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DB Schenker Logistics
na szczycie klimatycznym

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics, foto: DB Schenker Logistics

Janusz Górski, Prezes DB SchenkerLogistics w Polsce, reprezentował polski biznes
podczas Szczytu Klimatycznego w Warszawie. Panel pt. „Działania na rzecz klimatu
i partnerstwa” był częścią dwudniowego Forum Biznesowego „Caring for Climate”
w ramach Szczytu Klimatycznego COP-19 odbywającego się w dniach 11–22 listopada 2013 r. Panel jako jedyny był poświęcony polskiej perspektywie i inicjatywom
biznesowym podjętym na naszym rynku dla ochrony środowiska.
W wydarzeniu uczestniczył Marcin Koro- ograniczając emisję CO2 i minimalizując zulec – Minister Środowiska. Polski biznes życie zasobów. Projektujemy rozwiązania,
reprezentował m.in. Janusz Górski, pre- które wspierają”….
zes DB SchenkerLogistics w Polsce, który
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jest także członkiem Rady Programowej
Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ,
Global Compact w Polsce – największej ForPOSTA z impetem wchodzi na rynek
na świecie organizacji działającej na rzecz
ÔÔŹrodło: ForPOSTA
Jak powiedział Tomasz Kuśmierki, Prezes Zaodpowiedzialności korporacyjnej i zrówrządu
ForPOSTA i główny udziałowiec firmy:
noważonego rozwoju.
ForPOSTA to firma działająca na rynku od praPrzyszedł
czas na całkowicie nowe i innowacyjwie
13
lat.
Jako
wieloletni
partner
i
podwyDB SchenkerLogistics jest liderem odne
podejście
do usług pocztowych w ramach
konawca
Poczty
Polskiej.
Teraz
przyszła
pora
powiedzialnego biznesu na polskim rynstandardów
zarezerwowanych
dotychczas jena
działalność
w
pełni
autonomiczną
i
samoku, ponieważ od lat konsekwentnie realidynie
dla
najlepszych
firm
kurierskich.
W ciągu
dzielną.
W
poniedziałek
04.11.2013
odbyła
się
zuje zasady zrównoważonego rozwoju.
najbliższych
2-3
lat
firma
zamierza….
konferencja
prasowa,
na
której
władze
firmy
„Zgodnie ze strategią DB Schenker chcemy
być pionierem w zakresie ekologii. Reduku- przedstawiły strategię rozwoju na kluczowym
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jemy negatywny wpływ na środowisko, np. rynku doręczeń pocztowych do 2016 r.
reklama

ISL w nowej siedzibie
ÔÔŹródło: ISL

Firma ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne
Sp. z o.o., integrator i producent regałów automatycznych, w związku z dynamicznym rozwojem i wprowadzaniem nowych usług oraz
własnej produkcji, przeprowadził się do nowej
siedziby w Krakowie. Biurowiec wraz z częścią
magazynowo techniczną mieści się przy ul.
Skrajnej 3B. Oficjalne otwarcie biura odbyło się
4 października 2013r, na które zaproszeni byli
wszyscy pracownicy wraz z rodzinami.
ISL działa na rynku polskim od ponad 12 lat,
specjalizując się w projektowaniu, sprzedaży
i wdrażaniu automatycznych…
WIĘCEJ NA
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DSV Solutions
wzmacnia zespół sprzedaży

ÔÔ Źródło: DSV, foto: DSV

Od listopada br. DSV Solutions powiększyło swój zespół sprzedażowy o kolejną osobę i zupełnie nowe stanowisko. Paweł Jaremczuk, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu,
będzie odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie nowych klientów oraz inicjowanie
i wdrażanie nowych projektów logistycznych.

Kuehne + Nagel nagrodzone
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Operator logistyczny Kuehne + Nagel oraz
dostawca sprężarek i zaworów firma Ventrex
Automotive zostały nagrodzone za innowacje
przez MagnaLogistics Europe (MLE) oraz Autocluster Styria (ACstyria), ramię planowania
logistycznego i zakupów największego Europejskiego regionu w Magna International i sieć
Styrian - ponad 180 firm partnerskich z sektora
motoryzacyjnego.
Wschodnioeuropejska dywizja Kuehne +
Nagel została zwycięzcą w kategorii „Innowacje Procesów” za swój system do monitorowania logistycznego. Nagrody zostały wręczone
podczas trzeciej edycji MagnaLogistics Day
odbywającej się w Leibnitz w Austrii. Kuehne
+ Nagel, której centrala dywizji wschodnioeuropejskich znajduje się w Wiedniu, zwyciężyła
dzięki rozwiązaniom, które zwiększają widoczność kosztów logistycznych, a także obniżają
całkowity koszt łańcucha dostaw.
Kuehne + Nagel założyła centrum logistyki
zintegrowanej do monitorowania i zarządzania całym przepływem ładunków, oraz wdrożyła internetowy system zamówień transportowych dla bazy dostawców...

poprzez pozyskiwanie projektów logistycznych oraz współpracę ze strukturami
globalnymi DSV. Zamierzam skoncentrować się m.in. na wykorzystaniu przewagi
konkurencyjnej polskiego rynku, jako idealnej lokalizacji dla projektów CEE – mówi
Paweł Jaremczuk, Kierownik ds. Rozwoju
Biznesu, DSV Solutions.
Paweł Jaremczuk jest związany z branżą TSL od 2001 roku i posiada bogate
doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie rozwoju biznesu, jak i działalności
operacyjnej w spedycji i transporcie międzynarodowym. Pracował m.in. dla Pekaes, Kühne &Nagel i Rohlig; uczestniczył
też w tworzeniu od podstaw dwóch firm
DSV Solutions, spółka Grupy DSV specja- z branży TSL. Jest absolwentem wydzializująca się z logistyce magazynowej, za- łu transportu Politechniki Warszawskiej,
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mierza tym samym jeszcze agresywniej studiował też inżynierię gospodarczą
przystąpić do walki o nowych klientów. w Brandenburgische Technische UniverDo zadań Pawła Jaremczuka należeć bę- sität w Cottbus w ramach projektu Studzie także wsparcie obsługi przetargów dencki Bank Talentów Volkswagen AG, iPad 2 w nowej ofercie
krajowych i zagranicznych oraz negocjo- ukończył też studia podyplomowe w za- Siódemki na Święta
kresie marketingu i logistyki w warszawwanie kontraktów handlowych.
ÔÔŹródło: Siódemka
Moje cele zakładają dynamiczny roz- skiej Szkole Głównej Handlowej.
wój działalności DSV Solutions w Polsce
Od początku listopada obowiązują nowe za-
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sady Oferty dla Przedsiębiorców połączonej
z platformą 7 Internet Shipping. Klienci, którzy
podpiszą umowę o świadczenie usług kurierskich z Siódemką do 31 grudnia otrzymają
obniżony abonament przez dwa pierwsze cykle rozliczeniowe oraz markowe urządzenie
mobilne - laptop lub tablet (w tym Apple iPad
2) - za 1 zł z darmowym bezprzewodowym internetem Orange.
W ramach oferty klienci mogą tradycyjnie
wybrać jeden z dwóch abonamentów na wysyłkę paczek (300 lub 650 zł). Przez pierwsze
dwa okresy rozliczeniowe obowiązywać będzie abonament promocyjny, który wyniesie
odpowiednio 210 lub 485 zł, co przyniesie
oszczędność nawet do 390 zł. W ramach abonamentów klientom przysługują 16 lub 42 darmowe paczki w miesiącu.
Przedsiębiorcy otrzymują także dostęp do
aplikacji on-line - 7 Internet Shipping. To rozwiązanie oferujące jedne z najbardziej rozbudowanych na rynku opcji zarządzania przesyłkami...

Chronometr wydarzeń
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15 lat projektu pomocy „Ludzie Ludziom”
ÔÔŹródło: UPS, foto: UPS

UPS podsumowuje trwający od 1998 roku projekt pomocy potrzebującym „Ludzie Ludziom”. W okresie tym dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników UPS na całym świecie, udało się zrealizować wiele
społecznych inicjatyw. Budowa pracowni komputerowych w szkołach
podstawowych w najuboższych i odległych regionach Meksyku, Chin
czy Polski to tylko niektóre przykładowe działania UPS w tym zakresie.
Najnowszym projektem w ramach „Ludzie Ludziom”, zrealizowanym
w październiku br. była budowa placówki medycznej „Centro de Salud”
w prowincji Bosencheve w Meksyku.
– Niezależnie od tego czy dostarczamy przesyłki, czy pomagamy lokalnym społecznościom w potrzebie, pasja UPS do niesienia pomocy
i dawania czegoś od siebie jest fundamentem kultury panującej w firmie. W trakcie 15 lat projektu „Ludzie Ludziom”...
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Accenture otwiera
nową siedzibę w Łodzi

ÔÔ Źródło: Accenture

Firma Accenture - globalny lider świadczący usługi z zakresu
konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu rozwija
swoje centrum informatyczne w Łodzi. Firma przenosi się do
nowej siedziby i ogłasza dalsze plany zatrudnienia. W przyszłym roku Accenture Łódź Delivery Center planuje zatrudnić
kolejne 100 osób, a w 2015 roku liczba pracowników może
osiągnąć pół tysiąca. Nowa siedziba firmy to szansa także na
rozwój unikalnych kompetencji i realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów.

Accenture, jeden z globalnych czołowych integratorów systemów informatycznych, rozwija swoje centrum w Polsce. Firma
zajęła 1,7 tys. mkw. w kompleksie biurowym University Business Park w Łodzi, gdzie znajdzie swoje miejsce Accenture Łódź
Delivery Center. „Otwarcie nowej, większej siedziby Accenture
Polska w Łodzi ma na celu konsolidację zespołu i związane jest
z dynamicznym rozwojem firmy. W ciągu trzech ostatnich lat zatrudnienie w łódzkim oddziale wzrosło o prawie 200%. Obecnie
w Łodzi pracuje ok. 220 osób. Kolejne 140 wykonuje zadania
w stolicy” – mówi Witold Rogowski, dyrektor Accenture Delivery
Center Polska.W związku z pozyskiwaniem kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych zadań centrum informatyczne Accenture
oferuje co roku 70-100 nowych miejsc pracy...
WIĘCEJ NA
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Większy samolot
na trasie Lipsk–Katowice/
Pyrzowice–Lipsk
ÔÔŹródło: DHL

DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych,
wprowadza większy samolot na trasie Lipsk-Katowice/Pyrzowice-Kijów-Katowice/Pyrzowice-Lipsk. Od 4 listopada br. międzynarodowe przesyłki lotnicze klientów z południowej
Polski transportuje Boeing 757-200F. To ważne wydarzenie dla całego polskiego rynku
przewozów cargo, tym bardziej, że związane
z uruchomieniem przez DHL Express nowego
połączenia do Kijowa; do tej pory loty wykonywane były wyłącznie na trasie Lipsk-Katowice/
Pyrzowice-Lipsk.
Boeing 757-200F w barwach firmy DHL
Express to największy samolot z dotychczas obsługujących tę trasę, wyróżniający się dużą przestrzenią ładunkową: maksymalna waga brutto
załadunku wynosi około 28 ton. Dla porównania
samolot, który był wykorzystywany 5 lat temu
miał maksymalną wartość załadunku 5 ton. Boeing wykonuje regularne połączenia pomiędzy
największym w Europie centrum przeładunkowym DHL w Lipsku, sortownią przesyłek lotniczych (gateway) zlokalizowaną na lotnisku Katowice/Pyrzowice a Kijowem. Dzięki rozszerzeniu
trasy o Kijów Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice jest lotniskiem tranzytowym, a w odniesieniu do lotniczego transportu eksportowego stanowi pierwszy punkt wejścia na teren Unii
Europejskiej dla towarów z Ukrainy.
WIĘCEJ NA

Na GPW tylko akcje
MLP Group S.A.
ÔÔŹródło: MLP Group SA

W dniu 18 listopada br., na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych,
do giełdowego obrotu wprowadzone zostały
nowo wyemitowane akcje serii C. Tym samym
automatycznie zastąpiły one prawa do akcji
(PDA) serii C, które były notowane od momentu debiutu MLP Group S.A. na GPW.
Akcje serii C wyemitowane przez MLP Group S.A., w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, zostały zarejestrowane przez sąd
oraz przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 18 listopada
2013 r. Tym samym akcje serii C zastąpiły prawa do akcji (PDA) serii C, które były notowane
od momentu debiutu MLP Group S.A. na GPW,
czyli 28 października br. Zamiana przeprowadzona została automatycznie...
WIĘCEJ NA

