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DSV z międzynarodowymi
nagrodami

ÔÔŹródło: DSV, Foto: DSV

W połowie stycznia British International Freight Association (BIFA) przyznała brytyjskiemu oddziałowi DSV Road nagrodę w kategorii Staff Development 2012 za
realizowany system szkoleń i programów rekrutacyjnych. To już druga, po Global
Freight Awards, międzynarodowa nagroda za projekt, który od zeszłego roku jest
realizowany także w Polsce.

Serwis
kurierski na 6

ÔÔŹródło: TNT, Foto: TNT

W najnowszym programie „Operator
Logistyczny Roku” TNT Express została
uznana za najlepszą firmę kurierską.
TNT uzyskała najwyższe noty w kluczowych kategoriach, m.in. Serwis międzynarodowy lotniczy, Serwis międzynarodowy drogowy, Serwis miejski,
Serwis krajowy ekspresowy. Wygrywając w 6 na 9 kategorii kurierskich, TNT
już po raz ósmy znalazła się na podium
programu. „Operator Logistyczny Roku”
to ranking tworzony przez klientów
firm transportowych.

DSV zdobyło uznanie kapituły BIFA za nowoczesne podejście do szkoleń pracowników w ramach programów Sales Academy,
Customer Service Academy oraz International Leadership Programme, a także systemu rekrutacji - Apprentice Scheme i Graduate Scheme.
Grupa DSV w Polsce nie pozostaje w tyle
za swoimi brytyjskimi kolegami i już od
września 2012 roku wdraża pierwszy z cyklu program szkoleniowy – Sales Academy,
którego zakończenie jest planowane na marzec bieżącego roku.

– Najistotniejszym elementem szkolenia pracowników DSV jest rozwinięcie zarówno zdolności analizowania potrzeb klientów, jak i umiejętna weryfikacja za pomocą jakich narzędzi firma
jest w stanie je zaspokoić – mówi Piotr W. Krawiecki, prezes zarządu DSV Road i DSV Solutions. – Obecnie jesteśmy na finiszu 6-modułowego projektu szkoleń w ramach Akademii
Sprzedaży, której celem jest wszechstronne podnoszenie umiejętności sprzedażowych.

Vestergaard Beta Elephant obsługują
flotę lotniczą TNT Express w Międzynarodowym Centrum Przeładunkowym
w belgijskim Liege. Tym samym o połowę
skrócono czas przygotowania samolotu
do pełnej gotowości. Usunięcie oblodzenia Boeinga 747 trwa zaledwie 2 minuty
i realizowane jest przez sześć pojazdów.
W specjalnie wydzielonej strefie lotniska
możliwa jest jednoczesna obsługa trzech
samolotów TNT.

Dzwon dla Notre Dame
TNT Express przetransportowało ważący
6,5 tony dzwon do Katedry Notre Dame
w Paryżu. Odlany w holenderskim Asten
dzwon „Marie” został przewieziony ciężarówką do Normandii i zostanie umieszczony
w południowej wieży katedry. To najcięższy
z dziewięciu nowych dzwonów, które Notre
Dame otrzymała z okazji jubileuszu 850-lecia.
Do odlania dzwonu o średnicy 2,06 m użyto
850 sztabek brązu o masie 10 kg każda.

Czytaj dalej na

reklama

Mróz niestraszny
TNT Express korzysta z nowych ciężarówek do usuwania oblodzenia samolotów transportowych. Nowe pojazdy
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PROMAG S.A. Wielkopolskim Liderem CSR
PROMAG S.A., lider na rynku wyposażenia magazynów, otrzymał w bieżącym roku statuetkę
Wielkopolskiego Lidera CSR w kategorii „Dbałość o lokalny rynek”. Nagrodę wręczono podczas noworocznego spotkania PKPP Lewiatan
w Poznaniu. Organizator konkursu Wielkopolski
Związek Pracodawców docenił m.in. wieloletnie
działania PROMAG S.A. związane z podnoszeniem jakości kształcenia logistyków i inżynierów oraz propagowanie wiedzy logistycznej.
Nagrodzona firma od kilku lat współpracuje
z wyższymi uczelniami kształcącymi logistyków w zakresie staży, praktyk, prowadzenia
zajęć zarówno w firmie jak i na uczelniach oraz
w zakresie współtworzenia materiałów edukacyjnych. PROMAG S.A. bierze czynny udział

ÔÔŹródło: PROMAG SA, Foto: PROMAG SA

w programach: „Era Inżyniera” (Politechnika
Poznańska), „Wielkopolska musi wiedzieć”(Wyższa Szkoła Logistyki) i „Kadry dla Gospodarki”
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Poza tymi działaniami, podejmowanymi
wspólnie z uczelniami, firma wspiera również
utalentowanych młodych ludzi poprzez organizację konkursu na najlepszą pracę z zakresu logistyki. W ubiegłym roku odbyła się już
7 edycja konkursu, w którym nagrodą są płatne praktyki w wybranym dziale PROMAG S.A.
Wielu spośród nagrodzonych studentów jest
obecnie pracownikami firmy.

Czytaj dalej na

Dachser ponownie
numerem jeden
w Niemczech

ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser obronił pozycję lidera na niemieckim rynku transportu drobnicy. Firma zajęła także 4. miejsce w ogólnym badaniu
niemieckich firm logistycznych. Wyniki pochodzą z prestiżowego rankingu “Die Top 100 der Logistik”– edycja 2012/2013.
mi w wysokości 354 mln euro, a w kategorii „dystrybucja dóbr konsumpcyjnych oraz logistyka kontraktowa” – 5., z obrotami 586 mln
euro. Dachser znacznie wzmocnił swoją pozycję w segmencie spedycji morskiej, osiągając obroty w wysokości 161 mln euro, co dało
mu 11. pozycję w zestawieniu (w badaniu 2010/2011 był na miejscu
13.). W segmencie transportu lotniczego,
który podlegał w ostatnich latach bardzo
silnym wahaniom, Dachser zajął 6. miejsce,
elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej  nr 2/2013
z obrotem 257 mln euro.
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Dachser po raz kolejny zwyciężył w segmencie transportu drobnicy. Firma w tej działalności osiągnęła w 2011 roku obroty
w wysokości 1.600 mln euro i uplasowała się przed DHL (900 mln
euro) oraz Cargoline (850 mln euro).
W kategorii spedycji lądowej Dachser zajął 7. miejsce z obrota-
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RL-BUD - najlepszym produktem dla biznesu 2012

ÔÔ Źródło: Raiffeisen-Leasing Polska

Redakcja „Gazety Finansowej” już po raz piąty
przygotowała dodatek „Najlepsze produkty dla

biznesu”. Wyróżnienia zostały przyznane w 17
kategoriach: bank, produkt inwestycyjny, telekomunikacja, audyt, ubezpieczenie, karta paliwowa,
samochód użytkowy, flota, faktoring, informacja
gospodarcza, windykacja, leasing, oprogramowanie, szkoła biznesu, transport, kurier, usługi
prawne. W każdej z kategorii „Gazeta Finansowa”
wyróżniła trzy firmy, odznaczające się innowacyjnością, profesjonalizmem oraz elastycznością.

Z przyjemnością informujemy, iż spółka Raiffeisen-Leasing Polska S.A. otrzymała nagrodę
NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2012
w kategorii „leasing”, za specjalny produkt dla
branży budowlanej „RL-BUD”, który maksymalnie upraszcza procedury i ogranicza wymagania, a ponadto pozwala na negocjację cen
przedmiotów leasingu.

Czytaj dalej na

„Globalna wioska” dla małych
i średnich firm

ÔÔ Anna Mazurek, DHL Express (Poland) – Dział Komunikacji i PR, Foto: DHL

• Badanie pokazuje, że małe i średnie firmy obecne na rynkach międzynarodowych
mają dwukrotnie większe szanse na sukces niż te, które działają tylko na rynku krajowym
• Firmy MŚP coraz częściej koncentrują się na handlu międzynarodowym
• Infrastruktura XX wieku, wysokie cła i brak pełnej informacji to najważniejsze
przyczyny blokujące rozwój międzynarodowy.
Handel międzynarodowy i współpraca są
najważniejszymi czynnikami warunkującymi osiągnięcie sukcesu międzynarodowego przez małe firmy. To najważniejszy
wniosek wynikający z badań przeprowadzonych przez DHL Express i IHS.
Z makroekonomicznej analizy i badania
przeprowadzonego wśród 410 dyrektorów
firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w państwach G7 i BRICM ¹
wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa
obecne na rynkach międzynarodowych,

mają dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie sukcesu, niż te, które działają tylko
na rynku krajowym². Wśród przebadanych
respondentów, 26% firm aktywnych na
rynkach międzynarodowych, osiągnęło
wysoki wzrost przychodów, natomiast
w przypadku firm prowadzących działalność na rynku krajowym takim wynikiem
może pochwalić się 13% firm.
Czytaj dalej na

System Alliance Europe teraz również w Grecji
ÔÔŹródło: Alliance Europe, Foto: Alliance Europe

Spółka Orphee Beinoglou nowym partnerem sieci od 1 lutego br. Od dzisiaj spółka Orphee Beinoglou International Forwarders S.A.
wzmacnia i uzupełnia sieć swoimi oddziałami
w Atenach i Salonikach. Dzięki nowemu partnerowi, sieć dysponuje 53 partnerami posiadającymi 185 oddziałów w 27 krajach.
Założona w 1923 roku, spółka Orphee Beinoglou z czasem stała się wiodącą firmą spedycyjną w Grecji. Orphee Beinoglou jest również reprezentowana na Bałkanach i w części
wschodniej od Morza Śródziemnego.

– Jestem przekonany, że w obecnej trudnej sytuacji na rynku, przyłączenie do sieci spółki Orphee
Beinoglou, posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie okaże się strzałem w dziesiątkę - twierdzi Uwe Meyer, Dyrektor Zarządzający System
Alliance Europe.
Spółka Orphee Beinoglou zatrudnia w sumie
600 pracowników, z tego 380 w Grecji, którzy zapewniają najwyższą jakość we wszystkich obszarach procesów logistycznych. Spółka zawdzięcza
swoją reputację globalnemu przewozowi dzieł
sztuki, który musi spełniać restrykcyjne standardy
bezpieczeństwa i jakości.
System Alliance Europe to sieć przewoźników,
która skupia czołowych dostawców usług logistycznych średniej wielkości. Oferujemy naszym
klientom transport drobnicy za pośrednictwem
ich miejscowych partnerów. Dzięki wsparciu organizacyjnemu i informatycznemu gwarantujemy wysoką jakość usług, przejrzystość procesów
oraz niezawodną obsługę przesyłek.
Patrz też: www.systemallianceeurope.net
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Budowa świadomości marki
ÔÔ Redakcja

Z Tomaszem Mraczkiem, Prezesem Zarządu Zeppelin Polska Sp. z o.o., o rocznicy i rozwoju, aktualnej ofercie i przyszłości firmy Zeppelin Polska, rozmawia Andrzej Szymkiewicz.
– W ofercie Zeppelin Polska znajdują się nie tylko, maszyny marki Hyster, jest jeszcze Manitou i mini ładowarki Mustang, w jakich proporcjach rozwijacie lub kształtują się udziały w sprzedaży tych marek?
– Jeżeli chodzi o te 3 marki, to kształtuje się to następująco, 67%
całej sprzedaży to są Hystery, 30% to są Manitou a 3% to są Mustangi. Z Mustangami dopiero zaczynamy. Priorytetem jest Hyster i Manitou.
– Jeżeli chodzi o Hystera, to wy jesteście jego wyłącznym dystrybutorem…
– Tak, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń marki Hyster
w Polsce, natomiast Manitou ma zorganizowaną sprzedaż z rynkiem podzielonym na rolnictwo, budownictwo i przemysł. W przemyśle jesteśmy my na teren całej Polski – z wyjątkiem województwa podlaskiego. Sprzedajemy ładowarki teleskopowe, platformy
robocze i wózki terenowe Manitou do zastosowań przemysłowych – to są spalarnie śmieci, odpadów, tartaki, kopalnie.
– Państwa port folio usług jest bardzo rozbudowane, outsourcing,
Andrzej Szymkiewicz – To już dziesięć lat, jak rozpoczęła się dys- wynajem, doradztwo i serwis, te usługi są świadczone już na zakłatrybucja wózków marki Hyster, przez firmę Zeppelin Polska, jak Pan danym przez Państwa poziomie, czy będą się dalej rozwijać?
ocenia ten czas?
– Zdecydowaliśmy się wejść w usługę outsourcingu jako dodaną wartość do naszej oferty usług. Wynikało to tylko i wyłączTomasz Mraczek – Te 10 lat rzeczywiście bardzo szybko zlecia- nie z potrzeb naszych klientów. Nasi klienci byli zainteresowani
ło. Dystrybucję wózków widłowych marki Hyster rozpoczęliśmy taką usługą, która polega na dostarczeniu maszyn z full-serwiw 2003 roku na bardzo dojrzałym rynku, który był mocno podzielo- sem, dostawą paliwa i operatorami. To jest usługa, którą chcemy
ny między czołowych graczy. Marka Hyster w Polsce sprzedawana rozwijać, ale podążamy za rynkiem i potrzebami klientów. Jeżebyła jeszcze za czasów poprzedniego systemu, musieliśmy się skon- li klienci są gotowi do tego i chcą skoncentrować się na swojej
centrować na odbudowaniu bazy danych klientów. Żeby wzmoc- działalności, na której się znają, a nam oddać usługi transportu
nić wiarygodność marki Hyster, naszym pierwszym strategicznym wewnętrznego, to jesteśmy im w stanie to zaoferować. Będziezałożeniem, było szybkie zbudowanie profesjonalnej sieci serwiso- my to rozwijać, ale to nie jest rozwój który budżetujemy. To, co
wej i handlowej. Z jednej strony próbowaliśmy przejmować serwis mamy w naszej ofercie głównej to jest sprzedaż maszyn nowych,
wózków Hyster u tych klientów, do których dotarli nasi poprzed- używanych, wynajem krótkoterminowy i długoterminowy oraz
nicy, a z drugiej budować referencje w tradycyjnych przemysłach usługi serwisowe szeroko pojęte.
„Hysterowskich” czyli papierniczym, drzewnym, metalurgicznym.
Ten okres 10 lat to był czas ciężkiej pracy u podstaw, budowania
świadomości marki, która ciągle nie jest marką dostatecznie rozpoCzytaj dalej na
znawalną w porównaniu z innymi czołowymi producentami. Są jednak takie obszary gospodarki, których klientom bardzo dobrze się
kojarzy marka Hyster jako wózek trwały, mocny, do ciężkich zastosowań przemysłowych. Myślę, że te 10 lat było dobrze wykorzystane, mamy zbudowaną bardzo dobrą, profesjonalną, a jednocześnie
elastyczną, zorientowana na potrzeby klienta sieć serwisową.
– Jakie są plany świętowania tego wydarzenia?
– Na razie odnotowaliśmy ten fakt w naszych materiałach marketingowych, by z klientami się tą wiadomością podzielić. Z okolicznościowym logiem powiązaliśmy hasło – misję która jest wbudowana w nasze korporacyjne DNA. Uważamy, że to było 10 lat
partnerstwa i wspierania rozwoju naszych klientów, to jest bardzo
ważne – partnerstwo z klientami. W tej chwili jest nie najlepszy
czas na huczne świętowanie. Podchodzimy do tego z pokorą,
skromnością i chcemy, aby klienci nadal nas postrzegali jako trwałego i wiarygodnego partnera. Z pracownikami firmy, będzie na
najbliższym spotkaniu okazja żeby, podsumować wyniki najlepszych handlowców i serwisantów i z tej okazji im podziękować.
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Kontrakty Z JSW
na kwotę niemal
90 milionów złotych

ÔÔGENESIS PR
ÔÔ Foto: FAMUR S.A.

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa
– zawarł w okresie od 20 lipca 2012 roku do 6 lutego 2013 roku
szereg umów jednostkowych z Jastrzębską Spółką Węglową
na łączną kwotę 89,9 mln zł. Przedmiotem największej z nich,
o wartości 36,9 mln zł, jest dostawa przenośników taśmowych
do zakładu wydobywczego Krupiński.
Największa z umów z JSW, zawarta 4 lutego 2013 roku, dotyczy dostawy 5 fabrycznie nowych przenośników taśmowych wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym do kopalni Krupiński. Kontrakt został zawarty przez PIOMA SA – spółkę należącą do Famuru
– w konsorcjum z firmami Patentus SA i VACAT Sp. z o.o. W ramach
umowy – jako lider konsorcjum – PIOMA dostarczy do Krupińskiego dwa przenośniki taśmowe o łącznej wartości 16,6 mln zł.
„Przenośniki taśmowe odgrywają kluczową rolę w zachowaniu
płynności pracy każdej kopalni. Dzięki nim urobiony w przodku węgiel
może w szybki sposób dotrzeć na powierzchnię i dalej, aż do zakładu
przeróbczego. Zapewnienie wydajnego transportu urobku i ludzi jest
jednym z czynników wpływających na zwiększenie efektywności wydobycia. Awarie przenośnika powodują bowiem zakłócenia pracy
kopalni i wymierne straty ekonomiczne. Często są przyczynami przestojów kompleksów wydobywczych. FAMUR dostarcza sprawdzone

i markowe przenośniki taśmowe, gwarantujące sprawną pracę całego
zakładu wydobywczego. Cieszymy się, że znajdują one uznanie wśród
załóg górniczych i spółek węglowych w kopalniach w całej Polsce,
w tym u naszego wieloletniego partnera – JSW. Konsekwentne zaopatrywanie kopalń spółki w najnowsze rozwiązania Famuru świadczy
o głębokim zaufaniu w dobrą jakość i wydajność naszego sprzętu. To
między innymi dzięki niemu możemy od wielu lat utrzymywać pozycję
lidera w dostarczaniu systemów transportowych urobku i ludzi” – powiedział Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.
Czytaj dalej na

Paczkomaty InPost gwarantują 1-dniowy termin dostawy przesyłek Cushman & Wakefield doradcą
ÔÔMarta Gliszczyńska, RC2
Volkswagen Bank Polska

InPost, największy prywatny operator pocztowy
i właściciel sieci 650 Paczkomatów, rzuca wyzwanie rynkowi i gwarantuje 1-dniowy standard
dostawy dla wszystkich przesyłek zamawianych
w sieci. Każda przesyłka dotrze do Paczkomatu InPost w zaledwie 1 dzień od nadania – za wszystkie
dostarczone po terminie, InPost zwróci zaś na konto Nadawcy 50% kosztu dostawy. Wprowadzona
od lutego reguła to poważny impuls dla całego
rynku – Paczkomaty InPost jako pierwsze i jedyne
w Polsce podjęły się zagwarantowania 1-dniowego standardu obsługi dla wszystkich zamówień,
na stałe. Decyzja jest elementem długofalowej
strategii biznesowej firmy, która w 2013 roku postawi na kolejne inwestycje w innowacje, logistykę
oraz najwyższą jakość serwisu.
Nowy standard – wysoka
poprzeczka dla rynku
„Źródłem sukcesu Paczkomatów InPost jest
fakt, że idealnie wpisały się w błyskawicznie

rosnące potrzeby konsumentów, dla których
kluczowy jest czas i wygoda. Rynek e-commerce to rynek konsumentów szczególnie wymagających. Skończyły się czasy, gdy w e-zakupach liczyło się przede wszystkim zaoferowanie
niskiej ceny – dziś internauci oczekują więcej:
wysokiej wiarygodności sklepu, elastycznych
płatności, dużego wyboru produktów i w końcu błyskawicznej, dopasowanej do ich planu
dnia, dostawy. Paczkomaty kilka lat temu, jako
pierwsze, zaoferowały Klientom możliwość odbioru przesyłki w dogodnym miejscu o dowolnej
porze, 24/7. Dziś idziemy o krok dalej: oferujemy
także gwarancję najszybszej, 1-dniowej dostawy zamówienia. Dotąd taka oferta pojawiała
się na rynku w ramach specjalnych promocji lub
jako usługa premium. My wprowadzamy ją na
stałe, dla wszystkich współpracujących z nami
nadawców, jako podstawowy standard usługi,
bez dodatkowych opłat“ – mówi Rafał Brzoska,
Prezes Zarządu Integer S.A.
Paczkomaty InPost to sieć pokrywająca całą
Polskę – zlokalizowane w dogodnych punktach (centra handlowe, stacje benzynowe etc.)
są obecne już w 160 miastach, a liczba maszyn
wynosi już 650.

