prologis
ne pod względem wielkości i oferty do
potrzeb lokalnych konsumentów. Firma opublikował szczegółową analizę pokażdego roku otrzymuje wiele nagród ziomu czynszów za obiekty dystrybui wyróżnień. Udowadnia tym samym, że cyjne, zawartą w raporcie: „Początek
jakość jej usług i produktów może sku- Korzystnej Fazy Cyklu na Rynku Obiektecznie konkurować ze sklepami zagra- tów Logistycznych: Długoterminowy
nicznych sieci handlowych.
Wzrost Stawek Czynszowych.”

Zespół analityków firmy prognozuje, że
czynsze wzrosną o ponad 5 procent rocznie w latach 2014 – 2017, osiągając całkowity wzrost o 20 – 25 procent w okresie
Debiut akcji MLP Group S.A. na GPW
czterech lat. Prognozy te oparte są na
ÔÔŹródło: MLP
trendach dotyczących czynników strukProspekt emisyjny MLP Group S.A. zatwierdzo- Indywidualnych, została ustalona Cena Mak- turalnych oraz poprawy podstawowych
ny przez Komisję Nadzoru Finansowego został symalna na poziomie 26 zł za jedną Akcję Ofe- wskaźników operacyjnych.
opublikowany 8 października 2013 r. Wartość rowaną. Funkcję oferującego pełni UniCredit
„Dzisiejsze poziomy czynszów nie uzasadplanowanej oferty publicznej jest szacowana CAIB Poland.
niają jeszcze rozpoczęcia realizacji nowych
MLP Group planuje przeznaczyć środki inwestycji, ale dynamicznie zmniejszający
na około 98 mln zł brutto (przy założeniu Ceny
Maksymalnej 26 zł za jedną Akcję Oferowaną). z emisji akcji serii C na sfinansowanie rozbu- się udział wolnych powierzchni odwraca
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych dowy istniejących parków oraz rozbudowę ten trend” – powiedział Chris Caton, Szef
będą prowadzone od 8 do 15 października br. posiadanych gruntów. Na sfinansowanie roz- Działu Prologis Research. „Ponadto, wraz
Debiut akcji MLP Group S.A. na Giełdzie Papie- budowy istniejących parków Spółka zamierza ze wzrostem kosztów odtworzenia sporów Wartościowych w Warszawie jest plano- przeznaczyć około 50 mln zł. Z tego około 15 wodowanym ożywieniem gospodarczym,
mln zł będzie wykorzystane na realizację inwe- oczekujemy, że czynsze niezbędne do tego,
wany pod koniec października.
Na podstawie opublikowanego prospektu stycji w parku MLP Bieruń, kolejne 25 mln zł na by uzasadnić budowę nowych obiektów
emisyjnego deweloper powierzchni magazy- rozbudowę parku MLP Pruszków II, a 10 mln wzrosną i doprowadzą do zapoczątkowanowych oraz jego wiodący akcjonariusz (Caja- zł na rozbudowę parku MLP Poznań. Z kolei nia dłuższego okresu znacznych podwyżek
marca Holland B.V.) oferują łącznie 3 773 595 na budowę banku ziemi przeznaczonego pod czynszów, szczególnie na podlegających
akcji, w tym: Spółka oferuje 3 018 876 nowo przyszłe parki logistyczne planowane jest wy- cyklicznym odbiciom rynkach globalnych
emitowanych akcji serii C, a akcjonariusz ofe- korzystanie około 23,5 mln zł.
w USA i Europie.”
WIĘCEJ NA

ruje 754 719 akcji serii A. Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

swój magazyn, serwis oraz biuro do inwestycji SEGRO. Firma Omnires jest producentem i dystrybutorem wyposażenia łazienek,
w tym armatury łazienkowej i kuchennej, kabin prysznicowych, zestawów prysznicowych
i deszczownic, syfonów i akcesoriów łazienkowych. Przy zawieraniu transakcji pośredniczyła
firma doradcza Glob Nieruchomości.
„Dotychczasowa długoletnia i bardzo pomyśl-

na współpraca z firmą SEGRO, jak również znakomite położenie obiektu w pobliżu największej
aglomeracji miejskiej i najważniejszych tras
transportowych, skłoniły nas do podjęcia decyzji
o pozostaniu w Tulipan Park Warszawa.” – komentuje podpisanie umowy Janusz Langner,
Członek Zarządu Omnires.