Dachser podsumowuje
Europejskie Forum Gospodarcze
w Łodzi

ÔÔ Źródło: Dachser, foto: Dachser

Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie
2013, które miało miejsce w dniach 1314 listopada, odbyło się już po raz szósty.
Firma Dachser była jednym ze sponsorów oraz partnerem merytorycznym
i organizacyjnym imprezy. To wydarzenie
gromadzące przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz władz samorządowych, organizowane przez Samorząd
Województwa Łódzkiego, wpisało się już
na stałe w kalendarz istotnych wydarzeń
gospodarczych regionu.
EFG Łódzkie jest inicjatywą cykliczną,
mającą na celu zbudowanieplatformy
wymiany doświadczeń pomiędzyuczestnikami oraz wspieranie przedsiębiorczości. Podczas dwóch dni tegorocznej edycji
Forum odbyło się wiele sesji plenarnych,
salonów branżowych oraz interesujących
wydarzeń towarzyszących. Głównymi tematami były outsourcing oraz funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w dobie
spowolnienia gospodarczego.
Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu
Dachser w Polsce, brał udział m.in. w sesji
plenarnej dotyczącej outsourcingu w Polsce.„Rola outsourcingu w kontekście specjalizacji staje się coraz bardziej znacząca.
Korzyści z przekazania części zadań firmie
zewnętrznej, specjalizującej się w danej
działalności, dostrzega coraz więcej przedsiębiorców w Polsce” – mówił Grzegorz Lichocik. Według niego outsourcing cieszy się

DHL wydała
nową globalną Białą Ksiegę
ÔÔŹródło: DHL

DHL, wiodąca firma dostarczająca usługi logistyczne, wydała nową globalną Białą Księgę
dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów (Maintenance, Repair and Operations - MRO) dla spółek energetycznych. Raport wskazuje, że firmy
z sektora nafty i gazu będą poszukiwać zintegrowanych dostawców, którzy potrafią zapewnić
im kompleksowe rozwiązania łańcucha dostaw.
Zgodnie z Białą Księgą dostawcy usług logistycznych muszą zapewniać globalny zasięg w połączeniu ze znajomością rynków lokalnych. Jako
zaufani partnerzy firmy te muszą jednocześnie
optymalizować koszty i procesy, zapewniać bez-

coraz większą popularnością wśród polskich
przedsiębiorców. „Jednymz czynników, które sprawiają, że przedsiębiorcy interesują
się outsourcingiem logistyki, jest obniżenie
kosztów, ale coraz większe znaczenie ma
również wysoka jakość usług. Sporą wartością dodaną, którą cenią sobie nasi klienci,
jest stosunkowo szybkie wdrożenie nowych
rozwiązań. Jest to możliwe dzięki naszemu
dużemu doświadczeniu oraz zastosowaniu
jednego, wspólnego systemu do zarządzania transportem i logistyką magazynową,
dzięki któremu możemy korzystać z wcześniej sprawdzonych już rozwiązań, nie narażając klientów na zbędne ryzyko” – mówił
Grzegorz Lichocik.
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pieczeństwo i dbać o przestrzeganie przepisów
zarówno w swoich obiektach, jak i poza nimi.
„Przewiduje się, że konwencjonalne wydobycie
ropy naftowej spadnie o pięć procent rocznie.
Wydobycie ze źródeł niekonwencjonalnych jest
bardziej złożone i stosunkowo droższe z perspektywy łańcucha dostaw. W związku z tym klienci
będą wymagać dodatkowego doświadczenia ze
strony zintegrowanych dostawców usług logistycznych, aby sprostać wyzwaniom nowych lokalizacji i technologii. Wnioski raportu wskazują,
że DHL jest dobrze przygotowany, by sprostać
tym wymaganiom, wspierając spółki energetyczne w zyskaniu przewagi konkurencyjnej” mówi Steve Harley, Prezes DHL EnergySector,
DHL Customer Solutions &Innovation.

Chronometr wydarzeń
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Aplikacja STILL EASY
na iPada nagrodzona

ÔÔ Źródło: Still, foto: Still

STILL, czołowy producent wózków widłowych, dołączył do
laureatów prestiżowej nagrody Red Dot Best of the Best, doceniającej najwyższą jakość wzornictwa i funkcjonalności. Jury
wyróżniło aplikację STILL EASY na iPada za wyjątkowy design
i innowacyjny sposób obsługi.

Red Dot Design Award, powstały w 1954 roku, jest jednym z największych konkursów wzornictwa, uznanym na całym świecie
jako potwierdzenie najwyższej jakości i estetyki. Spośród 6800
nadesłanych w tym roku zgłoszeń, międzynarodowy panel ekspertów wybrał laureatów w trzech kategoriach: Product Design,
Design Concept i Communication Design.
Aplikacja STILL EASY, oprócz nagrody
w ostatniej z nich, uhonorowana została
również tytułem Red Dot Best of the Best,
nadawanym najbardziej wyróżniającym
się projektom.
O przyznaniu nagrody zadecydowało
optymalne połączenie wzornictwa i funkcjonalności z wyjątkowo atrakcyjną oprawą wizualną. - Aplikacja STILL EASY na
iPada robi wrażenie swoim minimalistycznym, lecz mimo to…

reklama
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Wyróżnienie
dla Jones Lang LaSalle
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle zdobył tytuł Najlepszej
Firmy Doradczej ogółem w segmencie nieruchomości, a także Najlepszej Firmy Doradczej
w obszarze wynajmu powierzchni w Europie
Środkowo – Wschodniej, w dziewiątej edycji
dorocznego globalnego rankingu Real EstateSurvey, przeprowadzanego przez międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney.
Richard Batten, Członek Zarządu Jones Lang
LaSalle w regionie EMEA, komentuje: “Wyróżnienie ze strony Euromoney jest dalszym potwierdzeniem unikalnej ekspertyzy Jones Lang
LaSalle, jak również głębokiego zrozumienia
rynku oraz potrzeb i oczekiwań naszych klientów”.
Eksperci Euromoney wyróżnili ponadto oddziały Jones Lang LaSalle w Polsce i Chorwacji.
Za najlepsze w naszym kraju uznano zespoły
świadczące usługi z zakresu analizy rynku i doradztwa, a także wycen nieruchomości. Z kolei
Chorwacja została uznana za najlepszy kraj
w kategorii ogólnej, a także w kategorii wynajmu powierzchni, wyceny i badań rynku. Łącznie, w tegorocznej ankiecie Euromoney Jones
Lang LaSalle otrzyma…

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

WIĘCEJ NA

05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl

Maria del Peso Dyrektorem
ds. Komunikacji Grupy GEFCO

ÔÔ Źródło: GEFCO, foto: GEFCO

Maria del Peso dołączyła do Grupy GEFCO, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji Grupy. Zadaniem Marii del Peso będzie opracowanie i wdrożenie strategii
komunikacyjnej, odzwierciedlającej nowe globalne ambicje GEFCO. Jest to odpowiedź na potrzeby, wynikające z przyspieszonego rozwoju geograficznego Grupy
oraz postępującego zróżnicowania jej oferty.
— Cieszę się, że mogę dołączyć do Grupy GEFCO, w kluczowym momencie jej
rozwoju. GEFCO dysponuje wyjątkowymi
atutami – niezwykle profesjonalnymi zespołami i siecią oddziałów na całym świecie. Dzięki temu zajmuje pozycję lidera
w zarządzaniu łańcuchem dostaw swoich
klientów, wymagających coraz większej
szybkości, płynności i niezawodności
usług – mówi Maria del Peso.
W latach 2007-2013, Maria del Peso
pełniła funkcję Wiceprezes ds. Komunika-

cji w Grupie Thales. Była odpowiedzialna
między innymi za komunikację pionu Systemów Obronności i Bezpieczeństwa C41.
Rozpoczęła karierę w 1995 r., pracując
dla grupy Veolia Environment. Przez sześć
lat zajmowała różne stanowiska – w dziale zasobów ludzkich, dziale prawnym,
a potem w dziale komunikacji, zarówno
we Francji, jak i za granicą. W latach 20052007 pełniła funkcję…
WIĘCEJ NA

Nowy Dyrektor Sprzedaży
w DB Schenker Logistics

ÔÔ Źródło: DB SchenkerLogistics, foto: DB SchenkerLogistics

Od 21 października 2013 roku stanowisko Dyrektora Sprzedaży w DB Schenker Logistics Polska objął Wojciech Brzuska.Wojciech Brzuska ma 18 lat doświadczenia
w sprzedaży, w tym 11 w branży logistycznej. Pracował między innymi jako Szef
Sprzedaży w przedsiębiorstwie z branży FMGG, a przez kolejne 3 lata był Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży w firmie, będącej czołowym dostawcą artykułów biurowych i produktów wyposażenia biur.
Od 2002 roku Wojciech Brzuska związa- Sieci Międzynarodowej i Wiceprezesa Zany jest z branżą logistyczną. Rozpoczynał rządu w jednej z firm logistycznych dziaw niej pracę na stanowisku Zastępcy Dy- łającej na naszym rynku. Do jego zadań
rektora Sprzedaży Spedycji Międzynaro- należało m.in. tworzenie sieci transportu
dowej, następnie pełnił funkcję Dyrektora drobnicowego w Regionie Centralnej
i Wschodniej Europy.
W DB Schenker Logistics Wojciech
Brzuska odpowiada za optymalizację
rozwiązań w zakresie sprzedaży. Jego
celem jest utrzymanie wysokiej satysfakcji klientów, dostarczanie efektywnych
rozwiązań logistycznych, dopasowanych
do różnych branż i rynków. Wojciech
Brzuska jest absolwentem anglistyki
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych
studiów MBA w Warszawie i Poznaniu.
W wolnych chwilach chętnie podróżuje,
poznaje inne kultury oraz nowych ludzi.
Czynnie uprawia sport, m.in. bierze aktywny udział w półmaratonach.

Siódemka
przedsiębiorstwem
Fair Play 2013

ÔÔ Źródło: Siódemka

Firma kurierska Siódemka została wyróżniona Tytułem i Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 w XVI edycji
Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości. Wyróżnienie potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje
z klientami i partnerami. Uroczysta gala
wręczenia nagród odbędzie się 6 grudnia
w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

Laureaci programu to firmy z całej Polski, które oprócz sukcesów biznesowych,
dbają także o sposób, styl i rzetelność
prowadzonej działalności. Program weryfikuje firmy w dwustopniowym procesie,
w skład którego wchodzi m.in. drobiazgowy audyt wewnątrz przedsiębiorstwa.
– Dla nas to wyróżnienie jest przede
wszystkim powodem do dumy – mówi
Marcin Kruszyński, PR Manager w Siódemce. - Szczególnie jeśli weźmiemy pod
uwagę specyfikę tak trudnej branży, jaką
są usługi kurierskie. Kolejne z rzędu wyróżnienie w programie, który w sposób
całkowicie niezależny i obiektywny „prześwietla” firmę i ocenia sposób prowadzenia przez nią działalności gospodarczej,
jest potwierdzeniem, że dobrze wykonujemy swoją pracę i znamy się na tym, co
robimy.
WIĘCEJ NA
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DHL chroni przyrodę

ÔÔ Źródło: DHL, foto: DHL

Organizacja pozarządowa Panthera podpisała umowę z firmą
DHL Express na przewóz i dystrybucję sztucznych futer lampartów do Republiki Południowej Afryki do wykorzystania w tradycyjnych ceremoniach Shembe.
DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, podpisała umowę
z organizacją Panthera, wiodącą na świecie organizacją zajmującą się ochroną wielkich kotów, na przewóz sztucznych futer
lampartów do Afryki w ramach ochrony tego zagrożonego gatunku, którego futro noszone jest jako strój ceremonialny przez
członków kościoła Shembe w Południowej Afryce. W imieniu
organizacji Panthera DHL będzie w ramach umowy zawartej aż
do maja 2015 r. za darmo przewozić sztuczne futra z lamparta
z Chin do RPA.
Charles Brewer, dyrektor zarządzający firmy DHL Express Sub-SaharanAfrica powiedział: „Ochrona przyrody jest bardzo ważnym problemem w Afryce, również dla DHL. Ludzie czują dużą sympatię do „wielkiej piątki” afrykańskich zwierząt…”
WIĘCEJ NA

Nowe oblicze
wózków używanych STILL!