ÔÔFirst Public Relations

Firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentuje Volkswagen Bank Polska S.A. w procesie poszukiwania powierzchni biurowej na
nową siedzibę firmy w Warszawie.
Volkswagen Bank Polska S.A. specjalizuje się w finansowaniu samochodów z Grupy
Volkswagen (Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT,
Porsche). Dodatkowo oferuje klientom indywidualnym i przedsiębiorcom usługi bankowości
bezpośredniej, atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych, a także leasing operacyjny i usługi finansowania i zarządzania flotą
samochodową w firmie. Volkswagen Bank
Polska S.A. należy do niemieckiego koncernu
Volkswagen AG – jednego z największych producentów samochodów na świecie. W Polsce
Volkswagen posiada również fabrykę samochodów użytkowych w Poznaniu, fabrykę silników w Polkowicach oraz spółkę SITECH, produkującą siedzenia samochodowe.
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Kuehne + Nagel zarządza
projektem dla CEMTEC

7 Business Ship Control dla
Asystent CRM oraz Sello

CEMTEC, firma specjalizująca się w technologii cementowej i wydobywczej przekazała Kuehne + Nagel międzynarodowe projekty na Rosję. W najbliższym czasie
planowane są transporty z Enns i Linz (AT), a także z Azji, Australii oraz Afryki Południowej do Magadan w Rosji.

Siódemka oddała do użytku kolejne aplikacje z rodziny 7 Business Ship Control. Podstawowym celem nowych rozwiązań jest
uproszczenie procesu wysyłki w firmach, które
używają oprogramowania Asystent firmy e-Aukcje (www.e-aukcje.pl) lub Sello firmy INSert
(www.sello.pl) oraz aplikacji wysyłkowej WebMobile7 Siódemki.
Pierwsze z nowych rozwiązań dedykowane
jest programowi do zarządzania kontaktami
handlowymi Asystent CRM. Podstawowymi
funkcjonalnościami aplikacji Asystent To Web
Mobile7 są:
• możliwość pełnej konfiguracji danych do
wysyłki z pliku CSV wyeksportowanego
z danego programu magazynowo – sprzedażowego,
• możliwość tworzenia listu przewozowego
na podstawie danych paczki z programu
Asystent,
• tworzenie szablonów dokumentów za pomocą modułu konfiguracyjnego aplikacji.
Drugą aplikację Siódemka przygotowała dla
Sello – popularnego narzędzia wspomagającego sprzedaż na serwisach aukcyjnych. Główne
zalety Sello To Web Mobile7 to:
• możliwość pełnej konfiguracji danych do
wysyłki z bazy własnej danego programu
magazynowo – sprzedażowego,
• możliwość tworzenia listu przewozowego
na podstawie danych paczki z Sello,
• tworzenie szablonów dokumentów za pomocą modułu konfiguracyjnego aplikacji,
• wydruk listu przewozowego na dowolnej
drukarce laserowej w formacie A4 lub etykiety samoprzylepnej na drukarce termicznej,
• pobieranie nadanych numerów listów przewozowych oraz wstawienie ich do aplikacji Sello.
Dzięki wykorzystaniu oferowanych przez
Siódemkę aplikacji, klienci oszczędzają czas
i minimalizują ryzyko pomyłki podczas wprowadzania danych adresowych odbiorców.
Zamiast ręcznego przepisywania wszystkich
przesyłek do aplikacji WebMobile7 lub ręcznego wypisywania listów przewozowych uzyskują możliwość wydruku wszystkich etykiet
adresowych w znacznie krótszym czasie dzięki
funkcji importu danych.
7 Business Ship Control to rodzina już siedmiu aplikacji dedykowanych następującym
systemom i programom: Symfonia, Forte, WF-Mag, Sello, Asystent, Subiekt GT oraz Opt!ma.
Rozwiązania Siódemki dostępne są bezpłatnie
dla wszystkich klientów firmy, posiadających
stałą umowę na usługi kurierskie. Obecnie dostosowane są już do systemów magazynowo-sprzedażowych używanych przez blisko połowę firm w Polsce.

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Realizacja tak dużego projektu dla CEMTEC musi nastąpić do końca marca 2013.
Projekt obejmuje dostawę trzech ciężkich części z CEMTEC w Enns i Linz, a także
od dostawców firmy CEMTEC z Niemiec,
Indonezji, Australii i Afryki Południowej
do odbiorców w Magadan w Rosji. Zamówienie dotyczy przetransportowania
6.500 metrów sześciennych wyposażenia
konstrukcji dla młynów kulowych pochodzących z czterech różnych kontynentów
do oddziału firmy w Rosji, całość projektu
jest koordynowana przez Kuehne + Nagel w Linz.
Transporty z Austrii, Niemiec oraz
Afryki Południowej – dotyczące dwóch
najcięższych przesyłek o wadze 98 ton
każda – odbywają się statkiem oceanicznym, śródlądowym (z Austrii) i ciężarówką
(Niemcy) do Antwerpii w celu konsolidacji
ładunku. Pierwsza z trzech części dostawy była już zrealizowana w grudniu 2012
roku, kolejne w styczniu, a ostatnie części
w lutym. Cały projekt musi zostać sfinalizowany najpóźniej do końca marca ze
względu na ekstremalne warunki pogo-

dowe na terenie Rosji. – Nawierzchnia drogi powinna być zmrożona w przeciwnym
wypadku transport tak ciężkiego ładunku
nie byłby możliwy do Magadan – potwierdził Jurgen Heinrich, manager oddziału
w Kuehne + Nagel Upper Austria.

Pierwsza edycja InPost Global Forum

Wymiana wiedzy, transfer doświadczeń
i promowanie dobrych praktyk w branży e-commerce – to tematy, które zdominowały
pierwszą edycję InPost Global Forum 2013.
W dwudniowych warsztatach udział wzięli
przedstawiciele branży pocztowo-kurierskiej
z całego świata. Na temat funkcjonalności
Paczkomatów InPost oraz procesu wdrażania
tych innowacyjnych urządzeń wypowiadali
się eksperci reprezentujący takie kraje, jak: Estonia, Chile, Słowacja, Czechy, Irlandia, Arabia
Saudyjska, Rosja, Wielka Brytania, Litwa czy

ÔÔŹródło: GENESIS PR

Łotwa. Podczas InPost Global Forum po raz
pierwszy przyznano także branżową nagrodę
InPost Excellence Award 2013.
Grupa Integer.pl zarządza drugą co do
wielkości na świecie siecią ponad 1,4 tys. automatów do odbioru i nadawania przesyłek.
Nowatorski projekt całodobowych urządzeń
do nadawania i odbierania przesyłek znalazł
uznanie już w 14 – poza Polską – krajach.
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XII Forum Młodej Logistyki

ÔÔAgnieszka Rydel, SKLS

W dniach 7-8 marca 2012 r. w Gmachu
Głównym Politechniki Warszawskiej spotkają po raz kolejny środowiska studenckie
z całej Polski, najbardziej wpływowi przedstawiciele firm branży TSL oraz zaproszeni
goście. Studenckie Koło Logistyki Stosowanej działające na Wydziale Transportu
Politechniki Warszawskiej po raz kolejny
zaprasza miłośników branży TSL na XII Forum Młodej Logistyki oraz Logistyczne Targi
Pracy. Tradycją już jest, że na wiosnę, podczas wspólnej debaty mają oni możliwość
skonfrontować wiedzę wyniesioną z akademickich murów z praktyką i rzeczywistością biznesową. Forum Młodej Logistyki –
najstarsza, najciekawsza i na najwyższym
poziomie merytorycznym konferencja logistyczna w kraju.

Utworzony w ten sposób dialog pomiędzy
studentami a światem biznesu, pozwala na
skonfrontowanie ich pomysłów z realiami.
Następny dzień ma formę warsztatową. Oferta obejmuje case study, panele
dyskusyjne oraz warsztaty organizowane
przez firmy z nami współpracujące oraz
zaproszonych gości.

rze transportu, spedycji i logistyki. Po wielkim sukcesie poprzednich edycji, ponownie
będzie można spotkać się i porozmawiać
z przedstawicielami branży logistycznej,
w wśród których znajdą się m.in. operatorzy logistyczni, firmy transportowe oraz
dostawcy sprzętu logistycznego i rozwiązań
informatycznych. W zeszłym roku w targach
udział wzięło ponad 1500 gości. Do zobaczenia na XII Forum Młodej Logistyki i LogiLogistyczne Targi Pracy
Podczas pierwszego dnia XII FML-u odbędą stycznych Targach Pracy! Więcej informacji
się również Logistyczne Targi Pracy w Auli www.sklspw.pl, www.logistycznetargipracy.pl
Szczegóły wydarzenia poznać można
Głównej Politechniki Warszawskiej. Jest to
doskonała okazja do spotkania z osobami na Facebook’u: https://www.facebook.
zainteresowanymi rynkiem pracy w sekto- com/events/488822074481254.

Dzień pierwszy konferencji polega na rywalizacji między studentami. Najbardziej
aktywne koła naukowe z Polski i z zagranicy
walczą o tytuł najlepszego młodego logistyka. Formuła konkursu co roku ulega zmianie, jednak zawsze jest skonstruowana jest
tak, aby wykorzystać kreatywność i pomysłowości studentów. Każdy zespół prezentujący swoje pomysły musi je obronić przed
zgromadzonymi na sali studentami jak
również Kapitułą Ekspertów, składającej się
z najważniejszych postaci logistyki w Polsce.

Gliwice logistycznym hubem na Śląsku

ÔÔ Bluevine Consulting

„Gliwice logistycznym hubem na Śląsku” – takie
przesłanie ma trafić do uczestników konferencji
„Inwestycje. Logistyka. Przyszłość”, która odbędzie
się 20 marca w gliwickim Gold Hotel Silvia. To
już drugie spotkanie, na które gospodarz – prezydent Zygmunt Frankiewicz – zaprasza najważniejsze i największe firmy z Polski i zagranicy, tym samym Gliwice konsekwentnie budują pozycję lidera logistyki na Śląsku.
Konferencja na temat perspektyw rozwoju rynku logistyki i magazynów w Gliwicach i na Śląsku będzie także okazją do podsumowania drugiego roku działalności Śląskiego Klastra Logistycznego, który powstał
w Gliwicach m.in. w celach promocyjnych. „Logistyka i magazynowanie
to cały czas obiecujące branże, choćby ze względu na rozwój handlu internetowego czy procesy relokacji produkcji z zachodu do centrum Europy”,
powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, „By pozyskać inwestorów musimy silnie akcentować atuty Gliwic i Śląska, aby były lepiej zauważalne niż oferta konkurencji”.
Prelegenci i słuchacze spotkania będą mieli okazję przedyskutować
najnowsze trendy w branży oraz ich ewentualny rozwój i wpływ na Śląsk.

Finał 9. edycji projektu European Real Estate
Challenge

ÔÔFirst Public Relations

Zakończyła się 9. edycja programu European
Real Estate Challenge (EREC). EREC to międzynarodowy projekt edukacyjny dotyczący
rynku nieruchomości komercyjnych. Już po raz siódmy firma doradcza Cushman & Wakefield – w ramach współpracy z Katedrą Inwestycji
i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kingston
University z Wielkiej Brytanii – była wyłącznym sponsorem tego wydarzenia w Polsce.
Głównym celem programu EREC jest wymiana doświadczeń między europejskimi i amerykańskimi uczelniami związanych z rynkiem
nieruchomości. Najnowsza edycja rozpoczęła się w październiku 2012
r., a zakończyła 15 stycznia 2013 r. prezentacją w Hamburgu. W finale
wzięło udział trzech studentów z Polski wyłonionych przez przedstawicieli Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej oraz
pracowników Cushman & Wakefield.
– Jesteśmy przekonani, że EREC jest jednym z najbardziej wartościowych programów edukacyjnych w Europie w dziedzinie nieruchomości
komercyjnych.
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Nowa strategia Prologis

ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

Firma Prologis, na śniadaniu prasowym w restauracji Flaming
w Warszawie, poinformowała o nowej strategii, a także podsumowała miniony 2012 rok. Prologis, to czołowy właściciel,
zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych na całym
świecie. W 2012 roku wynajął ponad 1,16 miliona metrów
kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce, na którą przypada 60% tej powierzchni.
Miniony rok, chociaż nie był łatwy, zakończył się wzrostem
przychodów w ogólnym bilansie, uwzględniając pierwsze
działania, w ramach nowej strategii Prologis. Zakłada racjonalizację zasobów gruntów pod budowę nowych obiektów oraz
przegląd obiektów już istniejących. – Podzieliliśmy grunty na
te strategiczne pod rozbudowę, te na sprzedaż i te które mogą
poczekać. Wykonaliśmy również analizę naszych istniejących
obiektów, pod kątem nowej strategii i zdecydowaliśmy się na
sprzedaż obiektów o łącznej powierzchni 230 800 m2, za kwotę 125,4 mln Euro. Sprzedane dla Hines Global REIT Poland Logistics Holdings obiekty – 210 895m2, znajdują się w parkach
Warszawa, Warsaw III, Wrocław II, Będzin i Sosnowiec. Najemcy
Prologis Park Rawa, firmie PEPCO sprzedano 19 900 m2. – powiedziała Marta Tęsiorowska VP Markting & Communications
CEE. – Sprzedaliśmy te parki, gdyż nie odpowiadają naszej strategii, są to obiekty do 50 000 m2, budynki dedykowane klientom „szyte na miarę” – dodaje.

Pomimo zbycia tych obiektów magazynowych, Prologis nadal pozostaje czołowym graczem na rynku Europy Środkowej
i Wschodniej z 26% udziałem w rynku i zasobami o powierzchni
3,5 mln m2, w 36 parkach dystrybucyjnych i 169 budynkach. Przyjęta strategia, dostosowana do zmieniającego się rynku, doprowadziła do spadku współczynnika pustostanów do poziomu 8%
w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W odniesieniu do roku 2010, jest to zmniejszenie o połowę tego wskaźnika, co jest bardzo dobrym wynikiem, mając na uwadze panująca
na rynku stagnację. Bo zmniejszenie wskaźników pustostanów
jest niewątpliwie dużym osiągnięciem, to w 2012 roku wynajęto
693 180 m2 powierzchni wobec 876 500 m2 w 2010 roku w Polsce, w Europie Srodkowej i Wschodniej ta relacja wynosiła odpowiednio, 1 162 061 m2 w 2012 r. oraz 1324 850 m2 w 2010 roku.
Czytaj dalej na

UPS Access Point wprowadza sieć nowych punktów

ÔÔRafał Brzoska, Prezes Zarządu, Grupa Integer.pl

UPS wprowadziła sieć punktów odbioru przesyłek w Wielkiej Brytanii,
które będą bardziej przystępne i wygodne w obsłudze. Ma być to alternatywna opcja odbioru paczek, z której będą mogły skorzystać osoby
robiące zakupy przez Internet. Sieć nowych punktów odbioru przesyłek
UPS Access Point zostanie rozmieszczonych w 600 „starannie dobranych” i dogodnych lokalizacjach takich jak sklepy czy stacje benzynowe. UPS zakłada, że do końca czerwca powinna otworzyć około 1500
nowych placówek. Nowe sieci punktów odbioru w Wielkiej Brytanii powstały na wzór sieci Kiala, która w 2012 roku otworzyła swoje placówki
w Belgii. Kiala ma obecnie 6.500 punktów we Francji, Holandii, Belgii,
Luksemburgu i Hiszpanii.
Tendencja tworzenia punktów odbioru przesyłek jednoznacznie wskazuje na zwyczaje Brytyjczyków – nie chcą oni czekać na kuriera i aż 60%
osób odbiera paczki osobiście w placówkach. Dlatego widzimy ogromne
szanse powodzenia dla sieci Paczkomatów InPost w Wielkiej Brytanii –
przewyższają one punkty odbioru zarówno ciągłą dostępnością 24/7, jak
też znacznie niższymi kosztami obsługi. Warto podkreślić, że w obecnej
sieci naszych Paczkomatów – na przykład w Polsce – aż 40% paczek odbieranych jest w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy.
Po raz pierwszy w 2012 roku sprzedaż e-commerce
osiągnęła 1 bilion dolarów
Według wyników badań przeprowadzonych przez eMarketer - w 2012
roku światowa sprzedaż e-commerce (B2C) wzrosła o 21,1% i osiągnęła
po raz pierwszy 1 bilion dolarów. W 2013 roku sprzedaż ta zwiększy się
o kolejne 18,3% i osiągnie wartość 1,298 bilionów dolarów. eMarketer
przewiduje, że kraje Azji i Pacyfiku osiągną lepsze wyniki w branży e-

-commerce od Ameryki Północnej i staną się liderem na światowym
rynku e-commerce. Wyniki badań wskazują, że Chiny, Indie i Indonezja w 2013 roku osiągną większy zysk ze sprzedaży usług e-commerce (B2C) w porównaniu do wszystkich pozostałych rynków na całym
świecie. Z kolei USA będzie jedynym krajem, który osiągnie największy udział w światowych wydatkach na e-commerce (B2C) wynoszący
29,6% w 2013 roku – spadek z 31,5% względem roku 2012.
Dostawy paczek do domów na rynku e-commerce
w Wielkiej Brytanii
Stowarzyszenie Brytyjskiego Przemysłu (IMRG) zajmującego się sprzedażą detaliczną przez Internet sugeruje, że ilość dostaw paczek do
domu w Wielkiej Brytanii może spaść w 2015 roku ze względu na rosnącą popularność innych alternatywnych sposobów doręczania przesyłek. Andrew Starkey dyrektor logistyki w firmie IMRG uważa, że całkowita wartość rynku e-commerce pod względem ilości dostarczanych
paczek wzrośnie z 1,3 mld sztuk (wliczając zwroty) do około 2 mld sztuk
do 2017 roku.
Wzrost rynku e-commerce w całej Europie
Firma badawcza yStats.com przeprowadziła kompleksową i szczegółową analizę trendów na rynku e-commerce B2C w Europie. Wyniki badań
opublikowała w raporcie „Europe B2C E-Commerce Report 2012”. Dokument zawiera analizę dotyczącą wszystkich 35 krajów Europy oraz informacje na temat wspólnego rynku europejskiego. Raport zawiera także
listę czołowych graczy na rynku dostaw Internetowych w poszczególnych krajach.
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„Zielone dokumenty”
w ofercie DHL Express

ÔÔŹródło: DHL Express, Foto: DHL Express

DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych
usług ekspresowych, rozszerzył usługę DHL EXPRESS ENVELOPE o opcję GOGREEN Carbon Neutral, dzięki czemu klienci będą
mogli ograniczyć wpływ na środowisko, jaki ma transport ich
przesyłek. DHL EXPRESS ENVELOPE zapewnia pilną dostawę na
koniec następnego dnia roboczego w systemie door-to-door
przesyłek niepodlegających odprawie celnej o wadze do 300
gramów, przesyłanych w kopertach firmowych, podlegających
recyklingowi i przyjaznych dla środowiska. Jest to najlepsza
oferta usług międzynarodowych dla stałych klientów firmy
wysyłających dokumenty.
Dzięki wprowadzeniu nowej opcji, klienci korzystający z usługi DHL
EXPRESS ENVELOPE będą mogli zrównoważyć emisję dwutlenku
węgla powstałego w trakcie obsługi i transportu ich konkretnej
przesyłki przez inwestycje w projekty ochrony klimatu. Obliczanie
i proces kompensacji dla GOGREEN jest corocznie weryfikowany
przez niezależną firmę audytorską Société Générale de Surveillance, w oparciu o normy ISO14064. Obecnie z tej możliwości mogą
korzystać klienci DHL w 110 krajach na wszystkich kontynentach,
w tym w Polsce. „Oferując naszym klientom przesyłki ekspresowe DHL
EXPRESS ENVELOPE z opcją zrównoważenia emisji dwutlenku węgla,
wliczoną w cenę usługi, potwierdzamy naszą pozycję lidera angażującego się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane w ramach pionierskiego programu Deutsche Post DHL GoGreen,” powiedział Roland Thomas, Global Head of Products, DHL Express. „Nasi
klienci coraz częściej oczekują od nas wsparcia w tworzeniu zielonego
łańcucha dostaw w ramach przeprowadzanych przez nich operacji
globalnych. Jesteśmy pewni, że usługa DHL EXPRESS ENVELOPE będzie
kolejną odpowiedzią na to wyzwanie.”
DHL Express jest częścią Deutsche Post DHL, największej na
świecie grupy logistycznej. W 2008 roku, wraz z rozpoczęciem programu GoGreen, Deutsche Post DHL jako pierwsza firma logistyczna postawiła sobie wymierny cel ochrony klimatu – zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla o 30% do 2020 roku w stosunku do 2007
roku. W 2011 roku, czyli rok wcześniej niż pierwotnie zakładano,
firma osiągnęła cel zakładający redukcję na poziomie 10%. DHL,
który w 2006 roku był pionierem koncepcji zmniejszenia dwutlenku węgla wyemitowanego podczas transportu przesyłek komercyjnych, już teraz odnotowuje wzrost liczby klientów korzystających z usług GOGREEN oraz w ciągu ostatnich trzech lat coroczny
trzycyfrowy wzrost liczby „zielonych” przesyłek. Swoim klientom
DHL oferuje również zaawansowane usługi raportowania emisji.
Tom Quirke, wiceprezes i dyrektor generalny, Global
TETRA Organization, Motorola Solutions
„Jesteśmy dumni, że ponad dwa miliony użytkowników z sektorów publicznego i prywatnego pokłada zaufanie w naszych terminalach radiowych TETRA. Mamy świadomość tego, że dla wielu z nich stanowią
one niezbędne narzędzie łączności w krytycznych sytuacjach. Dlatego
proces projektowania naszego sprzętu skupia się na użytkownikach
i obejmuje zakrojone na szeroką skalę badania, które pozwalają tworzyć rozwiązania spełniające ich potrzeby. Setki wprowadzonych funkcji sprawiły, że z biegiem lat nasze terminale radiowe stawały się coraz
bardziej inteligentne, wydajne i bezpieczne”.