Omnires przedłuża współpracę z SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO

Firmy SEGRO – wiodący deweloper, właściciel i zarządca powierzchni magazynowych
i produkcyjnych oraz Omnires – producent
i dystrybutor wyposażenia łazienek, przedłużyły umowę na wynajem 5 200 m2 powierzchni magazynowej w kompleksie Tulipan Park
Warszawa. Umowa jest kontynuacją owocnej
współpracy między obiema firmami trwającej
od listopada 2009 roku, gdy Omnires przeniósł
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CWS-boco Polska w SEGRO
Business Park Łódź

ÔÔ Źródło: SEGRO

Firmy CWS-boco Polska, oferująca kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania
czystością, oraz SEGRO, wiodący deweloper i zarządca powierzchni biznesowych,
podpisały długoterminową umowę na wynajem 6 000 m² powierzchni. Najemca
wybrał obiekt SEGRO Business Park Łódź na główną siedzibę spółki w Polsce.
Łódzka centrala firmy CWS-boco Polska, będącej krajowym liderem w sektorze outsourcingu czystości, zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji na terenie SEGRO Business Park Łódź w trzecim kwartale 2014 r. W nowej siedzibie firmy, liczącej 6 000 m2
powierzchni będą się znajdowały pomieszczenia biurowe oraz nowoczesny zakład
pralniczy. Serwisowane będą w nim m.in. odzież robocza i specjalistyczna. Projekt
oparto na trzech założeniach, których celem jest zwiększenie wydajności procesu technologicznego, zapewnienie najwyższego poziomu higieny oraz najlepszych warunków
pracy. Proces technologiczny w nowej pralni przemysłowej CWS-boco został zaprojektowany w oparciu o najlepsze doświadczenia zaczerpnięte z innych zakładów firmy na
świecie, przepisy prawa oraz praktyczne rozwiązania polecane przez Inspektorat Pracy
oraz klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej.
WIĘCEJ NA

Eveline Cosmetics przedłuża
współpracę z SEGRO

ÔÔ Źródło: SEGRO, Foto: SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper i zarządca powierzchni biznesowych oraz Eveline,
największy polski producent kosmetyków, przedłużyły umowę najmu na ok. 3300 m²
powierzchni magazynowej w ramach kompleksu Tulipan Park Warszawa. Nowy kontrakt jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w 2010 roku.
Eveline Cosmetics to największy polski producent i eksporter kosmetyków. Marka jest
ceniona i chętnie kupowana w ponad 70
krajach, m.in.: w Europie Wschodniej (Rosja,
Ukraina, Białoruś) oraz w Europie Środkowej
(Czechy, Słowacja, Węgry). Popularność i zaufanie zdobyła również w krajach bałkańskich: w Bułgarii, Serbii, Rumunii, Chorwacji,
oraz w tak odległych krajach jak Korea, Finlandia, Iran czy Arabia Saudyjska. Dynamiczny rozwój firmy na nowych rynkach oraz
stałe umacnianie pozycji na całym świecie
znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży ponad 70 mln sztuk kosmetyków rocznie.

Saint-Gobain
ponownie wybiera
Panattoni Europe
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce
został ponownie wybrany przez Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp.
z o.o. W Panattoni Park Czeladź, firma
przedłużyła umowę najmu na blisko 15
400 m² oraz wynajęła dodatkowe 4 875
m². W strykowskim parku dewelopera
najemca przedłużył kontrakt na 4 400
m². Łączny metraż umów wynosi na
ponad 24 670 m².