ÔÔ Źródło: Still

ÔÔŹródło: Prologis

dwa nowe pojazdy przypada jeden używany – tłumaczy Marco Riewe, Szef Działu Wynajmu i Wózków Używanych STILL
GmbH. – Każdego roku liczba odnowionych wózków widłowych sięga…

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
spotkał się wczoraj z 250 studentami poznańskiej Wyższej Szkoły Logistyki i uczniami zaprzyjaźnionych z uczelnią szkół, na wykładzie
poświęconym branży nieruchomości magazynowych oraz rozwojowi działalności firmy
deweloperskiej.
Bartosz Mierzwiak, Senior Vice President,
Market Officer Prologis w Polsce, przybliżył
słuchaczom specyfikę funkcjonowania…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Duże zainteresowanie klientów używanymi wózkami widłowymi sprawia, że oferta
odnawiania pojazdów staje się coraz bardziej popularna. Wykorzystując ten ogólnoeuropejski trend, firma STILL postanowiła wybudować w Mrowinie k. Poznania
Europejskie Centrum Odnawiania Wózków.
Nowy obiekt stanowi jednocześnie nową
siedzibę Działu Wózków Używanych STILL
Polska.W ostatnich latach w przemyśle rośnie znaczenie rynku wtórnego pojazdów
i maszyn. Zyskuje on popularność również
w przypadku wózków widłowych.
– Pod względem sprzedaży na każde

Prologis uczy
przyszłych logistyków

Nowy rzecznik prasowy
Grupy Interroll

ÔÔ Źródło: Interroll, foto: Interroll

Grupa Interroll ma nową rzeczniczkę. Petra Müller jest odpowiedzialna za kontakty
dla przedstawicieli mediów i przedstawicieli rynku kapitałowego na całym świecie.
Jednym z zadań będzie raportowanie do JensKarolyi, wiceprezesa ds. marketingu
korporacyjnego.
Petra Müller przejmuje po raz pierwszy
funkcję rzecznika: „Interroll posiada zdefiniowaną jasną koncepcję, że chcę dalej ją
kształtować. W celu zwiększenia publicznego postrzegania firmy jako wiodącego dostawcy kluczowych produktów dla logistyki wewnętrznej, będziemy pokazywać się,

oprócz prasy handlowej, prasie biznesowej,
w innych nośnikach informacji”.
Jens Karolyi powiedział: „Chcemy wyjść
na naprzeciw i wzmocnić strategię komunikacyjną, z innymi grupami…”
WIĘCEJ NA

Chronometr wydarzeń

7

FM Logistic
z nagrodą 3PL

Siódemka Głównym Partnerem
Logistycznym Vive Targi Kielce

ÔÔ Źródło: FM logistic

ÔÔ Źródło: Siódemka

Każdego roku, celem tej ceremonii, zorganizowanej przez Eyefortransport, jest
wyróżnienie usługodawców logistycznych, którzy, dzień po dniu, pracują, aby
organizować i dostarczać swoim klientom doskonałe usługi logistyczne i zawsze oferować im szerszy zakres usług
o wartości dodanej.
Firma FM Logistic został oceniona
przez panel 17 branż w kategorii Detalicznego Łańcucha Dostaw [z ang. „Retail Supply Chain”]. Ostatecznie to klienci
w Europie, firmy przemysłowe i detaliści
ukoronowali firmę FM Logistic mianem
najlepszego dostawcy usług logistycznych w kategorii Detalicznego Łańcucha
Dostaw.
„Otrzymanie tej nagrody to zaszczyt dla
FM Logistic. Wybranie nas spośród naszych
kolegów jako najlepszego wykonawcy
usług 3PL w kategorii Detalicznego Łańcucha Dostaw wskazuje na zaufanie naszych
klientów i na to, że doceniają wysoką jakość
naszych usług oraz ciągły wzrost ich jakości” oświadcza, Jean-Christophe Machet
- dyrektor generalny FM Logistic.

w strategię działań PR-owych Siódemki
ukierunkowanych na budowę trwałych

Podczas oficjalnej ceremonii, która od- Firma kurierska Siódemka od lat aktywnie wspiera polski sport. Obecnie spółka jest
była się w dniu 13 listopada w hotelu sponsorem tytularnym ekstraklasowej drużyny siatkarskiej kobiet z Legionowa i zeSteigenbergerAirport w Amsterdamie społu rajdowego Siódemka Rally Performance Team.
w ramach 11. edycji Europejskiego Jest także wieloletnim partnerem jednej i wzajemnie korzystnych relacji z partneraSzczytu 3PL, firma FM Logistic została z najstarszych imprez rajdowych na świe- mi – mówi Marcin Kruszyński PR Manager
przez klientów określona mianem naj- cie – Rajdu Polski. W sezonie 2013/2014 Siódemka S.A. – Nawiązanie współpracy
lepszego dostawcy usług logistycznych będzie też Głównym Partnerem Logistycz- z Vive Targi Kielce to kolejne potwierdzew kategorii sektora Detalicznego Łańcu- nym najlepszej polskiej drużyny w piłce nie, że nasze zaangażowanie i wspieranie
ręcznej – Vive Targi Kielce.
polskiego sportu ma charakter programocha Dostaw.
Sponsoring sportowy jest wpisany wy, a nie jednorazowy.
WIĘCEJ NA

InPost i RUCH
podpisały umowę o współpracy

ÔÔ Źródło: InPost

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce oraz RUCH S.A – przedsiębiorstwo z ogromnymi tradycjami i jeden z czołowych dystrybutorów prasy – nawiązały porozumienie o współpracy. Dzięki kooperacji klienci kiosków RUCHu będą
mogli w jednym miejscu zakupić gazetę, czy bilety komunikacji miejskiej, jak również skorzystać z oferty usługi pocztowej i odebrać awizowaną przesyłkę.
Odbiór awizowanej przesyłki InPost będzie docelowo możliwy w 2000 własnych placówkach RUCHu oraz około 3000 punktach partnerskich RUCH na terenie całego kraju.
Usługa InPost będzie uruchamiana w poszczególnych placówkach sukcesywnie, a jednostki zostaną oznaczone logotypami InPost. Tym samym sieć InPost zostanie rozszerzona do 6700 punktów.
Dotychczas w asortymencie saloników i kiosków RUCHu znajdował się m.in. szeroki wybór tytułów prasowych, artykułów spożywczych oraz doładowań telefonicznych. Została też uruchomiona ciesząca się dużą popularnością klientów usługa
„Paczka w Ruch’u”. Kooperacja z InPost to pomysł na rozszerzenie oferowanej gamy
usług, a tym samym powrót do tradycyjnych relacji łączących usługi kolportażu korespondencji i prasy.
WIĘCEJ NA

UPS gotowy do szczytu paczkowego

ÔÔ Źródło: UPS

UPS potwierdza swoje pełne przygotowanie do zbliżającego się szczytu paczkowego, który rozpocznie się na początku grudnia.
W samych Stanach Zjednoczonych firma zatrudni dodatkowo ok. 55 tys. pracowników sezonowych. W Polsce, rozpoczęte już
w połowie września planowanie dotyczące okresu świątecznego zakłada również zatrudnienie dodatkowych osób. Ponadto
w celu zagwarantowania dostarczenia przesyłek świątecznych na czas UPS, przyjmuje tzw. strategię „wszyscy na pokład”. Oznacza to, że zarówno kierownictwo, jak i personel administracyjny są gotowi, by pomagać w działaniach operacyjnych w tych
najtrudniejszych dniach.
W roku 2012, w rekordowym dniu, który
przypadł 20 grudnia, UPS dostarczył na
całym świecie około 28 milionów przesyłek, tj. 80% więcej niż wynosi średnia
dzienna w firmie. Spodziewając się jeszcze większej liczby paczek w roku bieżącym UPS, na każdym z rynków lokalnych,

w tym także w Polsce, już we wrześniu
przeprowadza specjalne planowanie operacyjne dotyczące okresu świąt.
– Nasze przygotowania biegły dwutorowo: logistycznie i komunikacyjnie.
Oszacowaliśmy m.in. czy sprzęt jakim dysponujemy jest wystarczający. W tym pla-

nowaniu dużą rolę pełnią nasze oddziały
oraz podwykonawcy, centra dystrybucyjne i kurierzy, od których wymagamy zabezpieczenia wszystkiego co może mieć
wpływ na terminowe dostarczenie…
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PSTM nowym członkiem FEM

ÔÔ Źródło: PSTM

W dniu 20 listopada 2013 r. Walne Zgromadzenie European Federation of Material Handling
(FEM), jednogłośnie zatwierdziło wniosek, o członkostwo Polskiego Stowarzyszenia Techniki
Magazynowej (PSTM). Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem FEM, co można sprawdzić
na stronie www.fem-eur.com/index.php/associations_poland/en/, i będzie brało czynny udział
w pracach FEM. Nasze starania o członkostwo zakończyły się pełnym sukcesem, a powołany w tym celu komitet stowarzyszeniowy zrealizował postawione cele.
W sierpniu Stowarzyszenie zostało jednogłośnie przyjęte do European Racking
Federation (ERF), nadrzędnej w Europie
organizacji branży systemów regałów magazynowych. Cieszy uznanie kompetencji
naszych członków (www.erfed.org/members/524aad381a027/PSTM) oraz pozytywna ocena polskiego rynku producentów
i dostawców, przez naszych europejskich
partnerów. W ramach współpracy z ERF,
przewodniczący komitetu technicznego
ds. regałów magazynowych w PSTM, dr
inż. Rafał Dalewski, rozpoczął współpracę
z dwiema grupami roboczymi ERF, w zakresie modyfikacji kształtu norm Europejskich z obszaru regałów magazynowych.
Tym samym polska organizacja branżowa
uzyskała efektywne narzędzie wpływu na

kształt normalizacji europejskiej, oddziałującej także na krajowy rynek producentów, dostawców oraz użytkowników urządzeń do składowania.
Tak więc w krótkim czasie, Stowarzyszenie zostało przyjęte do dwóch liczących się na rynku europejskim, organizacji
technicznych, o szerokich kompetencjach
doradczych we władzach ustawodawczych Unii Europejskiej oraz wpływie na
kształt normalizacji europejskiej. Delegowani przez Stowarzyszenie specjaliści,
będą aktywnie brać udział w tworzeniu
nowych jakościowo regulacji, w branży
regałów magazynowych oraz obszarach
dotyczących logistyki wewnętrznej.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej zostało założone 2 lutego

2012 r. w Poznaniu, przez grupę 20 osób
związanych z branżą gospodarki magazynowej. Członkowie PSTM posiadają
duże kompetencje i reprezentują producentów oraz dostawców sprzętu i wyposażenia magazynowego. Działalność Stowarzyszenia, aktywnie wspierają firmy,
liczące się na polskim rynku dostawców
i producentów wyposażenia magazynowego. Członkostwo PSTM w europejskich organizacjach o podobnym profilu
działalności, zapisane jest w statucie Stowarzyszenia, którego działalność, nastawiona jest na podnoszenie jakości usług,
bezpieczeństwa i innowacyjności, w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego.
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Nieruchomości
Top 4 wózków
komercyjne w Europie widłowych
Wolumen obrotów w ujęciu rocznym wzrósł o 20,4% do w październiku

ÔÔ Źródło: Cushman& Wakefield

149,3 mld euro – najwyższego poziomu od 5 lat. W skali
kwartalnej wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła o 5,1%
do 35,9 mld euro. Utrzymuje się rosnące zainteresowanie nowymi rynkami przy wzroście optymizmu. W trzecim kwartale
wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości
handlowych spadła o 10%, natomiast na rynku nieruchomości
magazynowych wzrosła o 19%.W ostatnim kwartale roczny
wolumen obrotów może wzrosnąć do 145 mld euro.

Z najnowszego badania rynków kapitałowych przeprowadzonego przez firmę Cushman& Wakefield wynika, że wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych
w trzecim kwartale 2013 r. wzrosła o 17,7% w porównaniu z tym
samym okresem ubiegłego roku. Pod tym względem był to najlepszy trzeci kwartał od początku kryzysu w 2007 r.
Jan WillemBastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie EMEA w firmie Cushman& Wakefield, powiedział: „Tempo
ożywienia aktywności inwestycyjnej w sektorze nieruchomości komercyjnych jest szybsze niż przewidywano. Najpierw odnotowano
wzrost zainteresowania drugorzędnymi rynkami głównymi, następnie miastami z rynków pierwszorzędnych w Europie Południowej, których inwestorzy wcześniej unikali , a obecnie obserwujemy
coraz silniejszy popyt na drugorzędne aktywa lepszej jakości w najlepszych miastach”.
Rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne
w regionie EMEA
Inwestorzy nadal najbardziej interesują się nieruchomościami na głównych rynkach europejskich, o czym świadczy silny
wzrost aktywności inwestycyjnej w trzecim kwartale we Francji
i Wielkiej Brytanii oraz jej wysoki, stabilny poziom w Niemczech.
Udział tych trzech państw w łącznych obrotach wzrósł z 57%
w drugim kwartale do prawie 65%. Jednak szereg inwestorów
chętnie podejmuje większe ryzyko poszukując okazji inwestycyjnych na coraz to innych rynkach. Wskazuje na to wzrost wartości
transakcji inwestycyjnych w Europie Wschodniej w pierwszym
kwartale o 167% przy spadku dla całego rynku o 26% w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost obrotów w Europie Południowej w drugim kwartale o 101% przy wzroście ogółem na
poziomie poniżej 2%, a następnie wzrost wolumenu transakcji
w Europie Środkowej w trzecim kwartale o 179% przy wzroście
łącznych obrotów na rynkach o 5%”.