Ponad 2 mln
użytkowników
terminali TETRA

ÔÔŹródło: ITBC Communication

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), światowy lider
w dziedzinie projektowania i wdrażania rozwiązań komunikacyjnych Terrestrial Trunked Radio (TETRA), poinformowała
o dostarczeniu dwumilionowego cyfrowego terminala radiowego TETRA. Firma osiągnęła ten wynik w ciągu niespełna
czterech lat, tj. w czasie o połowę krótszym niż ten, jaki zajęła
jej sprzedaż pierwszego miliona terminali TETRA.
Rosnące dostawy terminali TETRA są świadectwem wzrostu
światowego grona użytkowników technologii radiowej TETRA
oraz uznania dla firmy Motorola jako twórcy innowacyjnych rozwiązań w tym standardzie. Siłę i dojrzałość rynku widać również
w tempie, w jakim do rąk użytkowników trafiają kolejne modele
urządzeń. Niedawno Motorola wprowadziła do sprzedaży radiotelefony MTM5200, MTM5500 oraz MTP6550, będący jednym
z najbardziej zaawansowanych przenośnych terminalni TETRA
na rynku. Wszystkie nowe rozwiązania obsługują TETRA Enhanced Data Service (TEDS), niezawodną i bezpieczną usługę
transmisji danych zgodną ze
standardem ETSI TETRA. Ponadto gwarantują obsługę nowych usługi transmisji danych,
które za pośrednictwem TEDS
zapewnią nawet 20-krotnie
szybszy dostęp do aplikacji.
Do klientów, którzy w ostatnim czasie wybrali terminale
radiowe TETRA firmy Motorola
Solutions, dołączyli niedawno
operator kopenhaskiego metra, firma Metro Service oraz indyjski port lotniczy Bangalore.
Czytaj dalej na
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DB Schenker Logistics dla
lokalnych społeczności
Piąta edycja programu wolontariatu
pracowniczego „Świąteczny Czas Pomagania” w DB Schenker Logistics Polska
dobiegła końca – w tym roku przeprowadzono 19 projektów wolontariackich

Dachser proponuje
ÔÔŹrodło: Schenker

eLogistics

ÔÔŹródło: Dachser

Czy można zdalnie zarządzać zleceniami

w parze.” – mówi Beata Konecka, Marke- i dostawami? Jak maksymalnie ułatwić
ting Manager Schenker Sp. z o.o.
sobie współpracę z operatorem logistyczProgram wolontariatu pracowniczego
„Czas Pomagania w DB Schenker Logistics” nym? Dachser proponuje swoim klientom
jest realizowany od 2008 roku. Do tej pory platformę komunikacyjną eLogistics, któodbyło się łącznie 9 edycji Świątecznego ra dzięki wykorzystaniu internetowych
i Zielonego Czasu Pomagania, w ramach narzędzi umożliwia klientom dostęp do
W Świąteczny Czas Pomagania 2012 zaan- których zrealizowano 170 projektów zarządzania transportem towarów.
gażowało się łącznie blisko 450 pracow- wolontariackich w lokalnych społecznoników firmy, którzy poświęcili oni ponad ściach. Pracownicy-wolontariusze po1 530 godzin na działania wolontariackie święcili łącznie 12 675 godzin na pomoc, Firma logistyczna, aby móc efektywnie prai pomogli ponad 2 100 osobom. W projek- którą skierowano do ponad 14 000 osób. cować dla swoich klientów, musi dysponoty zaangażowali się także pracownicy 24
wać odpowiednim zapleczem informatyczfirm będących klientami operatora oraz
nym. Obecnie systemy IT nie tylko pomagają
50 współpracujących firm przewozowych.
w zarządzaniu oraz optymalizują procesy loAkcje odbywały się w listopadzie, grudgistyczne, ale również tworzą swoistą platforniu i styczniu w Białymstoku, Bydgoszczy,
mę komunikacji z klientem. Dachser, działająGdańsku, Gdyni, Kielcach, Koszalinie, Kracy globalnie operator logistyczny, proponuje
kowie, Lublinie, Łodzi, Małaszewiczach,
swoim klientom szereg aplikacji działających
Młochowie, Olsztynie, Rzeszowie, Teresionline, ułatwiających codzienną współpracę
nie i Warszawie.
i komunikację. – Nasi klienci bardzo cenią
„DB Schenker Logistics chce angażować
sobie możliwość pracy na platformie intersię w życie lokalnych społeczności i być
netowej eLogistics – łatwo i szybko mogą
dla nich dobrym sąsiadem. Jako pierwsza
przesłać zlecenia, śledzić swój transport oraz
firma z branży TSL przeprowadziliśmy już
sprawnie zarządzać przesyłkami. Korzystadwukrotnie badanie społeczności lokalnych
nie z eLogistics jest bardzo łatwe i intuicyjne,
„DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”, aby
klienci potrzebują jedynie dostępu do sieci
poznać oczekiwania mieszkańców wobec
internetowej – mówi Grzegorz Lichocik, preoperatora logistycznego. Czas Pomagazes Dachser w Polsce.
nia jest integralną częścią tych działań, to
konkretna odpowiedź na pytanie, czy bizCzytaj dalej na
Czytaj dalej na
nes i zaangażowanie społeczne mogą iść

Transport, Spedycja, Logistyka na targach
w Expo Silesia

ÔÔŹródło: ExpoSilesia

Targi Transportu Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO po raz
kolejny odbędą się w Expo Silesia w dniach 16-17 kwietnia.
To jedyne wydarzenie w Polsce integrujące branże transportu
szynowego, drogowego oraz logistyki i magazynowania obfitujące w branżowe konferencje i seminaria.

lon infrastruktury kolejowej oraz salon logistyki, magazynowania
i transportu. Tegorocznym Targom towarzyszą dodatkowo m.in.
konferencja Południowego Klastra Kolejowego pt. „Innowacyjne
narzędzia i technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem
w kolei w kontekście rozwoju klastra”. Redakcja miesięczników TSL
Biznes i Truck & Van ponownie zaprasza na Spotkania Transportowe
podczas których poruszone zostaną tematy: jak działać na trudSilesiaTSL EXPO corocznie skupia wiodących przedstawicieli nym i niestabilnym rynku transportowym czy jak unikać problemów
branży transportu szynowego i drogowego a także logisty- w transporcie. Nie zabraknie również praktycznych porad, portal Praki i magazynowania. Ważnym elementem targów SilesiaTSL cujwlogistyce.pl zorganizuje konferencję pt. Jak zdobyć doświadczeEXPO jest szeroki wachlarz imprez towarzyszących takich nie zawodowe przed podjęciem pierwszej pracy?”.
jak: specjalistyczne konferencje i seminaria, pokazy oraz
Organizatorzy zapraszają zainteresowane udziałem targach firwarsztaty i konkursy. Warto wspomnieć, że patronatem me- my do zapoznania się ofertą i zgłaszania swojego udziału. Wczerytorycznym Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza śniejsze zgłoszenie daje możliwość skorzystania z promocji wystaPiechocińskiego oraz z naukowym wsparciem prof. Marka wienniczych i gwarantuje dobre miejsce ekspozycyjne. Szczegóły
Sitarza z Politechniki Śląskiej w Katowicach zapowiedziana na stronach Targów: www.tslexpo.pl oraz www.silpostex.pl.
jest konferencja na temat: „współpraca transportowa Europy
Środkowo-Wschodniej”
Czytaj dalej na
Ponadto podczas spotkania poruszane będą przede wszystkim
dwa obszary, prezentowane w ramach oddzielnych salonów: sa-
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reklama

EP Serwis pozyskało inwestora
strategicznego

ÔÔRedakcja, Fot. Log4.pl

Dnia 20 lutego, na konferencji prasowej w siedzibie Enterprise Investors w Warszawie, poinformowano transakcji Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture
capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI). Fundusz zainwestował 9 mln zł.
stając się właścicielem 49% pakietu akcji firmy EP Serwis, firmy działającej w obszarze usług wynajmu i logistyki palet. Podwyższenie kapitału firma EP Serwis wykorzysta na rozwój usług outsourcingu palet, przez co wzmocni swoją pozycje na rynku
dostawcy złożonych usług logistyki palet.
Firma EP Serwis jest liczącym się na rynku graczem, świadczącym skomplikowane usługi wynajmu i logistyki palet,
zatrudnia 140 osób w Łuczynowie koło
Kozienic – gdzie mieści się siedziba i zakład produkujący wsporniki paletowe.
Posiada dobrze zorganizowane struktury serwisowe zlokalizowana na terenie
kraju, włączone w system informatyczny, zarządzający usługami wynajmu
i logisyki palet. Sytem jest autorskim
programem firmy EP Serwis, stworzonym z myślą o usługach outsourcingu
palet i opakowań transportowych. Ta
innowacyjna usługa wprowadzona została w 2010 roku pod nazwą „Serwis
palet – Pool paletowy EP Serwis”, a jej

dynamiczny rozwój sprawił, że firma
zrezygnowała z dotychczasowych działalności, na rzecz dalszego rozwoju outsourcingu palet. – Chcemy przyspieszyć

wzrost, poprzez inwestycje w rozbudowę
systemu oraz zwiększenie poolu palet
i pozyskać nowych klientów. Szukaliśmy
partnera, który zapewni firmie niezbędny kapitał, ale wesprze w zakresie korporacyjnego know-how. Zdecydowaliśmy
się na wybór inwetora strategicznego
i współpracę z Enterprise Venture Fund
I, razem z funduszem chcemy pracować
nad rozwojem outsourcingu palet na polskim rynku.” – powiedział Marek Parkot,
prezes EP Serwis.
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Znaczny wzrost rentowności Grodna SA
w IIIQ 2012/13
53,6 mln zł obrotów przy 2,08 mln zł EBITDA odnotowało Grodno
SA w III kwartale 2012/13. Był to najlepszy okres w tym roku obrachunkowym spółki. Firma podała jednocześnie nowe prognozy na
ten rok finansowy. Zgodnie z nimi przychody ze sprzedaży wyniosą
prawie 196 mln z, czyli o 7,5 proc. więcej niż w roku 2011/12.

ÔÔITBC Communication

Grodno SA – jedna z największych polskich sieci hurtowni elektrotechnicznych – zakończyło III kwartał roku finansowego
2012/13 zyskiem netto na poziomie niemal 0,5 mln zł przy obrotach przekraczających 53,6 mln zł. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w tym czasie 2,08 mln zł.
Po trzech kwartałach 2012/2013 przychody warszawskiej spółki
sięgnęły 148,8 mln zł, co oznacza 7,7-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Wynik EBITDA
narastająco wyniósł 4,9 mln zł.
– Był to dla nas zdecydowanie najlepszy kwartał w tym roku
obrachunkowym. Szczególnie jeśli chodzi o zyski, gdzie zanotowaliśmy znaczny progres względem pierwszego półrocza
– mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna. – Biorąc pod uwagę
obecną sytuację na rynku, jesteśmy też zadowoleni z prawie
4-procentowej rentowności EBITDA. Zauważalna była również
tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o marże na pozostałych poziomach – dodaje.
Zarząd Grodna podkreśla, że w III kwartale widoczne były
efekty restrukturyzacji sieci handlowej, co pozwoliło spółce za-

uważalnie zredukować koszty, przy utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży. Udało się to m.in. dzięki poszerzeniu portfolio
produktów skierowanych do przemysłu i pozyskiwaniu nowych
klientów w tym segmencie. W raportowanym okresie skrócił się,
mimo wymagającego rynku, czas rotacji towarów oraz należności, co pozytywnie wpłynęło na kondycję finansową spółki.
– Obecnie priorytetem dla nas jest rozwój organiczny, rozumiany przez stałe poszerzanie bazy produktowej oraz pozyskiwanie nowych odbiorców. Nieustannie pracujemy również nad
optymalizacją procesów logistycznych i poprawą rentowności,
głównie poprzez redukcję kosztów stałych – podkreśla Andrzej
Jurczak.
Spółka podała jednocześnie z wynikami za III kwartał prognozę finansową na cały rok 2012/13. Zgodnie z założeniami
zarządu Grodno SA wypracuje w obecnym roku obrachunkowym (kończącym się 31 marca 2013 roku) 195,8 mln zł obrotów.
Oznacza to, że przychody ze sprzedaży będą najprawdopodobniej o 7,5 proc. wyższe niż w roku 2011/2013, kiedy to wyniosły
one 182,1 mln zł. Spółka chce wypracować przy tym 6,53 mln
zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)
oraz 0,7 mln zł zysku netto. – Według naszych założeń, ten rok
ponownie zakończymy wzrostem sprzedaży. To wynik naszej
wytężonej pracy, w czasach kiedy rynek jest, jak powszechnie
wiadomo, wyjątkowo wymagający – mówi Andrzej Jurczak.
Warto zaznaczyć, że obroty Grodna rosną nieprzerwanie od
ponad 20 lat, a w tym czasie spółka nigdy nie zaliczyła straty.

Specjalizacja i rozwój
sektora e-commerce

Nagroda za wzrost
wartości firmy

ÔÔHavas PR Warsaw

Nowe oddziały i centrum dystrybucyjne, znaczący wzrost przychodów,
specjalizacja oferty, ponad 200 nowych miejsc pracy oraz rozwój krajowej i międzynarodowej sieci drobnicowej to najważniejsze osiągnięcia
Rhenus Logistics S.A. w 2012 roku. Wzrostowi przychodów towarzyszą rekordowe wzrosty wolumenu przesyłek – w ruchu krajowym o 30%, a międzynarodowym o 15%. Najlepsze wyniki w historii polskiej filii to dla Rhenus dowód zaufania klientów i zielone światło dla kolejnych inwestycji.
Rok 2012, we wszystkich obszarach gospodarki, również w branży
logistycznej, upłynął pod znakiem recesji. Na rynku zauważalne były
tendencje, które miały pomóc firmom w przetrwaniu tego okresu, takie
jak konsolidacje, czy poszukiwanie oszczędności poprzez outsourcing
usług, redukcję zatrudnienia lub zmianę charakteru sprzedaży. W wymagającej sytuacji ekonomicznej, Rhenus Logistics przyjął strategię
rozwoju usług wyróżniających firmę na tle konkurencji. Dzięki konsekwentnym inwestycjom w logistykę kontraktową, obsługę branży e-commerce oraz usługę Home Delivery firma stworzyła kompleksową
ofertę, odpowiadającą precyzyjnie na potrzeby klientów, a także budującą trwałe relacje biznesowe. Tegoroczny wzrost przychodów na poziomie 30%, przy zachowaniu dynamicznego tempa budowania zasięgu firmy potwierdza skuteczność podjętych działań.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy skoncentrowaliśmy się na wybranych dziedzinach. Na przełomie 2012 i 2013 roku zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy
firmy na Rhenus Logistics S.A., podkreślając spójność i komplementarność naszej strategii – powiedział Marcin Bartosz, Dyrektor Generalny Rhenus Logistics w Polsce.

ÔÔSebastian Gawłowski, Cashcom.pl

Znamy już laureatów nagród Cashcom.pl za rok 2012 – dla najlepszych
menedżerów i firm, które stawiają na innowacyjność, efektywność i skuteczność w obszarze finansów. „Nagradzamy przede wszystkim te działania i rozwiązania, które przyczyniają się do odniesienia sukcesu finansowego firmy” – podkreśla Sebastian Gawłowski, redaktor naczelny portalu
Cashcom.pl. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Speedmail, Eurocash,
Kapsch Telematic Services, PGE oraz PARP.
Portal Cashcom.pl nastawiony jest na promocję budowy własnego
kapitału poprzez oszczędzanie oraz rozsądne inwestycje, wzmacniające
majątek polskich rodzin i wartość polskich firm.
– Ideę tę poparli nasi partnerzy: Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Super Biznes (dodatek ekonomiczny Super
Expressu), ISB News i tygodnik Gazeta Finansowa. Wspólnie postanowiliśmy wyróżnić tych menedżerów i przedsiębiorców, dla których priorytetem jest długoterminowa budowa wartości firm i instytucji, innowacyjność, efektywność rozwiązań biznesowych i jakość produktów oraz
usług – mówi redaktor naczelny portalu Cashcom.pl.
Nagrody Cashcom.pl mają podkreślać wkład przedsiębiorstw w budowę potencjału polskiej gospodarki.
Laureaci nagród Cashcom.pl 2012:
Kategoria Innowacyjność – Speedmail – za innowacje na rynku pocztowym: usługę umożliwiającą klientom monitorowanie każdej przesyłki
pocztowej oraz kontrolę pracy listonoszy za pomocą urządzeń GPS.
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Top4 wózków
Baterie trakcyjne
widłowych w styczniu w styczniowym
Styczeń zaprzecza przepowiedniom o „kryzysowym” 2013 roku, rankingu Top 4
ÔÔRedakcja

to kolejny miesiąc wzrostu wejść dla portalu oraz drugi wynik pod
względem ilości „wejść” na strony publikowanych ofert. Wózki
widłowe to nadal najliczniej reprezentowana grupa produktowa, z wszystkimi rodzajami wózków widłowych dostępnych na
rynku. Zwiększa się liczba publikowanych ofert na portalu - 300
ofert na koniec stycznia, jest coraz większa różnorodność a tym
samym większy wybór, to jest jedna z przyczyn wzrostu zainteresowania ofertami. Jedna trzecia, to oferty wózków widłowych
na portalu, które zanotowały 1371 wejść, niemal dwukrotny
wzrost liczony styczeń 2012 do styczeń 2013.
W styczniu najwięcej wejść było w ofertę Yale Veracitor VXGDP
20SVX, wynik 45 „kliknięć” zapewnił pierwsze miejsce. Czołowe
wózki widłowe tej serii dostępna są w trzech wersjach. Wersja
Veracitor BASE osiąga doskonałą wydajność przy standardowych obciążeniach i typowych warunkach pracy.
Na drugiej pozycji uplasowała się oferta wózka widłowego
Yale Seria MTC do wąskich korytarzy, która zanotowała 41 wejść
w ofertę. Seria MTC YALE umożliwia niskie koszty utrzymania,
osiągane dzięki niezawodności, wydajności oraz zapewnieniu
komfortu pracy operatora. trzecim miejscu w rankingu Top4,
jest oferta „Still serii GX” z liczbą 37 „wejść” w ofertę. Seria GX zasilana prądem trójfazowym o napięciu 48 woltów jest przewidziana
do składowania oraz zdejmowania ładunków w magazynach wąsko korytarzowych do maksymalnej wysokości podnoszenia 8595
mm, dzięki czemu wózek może być szeroko stosowany w handlu,
logistyce oraz w zakładach produkcyjnych. Na czwartą pozycję
w rankingu Top 4 „wskoczył” Wózek czterokołowy elektryczny Yale
30VL, który uzyskał 36 „kliknięć” w prezentowaną ofertę. Seria
VL została zaprojektowana w sposób gwarantujący optymalny
komfort pracy operatora. Uchwyt zamocowany w ramie wózka,
składany podłokietnik zintegrowany z siedzeniem umieszczony
nisko zapewniają najwyższy w swej kategorii komfort wsiadania
i wysiadania z wózka dla operatora.

