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Wózek Nissan ma tylko
jeden kolor

ÔÔRedakcja

Z Jackiem Korczakiem właścicielem firmy POLSAD, wyłącznym importerem wózków widłowych marki Nissan Forklift
w Polsce, o nowej roli firmy i jej zadaniach rozmawiał Andrzej
Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: Nazwa POLSAD kojarzy się mocno
z rynkiem rolnym, działa Pan na nim aktywnie do dzisiaj,
kiedy pojawiły się wózki widłowe i co sprawiło, że się Pan
nimi zajmuje?
Jacek Korczak: Wózki widłowe są w naszej firmie od 13 lat i jak
przypadek jest ojcem wynalazku, tak było i tym razem. Był mi potrzebny wózek do gospodarstwa i będąc w Nissan Polska, okazało się, że w tym czasie Nissan wprowadzał swoje wózki na polski
rynek, zaproponowano mi zajęcie się sprzedażą tych maszyn.
Tak się zaczęła moja przygoda z wózkami widłowymi, sprzedajemy je już kilkanaście lat, a przez ostatnie lata osiągaliśmy najlepsze rezultaty sprzedaży wózków widłowych marki Nissan Forklift
na polskim rynku.
Czy Marubeni szukało następcy wśród dystrybutorów, w jaki
sposób ta informacja do Pana dotarła?
Sądzę, że byłem wytypowany przez ostatniego prezesa Marubeni, na to, aby przejąć struktury sprzedaży wózków widłowych Nissan Forklift. Wiem, że były trzy firmy, które aplikowały

do tego zadania, ale sądzę że dla Marubeni byliśmy najlepszym
partnerem. Mieliśmy najwięcej atutów, również dla tej firmy
zajmowaliśmy się sprzedażą ciągników Kubota – zresztą również z dużym sukcesem.
Czyli został wybrany najlepszy spośród dystrybutorów?
Sądzę, że tak. Sprzedając wózki widłowe przez ostatnie 6 lat byliśmy najlepsi wśród dystrybutorów – zarówno w sprzedaży wózków jak i części.
Czytaj dalej na
reklama

Wiadomości z GEFCO

ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO uruchamia połączenie
morskie między Francją i Izraelem
Od 1 lutego 2013 roku GEFCO obsługuje
transport przesyłek drobnicowych drogą
morską z Francji do Izraela, który odbywa się
raz w tygodniu. Usługa jest świadczona przez
Dział Overseas GEFCO Francja – agencja w Vitrolles, i jej izraelskiego partnera Is-Line. Czas
transportu towarów to około sześć dni. Poza
transportem drogą morską, GEFCO oferuje na
tej trasie również dodatkowe usługi o wysokiej wartości dodanej, takie jak: przygotowywanie zamówień, usługi cross-dock, operacje
transportowe, obsługa celna, odbiór i konsolidacja przesyłek.

Optymalizacja usług logistycznych
w nowym magazynie DPCA w Pekinie
Dongfeng Peugeot-Citroën Automotive
(DPCA) wybrał niedawno Dongfeng GEFCO
na swojego partnera logistycznego. Współpraca będzie miała na celu usprawnienie obsługi nowego pekińskiego magazynu części
zamiennych należącego do koncernu PSA.
Nowy magazyn stanowi obecnie największe
centrum składowania części samochodowych w Chinach należące do DPCA.

Czytaj dalej na
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ArchiDoc rozszerza kontrakt z PZU

ÔÔŹródło: ArchiDoc

ArchiDoc z Grupy OEX – lider w dziedzinie zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów back-office – prowadzi kompleksową
obsługę kancelaryjną w centrali największego
polskiego ubezpieczyciela. To rozszerzenie
zakresu trwającej od 2010 roku współpracy
obu firm. ArchiDoc prowadzi kancelarię korespondencji w centrali Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń w Warszawie. W ramach kontraktu odpowiada za przyjmowanie, sortowanie,
rejestrację i wysyłanie przesyłek zwykłych, poleconych oraz kurierskich. Miesięcznie kancelaria obsługuje blisko 40 tysięcy przesyłek.
Współpraca ArchiDoc z największym w Polsce ubezpieczycielem sięga roku 2010. Od tego
czasu spółka z Grupy OEX buduje centralne

archiwum PZU SA i PZU Życie. Wdrożenie rozwiązania outsourcingowego umożliwiło optymalizację kosztów i skrócenie czasu realizacji
procesu archiwizacji oraz magazynowania akt.
Dzięki tej współpracy ubezpieczyciel zyskał
także dostęp do nowoczesnej technologii –
w projekcie wykorzystywany jest autorski system kancelaryjny ArchiDoc – INDO.
„Sektor ubezpieczeniowy – ze względu na zakres i skalę działalności firm – jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów aktywności spółki ArchiDoc.