ÔÔ Źródło: Redakcja

W październiku zainteresowanie ofertami na portalu było
jak zawsze zróżnicowane, sumarycznie notowany jest spadek
wejść w oferty o 4% zmniejszyła się liczba kliknięć, których
zanotowano 9529. Zainteresowanie publikowanymi ofertami
wózków widłowych w październiku notuje 6% wzrost, kliknięto 2604 razy, w stosunku do poprzedniego miesiąca, to jest
nominalnie o 157 wejść więcej.
Na rynku jest pewne ożywienie, co jak widać przekłada się na
dane statystyczne, niemniej, nie jest to stan, jaki był przed kryzysem, o czym wszyscy wiemy. Czwarty kwartał, to zawsze okres
wzmożonych zakupów inwestycyjnych w branży logistycznej,
październikowe dane zdają się być takim sygnałem, większej
aktywności w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.
Październikowy ranking Top 4 przedstawia się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 października , zajęła oferta „Wózek widłowy elektryczny BT C3E160 Duplex” z ilością 73 wejść
w ofertę.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4, oferta „Wózek dyszlowy
z masztem – ALTO PSH 200 SD TFV” z wynikiem 53 wejść.
3. Trzecie miejsce w rankingu, zajęła oferta Nowoczesny wózek
Nissan DX 15, która zanotowała 45 wejść.
4. Na czwartym miejscu Top 4 września, uplasowała się oferta
Wózki Hyster „Reach Truck” z ilością 43 wejść w ofertę.
Po raz pierwszy w rankingu Top 4 wózków widłowych, na czele jest oferta wózka używanego, z dość dużą różnicą do drugiej
oferty w rankingu. Październik jest pierwszym miesiącem IV
kwartału, okresu w którym najwięcej się sprzedaje, jeżeli chodzi
o branżę logistyczną. Dane historyczne z roku ubiegłego wskazują na największe zainteresowanie ofertami w listopadzie, spodziewać się wiec należy zwiększonej aktywności w najbliższych
miesiącach.
WIĘCEJ NA

Ożywienie na rynku leasingu
ÔÔŹródło: EFL

Wyniki wypracowane przez firmy leasingowe,
w okresie od stycznia do września 2013 roku,
pokazują utrzymującą się tendencję ożywienia
obserwowanego na rynku leasingu. Wzrost PKB
oraz dobre sygnały płynące ze strony sektora
MŚP wzmacniają te rezultaty i pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące.
Dzięki rezultatom osiągniętym w segmencie samochodów, firmy
zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu w ciągu trzech pierwszych
kwartałów 2013 roku wypracowały 6,9-procentowy wzrost na rynku
ruchomości (w okresie styczeń–wrzesień wartość ruchomości jakie sfinansowano wyniosła 23.253,4 mln zł). W tym samym czasie rynek nieruchomości odnotował 45,9 proc. wzrost (1.094,6 mln zł)…”

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Top 4 regałów
w październiku

ÔÔ Źródło: Redakcja

Zainteresowanie ofertami regałów w październiku nieco zmalało, jednak 2113 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań to bardzo dobry wynik. Analizując ostatnie miesiące,
to oferty regałów otrzymują się na wysokim poziomie zainteresowania, ponad dwa tysiące wejść w miesiącu, jest bardzo
znacząca informacją. Rynek powierzchni magazynowych odbudowuje się, deweloperzy budują nowe obiekty, sporo jest
również powierzchni nie wynajętej, a są to powierzchnie klasy
A, które tylko czekają na najemców.
To wysokie zainteresowanie może świadczyć o poszukiwaniach
potencjalnych inwestorów powierzchni magazynowej. Październik jest miesiącem kontynuacji wzrostu dla regałów, automatycznych (88%), karuzelowych (4%), ruchomych (30%), wjezdnych (1%), paletowych (6%)i określane mianem „inne” (19%),
natomiast regały grawitacyjne (-5%), wspornikowe (-5%), windowe (-27%)i półkowe (-19%) zanotowały spadek zainteresowania.
1. Pierwsze miejsce, w rankingu Top 4 regałów zajęła oferta Regał półkowy Midi Rack®, z ilością 110 wejść.
2. Miejsce drugie w Top 4 regałów, zajęła oferta „Regały paletowe - Dexion Wąski korytarz P90”, z liczbą 80 wejść.
3. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 regałów zajmuje oferta
„Regały wjezdne DEXION Deepstor P90”
WIĘCEJ NA

Top 4 opon
do wózków widłowych
w październiku

Top 4 baterii
trakcyjnych
w październiku

ÔÔ Źródło: Redakcja

W październiku zanotowano spadek w ilości wejść w oferty
baterii trakcyjnych, nominalnie liczba wejść zmniejszyła się
o 199 kliknięć, osiągając 1871 wejść w październiku. Systematycznie zwiększa się oferta baterii na portalu, dochodzą nowe
oferty, mają więc klienci wybór i mogą odpowiednią baterię
do swojego sprzętu dobrać. Właściwie dobrana bateria do odpowiednich warunków pracy sprzętu jest kluczem do efektywnej eksploatacji.
Oferta baterii na portalu pochodzi od sprawdzonych dostawców, liderów rynku, którzy służą pomocą w doborze odpowiednich baterii do posiadanych urządzeń. Każdy miesiąc przynosi
nowe wyniki w rankingu, nie ma baterii, która zajmowałaby cały
czas czołowe miejsce. Świadczy to zróżnicowaniu potrzeb, a także lojalności do marek, które użytkownicy eksploatują.
Top 4 października, ofert baterii trakcyjnych przedstawia się
następująco:
1. Pierwsze miejsce w październikowym Top 4 baterii trakcyjnych zajęła oferta Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA,
z wynikiem 111 wejść.
2. Na drugim miejscu w Top 4 baterii jest oferta „Akumulatory
Hoppecketrak®air” z ilością 93 wejść w ofertę.
3. Trzecie miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła oferta „Standardowy szereg EPzS EXIDE” z ilością 81 wejść.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta „HoppeckeTrak® bloc – Bezobsługowe baterie blokowe”, z ilością 75 wejść
w ofertę.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Redakcja

W październiku, w oferty opon do wózków widłowych kliknię- Zysk i przychody PEKAES mocno w górę
to 633 razy, nominalnie jest to o 188 wejść mniej niż w po- ÔÔŹródło: PEKAES
W III kw. 2013 r. Grupa PEKAES zwiększyła zysk
przednim miesiącu. To spory spadek, największy procentowy
netto o 146% rok do roku, do 5,18 mln zł, przy
spadek zanotowały oferty opaski amortyzujące 39% (o 58 klikwzroście przychodów o 12,1%, do 146,4 mln
nięć mniej), drugi pod względem wielkości spadek zanotowały
zł. Mocno wzrosły także wynik EBITDA oraz
oferty opon pneumatycznych 31% (o 103 kliknięć mniej), najwskaźniki rentowności. To kolejny kwartał,
w którym PEKAES udowadnia, że dopasował
mniejsze straty miały oferty opon superelastycznych 8% (27
swój model operacyjny do potrzeb rynku
kliknięć mniej).
Spore wahania koniunktury, w ostatnich trzech miesiącach, zanotowała ta grupa produktowa, która od początku roku przez
siedem miesięcy, notowała cały czas wzrost. Miejmy nadzieję,
że było to chwilowe zawahanie i spadek, a listopad przyniesie
pozytywne zmiany.
W październiku kolejność w Top 4 opon do wózków widłowych była następująca:
1. 1. Pierwsze miejsce w Top 4 opon października, zajęła oferta
„Opony antystatyczne Solideal Magnum Anti-Static NM Grey”,
która zarejestrowała 63 wejścia.
2. 2. Drugą pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta opony „SolidealEcomatic TR” z wynikiem 57 wejść w ofertę.

i znalazł się na ścieżce dynamicznego wzrostu.III kwartał 2013 roku był kolejnym z rzędu, w którym PEKAES, czołowa polska firma logistyczna, osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe.
Mocny wzrost wszystkich kluczowych wskaźników – zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym - to efekt konsekwentnie realizowanej
strategii mającej na celu uwolnienie potencjału spółki i zwiększenie jej
wartości dla akcjonariuszy.
• 5,18 mln zł zysku netto w III kw., wzrost o 146% r/r
• Wynik EBITDA wzrósł o 58%, do 6,8 mln zł w tym samym okresie
• Wzrost przychodów w III kw. o 12,1% r/r ,do 146,4 mln zł
• Grupa poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności
Od lipca do końca września 2013 r. Grupa zwiększyła przychody,
o 12,1%, do 146,4 mln zł, w porównaniu z tym samym…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Top 4 przenośników
w październiku

Warszawski
rynek handlowy

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Utrzymujące się zainteresowanie najemców i deweloperów,
niski wskaźnik powierzchni niewynajętej oraz jeden z najniższych wśród polskich aglomeracji poziom nasycenia powierzchnią handlową, potwierdzają potencjał warszawskiego
rynku.
Firma doradcza Jones Lang LaSalle opublikowała raport „Warszawski rynek nieruchomości” po III kw. 2013 r. Analizie poddano
sektor biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy oraz mieszkaniowy, a całość uzupełniono o ekspertyzę inwestycyjną oraz
dane dotyczące infrastruktury. Poniżej najważniejsze wnioski
płynące z raportu, dotyczące rynku handlowego w Warszawie.
Anna Wysocka, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, Jones Lang LaSalle, komentuje: „Dynamiczny rozwój
nowych dzielnic mieszkaniowych oraz poprawa infrastruktury drogowej kreują nowe lokalizacje handlowe i generują zapotrzebowanie na kolejne projekty, takie jak m.in. Galeria Wilanów i Galeria Białołęka, których celem jest rozszerzenie oferty w danym regionie oraz
poprawa komfortu życia mieszkańców. Nowym projektom sprzyja
także jeden z najniższych wśród polskich aglomeracji poziomów
nasycenia powierzchnią handlową, przy jednocześnie najwyższej
sile nabywczej mieszkańców. O atrakcyjności warszawskiego rynku handlowego świadczy również utrzymujące się zainteresowanie
najemców. Z raportu Jones Lang LaSalleRetail Destination Europe
wynika, że Warszawa pod względem atrakcyjności dla międzynarodowych sieci handlowych wyprzedza m.in. Sztokholm, Lyon czy
Kopenhagę. Równolegle na znaczeniu zyskują małe, osiedlowe
centra convenience oraz rozwijające się warszawskie ulice handlowe -z planowanymi rewitalizacjami takich obiektów jak Three
CrossesSquare 10/14 czy budynku CEDET w Alejach Jerozolimskich
- których oferta skierowana jest nie tylko do turystów, ale i osób preferujących inny niż w galeriach handlowych styl zakupów”.

ÔÔ Źródło: Redakcja

W październiku oferty przenośników zanotowały spadek zainteresowania,w oferty kliknięto 378 razy, nominalnie to 93
wejścia mniej niż miesiąc wcześniej. 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 okres intensywnych pików w magazynach i sieciach handlowych, a do takich prac przenośniki nadają się znakomicie.
Kolejność w Top 4 przenośników przedstawiała się w październiku następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników października, z ilością 72 wejść, zajęła oferta „Grawitacyjne elastyczne przenośniki UNI-FLEX™ wykorzystujące roleczki”.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, z liczbą 61
wejść w ofertę.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4,zajęła oferta „Grawitacyjne,
elastyczne przenośniki UNI-FLEX™”, z ilością 41 wejść.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników, jest oferta „Przenośnik UNI-FLEX UFP/ROS/0600/17.50”, z liczbą 26 wejść,
w ofertę.
Przenośniki UNI-FLEX zajmują czołowe miejsca, gdyż stanowią najliczniejszą reprezentację tej grupy produktowej. Zapewne dlatego, że nie ma jeszcze zbyt dużego wyboru na portalu,
powoli inni dostawcy przekonują się do publikacji swoich ofert.
Portal nie jest miejscem sprzedaży produktów, a jedynie źródłem pozyskania informacji o nich…
WIĘCEJ NA

MLP Group S.A.
poprawia wyniki

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: MLP Group

MLP Group S.A. opublikowało skonsolidowane
wyniki za trzy kwartały br. Obroty w tym okresie wzrosły r/r o 9,2% do 69 mln zł. Deweloper
powierzchni magazynowych powiększył portfel wynajmowanych nieruchomości o 20%.
Zarząd MLP Group S.A. spodziewa się dalszego
dynamicznego rozwoju skali działania.
O 9,2% do blisko 69 mln zł wzrosły przychody MLP Group S.A. w pierwszych dziewięciu
miesiącach br. w porównaniu do tego samego
okresu poprzedniego roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
od stycznia do września 2013 r. wyniósł 55 mln
zł, względem 25,9 mln zł rok wcześniej. Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miał zysk
z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który w pierwszych trzech kwartałach
br. wyniósł nieco ponad 29 mln zł.
WIĘCEJ NA
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Przez internet jest szybciej, wygodniej i taniej

Grupa Integer.pl –
wyniki za III kwartał
2013

ÔÔŹródło: Poczta Polska

ÔÔ Źródło: Integer

Grupa Integer.pl – druga co do wielkości grupa pocztowa
w Polsce, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy
oraz właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych PaczkomatówInPost – wypracowała w III kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 85,23 mln zł,
co oznacza wzrost o 26,5% względem analogicznego okresu
w roku ubiegłym.
Spółka odnotowała 7,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto,
czyli o ponad 98% więcej niż w III kwartale 2012.
Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w III kwartale 2013 roku
wyniósł 14,73 mln zł, zaś zysk operacyjny EBIT 9,25 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach 2013 roku Grupa Integer.pl osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 239,71 mln zł…