ÔÔRedakcja

Styczeń dla baterii trakcyjnych jest kolejnym miesiącem wzrostu, to źródło energii dla wózków widłowych, które chociaż
w swej istocie nie zmieniło się od lat, jest w kręgu zainteresowań internautów. Baterie na portalu, są coraz liczniejszą
grupą produktów, w styczniowym rankingu Top 4 osiągnęły
wysoką „klikalność” 632 wejść w oferty. Baterie trakcyjne to
szczególny rodzaj produktów, będących stałym wyposażeniem
elektrycznych wózków widłowych, na które jest coraz większy
popyt. Za sprawą, nowoczesnych systemów do zarządzania
ładowaniem, to bardzo ekologiczne źródło napędu jest coraz
nowocześniejsze i bezpieczniejsze w eksploatacji.
Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 dla baterii trakcyjnych, w styczniu
zajęła oferta Baterii Liberator Silver EXIDE, która zanotowała 69 wejść.
Zastosowane innowacyjne rozwiązanie baterii Liberator wprowadza
nowy standard w ogniwach Motive Power. Drugie miejsce zajmuje
oferta „Akumulatory trakcyjne Hawker powerbloc – Hawker 6 TP 175”
z wynikiem 51 wejść w ofertę publikowaną na portalu. ogniw Hawker TP opiera się na płytach pancernych z ciekłym elektrolitem, co
pozwala uzyskać lepszą żywotność. Na trzeciej pozycji z ilością 35
wejść, jest oferta Bateria Hawker Water Less®, która zdobywa rynek
nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Bateria Hawker Water
Less® to zmniejszenie kosztów eksploatacji baterii (związanych z koniecznością uzupełniania poziomu elektrolitu) – do 60% , z urządzeniami ładującymi 50Hz, lub do 75% - przy wykorzystaniu inteligentnych urządzeń ładujących Hawker HF. Czwarte miejsce zajęła oferta
Standardowy szereg EPzS Exide – Akumulatory ołowiowo–kwasowe
z elektrolitem płynnym z ilością 32 „kliknięcia” w ofertę. i sprawdzona technika akumulatorów ołowiowo-kwasowych do stosowania
w przenośnikach podłogowych i w transporcie. Exide pracuje nad
optymalizacją tej technologii i oferuje produkty o dużej pojemności
oraz obszerny asortyment ogniw.
Baterie trakcyjne do wózków widłowych to bardzo nowoczesne
i ekologiczne źródło napędu, powstają nowe rozwiązania z użyciem nowoczesnych materiałów o niezwykłych właściwościach.
Znane od wielu lat rozwiązania baterii kwasowo-ołowiowych, zajmujących czołowe lokaty w Top 4, Rynek baterii cały czas poszukuje nowych rozwiązań, ostatnie lata pracy nad bateriami litowo-jonowymi, skutkują wprowadzaniem na rynek tych baterii.

Czytaj dalej na
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29,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto
w 2012 roku

Styczniowy ranking Top 4 regałów
magazynowych

Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – wypracował po czterech kwartałach 2012 roku
skonsolidowany zysk netto w wysokości 29,9 mln zł, co oznacza wzrost
o 5,4 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Przychody
ze sprzedaży Grupy Zamet wyniosły 170,6 mln zł, o 6,9 mln zł więcej r/r.
Spółka konsekwentnie zwiększa wolumen sprzedaży eksportowej. Po 12
zakończonych miesiącach 2012 roku kontrakty zagraniczne wygenerowały 65,4% udziału w łącznych przychodach Grupy, co oznacza ponad
dziewięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2011. W samym IV
kwartale 2012 roku Grupa Zamet odnotowała przychody ze sprzedaży na
poziomie 40,5 mln zł. Wynik netto za ten okres wyniósł 6,2 mln zł.
„Czwarty kwartał 2012 roku był dla Grupy Zamet okresem dalszego
umacniania pozycji lidera w produkcji konstrukcji i urządzeń dla sektora
offshore. Na początku obecnego kwartału podpisaliśmy znaczące umowy z norweskim oddziałem potentata na rynku platform wiertniczych
– National Oilwell Varco. Intensywnie współpracujemy również z innymi wiodącymi dostawcami rozwiązań na platformy wiertnicze oraz
infrastruktury do podwodnego wydobycia ropy i gazu, takimi jak Aker
Solutions, GE Oil & Gas, Rolls Royce czy Cameron. Konstrukcje i urządzenia produkowane w zakładach Zametu aktualnie pracują na całym
świecie. Nasz portfel zamówień obejmuje realizacje na lata 2013 – 2016,
co zapewnia firmie stabilne funkcjonowanie – mówi Jan Szymik, Prezes
Zarządu Zamet Industry SA.

Top 4 – ranking publikowanych, ofert jest coraz bardziej atrakcyjny,
pokazuje zmienne potrzeby klientów, poszukujących określonych produktów w Internecie i wchodząc na strony portalu. Regały to druga pod
względem ilości wejść w oferty grupa produktowa, która w styczniu
zanotowała 1095 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań.
Jest to jak dotąd najlepszy wynik miesięcznych wejść w oferty regałów,
przekroczona została liczba tysiąca „kliknięć”, to dobry prognostyk dla
tego rozpoczynającego się roku.
W styczniu Top 4 regałów przedstawiał się następująco, na pierwszym
miejscu oferta „Regałów paletowych Olejnik SP80” , która zanotowała 66
wejść w ofertę. Koncepcja sytemu regałów paletowych zakłada maksymalizację powierzchni do składowania palet, trwałość elementów oraz
ich uniwersalność. Drugie miejsce zajmuje oferta „Regały wjezdne DEXION
Deepstor P90” która zanotowała 61 „wejść” w ofertę regałów tej marki. Regały paletowe wjezdne Deepstor P90, są doskonałym rozwiązaniem dla
składowania towarów jednorodnych o szybkiej rotacji. Na trzeciej pozycji
uplasowała się oferta „Systemy regałów półkowych SSI SCHAFER – R3000”
z ilością 54 „kliknięcia” w ofertę. To wielofunkcyjny regał do wszystkich
rodzajów magazynów. Posiada konstrukcję ramową, montowaną na
wtyk i możliwość osadzania półek cokołowych, wierzchnich i środkowych oraz belek na dowolnych wysokościach w rastrze 53 mm. Czwarte
miejsce z wynikiem 52 „kliknięć”, zajęła oferta „Regały wspornikowe stacjonarne PROMAG SA”, która od dłuższego czasu jest czołówce rankingu Top
4. Regały wspornikowe stacjonarne PROAMG SA, dają możliwość pracy
wewnątrz i na zewnątrz (możliwość wyposażenia w daszek). Regały dostępne w wersji jedno – i dwustronnej, prosta w montażu, stabilna i wytrzymała konstrukcja, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
Ranking ofert regałów Top 4 jest pierwszym krokiem do gromadzenia wiedzy o rynku regałów w oparciu o dane, które są odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi produktami.

ÔÔGENESIS PR

ÔÔRedakcja
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Inwestycje motorem wzrostu
Balticon SA – lider w Polsce oraz znaczący w regionie Bałtyku
operator w obsłudze techniczno-logistycznej ruchu kontenerowego – osiągnął narastająco po dwunastu miesiącach 2012
roku przychody w wysokości 61,92 mln zł, co oznacza wzrost
o 32% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
EBITDA wzrosła o 55% r/r, do poziomu 4,28 mln złotych. Spółka w 2012 roku przeznaczyła na inwestycje 2,5 mln zł.

ÔÔGENESIS PR

– To już kolejny miesiąc, kiedy Balticon może się pochwalić znaczącymi wzrostami przychodów w ujęciu rocznym. Cieszymy się,
że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystywać dobrą koniunkturę
panującą na rynku kontenerowym. Coraz więcej przedsiębiorstw
dostrzega korzyści płynące z transportu intermodalnego, co
wpływa na wzrost inwestycji czynionych w tym sektorze, zarówno ze strony portów, jak i przedsiębiorstw obsługujących ruch
kontenerowy. Wierzymy, że strategia Balticonu polegająca na
ciągłym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych pomoże
w przyszłości pomnażać zyski spółki. W minionym roku
nasze inwestycje wyniosły blisko 2,5 mln złotych, a tylko w styczniu 2013 roku Balticon przeznaczył prawie pół
miliona złotych na flotę kontenerów chłodniczych i ponad 180 tysięcy na rozwój infrastruktury, między innymi
utwardzenie gdańskiego placu depot oraz wyposażenie
stacji transformatorowej. Jesteśmy przekonani, że kolejne inwestycje i nowe kontrakty są najlepszą receptą na
wzrost na tym wciąż rozwijającym się rynku – mówi Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA.
Czytaj dalej na
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Dwucyfrowy wzrost
Clark’a

ÔÔKonrad, Foto:Log4.pl

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, Clark Europe GmbH zanotował dwucyfrowy wzrost w 2012 roku, o 27 % (do 60 milionów
Euro), tym samym spółka kontynuuje swój trend wzrostowy,
pomimo bardzo dobrych wyników w 2011 roku (47,2 milionów
Euro). Wydajność Clark Europe GmbH jest w opozycji do całkiem
znacząco słabego popytu: światowy rynek pojazdów przemysłowych zanotował spadek o 2,5% w 2012 roku. Obszary sprzedaży
Clark Europe GmbH – Europa, Bliski Wschód oraz Afryka – również straciły znaczącą dynamikę o 3,9 %.
– Możemy sobie przypisać za sukces, to że udało nam się zdobywać udziały w rynkach o tendencji spadkowej, między innymi w różnych regionach Afryki, w szczególności w południowej
Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz Wschodniej Europie – mówi
Egon Strehl, Dyrektor Zarządzający Clark Europe GmbH. Z drugiej strony, Clark zanotował „niepewność oraz swego rodzaju
niechęć do inwestycji” w krajach południowej Europy spowodo-

Miesięczny ranking Top 4
systemów Auto ID

Czytaj dalej na

Udany rok dla branży flotowej
ÔÔRedakcja

Wewnętrzny ranking publikowanych ofert jest
coraz bardziej atrakcyjny, pokazuje zmienne
potrzeby klientów, poszukujących określonych
produktów w Internecie i wchodząc na strony
portalu. Systemy Auto ID, to trzecia pod względem ilości wejść w oferty grupa produktowa,
która w 2012 roku zanotowała 4116 wejść
w oferty produktów, ogólnie nazwanych systemów automatycznej identyfikacji. W styczniu
w oferty systemów Auto ID „kliknięto” 282 razy,
wynik mniejszy niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku, widać w tym zachowaniu internautów czas kryzysu
W styczniu Top4 systemów Auto ID przedstawiał się następująco: na pierwszym miejscu
oferta „Terminal Motorol MC3090” z ilością 38
wejść w ofertę. Jest to przemysłowy terminal
mobilny, mały, lekki i odporny na trudne warunki pracy komputer umożliwiający pozyskiwanie
i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
Na drugiej pozycji w Top 4, jest oferta „Datamax klasa I” (33 wejścia) – te modele drukarek
przemysłowych, posiadają szereg rozwiązań
pozwalających na pewną obsługę druku etykiet
w magazynie czy centrum logistycznym. Trzecie
miejsce zajęła oferta „Motoroll ES 400” (19 wejść)
w ofertę. Motorola ES400 jest przenośnym komputerem mobilnym typu EDA (Enterprise Digital Assistant), dzięki niemu mobilni pracownicy
w terenie są w pełni wyposażeni w narzędzia
i dostęp do aplikacji firmowych.

Czytaj dalej na

wane przede wszystkim wpływem kryzysu zadłużenia. – Nasz
niezwykle ważny dział części zamiennych, był w stanie wzrosnąć
o 20% – ten trend będziemy w stanie kontynuować kiedy wprowadzimy bardzo praktyczne i korzystnie ekonomicznie oferty na
rynek w 2013 roku, w szczególności w tym obszarze. – dodaje
Egon Strehl.

ÔÔMaja Lidke, Europejski Fundusz Leasingowy

Pomimo niepokojących sygnałów dochodzących z polskiej gospodarki, w 2012
roku firmy flotowe odnotowały dobre
wyniki. Jak pokazują dane Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)1,
w 2012 r. wzrost w branży flotowej wyniósł 9 proc.
Piętnaście firm flotowych zrzeszonych
w PZWLP zarządzało łącznie 104 977 pojazdami. Dane te odnoszą się do trzech
kategorii usług składających się wynajem
długoterminowy. W kategorii full service
leasing (FSL) łącznie odnotowano 83.696
aut, w leasingu z serwisem (LS) – 11.239,
natomiast w wyłącznym zarządzaniu (FM)
– 10.042 samochodów. Licząc rok do roku
firmy zrzeszone w PZWLP zwiększyły floty
o 11 761 samochodów. Sprzedaż rozkładała się we wszystkich kwartałach na podobnym poziomie.
Firmy z sektora CFM zarejestrowały
o 3,13 proc, więcej aut osobowych w porównaniu do 2011. Mówią o tym dane Instytutu Samar2. Spółka Carefleet, działa1 Wyniki branży flotowej za 2012 roku, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
2 „Polski rynek motoryzacyjny w liczbach”,
Instytut badań Rynku Motoryzacyjnego Samar,
grudzień 2012 w 2012 r. 55,9 proc. wszystkich
aut zostało zarejestrowanych przez firmy
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jąca na polskim rynku flotowym od 2004,
posiada 6 proc. udział w całym sektorze
flotowym, przy czym jej udziały dynamicznie rosną. W 2012 r. zarządzała łącznie 8712
pojazdami, odnotowując dynamikę wzrostu na poziomie +9,7 proc. „Jak pokazują
wyniki roczne, branża flotowa rozwija się
w stabilnym tempie. Pomimo pogarszającej
się w ostatnim czasie sytuacji w gospodarce,
popyt na usługi CFM nie słabnie. Wynika to
z faktu, że flota jest istotnym elementem dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. A korzystają z niej zarówno firmy potrzebujące
kilku samochodów jak i te, które wymagają
floty składającej się z kilkudziesięciu bądź
kilkuset aut” – powiedział Frederic Lustig
prezes Zarządu Carefleet S.A.
Z obserwacji firmy wynika, ze stale
zwiększa się rynek usług typu full service
leasing (FSL), będący najbardziej kompleksowym z produktów dostępnych na
rynku Car Fleet Management. Umowy takie stanowiły większą cześć podpisanych
kontraktów i według prognoz pozostaną
głównym stabilizatorem wzrostu w 2013
r. Klienci Carefleet najczęściej wybierali
samochody z segmentów B oraz C.
(151 267 pojazdów). Wśród nich, 38,7 proc. aut
(58 650 sztuk) zostało zarejestrowanych bezpośrednio przez firmy, 40,1 proc. (60 735 sztuk)
w ramach leasingu natomiast w zakresie Car
Fleet Management – 21,1 proc. (31 882 sztuk).
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Ważne skutki mniejszej SATO wprowadza na
emisji spalin
rynek nową, niedrogą
Zmniejszenie ilości emitowanego dwutlenku węgla, cząstek i szybką drukarkę dla
stałych i tlenku azotu. Obowiązujący od początku stycznia tego branży transportowej
roku w Unii Europejskiej kolejny etap ograniczania emisji spalin – Stage III B ma przyczynić się do ochrony zdrowia i środo- i logistycznej
ÔÔInPlus PR

ÔÔŹródło: SATO, Foto: SATO
wiska naturalnego. Jakie są konsekwencje jego wprowadzenia
dla producentów i użytkowników pojazdów i maszyn wyposa- Firma SATO, będąca globalnym liderem w zakresie drukowania
kodów kresowych, etykietowania i rozwiązań EPC/RFID, wprożonych w wysokoprężny silnik spalinowy?
wadziła na rynek nową serię niedrogich drukarek GZ. Dzięki
Uchwalona przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywa 97/68/ łatwej obsłudze i zaawansowanej technologii drukowania graWE obliguje producentów do wprowadzenia zmian technolo- fiki z dużą prędkością, przewiduje się, że drukarka GZ będzie
gicznych w silnikach spalinowych i zmniejszenia ilości emito- wyznaczać nowy standard w branży transportowej i logistyczwanych zanieczyszczeń przez różne typy pojazdów m.in. samo- nej, umożliwiając użytkownikom poprawę identyfikowalności
chodów osobowych, maszyn rolniczych czy budowlanych. Od
produktów, wydajność, obniżenie kosztów operacyjnych oraz
1 stycznia regulacja obejmuje także wózki widłowe o mocy silnika od 37 do 55 kW wyprodukowane w 2013 roku. Emisja tlenków uzyskanie przewagi wśród konkurencji.

azotu musi zostać zmniejszona o 50%, cząstek stałych natomiast
o 90 %. Może mieć to znaczący wpływ zarówno na producentów, Seria drukarek GZ oferuje szybką transmisję danych, wysoką
jak i użytkowników wózków widłowych.
prędkość przetwarzania oraz dużą ilość pamięci wewnętrznej co
umożliwia szybki wydruk etykiet, przy zachowaniu opłacalnej
Zmiany technologiczne
eksploatacji. Łatwe w obsłudze drukarki SATO, zaprojektowane
Dostosowanie nowych wózków widłowych do wymogów ko- z myślą o wydajności w najbardziej wymagających środowilejnego etapu ograniczania emisji spalin wymusza wprowa- skach branży logistycznej, mają rozbudowane funkcje w zakresie
dzenie istotnych zmian w produkcji silników. Ustawodawca czcionek oraz grafiki, pozwalającej zapewnić wyraźne, precyzyjnarzucając normy, nie określił rozwiązań technologicznych ne wydruki tekstowe oraz wysokiej jakości jedno – i dwuwymianiezbędnych do uzyskania niższej emisji spalin, pozostawia- rowe obrazy kodów kreskowych.

jąc to w gestii samych producentów. Modele starej generacji mogą być zastępowane na przykład przez silniki wykorzystujące technologię „common rail”. Polega ona na ciągłym
wytwarzaniu wysokiego ciśnienia paliwa przez pompę paliwową, co umożliwia bezpośredni wtrysk paliwa. Dzięki temu silnik
wytwarza mniejszą ilość ciepła i spalin, zredukowany zostaje
także poziom hałasu podczas jazdy. Aby sprostać nowym normom stosuje się także tzw. „downsizing”. Metoda ta pozwala na
zmniejszenie pojemności skokowej silnika – przy zachowaniu
jego mocy obniża się zużycie paliwa. Zastępowanie większego zespołu napędowego mniejszym przy utrzymaniu pozostałych parametrów ma na celu minimalizację strat paliwa
i zwiększenie sprawności pojazdu. Jednak jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest zastosowanie hybrydowych
zespołów napędowych.

Drukarki serii GZ drukują w wysokiej rozdzielczości 203 i 305
dpi, ponadto cechuje je wysoka prędkość, wynosząca 254 i 203
mm na sekundę. Wyposażone również w procesor RISC, który
zapewnia wyjątkową wydajność produkcji etykiet, także w przypadku drukowania bezpośrednio ze standardowego systemu
Windows. Drukarka jest dostępna w trzech modelach: model
typu COMBO (USB, RS232, IEEE1284), model LAN oraz model
współpracujący z siecią bezprzewodową.
Dzięki językowi emulacji, nowe drukarki GZ można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami biznesowymi, co pozwala na
szybką identyfikację, precyzyjne sortowanie i skuteczne śledzenie korespondencji, paczek i innych pozycji na poszczególnych
etapach procesu wysyłki i dostawy.
Dzięki umieszczeniu w sztywnej, stalowej ramie, drukarki cechują się długim okresem użytkowania z dostępnymi opcjami modernizacji i rozbudowy.

Czytaj dalej na
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Premiera najwyższej
wagi w STILL

Nowy system mobilny
Asseco WAPRO

Efektowne laserowe widowisko, połączone z tanecznym i wokalnym spektaklem towarzyszyło premierze wózków widłowych STILL RX 70 4,0/5,0 i RX 70 6,0/8,0. Podczas konferencji
prasowej w STILL Arena w Hamburgu zostały zaprezentowane
najnowsze modele, które rozszerzają ofertę firmy o pojazdy
magazynowe przeznaczone do pracy w największym załadunku. „Touch the future” – pod takim hasłem 22 stycznia odbyła
się międzynarodowa konferencja prasowa STILL w Hamburgu, na której swoją premierę miały dwa nowe wózki widłowe
o napędzie spalinowym.

Asseco Business Solutions zaoferowało małym i średnim
przedsiębiorstwom najnowocześniejszą technologię mobilną,
zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla dużych firm. Nowy
system Asseco WAPRO to aplikacja klasy SFA (Sales Force Automation), dostępna na smartfonach i tabletach opartych
o platformę Android. Program wspomaga działania mobilnych
pracowników reprezentujących firmy z segmentu MSP, zajmujących się na co dzień sprzedażą w terenie.