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp.
z o.o. – światowy lider w produkcji i dystrybucji szkła przeznaczonego dla motoryzacji, wchodzący w skład francuskiej
„Ze względu na globalny zasięg naszej Grupy Saint-Gobain przedłużył umowy
firmy, szukaliśmy miejsca korzystnie położo- najmu w dwóch parkach Panattoni Euronego i umożliwiającego łatwą dystrybucję pe i jednocześnie zwiększył dotychczas
naszych produktów. Tulipan Park Warsza- zajmowaną powierzchnię. W Panattoni
wa, dzięki bliskości Warszawy i głównych Park Czeladź, oprócz przedłużenia umociągów komunikacyjnych spełnia nasze wy na blisko 15 400 m², firma wynajęła
oczekiwania. Co więcej, dotychczasowa dodatkowe 4 875 m², zajmując łącznie 20
współpraca z SEGRO układała się pomyśl- 275 m² w parku dewelopera. Dodatkowo
nie, dlatego zdecydowaliśmy przedłużyć Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp.
współpracę.” – komentuje zawarcie umo- z o.o. Oddział Autover przedłużył najem
wy Zbigniew Durka Z-ca Dyrektora ds. lo- w Panattoni Park Stryków na 4 400 m².
gistyki Eveline Cosmetics.
Oba parki służą najemcy za nowoczesne
centra dystrybucyjne.
WIĘCEJ NA
Warto dodać, że Grupa Saint-Gobain,
a dokładnie Saint-Gobain Glass Polska Sp.
z o.o. jest klientem dewelopera również
w Panattoni Park Gliwice II, w którym zajmuje 4 000 m². Powierzchnia ta funkcjonuje jako nowoczesny zakład produkcyjny,
w którym wytwarzane są ramki dystansowe do szyb zespolonych. Obiekt znajduje
się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej-Podstrefie Gliwickiej, a klientowi przysługują ulgi z tytułu prowadzenia
swojej działalności na tym terenie.
WIĘCEJ NA
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Udany debiut akcji MLP Group SA

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

MLP GrupS.A., jest pierwszym developerem powierzchni przemysłowych, który zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzień 28 października 2013 roku, był zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań do tego ważnego
dla spółki etapu w jej rozwoju. Firma jest jednym z czołowych graczy na rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych,
posiada pięć parków logistycznych z łączną wybudowaną powierzchnią 356 907 m kw., docelowo na posiadanych gruntach
może wybudować 719 621 m kw. To bardzo duży potencjał, który pozwoli realizować plany inwestycyjne.
– Cieszymy się z debiutu naszej spółki, dziękujemy naszym akcjonariuszom i wierzymy, że decyzja o inwestycji w nasza spółkę
jest bardzo korzystna, ten pierwszy dzień notować jest dla nas
wszystkich, dobrą chwilą, która pozwoli każdemu z nas osiągnąć
zamierzone cele. Chciałbym bardzo podziękować naszym doradcom, dzięki którym osiągnęliśmy ten duży sukces, wierzę, że
dzięki debiutowi na giełdzie zrealizujemy nasze plany, osiągniemy założone cele, zapisane w strategii i będziemy jedną z najlepszych inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych – powiedział Radosław T. Krochta, Wiceprezes MLP Group S.A.
Debiut notowań rozpoczął się wzrostem, na otwarciu za jeden walor płacono 26,22 zł. to o 9,2% więcej niż cena emisyjna,
a krótko po rozpoczęciu sesji kurs osiągnął ponad 20% wartość
ceny emisyjnej. Na otwarciu notowań obecni byli członkowie zarządu MLP Group, Michael Shapiro – Prezes Zarządu, Radosław
T. Krochta – Wiceprezes Zarządu, Dorota Jagodzińska –Sasson
– Członek Zarządu, nie kryjąc zadowolenia z pierwszych notować akcji MLP Group.
WIĘCEJ NA
reklama

INWESTYCJE SZYTE NA MIARĘ
Wielkość: 165 000 m2
Park posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne
zarówno z Centrum Warszawy jak i innymi miastami.