Internet znacząco zmienił relacje pomiędzy usługodawcami
i ich klientami. W wielu branżach widać, że klienci chętnie korzystają z tego kanału. Według badania Polak 3.0 [1] wykonanego dla Poczty Polskiej przez Homo Homini
wynika, że 41 proc. płacących rachunki preferuje internetowy kontakt
z usługodawcami.
Z tej grupy aż 67 proc. respondentów komunikuje się w ten sposób
z dostawcami internetu, 60 proc. z bankami, 44 proc z firmami telekomunikacyjnymi, a 36 proc. z operatorami pocztowymi.
– Internet przyniósł prawdziwą rewolucję w bankowości. Dziś trudno sobie wyobrazić sytuację, jaka w bankach panowała jeszcze na początku poprzedniej dekady. Żeby wysłać przelew czy wykonać inną
czynność trzeba było osobiście udać się do oddziału. Dziś większość
klientów pojawia się tam sporadycznie, a placówki coraz częściej pełną
funkcję sprzedażową i reprezentacyjną. Model oparty tylko o placówkę
został zastąpiony przez rozwiązanie mieszane, gdzie podstawowym narzędziem komunikacji stał się internet. Placówki pozostały jako narzędzie wsparcia sprzedaży lub miejsce, gdzie docierają klienci, którzy…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
r eklama

Top 4 systemów
Globalny handel
Auto ID w październiku na fali

ÔÔ Źródło: Redkacja

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

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.
Kolejność w Top 4 października przedstawiała się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top4 października, zajęła oferta „Terminal Motorola MC3090” – 37 wejść.
2. Na drugiej pozycji znajduje się oferta terminalu mobilnego
„Motorola/Symbol MC9090-G” z ilością 31 wejść w ofertę.
3. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 na portalu zajęła oferta
„ZEBRA 110PAX3” z ilością 30 wejść.
4. Na czwartej pozycji znajduje się oferta komputera mobilnego Motorola MC 65 z ilością 25 wejść w ofertę.
Produkty z grupy systemów Auto ID nie są najliczniejszą grupą. Portal oferuje niewielką jego część, powoli jednak zwiększa
się liczba produktów i ich wybór. Zależy to od aktywności samych
dostawców, którzy wstawiają swoje oferty. Wiedza o zainteresowaniu tymi produktami jest bardzo cenna, w zestawieniu z danymi
sprzedażowymi firmy pozwala na kształtowanie działań marketingowych. Ranking jest swoistym barometrem zainteresowania produktami na rynku. Ilość danych nie pozwala na jednoznaczne określenie trendów, ale w połączeniu z danymi firm daje obraz rynku.

Konkurencja wśród europejskich portów, rośnie rola Gdańska
Możliwości przeładunkowe światowych portów kontenerowych wzrosły z 90 milionów TEU[1] w 1990 r. do 590 milionów
TEU w 2012 r., co oznacza wzrost o 550%. Szacuje się, że możliwości przeładunkowe portów europejskich mogą wzrosnąć z 95
milionów TEU w 2012 r. do około 150 milionów TEU w roku 2030,
czyli o kolejne 50%. Rozmiary statków kontenerowych stale rosną, obecnie najnowocześniejsze używane jednostki są w stanie
pomieścić do 18 000 TEU. Większe statki będą transportować
większą część ładunków do ograniczonej liczby portów, ponieważ tylko 20 europejskich portów posiada nabrzeża głębokowodne zdolne do obsługi jednostki o takich rozmiarach.Wśród
nich znajduje się jeden polski port – w Gdańsku (terminal DCT
– DeepwaterContainer Terminal). Pozostałe to: Aarhus (Dania),
Algeciras (Hiszpania), Antwerpia (Belgia), Barcelona (Hiszpania),
Brema (Niemcy), Cagliari (Włochy), Felixstowe (Wielka Brytania),Genua (Włochy), GioiaTauro (Włochy), Göteborg (Szwecja),
Hamburg (Niemcy), JadeWeser Port (Niemcy), Hawr (Francja),
London Gateway (Wielka Brytania), Marsaxlokk (Malta), Rotterdam (Holandia), Southampton (Wielka Brytania)…

W październiku lekki spadek w ofertach systemów Auto ID, początek czwartego kwartału nie zapowiada się obiecująco. Kolejny raz na czele Motorola MC 3090, to bez wątpienia urządzenie,
które jest najbardziej poszukiwane przez użytkowników. Na
trzeciej pozycji oferta modułu drukującego ZEBRA 110PAX3, jedyne urządzenie, które nie jest komputerem mobilnym.

Raport firmy doradczej Jones Lang LaSalle pt. „EuropeanSeaports: the Growing Logistics Opportunity” pokazuje jak
rozwój oraz zmiana charakteru handlu morskiego (trend konteneryzacji - transportu towarów w ustandaryzowanych kontenerach, wzrost gabarytów statków i możliwości przeładunkowych portów), w połączeniu ze zmieniającymi się kanałami
dystrybucji, stymulują popyt na powierzchnie magazynowe
w europejskich regionach nadbrzeżnych.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Najbardziej pożądani
pracodawcy

ÔÔ Źródło: Antal International

3085 specjalistów i menedżerów z całego kraju reprezentujących 9 dyscyplin wskazało najbardziej pożądanego pracodawcę 2013 w 4. edycji badania Antal International. Jest to tym ważniejsze wyróżnienie, że coraz częściej eksperci rynku pracy
zwracają uwagę, że w tych grupach zawodowych możemy mówić o rynku kandydata. Laureaci, odebrali wyróżnienia w swoich branżach podczas Międzynarodowego
Kongresu Rekrutacji i HR.
Antal International opublikował właśnie
wyniki 4. edycji badania przeprowadzonego pod patronatem Business Centre
Club „Najbardziej pożądani pracodawcy
w opinii specjalistów i menedżerów”. Ponad 3000 respondentów wskazało firmy,
w których chciałoby podjąć zatrudnienie.
Badanie pozwoliło wskazać silne strony
wyróżnionych firm, a także odpowiedzieć
na pytanie, jakie są źródła…

Finansowanie
wózków widłowych
ÔÔWojciech Podsiadły, InplusPR

Leasing, wynajem z opcją zakupu, indywidualne naliczanie roboczogodzin –metod finansowania wózka widłowego jest wiele. Jak
właściwie dopasować rozwiązanie do profilu
przedsiębiorstwa i jego działalności, radzi
Przemysław Wlazeł, Dyrektor ds. Kluczowych
klientów STILL Polska.Podjęcie decyzji o finansowaniu wózka jest równie ważne, co wybór
odpowiedniego modelu pojazdu. W obydwu
przypadkach bazuje on bowiem na dokładnej
analizie przedsiębiorstwa – jego działalności,
predyspozycjach i wymaganiach. Istotną kwestią jest również wysokość zasobów własnych
i chęć podjęcia inwestycji. Jakie możliwości
oferowane są przedsiębiorcom?
Leasing wózka widłowego
Leasing to jedna z najpopularniejszych form
zakupu pojazdów, dedykowana osobom…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Prologis Europe na iPhone’a

Wózek paletowy
z wagą PROMAG

ÔÔŹródło: Prologis Europe, foto: Prologis

ÔÔŹródło: PROMAG S.A.

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych
poinformował dzisiaj o uruchomieniu, przeznaczonej dla użytkowników telefonów iPhone,
aplikacji umożliwiającej klientom oraz agentom
nieruchomości wyszukiwanie wolnych modułów powierzchni magazynowych znajdujących
się w portfolio firmy na terenie Europy.
Aplikacja „Prologis EU”, którą można pobrać
bezpłatnie ze sklepu Apple AppStore, pozwala
użytkownikom wyszukiwać oraz lokalizować
na mapie wszystkie wolne moduły w obiektach firmy Prologis w Europie, w tym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Korzysta
ona z technologii GPS, by zlokalizować najbliższy obiekt i pokazać go na mapie. Program
zapewnia również zdjęcia danej lokalizacji oraz
wskazówki dojazdu.
Aplikacja jest w pełni zintegrowana…

Magazyn to miejsce, gdzie znajdziemy wiele
urządzeń do transportu towarów. Od zautomatyzowanych systemów regałów lub przenośników, poprzez wózki elektryczne, aż do
ręcznych urządzeń. Wózki paletowe ręczne to
najczęściej spotykane urządzenie transportowe napędzane siłą ludzkich mięśni.
Jest tak proste w budowie i obsłudze, że
wydaje się, że nic już się nie da w nim udoskonalić. PROMAG S.A., wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników magazynów, zwiększył
funkcjonalność popularnego paleciaka poprzez wyposażenie go w wagę elektroniczną,
która służy do wstępnego sprawdzenia masy
transportowanego towaru. Jest to szczególnie
przydatna funkcja podczas sprawdzania masy
wysyłanych przesyłek, układania towaru na regałach, przyjmowania palet na stan…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Jeśli inwentaryzacja,
to tylko elektroniczna

ÔÔ Źródło: EFL

EFL drugi rok z rzędu przeprowadza potwierdzanie sald rozrachunków z kontrahentami oraz weryfikację powierzonych
partnerom biznesowym składników majątkowych korzystając
z internetowego Portalu Klient EFL.

Błędy na magazynie, jak ich unikać?
ÔÔMarcin Hankiewicz, ekspert sklepu Magazynuj.pl, foto: Magazynuj.pl

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy,
rokrocznie dochodzi do blisko 160 wypadków w miejscach magazynowania towarów. Mimo licznych akcji edukacyjnych, nagłaśniających
kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie, liczba tego
typu zdarzeń nie spada. Pojawia się zatem pytanie, co zrobić, by gwarantować komfortowe i bezpieczne warunki pracy, a jednocześnie - niwelować ryzyko powstawania strat materialnych w przypadku błędów
popełnianych przez człowieka?

Obowiązek corocznego przeprowadzenia inwentaryzacji wynika
z art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.1) Inwentaryzację przeprowadza się nie wcześniej niż na trzy miesiące
przed zamknięciem roku obrotowego.
Jak to wygląda w praktyce?
EFL jako pierwsza firma leasingowa umożliwiła swoim klientom
potwierdzanie salda online. Klient drogą elektroniczną otrzymuje link do dokumentów, które są umieszczone w internetowym
biurze obsługi klienta - Portalu KlientEFL (http://klient.efl.com.pl).
Po zalogowaniu się, uzyskuje dostęp do dokumentów: „Potwierdzenie salda” i „Arkusza inwentaryzacyjnego” swojej firmy i może
w szybki sposób dokonać potwierdzenia - jednym kliknięciem.
„W ubiegłym roku z możliwości elektronicznego potwierdzenia
salda skorzystało 89 proc. klientów należących do grupy firm, które
potwierdziły saldo. EFL uznaje się za prekursora w korzystaniu z nowych technologii ułatwiających współpracę z przedsiębiorcami. Staramy się innowacyjnie podchodzić do obsługi klientów, aby jak najbardziej ułatwić ich codzienną pracę. Inwentaryzacja online jest tego
przykładem. Klient oszczędza czas i pieniądze, bo nie musi chociażby
korzystać z poczty, a dodatkowo dbao środowisko”- komentuje Irena Szymańska dyrektor Departamentu Obsługi Klienta EFL.
1)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości Dz.U. z 2009 r nr 152,
poz.1223 ze zmianami.