ÔÔInplusPR

Powiększenie rodziny RX 70 o modele do pracy w udźwigu od
4 do 5 ton oraz od 6 do 8 ton pozwoliło firmie lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb wyspecjalizowanych branż, które
wymagają największej mocy przeładunkowej. Jednak to nie sam
udźwig stanowił największe wyzwanie dla konstruktorów STILL.
Ostateczny kształt RX 70 4,0/5,0 i RX 70 6,0/8,0 doskonale wpisuje się w konsekwentną strategię firmy, aby efektywność procesów magazynowania w przedsiębiorstwie szła w parze z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem
i wygodą pracy. Dlatego najnowsze modele z serii RX70, poza
dużą mocą przeładunkową, charakteryzują się kompaktowymi
wymiarami, bardzo niskim spalaniem i emisją dwutlenku węgla
(dzięki zastosowaniu katalizatora i samooczyszczającego się fil-

tra cząstek stałych) oraz przemyślanymi rozwiązaniami w zakresie ergonomii.
Premiera odbyła się w wyjątkowej, artystycznej oprawie. Zsynchronizowany z muzyką pokaz laserów, kilkumetrowa marionetka operowana przez zespół aktorów, układ choreograficzny
obejmujący zarówno tancerzy, jak i przemieszczające scenografię wózki widłowe oraz pracownicy STILL dający popis wokalnych umiejętności – to tylko niektóre z atrakcji, jakie towarzyszyły prezentacji najnowszych modeli RX 70 4,0/5,0 i RX 70 6,0/8,0.
Po przedstawieniu najważniejszych informacji i specyfikacji
technicznych nowych produktów rozpoczął się panel dyskusyjny. Na pytania zgromadzonych dziennikarzy odpowiadali m.in.
Bert Jan Knoef – dyrektor zarządzający STILL, Christian Baerwolff
– dyrektor marketingu firmy oraz Thomas A. Fischer – członek
Zarządu STILL.
Czytaj dalej na

ÔÔAgata Mierzwińska-Kurto, Asseco Business Solutions S.A., Foto: Asseco Business Solutions S.A.

Program Asseco WAPRO Mobilna firma WF-Mag Mobile 2 ułatwia
prowadzenie sprzedaży i zapewnia zdalny oraz szybki dostęp do
informacji handlowych firmy (na urządzeniach mobilnych z systemem Android), niezależnie od miejsca pobytu użytkownika.
System stanowi też doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami. Doskonale sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów,
podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej.
Dzięki WF-Mag Mobile 2, pracownik przebywający poza siedzibą firmy może m.in. zarejestrować i zrealizować zamówienie,
wystawić fakturę sprzedaży lub paragon, wystawić dokument
magazynowy lub dokonać windykacji należności od klienta. „Widok handlowca dużej korporacji, wykorzystującego w codziennej
pracy urządzenia przenośnie, nikogo już obecnie nie dziwi. W przypadku mniejszych firm barierą uniemożliwiającą zastosowanie ta-

kich rozwiązań był do tej pory bardzo duży koszt. Postanowiliśmy to
zmienić. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach w produkcji i wdrażaniu systemów SFA dla dużych graczy, przenieśliśmy
technologię i wypracowane przez lata rozwiązania do naszych
systemów dla MSP. Dzięki temu bardzo zaawansowane narzędzia
mobilne są obecnie w zasięgu małych i średnich firm” – mówi Piotr
Masłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.
„WF-Mag Mobile 2 Asseco WAPRO to oferta dla firm z segmentu
MSP, które dostrzegają korzyści z zastosowania technologii mobilnej. Wykorzystując szeroko dostępne możliwości komunikacji, takie
jak GPRS, internet, nowoczesne smarftony, netbooki i tablety oraz
najnowocześniejszą technologię zarówno bazodanową jak i programistyczną, WF-Mag Mobile 2 pozwala małym i średnim przedsiębiorcom wyposażyć swoich pracowników terenowych (zarówno
przedstawicieli handlowych jak i vansellerów) w zaawansowane
rozwiązania w adekwatnej dla sektora MSP cenie” – dodaje Rafał
Mróz, Dyrektor ds. Asseco WAPRO ERP.
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Nowe wyzwania RC 40-35

ÔÔInPlus PR

Od teraz wózek widłowy RC 40 firmy STILL podoła nawet najcięższym wyzwaniom. Seria, która do tej pory składała się z pięciu
typoszeregów o udźwigu od 1,6 do 3 ton, rozszerzona została
o model RC 40-35, który pozwala na transport ładunków o masie maksymalnej 3500 kg. Seria RC 40 przeznaczona jest do pracy
zarówno w zamkniętych halach magazynowych, jak i w zastosowaniu zewnętrznym. To idealne rozwiązanie w zmiennych
warunkach pogodowych i na nierównym podłożu. Dzięki większym niż standardowo kołom, gumowym amortyzatorom dachu
ochronnego oraz dużemu prześwitowi podłużnemu (160 mm)
doskonale sprawdza się na wyboistej powierzchni.

i hamowania sprawia, że pojazd łatwo się obsługuje. Użytkowanie sprzętu ułatwia również dostęp do podzespołów w silniku
wymagających konserwacji.
Oprócz wygody operatora, ważnym aspektem serii RC 40 jest
bezpieczeństwo. Dlatego wózki posiadają solidny dach, niski
środek ciężkości, wahliwie zawieszoną oś kierującą, która gwarantuje stabilność pojazdu, również na zakrętach. Ich zaletą jest
także zapewnienie doskonałej widoczności dzięki zastosowaniu
masztu panoramicznego i szerokiej szyby.
Dodatkowo klienci mają możliwość dostosowania wyposażenia i funkcjonalności do własnych potrzeb. Przykładem może
być system Move Control ułatwiający płynne i szybkie manewrowanie pojazdem przy użyciu dwóch bliźniaczych pedałów. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo kierowcy przy częstej zmianie
Najnowszy model, który dołączył do rodziny RC 40, poza więk- kierunku jazdy. Na życzenie może posiadać także oświetlenie
szym udźwigiem, różni się od poprzednich wersji silnikiem mar- umożliwiające na poruszanie się w ruchu drogowym.
ki Kubota o mocy 36,5 kW. Poprawiono w nim także układ przeniesienia momentu obrotowego na oś przednią, dzięki czemu
uzyskano jeszcze lepszą efektywność. Ze względu na większy
udźwig, RC 40-35 posiada również większą przeciwwagę w celu
zapewnienia stabilności i obniżenia środka ciężkości wózka wraz
z załadunkiem. Model dostępny jest w dwóch wersjach – z silnikiem Diesla lub gazowym. Sprzęt jest ekologiczny w eksploatacji. Wyróżnia się niskim spalaniem i niewielką emisją dwutlenku
węgla, dzięki czemu w pełni spełnia wprowadzone w Polsce normy Etapu III B.
Wózek RC 40-35, tak jak i pozostałe modele, został zaprojektowany z myślą o komforcie operatora. Dlatego umożliwia regulację kąta pochylenia kolumny kierowniczej, a kokpit osadzony jest
na podporach antywibracyjnych, co skutecznie tłumi wstrząsy.
W wersji standardowej wyposażony jest także w praktyczny fotel z optymalną regulacją, możliwością podgrzewania siedziska
i zastosowaniem podparcia zapobiegającego skrzywieniu kręgosłupa. Z kolei dwustopniowy pedał łączący funkcję pełzania

Sprawdź gdzie jest twój list
Speedmail jako jeden z pierwszych operatorów pocztowych
w Polsce pozwala swoim klientom sprawdzić na jakim etapie
dostarczania znajdują się ich listy. Usługa track and trace
jest dostępna dla każdej kategorii przesyłki – nawet w przypadku najtańszych listów zwykłych. Każdy klient Speedmail
może bezpłatnie śledzić swoją przesyłkę poprzez stronę internetową operatora. Usługa monitorowania obejmuje wszystkie
kategorie korespondencji, również listy zwykłe.

ÔÔŹródło: Speedmail

jedynczej przesyłki. Usługa jest możliwa dzięki identyfikacji za
pomocą numeru UPOC (Universal Post Code) każdej przesyłki
w systemie informatycznym PostOffice, który koordynuje procesy w firmie Speedmail. Numery identyfikacyjne na przesyłkach
są nanoszone w technologii kodów 2D, które coraz częściej zastępują znane od lat 70. XX wieku kody kreskowe.
„Dajemy naszym Klientom narzędzie, dzięki któremu mogą łatwo zweryfikować jakość naszych usług” – mówi Janusz Konopka,
Prezes Zarządu Speedmail sp. z o.o.

„Usługa śledzenia przesyłek, tzw. „track and trace”, jest dobrze znana z rynku kurierskiego, gdzie dotyczy gwarantowanego serwisu
i droższych usług, które kosztują kilka a nawet kilkanaście złotych.
Nowością rynkową jest umożliwienie monitorowania wszystkich
kategorii przesyłek listowych, czyli listów poleconych, zwykłych
i marketingowych. Dzięki udostępnieniu klientom trackingu mogą
oni sprawdzić czy i kiedy została dostarczona ich przesyłka. To
pierwsza taka usługa w Polsce w tym segmencie cenowym” – mówi
Janusz Konopka, Prezes Zarządu Speedmail sp. z o.o.
Listy są skanowane na poszczególnych etapach dystrybucji,
co pozwala na śledzenie wszystkich zdarzeń na poziomie po-
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Aplikacja wysyłkowa Siódemki
dla SoteShop

Cursor i CQN oferują nowy
sposób zwiększania sprzedaży

Siódemka S.A. konsekwentnie rozwija rodzinę produktów 7 Business Ship Control.
Najnowsze rozwiązanie dedykowane jest sklepom internetowym opartym na systemie SoteShop. Aplikacja została zrealizowana przy współpracy informatyków firmy
PROJEKTwww.pl, oficjalnego partnera Sote.

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu wsparcia
procesów sprzedażowych i marketingowych –
dzięki współpracy z firmą ClickQuickNow (CQN)
oferuje klientom obsługę sprzedaży w modelu
end-to-end: od pozyskania konsumenta do podpisania umowy. Usługa jest realizowana w modelu rozliczenia za efekt (success fee).
Ze świeżo wprowadzonej oferty korzysta
już jeden z największych operatorów telefonii
komórkowej, stacjonarnej i Internetu w Polsce oraz instytucja finansowa, będąca liderem
w bankowości elektronicznej. W tym modelu
odbiorcom końcowym sprzedawane są karty kredytowe i dostęp do Internetu. Obecnie
w trakcie uruchamiania są projekty dla kolejnych kontrahentów.
W ramach konsorcjum Cursor odpowiada
za kontakt z potencjalnymi klientami, którzy
wypełnią formularz na stronie internetowej
ekskluzywne-oferty.pl (w ciągu kilkunastu minut od rejestracji w serwisie) oraz za sprzedaż
wybranej przez użytkownika oferty. Następnie, dzięki rozbudowanej sieci pracowników
terenowych, spółka z Grupy OEX dostarczać
będzie umowy lub/i produkty bezpośrednio
do odbiorców.
W gestii ClickQuickNow znajduje się przygotowanie przekazów marketingowych do
stargetowanych kampanii oraz zarządzanie dedykowaną stroną internetową do pozyskiwania
danych osób zainteresowanych konkretną ofertą. CQN wykorzystuje do tego geotargetowane
kampanie e-mail, SMS oraz reklamy w Internecie
i telewizji. „Cursor i CQN wspólnie oferują usługę,
dzięki której firmy pozyskują klientów bez ponoszenia kosztów stałych. Jednocześnie nie muszą
koordynować poszczególnych etapów procesu
sprzedażowego. Nasza oferta jest skutecznym
rozwiązaniem często spotykanego problemu,
jakim jest niska jakość dostępnych na rynku sprofilowanych baz danych. CQN jako pierwsza firma
w Polsce oferuje leady marketingowe pozyskiwane na żywo i na zamówienie. Wykorzystanie
potencjału Grupy Outsourcing Experts umożliwia
dodatkowo rozszerzenie usługi o obsługę kolejnych procesów, takich jak zarządzanie umowami
i ich archiwizację” – powiedział Artur Wojtaszek,
prezes zarządu spółki Cursor i wiceprezes Outsourcing Experts.
ClickQuickNow to założona w 2009 r. firma
zajmująca się innowacyjnym performance
marketingiem w pozyskiwaniu leadów na zamówienie. Spółka posiada obecnie największą
bazę konsumencką w Polsce, liczącą ponad
2,7 mln aktualnych rekordów osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym środkami komunikacji elektronicznej, od podmiotów trzecich.

ÔÔŹródło: Cursor

ÔÔdfusion communication

Korzyści dla klientów
e-sklepów
Dzięki aplikacji 7 Business Ship Control
integrującej program wspierający sprzedaż on-line z systemem Siódemki, e-sklep
otrzymuje nie tylko pełne wsparcie obsługi logistycznej, ale także znaczące ułatwienia dla swoich klientów. Wszystkie informacje dotyczące przesyłek dostępne są
dla klienta sklepu na jego koncie użytkownika systemu SoteShop. Aby sprawdzić
np. status przesyłki nie trzeba korzystać
z aplikacji trackingowej Siódemki – wystarczy zalogować się do swojego konta
w e-sklepie, gdzie dostępne są wszystkie
aktualne informacje. Wiadomości o statusie doręczenia przesyłane będą także automatycznie na adres e-mailowy klienta,
podany przy zakładaniu konta w sklepie.
Wkrótce klienci e-sklepów otrzymają
kolejne ułatwienie, polegające na możliwości nadania przesyłki powrotnej z poziomu swojego konta w sklepie. To bardzo
wygodna forma zwrócenia towaru. Jeśli
użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany zakupem, będzie mógł bezpłatnie
zmówić kuriera korzystając wyłącznie
z funkcjonalności swojego e-sklepowego

konta. Rozwiązanie Siódemki nie tylko
ułatwi zwracanie towarów klientom, ale
wyeliminuje także możliwość pomyłki.
Opcja zamówienia przesyłki powrotnej
będzie aktywna wyłącznie przez czas
zdefiniowany w regulaminie sklepu. Dostępność funkcji zależeć będzie od decyzji
poszczególnych e-sklepów, jednak udostępnienie jej klientom znacząco podniesienie konkurencyjność oferty.
– Siódemka, jako łącznik pomiędzy
sprzedającymi a kupującymi, ma największe doświadczenie w kwestii jakości
obsługi klienta końcowego. Z naszego
punktu widzenia to właśnie klienci sklepów on-line są najważniejsi w procesie
obsługi przesyłek. Funkcjonalność naszych narzędzi dla biznesu poszerzamy
jednak nie tylko ze względu na satysfakcję
klienta detalicznego, ale także, aby podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw.
O tym ostatnim, na poziomie procesu logistycznego, decyduje m.in. skuteczność
doręczeń – twierdzi Marcin Kruszyński, PR
Manager Siódemki.
Czytaj dalej na
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Europejski handel w sieci

ÔÔRafał Brzoska, Prezes Zarządu, Grupa Integer.pl

Badania firmy Buzz City potwierdzają europejski i światowy trend, że coraz więcej
konsumentów używa telefonów komórkowych i smartfonów do wyszukiwania
produktów i zakupów. 17% „mobilnych” konsumentów na świecie zadeklarowało,
że kupili produkt lub usługę za pośrednictwem tego kanału. W USA m-commerce
osiągnął już niemal 10% całego handlu on-line, a w Wielkiej Brytanii zanotowano
wzrost do 20% – w porównaniu do 5% w 2011 roku. Średnia europejska kształtuje
się na poziomie 8%.
kolei Zanox Mobile Performance Barometer wskazuje, że w IV kwartale 2012 roku
zakupy mobilne w Europie wzrosły do
5,6% całego handlu on-line, podczas gdy
rok wcześniej było to zaledwie 2,2%.
Zakupy on-line w Wielkiej
Brytanii przebiją prognozy na
2013 rok?
Jak wynika z najnowszego IMRG Capgemini e-Retail Sales Index, rok 2013 zaczął się doskonale dla zakupów on-line
w Wielkiej Brytanii – ich poziom zwiększył
Światowy trend wskazuje, że coraz więcej się o 16% rok do roku, podczas gdy prokonsumentów używa swoich telefonów gnoza wzrostu w całym 2013 roku wynosi
komórkowych do wyszukania i zakupu 12%. Co prawda dane za styczeń pokazały
towarów, jako główne źródło informacji spadek o 27% w porównaniu do grudnia
podając wyszukiwarki i portale społecz- 2012, jest to jednak standardowy trend po
nościowe. 14% użytkowników korzysta szczycie zakupowym związanym ze święz porównywarek cenowych, a 17% po- tami Bożego Narodzenia. and Capgemini
lega na rekomendacji przyjaciół. Kluczo- prognozują, że w 2013 roku zakupy on-liwym czynnikiem używania telefonów ne w Wielkiej Brytanii wzrosną o 12%.
komórkowych wskazywanym przez konsumentów jest wygoda, przy czym 74%
Czytaj dalej na
potwierdza, że są to zakupy „last-minute”.

Cursor organizuje konkurs dla
marki E. Wedel

ÔÔŹródło: Cursor

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts
oferująca rozwiązania w zakresie wsparcia procesów sprzedażowych i marketingowych – wygrała przetarg na przygotowanie i kompleksową obsługę promocji konsumenckiej dla marki
E.Wedel. Konkurs „Zadbaj o chwilę przyjemności” adresowany jest do klientów 180 sklepów
sieci Intermarche.
W ramach współpracy spółka Cursor odpowiada za organizację promocji konsumenckiej w sposób kompleksowy. Do jej zadań należy m.in.:
• przygotowanie koncepcji i hasła konkursu,
• obsługa prawna i podatkowa,
• obsługa systemu zgłoszeń SMS oraz reklamacji,
• powołanie komisji konkursowej, która wyłoni laureatów,
• zakup i logistyka nagród.
W konkursie „Zadbaj o chwilę przyjemności”
każdy klient, który od 21 lutego do 6 marca 2013
r. kupi w jednym ze 180 sklepów sieci Intermarche produkty marki E. Wedel, codziennie może
zdobyć jedną z trzech kart przedpłaconych Visa
o wartości rynkowej 500 złotych. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 21 000 zł.

Czytaj dalej na

E-commerce 2013 wg arvato

ÔÔdfusion communication

Według ekspertów spółki arvato Polska, rok 2013 będzie kolejnym okresem szybkiego rozwoju i profesjonalizacji branży e-handlu w Polsce. Sklepy internetowe, które przechodzą z fazy start-upu do pełnej dojrzałości, czeka wiele wyzwań w związku
z zaostrzającą się konkurencją. Firmy będą intensywnie rozwijały procesy obsługi klienta, poszerzając swoje usługi o nowe funkcjonalności. Na popularności zyska też pełen outsourcing procesów operacyjnych – One Stop E-commerce.
Wraz ze wzrostem konkurencji i koniecznością profesjonalizacji
sklepów internetowych rośnie znaczenie i popularność modelu
one stop e-commerce, który polega na wydzieleniu procesów e-commerce zewnętrznemu dostawcy usług. - Powierzenie cało-

Trendy e-commerce w Polsce:
•
•
•
•
•
•
•

Personalizacja obsługi klienta,
Specjalizacja sklepów internetowych,
Wzrost złożoności biznesu on-line,
Rosnąca konkurencja,
Konieczność obsługi wielu modeli logistycznych,
Zmiany prawne na polskim rynku e-commerce,
Rozwój usług kompleksowego outsourcingu procesów
e-commerce – One Stop E-commerce,
• Wzrost popularności m-commerce.

ści lub części obsługi procesów IT, obsługi klienta, logistycznych,
czy finansowych spółce zewnętrznej, pozwala przejść istniejącym
sklepom na kolejny etap wzrostu i skoncentrować się na najważniejszych elementach, czyli budowie marki, zwiększaniu asortymentu, strategii rozwoju. Z drugiej strony, współpraca na zasadach one stop e-commerce umożliwia detalistom błyskawiczną
eliminację bariery wejścia na rynek sprzedaży internetowej bez
ponoszenia ogromnych inwestycji na stworzenie sklepu on-line
od podstaw – wyjaśnia Lidia Ratajczak – Kluck, Dyrektor Obszaru
Media, E-commerce, Programy Lojalnościowe, arvato Polska.
Profesjonalizacja sklepów internetowych odbywa się na wielu
płaszczyznach ich funkcjonowania, z których jedną z istotniejszych jest personalizacja procesu obsługi klienta.