Czytaj dalej na

Elemental
Holding SA
na głównym
parkiecie GPW

ÔÔŹródło: Genesis PR
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Zarząd Elemental Holding SA – wiodącej
w Polsce grupy kapitałowej zarządzającej spółkami z branży recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi – zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji i ubiegać się o dopuszczenie akcji do obrotu na
rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 26
marca 2013 roku zostało zwołane NWZA,
podczas którego akcjonariusze podejmą
decyzję o emisji 24.500.000 akcji serii M.
Od lipca 2012 roku spółka notowana jest
na rynku alternatywnym NewConnect.
Pierwsza oferta publiczna i przeniesienie
notowań Elemental Holding SA na rynek
główny GPW planowane są na przełomie
pierwszego i drugiego półrocza br.
Celem Elemental Holding jest dalsza koncentracja na rozwoju organicznym i zwiększanie udziałów w polskim i światowym
sektorze recyklingu metali nieżelaznych.
Grupa zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał rynkowy oraz stworzyć
wspólną sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność usług.

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

Chronometr wydarzeń
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Wokół
Paczkomatu

Paczkomaty na Słowacji

ÔÔŹródło Genesis PR

ÔÔŹródło: Integer

Swiss Post uruchamia automaty pocztowe
Swiss Post rozszerza swoje usługi wprowadzając pierwsze automaty paczkowe pod marką My Post 24. Bezpłatna usługa My
Post 24 pozwoli klientom odbierać, dostarczać lub zwracać paczki przez całą dobę - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Swiss
Post informuje, że obecnie inwestuje w rozwój rynku e-commerce poprzez szereg działań. Dzięki nowej usłudze automatów
paczkowych My Post 24 Swiss Post wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. Spółka planuje zainstalować
40 terminali do końca 2014 roku i w ciągu najbliższych kilku lat
zbudować narodową sieć automatów. Pierwsze maszyny zostaną uruchomione w regionach Zurychu i Berna jesienią 2013.
– Szwajcaria to kolejny rynek, który potwierdza światowy i europejski trend w zakresie dostarczania paczek. Paczkomaty stały się
nie tylko popularnym narzędziem na rynku kurierskim, ale wręcz
rozwiązaniem nieodzownym – jak bankomat. Dziś konsumenci wymagają takiej usługi i operatorzy na całym świecie pilnie wdrażają
sieci Paczkomatów. Potwierdzam, że nasze urządzenia są także testowane przez Swiss Post – komentuje Rafał Brzoska.

Grupa Integer.pl – wraz z wejściem Paczkomatów na słowacki rynek – zainicjowała nowy model współpracy biznesowej
w zakresie rozwoju sieci easyPack na zagranicznych rynkach.
Automaty do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek – wdrażane na całym świecie w ramach 4-letniego planu
inwestycyjnego realizowanego wspólnie z PineBridge Investments – zostaną po raz pierwszy udostępnione na terenie
całej Słowacji w ekskluzywnej opcji ‘na wyłączność’ na rzecz IN
TIME, spółki należącej do austriackiej poczty.

Dotychczas polski operator bazował na sprzedaży samej technologii bądź praktykował otwarty model współpracy z lokalnymi
pocztami narodowymi i firmami kurierskimi oraz bezpośrednio
z branżą e-commerce. Nowa formuła rozwoju sieci easyPack zapewni Grupie Integer.pl nie tylko stałe przychody z dzierżawy
skrytek, ale również – dzięki minimalnym, gwarantowanym progom zapełnienia urządzeń – w pełni zabezpiecza koszty utrzymania sieci już od momentu wdrożenia usługi na nowych rynkach.
Grupa Integer.pl uruchomiła na przełomie 2012 i 2013 roku,
czyli w pierwszej fazie inwestycji na Słowacji, aż 50 Paczkomatów InPost. Wszystkie automaty funkcjonować będą na słowacOżywienie trwa na rosyjskim rynku e-commerce
kim rynku w oparciu o umowę ‘na wyłączność’ wynajmu skryZwiększenie liczby przesyłek międzynarodowych do Rosji tek, zawartą między Grupą Integer.pl a IN TIME, wiceliderem
w 2012 roku przyniósł Russian Post 50% wzrost importu.
słowackiego rynku kurierskiego w sektorze B2C.
Czytaj dalej na
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Paczkomaty InPost już
w marcu na Ukrainie!