WIĘCEJ NA

Statystyki pokazują, że najczęstszymi przyczynami wypadków w magazynach są niewłaściwa organizacja pracy oraz nieodpowiednie zachowanie pracowników. Do nierzadkich powodów zaliczyć można także wady konstrukcyjne, techniczne czy po prostu brak odpowiednich
zabezpieczeń. Okazuje się, że przedsiębiorcy nie mają świadomości, że
tak naprawdę potrzeba niewiele, by zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a firmie – ochronę przed niepotrzebnymi
stratami materialnymi i wizerunkowymi.
Sytuacja dziwi o tyle, że sposoby organizacyjne oraz zasoby techniczne, które zwiększają komfort i jakość pracy w magazynie, to rozwiązania
ogólnodostępne i niewymagające wysokich nakładów finansowych.
Obok środków ochrony osobistej pracowników…

Technologie

WIĘCEJ NA
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Paczka MINI
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska wprowadza nową usługę skrojoną dla potrzeb klientów kupujących niewielkie
przedmioty w sieci (płyty DVD, CD, książki czy
kosmetyki o masie nie przekraczającej 2 kg).
Paczka MINI z gwarantowanym terminem doręczenia, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku e-commerce.
W cenie usługi (7,5 zł) klient otrzymuje dedykowane opakowanie, możliwość nadania
paczki o wadze nieprzekraczającej 2 kilogramów z zadeklarowaną wartością do 100 zł oraz
gwarantowanym terminem dostarczenia do
trzech dni. Nadawca otrzyma także…
WIĘCEJ NA

Galposter
z kontraktem sieci Lewiatan
ÔÔŹródło: Galposter

Galposter – spółka wchodząca w skład Grupy Outsourcing Experts, świadcząca usługi
w obszarze outsourcingu procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci
– realizuje kontrakt dla spółki Lewiatan. Umowa na rzecz największej polskiej sieci sklepów
detalicznych, działających w systemie franczyzowym obejmuje kompleksową obsługę w obszarze procesów identyfikacyjnych i rebrandingowych placówek na terenie południowej
Polski. Podpisana umowa ramowa zakłada długofalową współpracę w zakresie…
WIĘCEJ NA

Powstanie obraz
polskiego e-commerce

ÔÔ Źródło: Gemius

Polscy e-przedsiębiorcy będą mogli porównać swoje wyniki z konkurencją bez
ujawniania wrażliwych danych. W przyszłości dostaną podobne dane z zagranicy. Powstał gemiusShopMonitor, pierwsze
tak dokładne badanie rynku e-commerce na świecie. Analizowanie danych z narzędzi analitycznych czy porównywanie aktualnych danych z historycznymi to chleb
powszedni właścicieli sklepów internetowych. Już niebawem e-przedsiębiorcy będą
mogli rozszerzyć te analizy o zagregowane dane dla całego rynku e-commerce. Firma
badawcza Gemius stworzyła gemiusShopMonitor, narzędzie, które umożliwia e-sklepom porównanie swoich wyników do zagregowanych danych dla całej konkurencji.
– Polski e-commerce potrzebuje punktu
odniesienia, który nie tylko przyspieszy
jego rozwój, ale też zwiększy bariery wejścia dla globalnych firm – tłumaczy Mateusz Gordon, International E-commerce
Segment Manager, który w firmie Gemius
odpowiada za rozwój nowego narzędzia.
– Takim punktem może być zagregowany
obraz rynku z podziałem na branże, umożliwiający porównanie się do innych i dzięki
temu ulepszenie procesów sprzedażowych – dodaje. Zdaniem Gordona, nowe
narzędzie pomoże e-firmom w rozumieniu rynkowych trendów, a dzięki alertom,
które będą sygnalizować, że efektywność
sklepu z danego źródła spadła, umożliwi
szybką reakcję na negatywne zmiany.
– Wyobraźmy sobie właściciela apteki
internetowej, który obserwuje siedmio-

Do 75 procent zniżki na przesyłki paczkowe
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska otworzyła strefę
paczek z atrakcyjnymi rabatami. Na stroniewww.paczkakorzysci.pl można uzyskać nawet 75 procent zniżki na usługi dostarczania
przesyłek. Kampania potrwa do końca grudnia 2013 roku i jest skierowana przede wszystkim do branży e – commerce.Świąteczna Paczka
Korzyści, bo tak się nazywa kampania Poczty Polskiej, składa się z czterech elementów: rabatu do 75% na usługi dostarczania przesyłek, gwarancji terminu dostarczenia przesyłek (Kurier POCZTEX do 24 h, Przesyłka Biznesowa do 48 h), do 200 bezpłatnych pudełek ze świątecznym
nadrukiem i możliwość nadawania i śledzenia przesyłek on-line. Firmy
otrzymują do wyboru jeden z czterech pakietów promocyjnych: Pakiety
PACZKA 15, 50 i 200 lub Pakiet POCZTEX 20. Cyfry w nazwach Pakietów
oznaczają liczbę nadań z rabatem i jednocześnie liczbę bezpłatnych pudełek, które otrzymuje zamawiający.
Razem z abonamentem na wysyłkę paczek klienci otrzymują od razu
opakowania. E – przedsiębiorcy szukają nowych ofert logistycznych dopasowanych ceną i wolumenem do ich biznesów. Naszą ofertę łatwo
dopasować do obrotów e-sklepu¦ mówi Sławomir Żurawski dyrektor
biura KEP (kurier, ekspres, paczka) w Poczcie Polskiej.

procentowy wzrost sprzedaży suplementów diety w cenie powyżej 50 zł., której
źródłem jest ruch, pochodzący z powiązanego z apteką bloga. Dzięki narzędziu
gemiusShopMonitor może sprawdzić, czy
owe 7 proc. to dobry wynik na tle konkurencji. Po raz pierwszy jego analiza nabierze szerszego kontekstu – podsumowuje.
Z kolei Paweł Fornalski, prezes IAI-Shop.com zwraca uwagę na to, że gemiusShopMonitor to narzędzie, którego
rynek potrzebuje. – Standardem w analityce sklepów jest Google Analitycs. To
doskonałe rozwiązanie, ale ma dwa mankamenty. Po pierwsze jest uniwersalne,
więc, aby uzyskać z niego przydatne dane
trzeba mieć…
WIĘCEJ NA

Poczta Polska
dla e-commerce

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Do końca roku klientom serwisów: empik.com, smyk.com oraz
gandalf.com.pl Poczta Polska oferować będzie promocyjną
opłatę za dostawę przesyłek. Znacznie tańsza jest teraz dostawa do domu lub pracy m.in. książek, zabawek, płyt CD, filmów
gier, elektroniki, gadżetów czy perfum.
W empik.com oraz smyk.com koszt przesyłki pocztowej w okresie świątecznym – przy dokonaniu płatności online – wynosi 4,90
zł. W gandalf.com.pl natomiast zamówienia pocztowe o wartości minimum 50 zł, również opłacone online, dostarczane są
bezpłatnie. Usługa Poczty Polskiej jest realizowana w oparciu
o Przesyłkę Biznesową – z gwarantowanym terminem doręczenia w przeciągu 48 godzin. Przesyłki są dostarczane w formie „od
drzwi do drzwi”.
Poczta Polska stawia na rozwój rynku paczkowego, nowoczesnych usług bankowo-ubezpieczeniowych, logistyki a także komunikacji cyfrowej. Po upływie dziewięciu miesięcy…

WIĘCEJ NA

Sieci handlowe

WIĘCEJ NA
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DSV po raz kolejny z nagrodą
„Best European 3PL”

pracujących z nominowanymi firmami na
co dzień. Celem tego przedsięwzięcia jest
wskazanie operatorów logistycznych wyróżniających się na europejskim…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

DSV zostało uhonorowane tytułem najlepszego dostawcy usług logistycznych
dla sektora chemicznego, substancji niebezpiecznych oraz paliw. Jest to już kolejny tytuł „Best European 3PL” zdobyty
przez DSV. Nagrody „Best European 3PL”
są przyznawane co roku przez specjalistyczny portal EyeForTransport.

DB SchenkerLogistics wśród
Idealnych Pracodawców 2013

ÔÔŹródło: Dachser

Dachser został uhonorowany przez magazyn
ekonomiczny Home & Market tytułem Najlepszy Partner w Biznesie. Firma została wyróżniona w kategorii „Transport” za dobry wynik finansowy spółki, który udało się uzyskać mimo
trudnych warunków rynkowych.
Wyróżnienia Home & Market przyznawane
są już od ponad dziesięciu lat. Kapituła nagradza instytucje, które w ostatnim roku mogły
poszczycić się sukcesami. O przyznaniu wyróżnienia decydują wyniki rankingów i ankiet
przeprowadzanych przez Home & Market, oceny uzyskane w sondażach klienckich, poziom
i jakość komunikacji, usług oraz produktów,
a także zdobyte nagrody branżowe.
„Wyróżnienie Najlepszy Partner w Biznesie jest
dla nas szczególnie ważne, ponieważ jest przyznawane m.in. na podstawie opinii i ocen klientów” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser w Polsce. „Klienci doceniają nasze
zaangażowanie, zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań oraz wysoką jakość świadczonych
usług. Takie wyróżnienie zobowiązuje, dlatego
będziemy dokładać wszelkich starań, aby pozostać Najlepszym Partnerem w Biznesie”…

ÔÔ Źródło: DSV, foto: DSV

Tegoroczni zwycięzcy zostali wyłonieni
w połowie listopada, podczas 11. edycji
Europejskiego Szczytu Operatorów Logistycznych w Amsterdamie. Rok temu operator został uhonorowany mianem najlepszego dostawcy usług logistycznych dla
sektora farmacji i ochrony zdrowia.
Ogromnie cieszymy się z faktu, że DSV
zwycięża w kolejnej kategorii usług. Obsługa tak wymagającej grupy klientów
stanowi duże wyzwanie dla operatora
logistycznego. Tym bardziej więc cieszy
nas fakt, że zarówno europejskie grono
ekspertów, jak i nasi klienci docenili wysiłki DSV w tym zakresie – mówi Piotr W.
Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.
Nominowane do nagród firmy są wskazywane w pierwszej kolejności przez
grupę międzynarodowych ekspertów,
natomiast zwycięstwo w poszczególnych
kategoriach zależy już od głosów klientów – producentów i detalistów, współ-

Dachser Najlepszym
Partnerem w Biznesie

Dachser
otwiera oddział w Indonezji

ÔÔ Źródło: Dachser, foto: Dachser

Dachser kontynuuje ekspansję dywizji zajmującej się transportem morskim i lotniczym – Air& Sea Logistics. 18 listopada operator logistyczny otworzył nowy oddział
w ramach spółki joint venture w Dżakarcie, stolicy Indonezji.

ÔÔŹrodło: DB Schenker

Najwyższa pozycja wśród operatorów logistycznych w Polsce w rankingu – Universum Top 100
Idealny Pracodawca wśród studentów. Ranking
„Top 100 Universum Idealny Pracodawca” obejmuje wszystkie branże i prezentuje 100 firm
najwyżej ocenionych przez studentów. W polskiej edycji badania pierwsze miejsce zajęła Ernst&Young, wyprzedzając Google. DB SchenkerLogistics uplasował się na 46 pozycji, najwyżej
spośród firm transportowo-logistycznych.
„Proces budowania relacji rozpoczynamy już
na uczelniach wśród studentów, ponieważ to oni
mogą być w przyszłości naszymi pracownikami
czy klientami. Kierujemy do nich pakiet działań,
obejmujący zarówno programy stażowe, jak
warsztaty, konferencje czy dedykowane przedmioty na uczelniach wyższych” – dodaje Monika
Pachniak-Radzińska, Dyrektor Rozwoju Biznesu w DB SchenkerLogistics.

PT Dachser Indonesia oferuje szereg
usług, od transportu lotniczego i morskiego po odprawy celne. W oddziale
w Dżakarcie, w którym Dachser jest największym udziałowcem, pracuje obecnie
25 pracowników. W 2014 roku operator
planuje uruchomienie kolejnych oddziałów w kraju.

„Nasza obecność w Indonezji – po Singapurze, Tajlandii, Wietnamie i Malezji – oznacza, że rozpoczynamy działalność w kolejnym kraju Azji Południowo-Wschodniej,
który wyróżnia dynamiczny rozwój gospodarczy. Jest to krok nie tylko”…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Kuehne + Nagel
wyznacza nowe standardy

GEFCO uruchamia
platformę Opteam

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

ÔÔ Źródło: GEFCO

Grupa GEFCO, lider w logistyce motoryzacyjnej i przemysłowej, ukończyła kolejny
etap wspólnego projektu IT: wdrażanie platformy Opteam, zaprojektowanej i zrealizowanej we współpracy z firmą CEREZA. Platforma stanowi główny element programu TOSCA. Jest wykorzystywana w dwudziestu krajach, gdzie służy do poprawy
konkurencyjności poprzez optymalizację przepływów lądowych Overland.