Sieci handlowe
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Trzy atuty do rozwoju

ÔÔRedakcja

Enterprise Venture Fund I (EVF), fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zainwestował 9 mln
zł. stając się właścicielem 49% pakietu akcji firmy EP Serwis,
firmy działającej w obszarze usług wynajmu i logistyki palet.
Podwyższenie kapitału firma EP Serwis wykorzysta na rozwój
usług outsourcingu palet, przez co wzmocni swoją pozycje na
rynku dostawcy, złożonych usług logistyki palet.

zainwestowały łącznie 1,6 miliarda euro w 129 spółek z różnych
sektorów gospodarki. Fundusze zakończyły dotąd 96 inwestycji
osiągając łączne przychody w wysokości 1,8 miliarda euro. Utworzony przez EI w 2008 r. Enterprise Venture Fund I z kapitałem
w wysokościc100 milionów euro jest funduszem typu venture
capital. Fundusz realizuje inwestycje w przedziale 5-25 milionów
złotych lub więcej, finansując ekspansję małych i średnich spółek
z różnych branż. EVF zrealizował do tej pory dwanaście inwestycji
w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z EP
Serwis. Aktywne działania podjęte przez spółkę w ciągu ostatnich

ÔÔFot. Log4.pl Od prawej Marek Parkot, Prezes EP Serwis, Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors

Firma EP Serwis jest liczącym się na rynku graczem, świadczącym skomplikowane usługi wynajmu i logistyki palet, zatrudnia
140 osób w Łuczynowie koło Kozienic – gdzie mieści się siedziba
i zakład produkujący wsporniki paletowe. Posiada dobrze zorganizowane struktury serwisowe zlokalizowana na terenie kraju,
włączone w system informatyczny, zarządzający usługami wynajmu i logistyki palet. System jest autorskim programem firmy EP
Serwis, stworzonym z myślą o usługach outsourcingu palet i opakowań transportowych. Ta innowacyjna usługa wprowadzona
została w 2010 roku pod nazwą „Serwis palet – Pool paletowy EP
Serwis”, a jej dynamiczny rozwój sprawił, że firma zrezygnowała z dotychczasowych działalności, na rzecz dalszego rozwoju outsourcingu
palet. – Chcemy przyspieszyć wzrost, poprzez inwestycje w rozbudowę systemu oraz zwiększenie poolu palet i pozyskać nowych klientów. Szukaliśmy partnera, który zapewni firmie niezbędny kapitał, ale
wesprze w zakresie korporacyjnego know-how. Zdecydowaliśmy się
na współpracę z Enterprise Venture Fund I i razem z funduszem chcemy pracować nad rozwojem outsourcingu palet na polskim rynku.”
– powiedział Marek Parkot, prezes EP Serwis.
Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej grup funduszy private equity i venture capital. Firma działa od 1990 roku. Łączne środki ośmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 2 miliardy
euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez Enterprise Investors

kilku lat, począwszy od najprostszej działalności związanej z produkcją i sprzedażą palet, a skończywszy na innowacyjnej usłudze
outsourcingu, spowodowały, że EP Serwis stał się liderem na polskim rynku otwartego poolu paletowego. Usługi wynajmu palet
przy zastosowaniu standardu EPAL dopiero się w Polsce rozwijają.
Nasza analiza wykazała, że EP Serwis ma najlepszą pozycję konkurencyjną, żeby zdominować ten szybko rozwijający się segment.
– powiedział Rafał Bator, partner w Enterprise Investors.
Rynek paletowy w Polsce szacowany jest na 2 mld zł. z czego
zaledwie 10% to usługi outsourcingu palet, zważywszy na tempo
w jakim Polska gospodarka się rozwija, a także kierunek tego rozwoju, to udział outsourcingu będzie tylko się zwiększał. W przyszłości na rynku będą się liczyć firmy, które będą takie złożone
usługi świadczyć dla swoich klientów. W rozwiniętych gospodarkach Stanów Zjednoczonych, Australii czy Europy Zachodniej, ten
udział usług outsourcingowych wynosi ponad 50 %, jest więc o co
zabiegać. Firma EP Serwis wykazuje się w tym kontekście dalekowzrocznym podejściem i dużym wyczuciem potrzeb rynku. Dla
ekspansywnego rozwoju potrzebny jest kapitał i ten kapitał firma
pozyskała, ma obecnie podstawowe atuty by się rozwijać, wizję
rozwoju, kapitał i potencjał, niezbędny do realizacji celów.

Sieci handlowe
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FM Group rozbudowuje
siedzibę w Phalsbourgu
ÔÔBLACK & WHITE PR
ÔÔFoto: FM Group

Wiodący operator logistyczny FM Group zdecydował o podjęciu kolejnej inwestycji. Tym razem firma rozbudowuje siedzibę
w centrum biurowo-przemysłowym w Phalsbourgu. FM Logistic na całym świecie, także we Francji stawia na zrównoważony rozwój w regionie. To wspiera lokalną społeczność, miasto
oraz podnosi jakość życia pracowników.
O 2000 m2 zwiększy się powierzchnia siedziby francuskiego
operatora w wyniku rozpoczętej w styczniu 2013 roku rozbudowy.
Prace budowlane mają zakończyć się w marcu 2014 roku, a projekt
realizuje spółka NG Concept , wchodząca w skład FM Group. Do
dyspozycji pracowników będzie 6 000 m2 wykonanych w najnowszej technologii, co wpłynie na poprawę warunków pracy (budynek
energooszczędny, z nowatorskimi rozwiązaniami wentylacyjnymi).
Francuski Zarząd FM Group w składzie: Jacky GERVIS, Prezes
Rady Wykonawczej FM Holding; Gilles FAURE, Prezes Bati Logistic
reprezentowany przez Pierre’a ORSATTI, Dyrektor NG Concept

oraz Dany KOCHER, Burmistrz miasta Phalsbourg, w obecności
pracowników wmurowali kamień węgielny pod inwestycję. To
już tradycja u francuskiego potentata.
Nowo powstały budynek będzie przeznaczony dla pracowników administracyjnych oraz pracowników wydziałów ds.
inżynieryjnych. Rozbudowa siedziby jest wynikiem strategii
operatora zmierzającej w ciągu 10 lat do podwojenia wyników spółki oraz poprawy jakości życia pracowników. W tej
chwili obroty FM Group kształtują się na poziomie 850 milionów Euro.

GEFCO otwiera filię w Republice
Południowej Afryki

ÔÔCohn & Wolfe

Grupa GEFCO, europejski lider w dziedzinie logistyki samochodowej oraz światowy lider w logistyce dla przemysłu, otworzyła w 2012 r. filię w Republice Południowej Afryki. Operator
jest obecny na południowoafrykańskim rynku od 2009 r. za pośrednictwem swojego Przedstawicielstwa Handlowego w Johannesburgu. Obecnie zaś rozwija w tym regionie działalność
logistyczną w pełnym tego słowa znaczeniu.
Nowe terytorium ekspansji
Republika Południowej Afryki to jedna z najpotężniejszych gospodarek na kontynencie afrykańskim, posiadająca duży potencjał wzrostowy. Nie bez znaczenia są perspektywy rozwoju tego
kraju zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w innych sektorach przemysłu. Filia GEFCO w RPA zarządza przede wszystkim
przepływami drogą morską i lotniczą, w imporcie i eksporcie,
na rzecz swoich klientów z branży przemysłowej. Działalność
filii obejmuje takie usługi jak: transport „door-to-door”, pełna
obsługa celna, zarządzanie magazynami, kontrola jakości oraz
dystrybucja. Zarządzana przez François Van Wycka, filia ma swoją siedzibę główną w Johannesburgu, największym ośrodku gospodarczym Republiki. Zatrudnia 17 pracowników, ale na 2013
rok przewiduje się wzrost liczby personelu do 30 osób. Na dzień
dzisiejszy GEFCO posiada w RPA trzy oddziały: w Johannesburgu, Kapsztadzie i Durbanie.

morskich łączących Europę, Stany Zjednoczone i Azję, w tym
w szczególności Chiny. Dodatkowo, granicząc z wieloma krajami
Afryki Południowej, RPA oferuje także dobre połączenia drogowe i kolejowe z resztą kontynentu.
W grudniu 2012 r. GEFCO RPA wprowadziło nową cotygodniową
usługę LCL (Less-than-Container Load), tj. usługę kontenerowego
transportu drobnicowego drogą morską dla towarów przewożoGłówny obszar działalności – transport morski
nych z europejskich HUB-ów (magazyny centralne) do portów Rei lotniczy
Eksperci z dziedziny logistyki do tej pory niewiele inwestowali publiki Południowej Afryki – Kapsztadu, Durbanu i Port Elizabeth.
w Republice Południowej Afryki, mimo iż posiada ona imponująco długą linię brzegową, zarówno od strony Atlantyku, jak i OceCzytaj dalej na
anu Indyjskiego, i jest położona na skrzyżowaniu wielu szlaków
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Polski eksport
i logistyka

ÔÔGlobalBrand Institute
ÔÔFoto: Dachser

Gospodarczy kryzys w 2012 roku spowodował pogorszenie koniunktury w większości krajów Unii Europejskiej. Dobrze radziły sobie natomiast kraje leżące na wschód od Polski, dynamicznie rozwijające się i posiadające duży potencjał konsumpcyjny.
Są one również kierunkami polskiego eksportu o największej
dynamice wzrostu. Potwierdzają to opinie przedstawicieli
działającego globalnie operatora logistycznego Dachser, partnera biznesowego wielu polskich eksporterów.

Przyszłość
bezpiecznego
transportu

ÔÔJacek Tyburek, Doradca ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w DSV, Foto:DSV

Bezpieczeństwo kierowców oraz ładunku, który przewożą,
stanowi kluczowy aspekt funkcjonowania firm w branży TSL.
Kradzieże, ubytki z transportu oraz uszkodzenia towaru to problem, którego rozwiązanie zależy między innymi od umiejętnego wykorzystania istniejących zasobów.

W dzisiejszych czasach transport odgrywa ogromną rolę w każdej gospodarce. Polska jest krajem tranzytowym, przez który
Polski eksport
biegną szlaki komunikacyjne północ-południe oraz wschód„Eksport zawsze jest dobrą receptą na kryzys dla gospodarki krajo- -zachód, a działalność związana z transportem przynosi zyski
wej – zwiększamy produkcję, utrzymujemy zatrudnienie oraz dąży- w wysokości około 10 proc. PKB. Dlaczego więc tak trudno u nas
my do utrzymania dodatniego bilansu handlowego. Jako operator o systemowe rozwiązania wspierające bezpieczeństwo translogistyczny dysponujący świetnie rozbudowaną siecią w Europie portu i jakie działania mogą podjąć przewoźnicy, aby zabezpiei nie tylko, bezpośrednio uczestniczymy w ekspansji polskich firm” czyć siebie, swoich kierowców oraz przewożone ładunki.
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Oprócz główPraktyka pokazuje, że kluczem do realizacji systemowych dzianych kierunków europejskich, stawiamy na rynki wschodnie, coraz łań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa jest przede

bardziej atrakcyjne dla polskich eksporterów, gdzie konsumpcja rośnie i ciągle ma duży potencjał. W najbliższej przyszłości będziemy
rozwijać połączenia właśnie w tych kierunkach” – wyjaśnia.
Według danych Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa
Gospodarki (mg.gov.pl), w 2012 polski eksport, mimo że coraz
wolniej, rósł. Co ciekawe, największe wzrosty eksportu dotyczyły
Rosji i Ukrainy (o ponad 20%), ale też Indii, Meksyku, Republiki
Korei oraz Brazylii (o ponad 40%). Niewielkie spadki odnotowaliśmy natomiast w handlu z właściwie wszystkimi krajami strefy
euro oraz większością Unii Europejskiej (m.in. Niemcy, Francja,
Włochy, Szwecja, Węgry i Hiszpania).
Eksport poza Europę – Od jakiegoś czasu obserwujemy wzmożone
zainteresowanie polskich firm kierunkami wschodnimi i dalekowschodnimi. Obecnie rynki te, w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej,
mają ogromny potencjał wzrostu. Zmiana modelu konsumpcji w np.
Chinach, które mają coraz więcej zamożnych obywateli, zainteresowanych produktami o wysokiej jakości, to duża szansa dla polskich przedsiębiorców” – mówi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea
Logistics w Polsce. „Jako globalnie działający operator logistyczny, posiadający oddziały na całym świecie, wszędzie tam gdzie rozwija się biznes,
stanowimy dla nich odpowiednie wsparcie logistyczne” – podkreśla.

wszystkim umiejętne wykorzystanie istniejących zasobów. Proste rozwiązanie w postaci kamer skierowanych nie tylko do wewnątrz pojazdu, ale i monitorujących sytuację na zewnątrz, które
po raz pierwszy zastosowano w australijskiej komunikacji miejskiej, stanowi tutaj doskonały przykład.
Szybko zorientowano się, że dzięki takim kamerom możliwa
jest rejestracja nie tylko wypadków, ale także zdarzeń kryminalnych. Pomysł na wykorzystanie tej obserwacji narzucał się sam
– postanowiono go wykorzystać jako system bezpieczeństwa. Kamery w pojazdach oraz kamery stacjonarne zostały zinwentaryzowane, ich liczba zwiększona o te pojazdy które powinny uzupełniać nowy system. Opracowano software, który został następnie
zintegrowany z GPS i mapami miasta, który dodatkowo otrzymał
moduły raportowania incydentów oraz statusów systemowych.
Tym samym postał pierwszy mobilny system monitoringu oparty
na dynamicznie przemieszczających się środkach transportu.
Jak to wszystko ma się do bezpieczeństwa w logistyce? Pokazuje przede wszystkim, że efektywne działanie nie musi wcale
oznaczać wymyślania koła od nowa. W większości przypadków
wystarczą dotychczasowe zasoby, pomysł, trochę planowania
i kooperacja. Ale po kolei…
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Kuehne + Nagel

w Polsce rozwija serwis drobnicowy do krajów
Beneluksu

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel wprowadziła kilka linii drobnicowych do Belgii (Duiven), Holandii (Mechelen) oraz Luxemburga (Contern).
Nowe połączenia obejmują najważniejsze kierunki wymiany
handlowej. Hub zlokalizowany w Bad (Niemcy) umożliwia
niezawodny oraz efektywny serwis pomiędzy najważniejszymi centrami produkcji i głównymi rynkami wymiany Polski
z krajami Beneluksu.
Dzięki ustalonym codziennym harmonogramom wyjazdów i czasom
dostaw, firma gwarantuje niezawodny serwis, a czas dostawy z usługą „door to door” to 2-3 dni. – Nieustannie rozwijamy sieć naszych
linii przez bezpośrednie połączenia do państw Europy Zachodniej
i Wschodniej dzięki czemu zapewniamy solidny serwis drobnicowy
dla naszych klientów. Wszystkie firmy przewozowe z którymi współpracujemy, są wybierane po przejściu wymagającego procesu weryfikacji przewoźników. Ponadto w celu utrzymania jakości i integralności regularnie odbywają się audyty świadczonych usług. Istniejący
serwis FTL oraz LTL również nie budzi żadnych zastrzeżeń. – powiedział Holger Berg, manager międzynarodowej spedycji drogowej Kuehne + Nagel w Polsce.
Ulepszony serwis spedycji drogowej gwarantuje dostawę
z usługą „door-to-door”, a nawet dystrybucję towarów niebezpiecznych od i do każdego kodu pocztowego w tych państwach.
Dzięki docenionemu przez klientów systemowi zarządzania informacją logistyczną (KN Login) zapewniona jest swobodną widoczność on-line każdej przesyłki.
Z systemu KN Login klienci mogą korzystać podczas całego łańcucha dostawy; w dowolnym momencie sprawdzić przepływ swoich ładunków i uzyskać dane o przewidywanym czasie dostawy.
Czytaj dalej na

Konsekwentny rozwój
przez jakość

ÔÔŹródło: FM Logistics

FM Logistic, operator znany z dbałości o jakość swoich usług,
po raz kolejny przeszedł pozytywnie zewnętrzną weryfikację.
Audyt Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. wykazał
nie tylko zgodność z wymogami określonymi w normie ISO
9001:2008, ale także odnotował szereg istotnych innowacji,
które zyskały uznanie specjalistów. Dzisiaj posiadanie certyfikatów, to niejako standard w branży. Utrzymanie wysokiego
poziomu zarządzania jakością, to dla FM Logistic wyzwanie,
które idzie w parze ze strategią rozwoju operatora, dla którego
jakość od zawsze była główną domeną marki.

Od roku 2002 FM Logistic współpracuje z Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Zarządzanie organizacji zostało ocenione i uznane, jako zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008
w zakresie usług: projektowania i realizacji usług magazynowych, copackingu, comanufacturingu i transportu. Certyfikacja
obejmuje oddziały w Mszczonowie, Tomaszowie Mazowieckim,
Wolborzu, Jarostach, Błoniu i Pruszkowie. Firma przeszła także
pozytywna weryfikację na zgodność z normą 22000 – Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
– Cieszy nas ta pozytywna zewnętrzna weryfikacja. To wszystko
jest konsekwencją naszej strategii, w której niezależnie od koniunktury na rynku, naszym głównym towarem jest JAKOŚĆ. Nasi klienci
doceniają to i wybierają FM Logistic do obsługi projektów, bo wiedzą, że są w dobrych rękach – mówi Piotr Sukiennik Dyrektor Generalny FM logistic w Polsce.
Eksperci przeprowadzający ostatni audyt docenili wysokie
kompetencje i konsekwentną dbałość o jakość firmy FM Logistic. Zwrócili uwagę na innowacyjne sposoby ładowania towaru
klienta w transporcie, powodujące oszczędności miejsca na samochodzie i maksymalne wykorzystywanie wolnej przestrzeni.
Ich zdaniem, jakość generuje także nowoczesna infrastruktura
magazynowa pozwalająca na osiąganie wysokich poziomów
produktywności, a także precyzyjne i regularne monitorowanie
wielu wskaźników jakościowych i ekonomicznych. Jako warte
powielania wymieniono: systematyczne rozszerzanie stopnia
wdrożenia elektronicznej bazy dokumentów systemowych i-MEDIa, regularne podejmowanie działań doskonalących projekty
w zakresie współpracy z klientami oraz stopniowe rozszerzanie
aktywności platform i spełnianie większych wymagań w zakresie
bezpieczeństwa żywności, niż wynikające z umów z klientami.
Kolejne zalety działań operacyjnych, to monitorowanie i nadzór
nad zagrożeniami, także w firmach zewnętrznych współpracujących w ramach poszczególnych projektów. Jako przykładowe
wymieniano czystość i porządek w obszarach magazynowania
oraz zaangażowanie osób nadzorujących systemy.
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DSV przejęło Seatainers

ÔÔŹródło: DSV

13 lutego 2013 Grupa DSV podpisała umowę na zakup wszystkich udziałów duńskiej
firmy spedycyjnej Seatainers Group A/S. Firma świadczy usługi w zakresie magazynowania, logistyki oraz frachtu morskiego i lotniczego.
Grupa Seatainers, zatrudniająca ponad 180 pracowników w biurach na całym świecie,
działa na rynkach Danii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Singapuru, Australii i na Litwie.
Firma specjalizuje się głównie w logistyce i transporcie materiałów ponadgabarytowych, między innymi dla firm działających w sektorze energii odnawialnej. Przychód
roczny grupy Seatainers to 134 milionów EURO, z czego ponad 60 proc. wpływów rocznych firma uzyskuje dzięki transportom projektowym. Połączenie specjalistycznych
usług świadczonych przez Seatainers Group z wieloletnim doświadczeniem naszej firmy stworzy bardzo groźnego gracza na rynku TSL, z dużym potencjałem rozwojowym
– mówi Jens Bjørn Andersen, CEO Grupy DSV A/S.

Nowy terminal DB Schenker Logistics
na Pomorzu

ÔÔŹródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

Nowy cross-dockingowy terminal DB Schenker Logistics w aglomeracji Gdańska rozpoczął obsługę klientów 18 lutego 2013
roku. Obiekt jest położony bezpośrednio przy autostradzie A1, w pobliżu obwodnicy Trójmiasta, na terenie gminy Pruszcz Gdański. Dzięki takiej lokalizacji możliwa będzie konsolidacja kilku tysięcy przesyłek dziennie.
Terminal posiada doskonałe połączenia z siecią ważnych dróg
krajowych, łączących takie miasta jak Gdańsk, Gdynia, Sopot.
Dlatego DB Schenker Logistics będzie mógł usprawniać i rozwijać działania biznesowe na terenie Polski oraz Europy. „Nasz
nowy obiekt na Pomorzu będzie bardzo ważnym elementem
w logistycznych łańcuchach dostaw obsługiwanych przez DB
Schenker Logistics, zarówno w sieci krajowej, jak i międzynarodowej” – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. - Zdecydowaliśmy się zainwestować w tej lokalizacji z jednej strony
ze względu na cele biznesowe i doskonalenie obsługi klienta,
z drugiej – z powodów ekologicznych i sąsiedzkich.– dodaje
Janusz Górski.
Dotychczasowy terminal Oddziału mieścił się w Gdyni.
Przeniesienie lokalizacji za miasto zmniejszy natężenie ruchu

w jego obrębie, co wpisuje się w strategię odpowiedzialności
społecznej DB Schenker Logistics. - Nowe rozwiązanie wpłynie
na wzrost bezpieczeństwa przesyłek i jeszcze wyższą jakość
obsługi, a także zapewni możliwości rozwoju firmy. – mówi
Igor Nowaczyk, Dyrektor Oddziału Gdynia i gospodarz nowego
obiektu.
Terminal spełnia nowoczesne standardy. Zbudowany na ponad 3hektarowej działce, zajmuje 4,5 tysiąca m² powierzchni
magazynowej oraz ok. 800 m² biurowej. Posiada także place
manewrowe i parkingi dla ciężarówek oraz drogi wewnętrzne
dla usprawnienia ruchu pojazdów. W nowym obiekcie wdrożono proekologiczne rozwiązania zmniejszające pobór wody,
a także zapewniające wzrost wydajności energetycznej oraz
odzysk ciepła.
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Pierwsi klienci w Pomorskim
Centrum Logistycznym w Gdańsku

ÔÔNBS Communications

Goodman podpisał umowy najmu z dwoma pierwszymi klientami w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk. W pierwszym magazynie o powierzchni 14 000 m2 operatorzy
logistyczni Kuehne + Nagel oraz Terramar obejmą odpowiednio 3 870 m2 oraz 3 970
m2. Budowę pierwszego magazynu rozpoczęto we wrześniu 2012 r., a jego oddanie
do użytku planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2013 r.