Wielkość: 96 000 m2
MLP Tychy znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
w odległości ok. 3 km od drogi ekspresowej E75 i zjazdu na
drogę krajową nr 44.
Wielkość: 102 000 m2
Park jest usytuowany w odległości ok. 3 km od zjazdu
z autostrady A2 i ok. 1 km od drogi krajowej nr 11.

MLP POZNAŃ
MLP PRUSZKÓW I
MLP PRUSZKÓW II

Wielkość: 302 000 m2
Teren usytuowany jest pomiędzy drogą krajową nr 760
a planowanym odcinkiem autostrady A2.

MLP TYCHY
MLP BIERUŃ

MLP BIERUŃ

Wielkość: 55 000 m2
Park MLP Bieruń to teren o powierzchni 14 ha,
zlokalizowany w miejscowości Bieruń. Teren objęty jest
Specjalną Strefą Ekonomiczną.
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Związek Pocztowy pisze do
Ministra Finansów
ÔÔŹródło: OZPNOP

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych
dr Rafał Zgorzelski skierował do Wicepremiera
i Ministra Finansów Jacka Rostowskiego postulat, w którym wskazał, iż podatnicy mogą
ponosić znacznie niższe koszty zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób
fizycznych. Obecnie kwota 5,20 zł oraz dodatkowej prowizji w wysokości 1% pobieranej od
kwoty przekazu jest potrącana z należności
podatnika. Jednak urzędy skarbowe nie muszą korzystać z drogiej oferty Poczty Polskiej
w tym zakresie. Najwyższy czas, by państwo
gospodarnie zarządzało pieniędzmi każdego
obywatela, zamiast finansować nimi podmioty publiczne. Już teraz należy rozpocząć procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty
przekazu ze zwrotem podatku – aby podatnicy
rozliczający się za 2013 rok mogli zaoszczędzić
swoje pieniądze.
Ordynacja podatkowa1 przewiduje zwrot
nadpłaty podatku przez urzędy skarbowe
w jednej z dwóch form:
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz.
749 ze zm.).

• na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku
bankowego
• w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego.
Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może realizować zarówno w formie
przekazu pocztowego, jak również wypłaty
w kasie banku, z którym dany urząd zawarł
umowę o świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej.
Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, ma prawo dokonać
wyboru zwrotu nadpłaconego podatku między
formą bezgotówkową a gotówkową. W przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem operatora pocztowego – za dzień zwrotu nadpłaty
uważa się dzień nadania przekazu pocztowego,
zaś kosztami tej operacji obciążany jest podatnik, o które pomniejszana jest wartość nadpłaty.
W praktyce urzędy skarbowe korzystają z usług
jednego operatora pocztowego, tj. Poczty Polskiej S.A., która inkasuje od nich – z pieniędzy
danego podatnika – kwotę 5,20 zł + 1% wartości przekazu od kwoty nadpłaty. W sytuacji, gdy
podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu
nadpłaconego podatku, urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przekazu pocztowego na koszt
podatnika. Podatnik, któremu przysługuje zwrot
nadpłaconego podatku w wysokości np. 500 zł

E-commerce w komentarzu
Siódemki

ÔÔ Marcin Kruszyński, PR Manager, Siódemka S.A.

Same Day Delivery zyskuje światową popularność. Na amerykańskim rynku e-commerce testowana jest usługa dostawy produktów do odbiorcy w dniu złożenia
zamówienia. „Same day delivery” w wybranych miejscach USA stosują już serwisy
Amazon oraz eBay.
– Na dostawy realizowane w dniu zamówienia mogą sobie pozwolić tylko
najwięksi gracze, ponieważ wymaga to
stworzenia ogromnego zaplecza magazynowego. Amazon, który słynie z aktywnego inwestowania w infrastrukturę
logistyczną, dysponuje imponującą siecią obiektów wspierających wysyłkę.
Możemy się zatem spodziewać swoistej
rewolucji na amerykańskim rynku e-commerce. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że usługa spowoduje
jeszcze większe zainteresowanie ofertą
sklepu internetowego, zwłaszcza osób,
które dotychczas rezygnowały z jego oferty ze względu na brak natychmiastowego
dostępu do zamówionego produktu. E-commerce zyskuje w ten sposób kolejną
wartość dodaną budującą przewagę nad
tradycyjnymi placówkami.