Firma Kuehne + Nagel zademonstrowała swoje zaangażowanie w problem zmiany światowego klimatu uzyskując ponownie certyfikaty
ISO 14064-3 dla stworzonych narzędzi Global
Facility Carbon Calculator (GFCC) oraz Global
Transport Carbon Calculator (GTCC). W celu
dostarczenia swoim klientom precyzyjnych
danych dotyczących emisji CO2, firma Kuehne
+ Nagel wykorzystuje stworzone przez siebie,
niezwykle zaawansowane narzędzia Global
Facility Carbon Calculator (GFCC) oraz Global
Transport Carbon Calculator (GTCC). Dla obydwu tych produktów firmie udało się uzyskać
ponowną certyfikację, wydaną przez Bureau
Veritas, zgodnie ze światową normą ISO 140643, dla wszystkich swoich jednostek biznesowych i spółek zależnych. Dzięki temu oficjalnie
została potwierdzona prawidłowość metodologii zastosowanej do obliczeń emisji CO2.
Firma Kuehne + Nagel wprowadziła restrykcyjną politykę środowiskową, która jest realizowana w najdrobniejszych szczegółach na
wszystkich etapach łańcucha dostaw, włączając w to wszystkie stosowane rodzaje transportu i interfejsów. Transparentne…

linii. Wizualizacja przepływów na ekranie pozwala na szybkie identyfikowanie
miejsc, gdzie ruch jest niezrównoważony.
W rezultacie GEFCO może nadać priorytet
działaniom służącym poprawie sytuacji
i optymalizacji ruchu, między innymi poprzez tworzenie tzw. „kółek”, co pozwala
na zmniejszenie liczby powrotów bez załadunku. — Optymalizacja przepływów
ma dla GEFCO i dla naszych przewoźników wymierne konsekwencje finansowe
i stanowi dla nas poważne wyzwanie, które możemy podjąć dzięki wizualizacji sieci
w systemie Opteam— stwierdza Arnaud
LEVILLAIN, odpowiedzialny za rozwiązania inżynieryjne i optymalizację Overland
Optymalizacja przepływów
w GEFCO. — Kolejną zaletą platformy jest
drogowych dzięki mapom
Platforma Opteam ma umożliwić two- możliwość jej wykorzystania w przetarWIĘCEJ NA
rzenie map realizowanych przepływów, gach, czyli oferowania klientom rozwiązaich analizę, a także identyfikowanie nia konkurencyjnego i zoptymalizowanei wdrażanie możliwych usprawnień. Ana- go pod względem terminów, cen i planu Inwazja zabawek
liza przepływów jest przeprowadzana we- transportowego.
w DSV Solutions
dług strefy geograficznej, poszczególnych
WIĘCEJ NA
ÔÔŹródło:DSV
klientów lub przewoźników, zarówno dla
przewozów spotowych, jak i regularnych
Dzięki obsłudze firmy Toys”R”Us magazyny
Opteam wchodzi w skład 4-częściowego programu TOSCA, którego wdrożenie
zaplanowane jest na 3 lata i zakończy się
pod koniec 2014 r. Program obejmuje następujące elementy: system zarządzania
przewoźnikami CMS (Carrier Management System), platformę Opteam służącą
do zarządzania mapami i optymalizacji
przepływów, moduły do rejestracji danych (system CADIS do transportów
drobnicowych i różne narzędzia do transportów całopojazdowych) oraz wspólną
platformę kliencką do zarządzania zleceniami i ich trackingu.

klientów, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności GEFCO.

DSV Solutions na co dzień są opanowane przez
lalki, miśki, klocki i statki kosmiczne. Od momentu rozpoczęcia współpracy minęły właśnie
trzy lata, a liczba obsługiwanych przez DSV
sklepów wzrosła sześciokrotnie. Sprostanie
oczekiwaniom jednej z największych światowych sieci sprzedaży zabawek oraz artykułów
dla dzieci stanowi nie lada wyzwanie dla operatora logistycznego. Jest ono proporcjonalnie
większe co roku w okresie przedświątecznym.
Jak zatem w praktyce wygląda współpraca
DSV Solutions i Toys”R”Us? zapytaliśmy prezesów obu firm.

Nowatorski produkt
Platforma CMS, wdrożona we wszystkich europejskich oddziałach Grupy, ma
za główne zadanie ułatwienie oraz uporządkowanie pracy działów zakupów
transportowych GEFCO.
Przetłumaczone na wiele języków narzędzie pozwala przewoźnikom na składanie
do GEFCO ofert i uczestniczenie w ten sposób w przetargach na regularne przepływy.

Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV
Solutions:
Można powiedzieć, że obsługa wiodącej
sieci sprzedaży zabawek dla dzieci jest równie
wymagająca, jak oczekiwania najmłodszych
Klientów – trzeba być przygotowanym na
wszystko. Potrzebowaliśmy czasu, aby dobrze
zrozumieć oczekiwania i sprawnie reagować
na zmiany wolumenu i asortymentów. Przy
średniej wielkości zapasu na poziomie…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

GEFCO optymalizuje zakupy

ÔÔ Źródło: GEFCO

Dla Grupy GEFCO, lidera w dziedzinie logistyki samochodowej i logistyki przemysłowej, najważniejsza na każdym etapie łańcucha dostaw jest jakość świadczonych
usług. Dział Zakupów Transportowych operatora dysponuje od niedawna platformą
współpracy CMS – Carrier Management System, która pozwala na zarządzanie podwykonawcami i uruchamianie przetargów on-line w formie aukcji odwrotnych.
To innowacyjne narzędzie, wdrożone we
współpracy z firmą CEREZA –doradcą w zakresie wprowadzania systemów IT, optymalizuje proces zarządzanie przewoźnikami Grupy oraz zwiększa wydajność działów
zakupów transportowych w GEFCO.
Carrier Management System stanowi
część programu TOSCA, uruchomionego
w 2011 r. w celu opracowania globalnej
i skutecznej wizji łańcucha dostaw GEFCO
– od dostawców i klientów operatora, aż
po odbiorców końcowych. Ważnym elementem jego funkcjonalności jest możliwość tworzenia nowych ofert uwzględniających modyfikacje w łańcuchu dostaw
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Kuehne + Nagel
w Atlancie (USA)

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, foto: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel, jeden z wiodących światowych dostawców
globalnych usług logistycznych, otworzył nowe centrum logistyczne w Atlancie. W ramach otwarcia zorganizowane zostały
wycieczki z przewodnikiem, podkreślające zalety nowej, rozszerzonej przestrzeni i jej funkcji.
Dzięki swojej rozległej, intermodalnej sieci i połączeniom międzynarodowym, lokalizacja w Atlancie posłuży jako zintegrowana brama globalnej logistyki dla Kuehne + Nagel. Z placówki
w Atlancie, Kuehne + Nagel może dotrzeć…
WIĘCEJ NA

Rynki wschodnie
szansą na rozwój biznesu i kariery
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics wraz z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego
UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetem w Karagandzie (Kazachstan) rozpoczął projekt analizujący potencjał ekonomiczny i logistyczny rynków wschodnich dla polskich eksporterów. Pod
lupę wzięto takie kraje jak: Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. Współpraca łączy cele biznesowe i CSR.
Wschód – potencjał dla eksporterów
Na przestrzeni ostatnich lat dynamika wzrostu eksportu towarów na
rynki wschodnie jest nawet kilkukrotnie wyższa niż do krajów zachodnich. Porównując pod tym kątem rok 2012 z 2011 (2011 = 100%) widać
znaczące różnice: Uzbekistan 114,2%, Mongolia 105,3%, Turkmenistan
164,8%, Tadżykistan 288,5%, gdy tymczasem eksport na rynki zachodnie maleje lub notuje niewielkie wzrosty: Włochy 98,4%, Norwegia
91,9%, Francja 103,5%.
Szybko rozwijające się kraje wschodnie są potencjalnym kierunkiem
biznesowym wielu firm produkcyjnych, które znajdują tam chłonny rynek zbytu dla swoich produktów. Rodzi to potrzebę współpracy z podwykonawcami, którzy zorganizują wprowadzenie towarui…
WIĘCEJ NA

Logistyka produktów dla dzieci
ÔÔŹródło: Dachser, foto: Dachser

DB SchenkerLogistics
dla Szlachetnej Paczki

ÔÔ Źródło: DB Schenker

Już od 2001 roku Polacy wspierają akcję SZLACHETNA PACZKA,
a od 6 lat za logistykę programu odpowiada firma DB SchenkerLogistics. Operator logistyczny nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna w 2008 roku, stając się jego oficjalnym
Partnerem Logistycznym. Od tamtej pory co roku wykorzystuje
swoje know-how, sieć logistyczną i zespół pracowników oraz
partnerów biznesowych, aby sprawnie dostarczyć paczki dla
tysięcy potrzebujących rodzin.

Innowacyjność produktów, wysoka jakość oraz sprawna dystrybucja
to klucz do sukcesu w każdej branży. Szczególnie w przypadku branży artykułów dla dzieci, która obecnie przeżywa w Polsce dynamiczny
wzrost. Rodzicom zależy, aby ich pociechy miały wszystko co najlepsze,
dlatego w procesie przepływu tego typu produktów coraz większe znaczenie zyskuje logistyka.
Rynek towarów dla dzieci w ostatnich latach dynamicznie się rozwija.
Dużą jego część stanowi e-commerce. Według Raportu eHandel Polska
2012*, pod koniec ubiegłego roku w Polsce funkcjonowało prawie 1.000
sklepów internetowych oferujących produkty dla dzieci, obok imponującej ilości stacjonarnych, tradycyjnych sklepów z zabawkami, odzieżą,
fotelikami samochodowymi i wózkami, a nawet meblami. Dodatkowo
towary te dystrybuują duże sieci handlowe i dyskontowe, najczęściejw
ramach specjalnych ofert. Wszystko to…
WIĘCEJ NA

Niecodzienny potok weekendowych przesyłek
Co należy do zadań DB SchenkerLogistics? W finałowy, grudniowy weekend akcji firma odpowiada za transport zebranych przez wolontariuszy paczek do wskazanych przez Stowarzyszenie Wiosna magazynów dystrybucyjnych. Skala działań
w ramach jednej edycji SZLACHETNEJ PACZKI jest bardzo duża.
„Podczas finału akcji trzeba zgrać ze sobą wiele elementów, a do
ostatniej chwili nie wiadomo, ile dokładnie samochodów będzie
potrzebnych i na jakich trasach. Poza tym przesyłki są odbierane
i dostarczane tylko w weekend” – mówi Dagmara Pawelec, Doradca
Klienta, Schenker Sp. z o.o. Oddział Kraków. „Według naszych szacunków, podczas tegorocznego finału transporty wyjadą z paczkami m.in. z: Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Poznania, do
wielu miejscowości w Polsce” – dodaje Dagmara Pawelec.
WIĘCEJ NA
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SEGRO zwycięzcą
CIJ Real Estate
Awards 2013

ÔÔ Źródło: SEGRO

Inwestycja SEGRO Business Park Warsaw, Żerań zwyciężyła
w tegorocznym konkursie CIJ Real Estate Awards 2013 w kategorii „Industrial / Warehouse Investment Transaction of the
Year”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 października 2013 roku podczas oficjalnej gali w hotelu The Westin
Warsaw.
Nagrody CIJ Awards zostały wręczone przez Construction
& Investment Journal, wiodący magazyn poświęcony rynkowi nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, już po raz
dwunasty.
Od 13 lat Roberts Publishing Media Group organizuje konkurs
w czeskiej Pradze, a obecnie również w Polsce, Słowacji, Rumunii
oraz na Węgrzech. W jury konkursu zasiadają najbardziej cenieni
specjaliści w dziedzinie nieruchomości. Nagrody CIJ Awards to
jedne z najważniejszych wyróżnień branżowych przyznawanych
nieruchomościom komercyjnym i firmom działającym w sektorze, które osiągnęły najwyższy poziom profesjonalizmu. W tym
roku transakcja SEGRO zwyciężyła w kategorii „Industrial / Warehouse Investment Transaction of the Year”.
WIĘCEJ NA

Grupa DSV
kontynuuje współpracę
z Panattoni Europe

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych
w Polsce i Grupa DSV kontynuują współpracę. Globalny dostawca usług logistycznych przedłużył umowę najmu w Panattoni
Park Czeladź i dodatkowo wynajął powierzchnię w Panattoni
Park Gdańsk. Kontrakty podpisane zostały na ponad 7200 m2.

Nowy obiekt
Panattoni Europe

ÔÔ Źródło: Panattoni

Faurecia, szósty pod względem wielkości dostawca dla branży motoryzacyjnej w świecie, w dalszym ciągu rozwija swoją
działalność na terenie Czech. W piątek, 18 października br.,
firma oficjalnie rozpoczęła kompleksową produkcję foteli samochodowych, głównie dla marki BMW, w nowym zakładzie
niedaleko Pilzna, zbudowanym przez Panattoni. Szacuje się, iż
w nadchodzących latach pracę znajdzie tu nawet 800 osób.
„W bezpośredniej okolicy zakładu, w odległości umożliwiającej codzienne dojazdy do pracy, mieszka około 10.000 osób poszukujących pracy, tak więc firma, która może zatrudnić prawie tysiąc osób,
przyczynia się znacznie do poprawy sytuacji,” powiedział naczelnik kraju pilzneńskiego Milan Chovanec podczas uroczystości
otwarcia. „Dla mnie dzisiejsza ceremonia stanowi potwierdzenie,
że Czechy są atrakcyjnym krajem dla lokowania nowych inwestycji.
Kiedy współpraca między administracją państwową”…
WIĘCEJ NA

AXI IMMO po raz drugi
najlepszą Lokalną Agencją Roku
ÔÔŹródło: AxiImmo

AXI IMMO, ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, po raz
drugi z rzędu otrzymał nagrodę dla najlepszej Lokalnej Agencji Roku
w konkursie CiJAwards organizowanym przez magazyn CEE CiJJournal.
Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w warszawskim
hotelu Westin 30 października br.
Nagrody CiJAwards są przyznawane jako dowód uznania osiągnięć we
wszystkich najważniejszych kategoriach związanych z rynkiem nieruchomości, w tym m.in. doradcom, deweloperom i inwestorom. Tegoroczna
edycja była już 12. w historii CiJAwards w Polsce. Zwycięzców konkursu
wybrało grono niezależnych ekspertów działających w różnych obszarach sektora nieruchomości w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
WIĘCEJ NA