ÔÔ Źródło: Genesis PR

Międzynarodowa ekspansja Grupy Integer.pl nabiera rozpędu.
Tym razem Paczkomaty InPost staną na Ukrainie. Już w marcu
2013 roku InPost komercyjnie udostępni w Kijowie 20 automatów brandowanych marką easyPack. Ponadto, Paczkomaty staną do końca 2013 roku na Krymie oraz w niektórych z 24 miast
wojewódzkich na terenie całej Ukrainy. Docelowo w tym regionie – w ramach 4-letniej, zagranicznej ofensywy – może być
wdrożonych nawet 250 Paczkomatów InPost. Za wsparcie logistyczno-kadrowe oraz usługi techniczne i serwisowe urządzeń
odpowiedzialna będzie należąca do Grupy spółka Integer.ua,
działająca na ukraińskim rynku kolportażowym od 2008 roku.
Ukraina to już 14 kraj – po Brazylii, Chile, Estonii, Litwie, Łotwie, Rosji, Hiszpanii, Cyprze,
Słowacji, Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Australii
i Czechach – w którym Grupa Integer.pl udostępni rewolucyjne urządzenia easyPack.
Potencjał ukraińskiego rynku e-commerce – którego wartość może sięgnąć nawet
1 mld dolarów – daje duże perspektywy rozwoju projektu easyPack. Mocnym atutem
operacyjnym Grupy Integer.pl – w ramach
ekspansji Paczkomatów InPost na Ukrainie
– jest także doskonała znajomość lokalnego

rynku, wypracowane kontakty handlowo-biznesowe oraz przedstawicielstwa spółki
Integer.ua na terenie całego kraju.
„Ukraina już w pierwszej fazie projektu
easyPack była jednym z docelowych miejsc
na mapie międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost. Lokalizacja automatów na
tym rynku jest biznesowo uzasadniona ze
względu na niemal 5-letnią już działalność
Grupy Integer.pl w regionie. Nie tylko wsparcie operacyjno-technicze ze strony Integer.
ua daje nam ogromne szanse sprawnego

wdrożenia automatów do całodobowego
nadawania i odbierania przesyłek na Ukrainie. Za powodzeniem projektu przemawiają również dobre prognozy dla ukraińskiego
sektora e-commerce. To wschodzący, ale
bardzo perspektywiczny rynek, którego
wzrost szacowany jest na poziomie 20-30%
w kolejnych latach” – zapowiada Rafał
Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.
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Triple-E zawinie
do Gdańska

Zmiany w Jones Lang LaSalle

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

ÔÔŹródło: Maersk

Podczas odbywającego się w dniach 5-7 marca Transport Week,
Karsten Kildahl, szef regionu Europy Północnej w Maersk Line,
oficjalnie ogłosił, że Triple-E, największy na świecie kontenerowiec o pojemności 18 000 TEU, podczas swojego pierwszego
rejsu zawinie również do Gdańska. Maersk Line zoptymalizuje
też swoją flotę, by pozytywnie wpłynąć na stosunek podaży do
popytu w transporcie morskim. W trakcie konferencji firma już
po raz drugi otrzymała także wyróżnienie The Baltic Trendsetters Club Certificate za uruchomienie w zeszłym roku dwóch
kontenerowych połączeń kolejowych.

Jones Lang LaSalle ogłasza strategiczne zmiany w strukturze firmy w Europie Środkowo
– Wschodniej. Stanowisko Dyrektora Działu
Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo
– Wschodniej obejmie Troy Javaher, dotychczasowy Dyrektor Zarządzający w rumuńskim
oddziale firmy. Na tym stanowisku zastąpi go
Gijs Klomp.
Obejmując funkcję Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych, Troy Javaher będzie odpowiedzialny za nadzór aktywności z obszaru
transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo
– Wschodniej. Troy zastąpi na tym stanowisku
Tomasza Trzósło, który z początkiem kwietnia
br. obejmie funkcję Dyrektora Zarządzającego
Jones Lang LaSalle w Polsce.
Gijs Klomp obejmie stanowisko Dyrektora
Zarządzającego w rumuńskim oddziale firmy,
z dniem 1 maja br. Gijs wcześniej związany był
z CBRE Global Investors (dawniej ING Real Estate Investment Management), gdzie realizował
projekty z obszaru transakcji w regionie Europy Środkowo – Wschodniej oraz zarządzania
aktywami w Rumunii. Odpowiadał również
za uruchomienie oraz rozwój biznesu CBREGi
w Rumunii. Jones Lang LaSalle posiada swoje oddziały w 7 krajach Europy Środkowo –
Wschodniej: w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Serbii i Chorwacji.