W Polsce na tego rodzaju usługi przyjdzie nam prawdopodobnie jeszcze trochę poczekać. Wprawdzie w większych
miastach można realizować np. zakupy
artykułów spożywczych, które są dostarczane jeszcze tego samego dnia, to
jednak usługi tego typu są wciąż mało
popularne. Na rynku usług kurierskich
coraz większą popularnością cieszą się
natomiast usługi pozwalające na zastrzeżenie godziny doręczenia. Siódemka oferuje usługi 7 Next Day 10:00 i 7 Next Day
12:00 gwarantujące doręczenie paczki
najpóźniej do godziny – odpowiednio –
10 i 12 dnia następnego. Oferta Siódemki
zawiera największą liczbę miejscowości
w Polsce objętych usługą.

poniesie koszty jego zwrotu przekazem pocztowym w wysokości 10,20 zł (5,20% + 1%), a więc
w rzeczywistości otrzyma tylko 489,80 zł. Zgorzelski zachęca Ministra Finansów do wypracowania zmian w tym procesie.
WIĘCEJ NA

Jak skutecznie konkurować
z gigantami e-handlu?
ÔÔGrzegorz Wroniszewski, group account director Cursor, Grupa OEX

Plany utworzenia w Polsce centrów operacyjnych Amazona odbiły się szerokim echem na
rodzimym rynku e-commerce. Choć na razie nie
słychać konkretów dotyczących uruchomienia
lokalnej wersji e-sklepu światowego lidera sprzedaży internetowej, niektóre firmy z branży już zaczęły obawiać się konkurencji. Jak przygotować
się do stawienia czoła tak sprawnie działającej
machinie sprzedażowej?
Co stoi za sukcesem takich firm jak Amazon?
Oczywiście wpływa na to szereg czynników, jednymi z ważniejszych są cena, szeroki asortyment
i jakość obsługi klienta. Czego w tym ostatnim
obszarze oczekują odbiorcy korzystający z danej
platformy e-commerce? Przede wszystkim wygody dokonywania zakupów oraz klarownej
informacji o produktach i kosztach dostawy. Po
zaakceptowaniu transakcji klienci spodziewają się
natomiast krótkiego terminu dostawy oraz otrzymania dokładnie tego produktu, który zamówili.
Brzmi oczywiście, ale jak wygląda rzeczywistość?
Według pierwszego raportu dotyczącego użyteczności e-sklepów, opracowanego
przez Usability LAB oraz portal eKomercyjnie.
pl nawet najbardziej znane marki sprzedające towary za pośrednictwem internetu mają
wiele do poprawienia w tym obszarze. Średnia
ocena użyteczności serwisów badanych podmiotów wyniosła 64 proc. Zapewne w przypadku mniej znanych marek działających na
rynku e-commerce wynik byłby dużo niższy.
Dlaczego warto pochylić się nad dostosowaniem platformy sprzedażowej do oczekiwań
użytkowników? Według badań Baymayd Institute najczęstszymi powodami porzucania
koszyków w e-sklepie (średnio aż 67 proc.
transakcji nie zostaje zakończonych) jest konieczność rejestracji, brak przycisku „wstecz”,
co uniemożliwia kontynuowanie zakupów
oraz niemożność edytowania zawartości koszyka. Projektując użyteczność serwisu warto
skorzystać z wiedzy ekspertów z tej dziedziny. Oprócz kompleksowej usługi – obejmującej badania preferencji użytkowników oraz
przygotowanie i testowanie prototypów, ułatwiające wybór optymalnej wersji platformy
sprzedażowej – na rynku dostępne są także
szkolenia i warsztaty, pozwalające właścicielom
e-sklepów poszerzyć wiedzę z tego zakresu.
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