– Pomorskie Centrum Logistyczne jest unikalną lokalizacją w Polsce umożliwiającą transport multimodalny, czyli z wykorzystaniem
transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz morskiego. Cieszymy się, że pierwsi
klienci już dostrzegli ten ogromny potencjał,
a biorąc również pod uwagę wysoką jakość
wykonania oraz planowaną ostateczną wielkość projektu jesteśmy przekonani, że zainteresowanie inwestycją utrzyma się na wysokim
poziomie – powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Polskę.
Kuehne + Nagel to światowy lider w dziedzinie spedycji morskiej, lotniczej, drogowej,
kolejowej, magazynowaniu oraz świadczeniu zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Firma jest również jednym z wiodących operatorów logistycznych w Polsce
działając w 19 lokalizacjach i zatrudniając
1 800 pracowników. Kuehne + Nagel jest
jednym z największych klientów Goodman
w Europie kontynentalnej – obecnie wynajmuje już ponad 460 000 m2 powierzchni
magazynowej. – Doskonałe relacje z Goodman wyniesione z kilku innych krajów

pozwalają nam z pełnym przekonaniem
nawiązać ponowną współpracę, by rozwijać
nasze nowe regionalne centrum magazynowe i logistyczne do obsługi transportu
morskiego w Polsce. Dobrze skomunikowana lokalizacja centrum logistycznego z pewnością pomoże zwiększyć efektywność
naszej multimodalnej działalności – powiedział Tobias Jerschke, Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel w Polsce.
Pośrednikiem w transakcji najmu pomiędzy Goodman i Kuehne + Nagel był
Colliers International.
– Poszukiwaliśmy najlepszego rozwiązania zarówno z punktu widzenia dewelopera,
jak i ich klienta. Prowadzenie tak złożonego
procesu było dużym wyzwaniem, jednak
rozwiązanie zaoferowane przez firmę Goodman sprostało oczekiwaniom wszystkich
stron – dodaje Maciej Chmielewski, Partner
w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers International.
Czytaj dalej na

Messer Eutectic Castolin
w Diamond Business Park
Gliwice

ÔÔFirst Public Relations

Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. (MEC) przeniesie siedzibę do Diamond Business Park Gliwice.
W transakcji właściciela obiektu reprezentowała
międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield. Messer Eutectic Castolin dostarcza
technologie napraw i regeneracji związane ze
spawaniem, lutowaniem, natryskiem termicz-

nym, płytami trudnościeralnymi. MEC Polska
z siedzibą w Gliwicach jest częścią holdingu Messer Eutectic Castolin będącego własnością Stefana Messera, do którego należy również holding
MIG – producent gazów technicznych. Oddział
tego holdingu Messer Polska z centralą w Chorzowie ma swoje oddziały w Warszawie, Policach,
Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej i Rybniku.
Diamond Business Park Gliwice jest nowoczesnym parkiem przemysłowym, zlokalizowanym w Podstrefie Gliwickiej należącej do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
niedaleko węzła Kleszczów autostrady A4.
Obiekt oferuje do wynajęcia magazyny i hale
produkcyjne oraz nowoczesne pomieszczenia
biurowe i socjalne. Pięć budynków Diamond
Business Park Gliwice dysponuje łączną powierzchnią 46 tys. m2. Właścicielem parku jest
spółka należąca do grupy AIG/Lincoln.
Dla MEC wybudowany zostanie kolejny budynek, który pomieści reprezentacyjne biura i centrum szkoleń, zakład produkcyjny oraz halę magazynową o łącznej powierzchni prawie 5.000
mkw. Budowa obiektu rozpocznie się w 2013 r.,
najemca planuje przeprowadzkę rok później.

AXI IMMO doradza przy wynajmie
dla Abra Sklepy Meblowe

ÔÔMonika Kaźmierczak, Axi Immo

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości sce firma Abra Sklepy Meblowe zajęła 2 800 m2.
komercyjnych, doradzał przy wynajmie nowej powierzchni magazynowo-biurowej w Prologis
powierzchni magazynowo-biurowej dla firmy Park Wrocław.
Abra Sklepy Meblowe. Firma zajęła powierzchnię
magazynowo-biurową w Prologis Park Wrocław.
Czytaj dalej na
Jeden z największych producentów mebli w Pol-
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Prologis wynajmuje milion m2 w Europie Środkowo-Wschodniej
w roku 2012

ÔÔConTrust

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych
poinformował dzisiaj, że w roku 2012 wynajął
ponad 1,16 miliona metrów kwadratowych
powierzchni dystrybucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, z czego 60% w Polsce.

dowę o kolejne 6 800 metrów kwadratowych
dla Rohlig Suus Logistics w Prologis Park Janki,
obiekt typu build-to-suit o powierzchni 17 800
metrów kwadratowych dla dystrybutora artykułów RTV/AGD w Prologis Park Wrocław

ÔÔ Nowe umowy najmu

Nowe inwestycje
W 2012 roku Prologis rozpoczął budowę trzech
nowych obiektów o łącznej powierzchni
49 000 metrów kwadratowych, w tym rozbu-

ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe dokonał zbycia dwóch portfeli aktywów logistycznych zlokalizowanych
w Polsce, o łącznej powierzchni 402 tys. m² na
rzecz spółek powiązanych z LogiCor, ogólnoeuropejską platformą logistyczną założoną przez
Grupę Blackstone (NYSE:BX). Pierwsza transakcja została sfinalizowana w październiku 2012 r.
i obejmowała cztery inwestycje w kluczowych
dla logistyki polskich lokalizacjach, o łącznej powierzchni 218 tys. m². Dotychczas inwestycje te
należały do spółki joint-venture Panattoni i innego inwestora. Nabycie zostało sfinansowane
kredytem udzielonym przez Bank Pekao S.A.
Druga transakcja została sfinalizowana w grudniu 2012 r. i obejmowała portfel dziewięciu nowo
wybudowanych obiektów logistycznych na terenie całego kraju, o łącznej powierzchni 184 tys. m².
Inwestycje te powstały we współpracy z funduszem Pramerica Real Estate Investors specjalizującym się w zarządzaniu inwestycjami na rynku nieruchomości w Europie i w usługach doradczych,
wchodzącym w skład koncernu Prudential Financial, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej na

Czytaj dalej na

Tabela: Najważniejsze transakcje

Wynajem powierzchni
Według danych opublikowanych przez CBRE
w styczniu 2013 r., udział Prologis w rynku
wynajmu nieruchomości dystrybucyjnych
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
w roku 2012 wyniósł 38%. Prologis podpisał
nowe umowy najmu obejmujące 427 000
metrów kwadratowych i przedłużył umowy
o łącznej powierzchni ponad 474 000 metrów
kwadratowych. Pozostałą część stanowiły
umowy krótkoterminowe. Dzięki podpisanym
umowom współczynnik wolnej powierzchni
w portfolio Prologis w regionie zmniejszył się
z 10% w 2011 roku do 8% w 2012 roku (patrz:
tabela).

Panattoni Europe sprzedaje
aktywa logistyczne w Polsce

V oraz budynek spekulacyjny o powierzchni
24 500 metrów kwadratowych w Prologis Park
Bratislava, który został zrealizowany w III kwartale 2012 roku. Prologis zakończył również
budowę kolejnego obiektu spekulacyjnego
w Prologis Park Janki o powierzchni wynoszącej blisko 18 500 metrów kwadratowych.

Powierzchnia

Klient

Lokalizacja

48 259 m²

DHL

Prologis Park Dąbrowa, Polska

27 058 m²

Solid Logistics

Prologis Park Teresin, Polska

25 500 m²

Rohlig Suus Logistics

Prologis Park Janki, Polska

18 500 m²

Tradis

Prologis Park Błonie II, Polska

17 780 m²

dystrybutor RTV/AGD (BTS)

Prologis Park Wrocław V, Polska

17 503 m²

Sony

Prologis Park Pilsen-Stenovice, Czech Republic

Przedłużone umowy najmu
86 326 m²

Tesco

Prologis Park Galanta-Gan, Słowacja

29 136 m²

Geodis Calsberson

Prologis Park Budapest-Budaors, Węgry

26 247 m²

Schenker

Prologis Park Teresin, Polska

20 589 m²

UTi

Prologis Park Budapest-Sziget, Węgry

19 584 m²

Diebold

Prologis Park Budapest-Gyal, Węgry

SEGRO
wynajmuje
w Strykowie

ÔÔPartner of Promotion

Firma SEGRO, wiodący deweloper i zarządca powierzchni biznesowych, oraz firmy Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
oraz CAT LC Polska zawarły długoterminową umowę najmu na wynajem prawie
11 000 m² powierzchni magazynowej
i biurowej o wysokim standardzie w ramach Tulipan Park Stryków – jednej z kluczowych inwestycji SEGRO w regionie. Do
nowoczesnego obiektu najemcy wprowadzą się w drugim kwartale 2013 roku.
W transakcji pośredniczyła agencja Colliers International.

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o. o.
znajduje się w czołówce największych
producentów samochodowych części
zamiennych i dysponuje jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku zawierającą aż 12 linii produktów jakimi są
systemy sprzęgłowe, systemy wycieraczek, oświetlenie i sygnalizacja, układy
hamulcowe, systemy zapłonowe, termika silnika, klimatyzacja, alternatory i rozValeo Service Eastern Europe Sp. z o. o. ruszniki, systemy zabezpieczeń, elektroto międzynarodowa grupa wyspecjali- nika, przełączniki, akcesoria elektryczne.
zowana w projektowaniu, wytwarzaniu CAT LC Polska jest operatorem logistyczi sprzedaży komponentów, zintegro- nym należącym do międzynarodowego
wanych systemów oraz kompletnych koncernu Groupe CAT.
modułów i rozwiązań do samochodów
osobowych i ciężarowych bezpośrednio
Czytaj dalej na
dla producentów oraz na rynek wtórny.
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Znaczący wzrost powierzchni
oddanej do użytku w 2012 roku

Pierwszy najemca w SEGRO
Logistics Park Gdańsk

ÔÔŹródło: Partner of Promotion, Foto: SEGRO

ÔÔNBS Communications

W 2012 r. Grupa Goodman oddała do użytku w Polsce ponad 122 000 m2 powierzchni magazynowej, podczas gdy w 2011 r. było to przeszło 47 000 m2. Łącznie w całej
Europie kontynentalnej Grupa przekazała klientom w ubiegłym roku ponad 820 000
m2 nowej powierzchni względem 500 000 m2 rok wcześniej. Obecnie Goodman dysponuje w Polsce działkami, na których może wybudować kolejne 875 000 m2 powierzchni logistycznej.

- Rok 2012 to bardzo udany czas dla naszej działalności w Polsce – przekazaliśmy klientom więcej metrów kwadratowych niż kiedykolwiek wcześniej, w efekcie czego nasz
portfel nieruchomości w Polsce wzrósł do ponad 266 000 m2. Jesteśmy przekonani,
że obserwowane aktualnie zainteresowanie wynajmem powierzchni w naszych kluczowych centrach logistycznych przełoży się na kolejne kontrakty. We wrześniu rozpoczęliśmy spekulacyjnie, tj. bez zakontraktowanych najemców, budowę Pomorskiego
Centrum Logistycznego w Gdańsku, a ostatnio pozyskaliśmy tam dwóch pierwszych
klientów. Sprawnie postępuje również budowa i komercjalizacja Kraków Airport Logistics Centre, gdzie zajęta jest już 1/3 docelowej powierzchni 150 000 m2 centrum – powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Polskę.
Powierzchnia logistyczna oddana
do użytku przez Goodman w Polsce w 2012 r.
ÔÔ Lokalizacja

ÔÔ Klient

ÔÔ Powierzchnia

Krapkowice

Metsä Tissue

25 873 m

Legnica

Casetech

8 220 m

Łódz Logistics Centre

Philips Lighting

9 538 m

Kraków Airport Logistics Centre

Logfarma/Royal Canin/spekulacyjnie

13 493 m

Kraków Airport Logistics Centre

DB Schenker

6 574 m

Poznań Logistics Centre

Amica

30 631 m

Wrocław East Logistics Centre

TK Maxx

28 117 m

ŁĄĆZNIE

2

2
2
2

2
2
2
2

122 446 m

W całej Europie kontynentalnej Grupa Goodman przekazała klientom 820 000 m2
w ramach 26 projektów w sześciu krajach. Wynik ten jest o 64% wyższy niż w roku 2011,
gdy Grupa przekazała 500 000 m2. 25% powierzchni wybudowanej w 2012 r. została
wynajęta klientom z sektora e-commerce, który jest obecnie jednym z najważniejszych
czynników rozwoju rynku nieruchomości logistycznych w Europie. Przykładem największych realizacji dla tej branży w ubiegłym roku są m.in. dwa centra logistyczne dla
Amazon w Niemczech o łącznej powierzchni 110 000 m2. Projekty te potwierdzają wiodącą pozycję Goodman w Europie jako dewelopera i inwestora w dziedzinie budowy
powierzchni logistycznych dla sektora e-commerce.
Grupa Goodman zarządza obecnie 4 mln m2 powierzchni logistycznej w dwunastu
krajach Europy kontynentalnej.

Infrastruktura

Firma DB Schenker Logistics wprowadziła się
do wysokowydajnego terminalu przeładunkowego zrealizowanego w ramach SEGRO
Logistics Park Gdańsk, który został zlokalizowany w największej strefie inwestycyjnej na
Pomorzu, znajdującej się na terenie Gminy
Wiejskiej Pruszcz Gdański.
DB Schenker Logistics, jeden z czołowych
dostawców zintegrowanych usług logistycznych, jest pierwszym najemcą w nowej
lokalizacji SEGRO. Firmy współpracują już
od 2008. Na terenie SEGRO Logistics Park
Gdańsk firma zajmie 4 500 m² powierzchni
magazynowej oraz dodatkowe 850 m² powierzchni biurowej. „Dzięki dobrej lokalizacji SEGRO Logistics Park Gdańsk, w pobliżu
ważnych dróg krajowych, nasz nowy terminal cross-dockingowy na Pomorzu będzie
istotnym elementem zarówno w polskiej jak
i międzynarodowej sieci połączeń DB Schenker
Logistics. Nowa lokalizacja wpłynie na jeszcze
wyższą jakość obsługi towarów naszych klientów, ciągłe doskonalenie i rozwój biznesu.” –
powiedział Igor Nowaczyk, Dyrektor Oddziału Gdynia Schenker Sp. z o.o.
Firma DB Schenker Logistics wprowadziła się do budynku położonego na niemal
3,5-hektarowej działce usytuowanej w Będzieszynie na terenie Gminy Pruszcz Gdański, bezpośrednio przy ważnych szlakach
komunikacyjnych kraju. „Tereny Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański to główny węzeł drogowy i naturalna brama do portów aglomeracji
trójmiejskiej. Cieszę się, że po ośmiu latach
procedur administracyjnych, w tak dogodnym
położeniu, tuż przy bramkach autostrady A1,
uruchomiliśmy największą strefę inwestycyjną
w tej części kraju” – mówi Wójt Gminy Pruszcz
Gdański Magdalena Kołodziejczak. „Ważne
jest też, że udało się nam już na początku rozpocząć prace z tak dużym inwestorem jak firma SEGRO. To bez wątpienia kluczowy partner
wśród prawie 3 tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie naszej gminy.” –
dodaje.

Czytaj dalej na
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AXI IMMO doradzał
przy wynajmie 20 000 m2
powierzchni
AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, doradzał przy
transakcji najmu powierzchni magazynowo-biurowej pomiędzy Dirks Consumer Logistics GmbH a SLP Wrocław Sp.
z o. o. należącą do konsorcjum Grupy
Skalski. Firma Dirks Consumer Logistics
wynajęła 20 000 mkw. w Skalski-Logistic
Park pod Wrocławiem.
Dirks Consumer Logistics jest częścią DIRKS
Group międzynarodowej grupy inżynieryjno-logistycznej świadczącej kompleksowe
usługi dotyczące rozwiązań w zakresie inżynierii i logistyki produkcji, logistyki oraz
organizacji sieci dystrybucji. Firma świadczy

ÔÔŹródło: AXI IMMO

usługi dla firm z branży motoryzacyjnej,
spożywczej, a także mody i dóbr konsumpcyjnych. Główna siedziba firmy znajduje się
w Emden w Niemczech.
Dirks Consumer Logistics będzie
w Skalski-Logistic Park obsługiwać firmę z branży e-commerce. Magazyn pod
Wrocławiem będzie centralnym centrum
dystrybucyjnym na region CEE. Jest to
pierwszy projekt Dirks w Polsce. Firma
planuje dalszy rozwój na terenie Skalski-Logistic Park, gdzie zajmie dodatkowe
25 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.
– Skalski-Logistic Park to dla nas i naszego
klienta optymalny wybór. Dogodna lokalizacja, tuż obok autostrady, centralne położenie

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nowoczesna powierzchnia magazynowa oraz
możliwość ekspansji to czynniki, które zdecydowały o wyborze parku Grupy Skalski na
nasz pierwszy projekt w Polsce – powiedział
Frank Funhoff, członek zarządu Dirks Consumer Logistics.
Czytaj dalej na

Badanie rynku nieruchomości magazynowych w Europie Środkowej
ÔÔŹródło: First Public Relations

Z opublikowanego przez firmę Cushman & Wakefield najnowszego corocznego badania
rynku powierzchni magazynowej w Europie
Środkowej wynika, że rynek nieruchomości
magazynowych w tym regionie osiągnął stan
równowagi. Wskaźnik dostępnej powierzchni utrzymuje się od dwóch lat na poziomie
10,5%, a nowa podaż w ubiegłym roku wyniosła 740 000 mkw., przy czym najwięcej nowych
inwestycji realizowanych jest w Polsce.
Ferdinand Hlobil, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych na Europę
Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Potencjał rynku w zakresie nowych inwestycji w Europie Środkowej szacuje się
na 500 000 do 1 miliona mkw. rocznie. Taka ilość
powierzchni w nowoczesnych halach logistycznych i produkcyjnych powinna powstawać co roku.
Dopiero wówczas w naturalny sposób zachodziłby
przyrost oferowanej powierzchni, a firmy wchodzące na rynki lub planujące ekspansję miałyby możliwość wyboru obiektów do wynajęcia”.
Podaż
W 2012 r. najwięcej nowych obiektów magazynowych wybudowano w Polsce (514 000
mkw.) oraz w Czechach (106 000 mkw.) i na Słowacji (82 000 mkw.). Natomiast w Rumunii i na
Węgrzech wolumen nowej powierzchni oddanej do użytku wyniósł zaledwie 20 000 mkw.
W gronie najbardziej aktywnych deweloperów
w regionie znaleźli się między innymi Panattoni, Goodman, Prologis, CTP oraz SEGRO.
„Tych pięć firm odpowiada za 70% podaży
nowej powierzchni. Z wyjątkiem CTP wszystkie

Podaż powierzchni magazynowej w Europie Środkowej

ÔÔ Wykres nr 1, Źródło: Cushman & Wakefield

są znaczącymi międzynarodowymi graczami
w większości krajów europejskich” – dodał Ferdinand Hlobil.
Popyt
W 2012 r. wynajęto łącznie 2,8 mln mkw. powierzchni w nowoczesnych obiektach magazynowych w Europie Środkowej, z czego
ponad połowę w Polsce (1,5 mln mkw.) i ok.
jedną czwartą w Czechach (670 000 mkw.).
Średni wolumen najmu za poprzednie pięć lat
wynosi 2,7 mln mkw. rocznie, co oznacza, że
ubiegły rok zamknął się nieznaczenie powyżej
średniej. Natomiast rekordowo wysoki poziom
najmu odnotowano w 2011 r., gdy wynajęto
łącznie 3,2 mln mkw. powierzchni.
Tom Listowski, Partner i dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cushman & Wakefield w Polsce oraz relacji
z klientami korporacyjnymi na Europę Środ-

Infrastruktura

kowo-Wschodnią, powiedział: „Prawie połowa
nowoczesnych zasobów powierzchni magazynowej całego regionu znajduje się w Polsce”.
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Elektroniczny obieg dokumentów usprawni
pracę administracji

ÔÔKonrad Rochalski, prezes ArchiDoc, Grupa Outsourcing Experts

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomoże
uprościć procedury w urzędach i tym samym poprawi efektywność ich pracy. Cyfryzacja zwiększy także bezpieczeństwo
procesu legislacyjnego.
Choć w roku 2012 e-urzędy były tematem szeroko dyskutowanym, do tej pory żaden plan nie zakłada powstania jednej nowoczesnej platformy elektronicznego obiegu dokumentów (EOD)
dla administracji centralnej. Dopiero to rozwiązanie zapewniłoby pełne bezpieczeństwo procesu legislacyjnego i pozwoliłoby
uniknąć takich sytuacji, jak słynne usunięcie fragmentu „lub czasopisma” z projektu ustawy w 2002 r. Obecnie na szczeblu ministerialnym i rządowym urzędnicy przygotowują projekty aktów
normatywnych w popularnym edytorze tekstu MS Word. Jeszcze
w październiku 2012 r. każdy robił to po swojemu – nierzadko
w dokumentach znajdowały się uwagi wpisane ukrytym tekstem czy białą czcionką1. W takim chaosie nietrudno o pomyłkę,
nawet niezamierzoną. Dopiero w połowie listopada zeszłego
roku Rządowe Centrum Legislacji ujednoliciło wzory dokumentów, wprowadzając zunifikowane szablony2. Ciągle jednak daleko nam do elektronicznego obiegu dokumentów z prawdziwego zdarzenia.

r. i wyposażając posłów w tablety. Mimo tego duża część dokumentacji wciąż występuje w formie papierowej. Jak pokazują
badania naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego3
to powszechna tendencja w administracji - 86% urzędów korzystających EOD wciąż drukuje wszystkie dokumenty. Badacze dowiedli także, że wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu
workflow pozwala pięciokrotnie zredukować liczbę procedur
związanych z załatwieniem danej sprawy. Wymaga to jednak
zmiany nastawienia urzędników do tego typu rozwiązań.
Skalę środków zaoszczędzonych dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów dobrze ilustruje przykład senatu Holandii.
Dzięki cyfryzacji rocznie w kieszeni tamtejszych podatników zostaje
o 142 tys. euro więcej. Jednorazowy koszt wprowadzenia systemu
wyniósł 148 tys. euro, a jego roczne utrzymanie to ok. 35 tys. euro4.
Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku polskiego sektora administracji zmiany będą dążyły w tym samym kierunku.