DSV Road, należący do międzynarodowej Grupy DSV, specjalizującej się w logistyce i spedycji drogowej, lotniczej, a także morskiej,
pozostanie w Panattoni Park Czeladź. Jest to jeden z pięciu centrów dystrybucyjnych dewelopera na Górnym Śląsku, w którym
najemca zajmuje ponad 5500 m2. Warto dodać, że obecnie trwa
ostatni etapu rozbudowy parku o 12 300 m2, by finalnie centrum
dysponowało 36 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Dodatkowo, firma DSV Road wynajęła ponad 1660 m2 w trójmiejskim centrum dystrybucyjnym Panattoni Park Gdańsk.
Grupa DSV od wielu lat korzysta z nowoczesnych obiektów
magazynowych dewelopera, prowadząc działalność nie tylko
we wspomnianych lokalizacjach, ale i w Panattoni Park Łódź,
Pruszków, Wrocław II oraz w podwarszawskim Panattoni Park
Teresin. Łączny metraż wynajmowanej powierzchni przez Grupę
od dewelopera wynosi ponad 64 500 m2, w tym czeski obiekt
Panattoni Park Prague-Airport.
WIĘCEJ NA
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Triumf Panattoni Europe w CIJ Awards
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, liderem rynku powierzchni przemysłowych w 12 edycji CIJ Awards. Deweloper zdobył cztery nagrody w kategoriach: Przemysłowy Deweloper Roku, Przemysłowy Kontrakt Roku, Przemysłowa
Inwestycja Roku oraz nagrodę indywidualną w kategorii „Osobowość
roku” przyznano Robertowi Dobrzyckiemu, Partnerowi Zarządzającemu
Panattoni na Europę Środkowo-Wschodnią.
Za nami 12. edycja konkursu CIJ Awards organizowanego przez
miesięcznik poświęcony branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Konkurs zyskał miano prestiżowego i co roku przyciąga
przedstawicieli branży i nieruchomości Europy Środkowej i Wschodniej.
Poza Polską organizowany jest także w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Uroczystość wręczenia nagród tegorocznej polskiej
edycji odbyła się 30 października br. w warszawskim hotelu Westin.
WIĘCEJ NA

AXI IMMO doradzał
Fine Logistics

ÔÔ Źródło: Axi Immo, foto: Axi Immo

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, doradzał Fine Logistics przy wynajmie powierzchni magazynowo-biurowej. Operator logistyczny będzie zajmował
ponad 2000 m kw. w parku dystrybucyjnym Millenium Logistic
Park Pruszków I.

Amazon wynajmie
od firmy Goodman
magazyny

ÔÔ Źródło: Goodman, foto: Goodman

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych i biznesowych, wybuduje dla firmy Amazon, światowego lidera handlu internetowego, centrum dystrybucyjne
we Wrocławiu. Będzie to największy wolnostojący obiekt logistyczny w Polsce, który w odpowiedzi na potrzeby klienta,
Goodman wybuduje w rekordowo krótkim czasie. Transakcja
jest największą w historii umową na budowę magazynu logistycznego w Europie Środkowej.

Pierwsze w Polsce centrum dystrybucyjne firmy Amazon będzie
miało powierzchnię ok. 95 000 m2. Budowa rozpoczęła się w październiku 2013 r. Obiekt ma być w pełni gotowy do użytkowania
w II kwartale 2014 r.
– Jesteśmy dumni, że Amazon wchodząc na polski, wybrał
Goodman na swojego partnera. Obiekt, który budujemy, będzie największym wolnostojącym magazynem logistycznym
w Polsce. Budowa przebiegać będzie w bardzo szybkim tempie
tak, aby w niespełna rok Amazon mógł w pełni wykorzystywać
potencjał logistyczny swojego magazynu – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Polskę.
WIĘCEJ NA

Fine Logistics świadczy usługi w zakresie spedycji i transportu
drogowego, lotniczego oraz morskiego. Ponadto, firma organizuje i wykonuje szereg czynności towarzyszących procesom
logistycznym. Operator działa na terenie Polski, Europy, jak
i w wymiarze globalnym. Fine Logistics posiada magazyny w Leśmierzu (Łódź), Gdańsku, Wrocławiu i Pruszkowie, łącznie ok. 15
000 mkw. W parku dystrybucyjnym MLP Pruszków I operator
wynajął 1440 mkw. powierzchni magazynowej i 590 m kw. powierzchni biurowej.
Pomimo dość krótkiej historii na rynku, stale powiększamy
grono naszych klientów. Oferujemy szereg rozwiązań, które znacząco zwiększają efektywność procesów logistycznych. W związku z nowymi kontraktami zdecydowaliśmy się na wynajem nowej powierzchni w Pruszkowie. Wybraliśmy park MLP Pruszków
I, ze względu na atrakcyjną lokalizację, tuż przy węźle autostrady
A2 – powiedział Dariusz Wakuła, Prezes Zarządu Fine Logistics.
WIĘCEJ NA
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Colquimica na terenie
SEGRO Logistics Park
Poznań

ÔÔ Źródło: SEGRO, foto: SEGRO

SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, nawiązał współpracę z firmą Colquimica, światowym producentem
przemysłowych substancji klejących, która rozpocznie działalność na terenie SEGRO Logistics Park Poznań.

Na mocy zawartej umowy najmu firma zajmie 3500 m powierzchni magazynowo-produkcyjnejz modułem biurowo-socjalnym.
Colquimica, światowy producent przemysłowych substancji
klejących, jest pionierem w zakresie produkcji klejów syntetycznych typu hot melt na bazie wody w Portugalii. Założona ponad
60 lat temu rodzinna firma działa dziś w ponad 50 krajach, także
na terenie Europy Wschodniej, która jest bardzo…
2

WIĘCEJ NA

Dodatkowa powierzchnia dla Pro-Log
ÔÔŹródło: MLP Group, foto: MLP Group

MLP Group S.A. podpisała umowę najmu kolejnego budynku magazynowego z operatorem logistycznym Pro-Log S.A. Firma wynajęła dodatkowe 6000 m2 powierzchni w parku MLP Pruszków I.
Pro-Log S.A. jest firmą wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze
logistycznej podmiotów gospodarczych. Na polskim rynku działa się od
1997 roku. Swoim klientom oferuje kompleksową obsługę logistyczną
łańcucha dostaw. Od 2012 roku akcje Pro-Log S.A. notowane są na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W pierwszym miesiącu najmu wykorzystanych zostanie 50 proc.
nowej powierzchni magazynowej. Pro-Log S.A wynajmuje swoje powierzchnie na terenie MLP Pruszków I już od 2003 roku. Początkowo zajmował jedynie 2500 m2, jednak wraz z oddaniem ostatnich powierzchni
najmowanych Pro-Log będzie miał do dyspozycji 15 300 m2 powierzchni, co oznacza ok. 18.000 miejsc paletowych.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Dzięki
bardzo dobrej lokalizacji park przyciągnął wiele firm produkcyjnych i logistycznych. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park stał się małym
miasteczkiem z własną infrastrukturą. Centrum posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 m2 do 18 000 m2.
WIĘCEJ NA

Tesco sprzeda
nieruchomości

ÔÔ Źródło: Cushman& Wakefield, foto: Tesco

Firma Tesco zdecydowała się na optymalizację zagospodarowania wybranych nieruchomości na terenie całej Polski i sprzedaż nadwyżek gruntów. Zgodnie z obraną strategią inwestorzy
będą mieli możliwość zakupu 35 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę komercyjną, zlokalizowanych w większości przypadków przy istniejących sklepach sieci.
Decyzja ma docelowo umożliwić poszerzenie oferty sklepów Tesco o dodatkowe usługi. W kontaktach z potencjalnymi nabywcami firmę Tesco reprezentuje międzynarodowa firma doradcza
Cushman& Wakefield.
Całkowita powierzchnia gruntów stanowiących przedmiot
sprzedaży wynosi ponad 30 ha. Większość nieruchomości stanowią tereny niezabudowane sąsiadujące z obiektami Tesco. Pełna
lista dostępna jest pod adresem www.nieruchomosci-tesco.pl.
Firma Cushman& Wakefield doradza firmie Tesco w procesie
sprzedaży oraz reprezentuje ją w rozmowach…
WIĘCEJ NA
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Kiedy przysługuje ci
urlop uzupełniający?

ÔÔ Wojciech Popławski, Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy; foto: Popławski i Wspólnicy

Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar
urlopu wypoczynkowego zależny jest
od stażu zatrudnienia. W przypadku
osób, które dopiero uzyskują przywilej
korzystania z 26 dni urlopu pojawiają
się jednak wątpliwości. Jeśli 10-letni
staż wypracują one w połowie roku, to
przysługuje im pełny wymiar urlopu, czy
może jest on liczony proporcjonalnie?
Niejasności tłumaczy ekspert, Wojciech
Popławski, radca prawny w Kancelarii
Radców Prawnych Kowalski, Popławski
i Wspólnicy w Legnicy.
Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które
dopiero uzyskują przywilej korzystania
z 26 dni urlopu pojawiają się jednak wątpliwości. Jeśli 10-letni staż wypracują one
w połowie roku, to przysługuje im pełny
wymiar urlopu, czy może jest on liczony
proporcjonalnie? Niejasności tłumaczy
ekspert, Wojciech Popławski, radca praw-

Pułapki kariery
ÔÔŹródło: Antal International

Jesteś ambitny, rozwijasz się zawodowo, inwestujesz w swoje kwalifikacje, zdobywasz nowe
kompetencje. Wydaje się, że sukces na rynku
pracy jest gwarantowany. Czasami jednak
błędna decyzja dotycząca kariery może zniweczyć dotychczasowe wysiłki. Konsultanci Antal
International przedstawiają najczęstsze pułapki kariery i radzą jak ich uniknąć.
Dla niektórych doświadczonych kandydatów znalezienie nowej pracy jest wyjątkowo
trudne. Mimo, że są to osoby wykształcone,
ambitne i pełne zapału do pracy – nie są atrakcyjnymi kandydatami dla większości pracodawców. Zadecydowała o tym często jedna
błędna decyzja w życiu zawodowym – wpadli
w jedną z zaobserwowanych przez konsultantów Antal pułapek kariery. Te najczęściej spotykane na rynku pracy to: pułapka pustego
awansu, pułapka głębokiej wody…
WIĘCEJ NA

ny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
Do okresu pracy, od którego zależy wy- Wskaźnik PMI a logistyka
miar urlopu, wliczyć należy 8 lat z tytułu ÔÔŹródło: DB Schenker, foto: DB Schenker
ukończenia szkoły wyższej…
Indeks PMI dla polskiego przemysłu w paźWIĘCEJ NA

Elastyczny czas pracy
tylko w porozumieniu z pracownikami

dzierniku nieznacznie wzrósł. Pozwala to branży TSL z ostrożnym optymizmem patrzeć na
koniec 2013 roku.

ÔÔAgnieszka Janowska, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers; foto: TGC Corporate Lawyers

Wiele przedsiębiorstw z radością przyjęło nowelizację Kodeksu Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Choć weszła w życie 23
sierpnia 2013, wśród pracowników nieprzerwanie wzbudza wiele wątpliwości. Nowe przepisy
uzależniają wprowadzenie zmian czasu pracy
w organizacji od zgody związków zawodowych. A co z mniejszymi firmami, w których nie
ma związków ani innej reprezentacji załogi?
Wątpliwości wyjaśnia Agnieszka Janowska,
radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa
Pracy w TGC Corporate Lawyers.
Nie ma możliwości, by pracodawca sam zdecydował o wprowadzeniu zmian dotyczących
czasu pracy. Znowelizowany Kodeks Pracy stanowi, że wprowadzenie wydłużonego okresu
rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy
wymaga uzgodnienia z pracownikami tj. nie
może nastąpić w drodze jednostronnej decyzji
pracodawcy. Uzgodnienia te dokonywane są
z zakładową organizacją związkową, jeśli taka
istnieje w firmie, a w przypadku braku związków zawodowych – z radą pracowników lub
w inny sposób wybranymi przedstawicielami
pracowników.
Kodeks Pracy nie określa sposobu powoływania przedstawicieli pracowników, może go

więc określić pracodawca w regulaminie pracy
lub odrębnym obwieszczeniu przekazanym
ogółowi pracowników (np. drogą mailową).
Pracodawca nie może jednak samodzielnie
wskazać takiej reprezentacji ani wpływać na
proces ich wyboru. Optymalną formą…
WIĘCEJ NA

„Obserwujemy, że powoli poprawia się kondycja polskich przedsiębiorstw, głównie w przypadku eksportu towarów. Mogą to być pozytywne
symptomy, że okres stagnacji zaczyna się kończyć. Jednak na pewno warto zachować biznesową ostrożność i być gotowym na różne scenariusze” – mówi Tomasz Cegielski, Dyrektor
Biznesu Lądowego w DB SchenkerLogistics.
„Patrząc na ostatni rok i obecną sytuację…”
WIĘCEJ NA
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