Elektroniczny Obieg Dokumentów
– na czym to polega?
Zaawansowana platforma do EOD pozwalałaby urzędnikom
pracować na zabezpieczonych wersjach tekstowych lub obrazach dokumentów. Dzięki temu dostęp do procesowanych plików byłyby autoryzowany, wszelkie poprawki wprowadzałyby
tylko osoby upoważnione, a autorstwo każdej z nich nie pozostawiałoby żadnych wątpliwości. Poza tym taki system pozwala
dużo prościej zarządzać całym procesem: kontrolować terminy
poszczególnych etapów prac nad dokumentem czy poruszać się
po jego elementach dodatkowych jak załączniki, opinie o projekcie czy wyniki konsultacji. EOD to także wymierne oszczędności finansowe: pozwala na ograniczenie ilości zużywanego
papieru i liczby przesyłek kurierskich.
Przekonali się o tym klienci firmy ArchiDoc, która oferuje
rozwiązania z zakresu workflow (EOD). Platforma pozwala na
lepsze zorganizowanie i skrócenie czasu obiegu dokumentów
oraz zwiększa ich bezpieczeństwo. Możliwe jest dowolne zaprojektowanie ścieżki obiegu dokumentów, które mogą przechodzić nawet przez kilkanaście szczebli akceptacji. Dziś z takiego rozwiązania korzystają nie tylko firmy komercyjne, ale
i rosnąca ilość urzędów. W 2009 roku ArchiDoc podpisał kontrakt na wdrożenie takiego systemu w ratuszu jednego z największych polskich miast.
Zalety elektronicznego obiegu dokumentów dostrzegł Sejm
Rzeczypospolitej Polski, wprowadzając go u siebie w marcu 2012
1 http://mac.gov.pl/dzialania/krmc-szybszy-obieg-rzadowych-projektow/ (data odczytu: 30 stycznia 2013 r. g. 11.56).

3 http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/prawdziwy-obrazbiurokracji-rejestracja-auta-w-88-krokach,1793803,4199

2 http://www.rcl.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article
&id=243:nowa-wersja-szablonu&catid=47:aktualnosci&Itemid=60 (data
odczytu: 30 stycznia 2013 r. g. 11.54).

4 http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20110913/senate_replaces_printed
oraz http://www.reuters.com/article/2011/10/07/uk-dutch-senate-ipad-idUSLNE79602L20111007
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Rok 2013 będzie czasem rynku e-commerce

Szansa dla tych, którzy zapanują nad kosztami

Istotnym uwarunkowaniem gospodarczym dla transportu drobnicy
w minionym roku była zmiana struktury przewozów. Rozwój gospodarczy w poprzednich latach spowodował sukcesywne nasycenie
popytu na towary masowe, co z kolei doprowadziło do przesunięcia
wielkości udziału poszczególnych rodzajów towarów w strukturze
przewozów. Przewozy towarów masowych uległy zmniejszeniu na korzyść drobnicy.

W pierwszej połowie 2012 roku, podobnie jak w całym 2010 i 2011 roku,
branża transportowa przeżywała dynamiczny wzrost spowodowany
inwestycjami związanymi z przygotowaniem do największej piłkarskiej
imprezy na Starym Kontynencie oraz wykorzystaniem funduszy europejskich na inwestycje krajowe. Za sprawą tych dwóch czynników zapotrzebowanie na krajowe przewozy całopojazdowe stale rosło. Warto
zauważyć, że to właśnie przewozy całopojazdowe w ogromnej większości realizują przewozy zaopatrzeniowe i inwestycyjne w polskiej gospodarce – przede wszystkim w branży budowlanej.

ÔÔEwa Konopińska, Dyrektor Sieci Drobnicowej PEKAES S.A.

Komentarz Ewy Konopińskiej, Dyrektor Sieci
Drobnicowej PEKAES S.A.
Obecne spowolnienie wzrostu gospodarczego nie musi oznaczać wyhamowania rozwoju przewozów drobnicowych w Polsce. Perspektywą
dla dalszego rozwoju usług drobnicowych i kurierskich jest dynamiczny rozwój handlu elektronicznego tzw. rynku e-commerce. Dynamikę
wzrostu polskiego rynku e-commerce w poprzednim roku oszacowano
na 33% w stosunku do roku 2010 i prognozuje się jej dalszy dynamiczny
rozwój. Polski rynek e-commerce ocenia się jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Rynek handlu elektronicznego zbliżył
do siebie sprzedającego i kupującego poprzez stale zwiększającą się
ilość osób prywatnych kupujących on-line.
Firmy chcące rozwijać swoje usługi drobnicowe również w oparciu
o e-commerce muszą zmierzyć się z problemami związanymi z tzw.
„ostatnią milą” na drodze do ostatecznego klienta będącego w większości przypadków odbiorcą prywatnym - czyli realizacją dostawy B2C
(Business to Customer).Mowa przede wszystkim o:
• realizacji dostaw Just in Time,
• automatycznym śledzeniu przesyłek,
• rozliczeniach gotówkowe,
• wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w technologii informacyjnej
i komunikacyjnej oraz technologii bezpieczeństwa dystrybucji przesyłek w sieci.
Mając na uwadze powszechną dostępność do infrastruktury i zasobów kluczem do sukcesu w walce o Klienta będzie stała obserwacja
jego potrzeb oraz szybkie reagowanie na nie, otwartość na niestandardowe formy współpracy oraz elastyczność. Tu największą rolę odegrają narzędzia informatyczne oferowane Klientowi, możliwość elektronicznej wymiany danych oraz oferowany dostęp do o informacji na
temat przesyłki.

ÔÔJanusz Nóżka, , Dyrektor Spedycji Całopojazdowej Krajowej PEKAES S.A.

Komentarz Janusza Nóżki, Dyrektora Spedycji
Całopojazdowej Krajowej (FTL Domestic Director)
Jednym z branżowych papierków lakmusowych jest zakup ciągników.
2010 rok to wzrost sprzedaży o połowę w stosunku do roku poprzedniego. W 2011 było jeszcze lepiej, sprzedaż w porównaniu do 2009
powiększyła się o ponad 70 proc. Te dane jak mało które pokazują, jak
w ubiegłych latach wzrastało zapotrzebowanie rynku na przewozy całopojazdowe.
Pomimo istotnych wydarzeń i czynników mogących osłabić firmy
z branży TSL, takich jak: rosnące ceny paliwa, wprowadzenie sytemu
opłat drogowych ViaToll przy jednocześnie słabej infrastrukturze dróg
krajowych, zatorach płatniczych związanych z długimi terminami płatności kontrahentów, rosnącymi cenami serwisu sprzętu i ubezpieczeń,
branża transportowa jednak nie wyhamowała.
Zgodnie z przewidywaniami druga połowa ubiegłego roku stała pod
znakiem hamujących inwestycji związanych bezpośrednio z Euro2012
i inwestycji infrastrukturalnych. Miało to kluczowy wpływ na zapotrzebowanie na transport całopojazdowy obsługujący ten sektor. Na rynku
szybko pojawiło się sporo wolnych środków transportowych.
Ostatni kwartał 2012 roku charakteryzował się jeszcze bardziej wyraźnym spadkiem przewozów całopojazdowych na rynku krajowym
i widoczną nadpodażą środków transportowych. Wyniki na koniec roku
jasno to potwierdzają. Wzrost sprzedaży ciągników spadł do 7 proc., a naczep do 17 proc. co odzwierciedlało zapotrzebowanie głównie branży
budowlanej na transport. Na rynku coraz trudniej było znaleźć zlecenie
na transport surowców, maszyn i sprzętu potrzebnych na realizację inwestycji drogowych czy też budowlano-przemysłowych, których planowe
zakończenie zbiegało się z terminem organizacji Euro 2012.
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Trudny rynek tylko dla
największych

Ostrożny optymizm w 2013 roku Dla jednych szansa, dla
ÔÔMarek Tkaczyk
drugich spore zagrożenie

Docierające do nas nieprzerwanie od połowy drugiego kwartału 2012 roku sygnały
z rynku są mało optymistyczne. W większości
zwiastują one, że w 2013 roku utrzyma się
spadkowy trend wolumenu oferowanego do
przewozu w międzynarodowym transporcie
całopojazdowym. Począwszy od branży meblarskiej – wieloletniego hitu polskiego eksportu – poprzez białe AGD i budowlankę, na
automotive skończywszy, czyli branżach, które w ostatnich latach w głównej mierze żywiły
polskich przewoźników międzynarodowych
obserwujemy znaczące spadki popytu na
usługi transportowe.

Według wszelkich prognoz i ekonomistów możemy spodziewać się w pierwszym półroczu
2013 r. spowolnienia gospodarczego w Polsce.
Dla branży będzie oznaczać to mniej ładunków
przeznaczonych do transportu, choć problem
ten dotknie głównie ładunki całopojazdowe.
Klienci będą zamawiać mniejsze partie towaru.
Może być to dobra szansa dla drobnicy międzynarodowej.

ÔÔMarek Stanisławski, Dyrektor Spedycji Lądowej

Komentarz Marka Stanisławskiego,
Dyrektora Spedycji Lądowej PEKAES S.A.
Bezpośrednią tego przyczyną jest odczuwalny spadek sprzedaży w w/w branżach, który
często doprowadzał działające w nich firmy do
zmniejszenia produkcji, nierzadko też do ich
zamknięcia. Można spodziewać się, iż w perspektywie najbliższych 10 miesięcy ów trend
będzie dominował, choć w drugiej połowie
roku może on zmniejszyć swoją dynamikę. Odwrócenie kierunku zapewne nie nastąpi wcześniej niż w czwartym kwartale 2013 roku.
Wśród czynników niekorzystnie wpływających na kondycje branży transportowej,
w szczególności transport międzynarodowy,
jest niski i niestabilny kurs wymiany waluty
europejskiej, który czyni eksport mniej opłacalnym, a dodatkowo wpływa na mniejszą rentowność firm transportowych.
Wymagający rynek i pogarszającą się koniunktura powodują także zmiany na rynku
przewoźników.

Czytaj dalej na

Dyrektor Sieci Drobnicowej Międzynarodowej PEKAES S.A.

Komentarz Marka Tkaczyka,
Dyrektora Sieci Drobnicowej
Międzynarodowej PEKAES S.A.
W ostatnim okresie w PEKAES otrzymujemy
dużo zapytań i przetargów, widać że firmy szukają oszczędności i nowych dostawców usług.
Łatwiej też podejmują rozmowy na temat rozpoczęcia współpracy.
Warto pamiętać, że nasi eksporterzy pomimo kryzysu czy też spowolnienia coraz odważniej wchodzą na rynki zachodnie: Niemcy,
Francja, Wlk. Brytania, Benelux oraz Europy
Centralnej i Południowej (Czechy, Słowacja,
Węgry, Rumunia, Bułgaria). Można było to zaobserwować w całym ubiegłym roku, gdy rynek notował mniej przesyłek w imporcie do
Polski oraz zwiększoną liczbę przesyłek eksportowych. Z pewnością na rynek TSL będzie
miał wpływ także utrzymujący się niski poziom
kursu EUR oraz umiarkowane ceny paliw.
Co może być przeszkodą czy też utrudnieniem w realizacji wzrostów wolumenowych
w 2013 roku ? Na pewno gospodarki, które są
„w tarapatach” czyli Włochy i Hiszpania. Kontrahenci współpracujący na co dzień z tymi krajami mogą natrafić na zatory płatnicze, a co za
tym idzie spadek zaufania i zmiany dostawców.
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ÔÔPiotr Wojnarowicz

Dyrektor Logistyki i Usług Intermodalnych PEKAES S.A.

Rok 2013 będzie dla branży TSL wyjątkowo trudnym okresem. Recesja gospodarcza, a co za tym
idzie spadek konsumpcji i spadek masy towarowej
w obrocie krajowym, dadzą się we znaki wszystkim
graczom na rynku logistycznym. Jednak na tak wymagający rynek warto niekiedy patrzeć przez pryzmat szans, niekoniecznie tylko zagrożeń.
Komentarz Piotra Wojnarowicza,
Dyrektora Logistyki i Usług
Intermodalnych PEKAES S.A.
Z tych pierwszych bez wątpienia skorzystają
ci operatorzy logistyczni, którzy szybko zareagują na nowe oczekiwania płynące ze strony
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
które chcąc racjonalizować własne działania, będą skupiały się na cięciach kosztów.
W pierwszej kolejności będą to koszty logistyczne, a dokładniej koszty łańcucha dostaw
przedsiębiorstw, sposób działania, optymalizacja dostaw i dystrybucji.
Ostra walka cenowa, często pozbawiona sensu oraz zatory płatnicze, które niestety będą narastać u wielu operatorów logistycznych, spowodują poważne kłopoty z płynnością finansową
niektórych z nich. Dadzą się one we znaki szczególnie tym graczom rynkowym, których portfolio klientów nie jest w dostatecznym stopniu
zdywersyfikowane oraz tym, którzy obsługują
sektory szczególnie dotknięte kryzysem.
Ten rok także będzie charakteryzował się
także wzrostem liczby przejęć, zakupów oraz
upadłości w sektorze logistycznym, co wymusi konsolidację branży, która może mieć duży
wpływ na nadanie nowych kierunków rozwoju
polskiego rynku logistycznego.
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Przewoźnik tylko z dobrą reputacją i grubym
portfelem?

ÔÔPiotr Majewski z firmy Rikaline, Twórca platformy GPS Guardian, Foto:Log4.pl

Wprowadzenie rozporządzenia 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zmienia radykalnie perspektywy
uzyskania i odebrania przewoźnikom licencji transportowej. Wymaganie dobrej reputacji czy poświadczenia sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa wywołują wiele kontrowersji. Jak przystosować firmę do zmiany prawa?
Ujednolicenie przepisów dotyczących licencji transportowych
w Unii Europejskiej zmusza firmy do wprowadzenia licznych
zmian. Przede wszystkim przedsiębiorcy muszą zatrudniać zarządzającego transportem, który będzie cechował się „dobrą reputacją”. Zmiany dotyczą także finansów firmy – dotychczasowe
roczne sprawozdania nie wystarczą. Przewoźnik będzie musiał
być w stanie w każdej chwili udowodnić zdolność finansową.

konsekwencjami łamania przepisów. Platforma lokalizacyjna posiada
szereg funkcji, które służą do zarządzania pojazdami m.in. możliwość
kontrolowania czasu pracy kierowcy, prędkości z jaką w danym momencie (jak również podczas całej trasy) się porusza, czy nadzorowanie
przerw przeznaczonych na odpoczynek. W sytuacji, w której zbliża się
konieczność zatrzymania pojazdu, jeśli długość pracy silnika przekracza
dopuszczalny czas, Manager Floty może przypomnieć o tym kierowcy
wysyłając do niego stosowne powiadomienie za pomocą wiadomo-

Bez reputacji nie pojedziesz

ści sms. Synchronizując telefon komórkowy z platformą lokalizacyjną
możemy bezpośrednio komunikować się z prowadzącym pojazdem.
Dwustronna wymiana informacji odbywa się w czasie rzeczywistym,
ponieważ operator systemu na bieżąco śledzi wszystkie pojazdy w danym przedsiębiorstwie.

Dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Unii Europejskiej
powoduje, że przewoźnicy muszą zatrudniać zarządzającego transportem (Managera Floty), który będzie posiadał kompetencje zawodowe
i tzw. dobrą reputację. Wymóg ten budzi wiele kontrowersji, gdyż jego
niespełnienie może spowodować zamknięcie firmy transportowej. Rozporządzenie określa dokładnie, że przyczyną takiego stanu może być
między innymi naruszenie prawa handlowego czy upadłościowego.
Jednocześnie Manager może zostać pozbawionym „dobrej reputacji”
w skutek złamania przepisów przez kierowców firmy. Przekroczenie o 25
% sześcio - lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdów,
złamanie przepisów co do długości kierowania i odpoczynku w rozliczeniu dziennym, jak również brak tachografu czy ogranicznika prędkości
może powodować nawet odebranie licencji. Strata zezwolenia nastąpi,
jeśli dwukrotnie nałożone zostaną kary administracyjne za tego typu
przewinienia. Zarządzający muszą więc kontrolować pracę kierowców,
co ze względu na rodzaj wykonywanych czynności jest utrudnione. Jednym z rozwiązań, które pomoże zabezpieczyć firmę przed nałożeniem
kar jest zainstalowanie lokalizatora GPS, który będzie zapewniał ciągły
dostęp do informacji na temat pojazdów we flocie. Dzięki dostępowi
do platformy lokalizacyjnej i monitoringowi pojazdów w czasie rzeczywistym, zarządzający będzie miał stałą kontrolę nad tym, czy kierowcy
przestrzegają obowiązujących przepisów. Szybkie reagowanie i wiedza na temat sytuacji pojazdów w firmie pomoże uchronić ją przed

Finanse pod stałą kontrolą
Rozporządzenie 1071/2009 wprowadza także zmiany dotyczące kontrolowania kapitału firmy. Wcześniejsze przepisy ustalały, że przedsiębiorstwa transportowe muszą składać roczne sprawozdania finansowe.
Każdy przewoźnik musi posiadać majątek w wysokości 9 tys. Euro na
pierwszy pojazd samochodowy i 5 tys. Euro w przypadku każdego następnego egzemplarza. Nowe normy mówią wyraźnie: „przedsiębiorca
musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje
zobowiązania finansowe”. Aby spełnić ten warunek potrzebne jest poświadczenie audytora lub gwarancja bankowa czy ubezpieczenie. Nie
wystarczy tu jednak zwykłe OC czy AC. Potrzebne jest ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego.
Obejmuje ono między innymi starty wynikające z kradzieży lub uszkodzenia przewożonych towarów. Jednocześnie dobrym rozwiązaniem
jest zabezpieczenie pojazdów i przewożonych ładunków.

Komentarze

Czytaj dalej na
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