Troy Javaher

Gijs Klomp

Transport Week, cykl konferencji o tematyce logistyczno-transportowej, w tym roku już po raz trzeci zorganizowano w Gdańsku. 6 marca szef regionu Europy Północnej w Maersk Line,
Karsten Kildahl, w swojej prezentacji omówił zmiany w branży Baba za kierownicą – to brzmi dumnie
ÔÔŹródło: InplusPR
transportu morskiego oraz plany firmy związane z obsługą klienta i zapewnieniem
równowagi między
Powiedzenia „kobieta za kierownicą!” i „jeździsz jak baba!” znamy wszyCzytaj dalej na
scy. I nic dziwnego – regularnie słyszymy je na polskich skrzyżowaniach.
popytem a podażą.

FM Logistic
z PAH

ÔÔŹródło: FM Logistic

Do grona partnerów Programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej dołączyła firma FM Logistic. Operator przekazał
zebrane w strukturach firmy pieniądze
na dożywianie dzieci w Polsce i na świecie.

W świetle badań okazuje się, że te słowa mają zupełnie inne znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Mężczyźni za kółkiem mają doskonałą
samoocenę. Według ankiety serwisu rankomat.pl, 68% z nich uważa się
za lepszych kierowców niż kobiety. Dodatkowo, 6% panów twierdzi, że
ich partnerka jeździ „tragicznie”. Podczas gdy żadna z respondentek nie
była tak surowa w ocenie swojego chłopaka lub męża, oni dzielą się
swoimi przekonaniami nie tylko w badaniach, ale również na skrzyżowaniach. Panie zdają się ulegać stereotypom i same przestają wierzyć
w swoje możliwości. Tylko 49% z nich sądzi, że są równie dobrymi kierowcami jak przedstawiciele płci przeciwnej. Zaledwie co czwarta uważa, że kobiety jeżdżą lepiej. A jak jest naprawdę?

Czytaj dalej na
Polska Akcja Humanitarna od 1998r. prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk.
Program Pajacyk, który od kilkunastu lat pomaga niedożywionym dzieciom w Polsce, poszerzył obszar swoich działań, by również nieść pomoc głodnym dzieciom w najuboższych regionach
świata. Do tej pory Polska Akcja Humanitarna ufundowała ponad 10 mln posiłków dla niedożywionych dzieci oraz pomogła
kilkunastu tysiącom dzieci, kobietom w ciąży i matkom w ramach programu dożywiania.
Każdy z nas może pomagać klikając codziennie w brzuszek
Pajacyka na stronie: www.pah.org.pl
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Kobieta
za kierownicą TIR-a

ÔÔŹródło: TNT Express

Branża transportowa bywa postrzegana jako sektor zdominowany przez mężczyzn. Przykład Anny Muchy z firmy kurierskiej TNT Express przeczy stereotypom. Pani Ania jest jedną
z ponad 2 700 kobiet w Polsce, które mają prawo jazdy kategorii C+E*. To jedyna kobieta w TNT Express, która jeździ
ciężarówką z naczepą.
“Koledzy na początku nie wiedzieli jak się
do mnie zwracać: ‘pani kierowco’, ‘pani
kierownico’? W końcu stanęło na ‘pani
kierownik” – śmieje się Anna Mucha. Pani
Ania wykonuje ten zawód od 7 lat, a od
1,5 roku pracuje w TNT Express. “Kierowanie dużym samochodem było moim marzeniem odkąd skończyłam 18 lat. Zawsze
lubiłam naprawiać samochody – mówi
pani Ania – Dziś jestem tak zżyta ze swoją
ciężarówką, że nazywam ją ‘księżniczką’.
To komfortowe auto: w kabinie jest dużo
miejsca, poza tym lubię patrzyć na drogę
z tej wysokości. Początki siedem lat temu
nie zawsze były łatwe. Zdarzało mi się
dostawać w kość od panów i słuchać komentarzy o kobietach za kółkiem. Szybko
nauczyłam się odpowiadać. Teraz jest już

więcej kobiet prowadzących TIRy, ale do
dziś gdy podjeżdżam tyłem pod rampę,
wszyscy panowie wychodzą i patrzą. Muszę to zrobić perfekcyjnie.”
Jej 40-tonową Scanię w pomarańczowo-białych barwach TNT można spotkać
na trasie S8, gdy z przesyłkami TNT zmierza z Wrocławia do Warszawy. Pani Ania
obsługuje połączenie wahadłowe pomiędzy centrami przeładunkowymi firmy. Kursy realizowane są w nocy, aby kolejnego
dnia kurierzy mogli doręczyć przesyłki do
adresatów. “ Mam niestandardowe godziny
pracy, ale od sześciu lat jeżdżę tylko w nocy
i nie tęsknię do innego zajęcia. Po prostu lubię to, co robię. Dobrze mi się pracuje – pracodawca ma szacunek dla kierowców, jest
dobra atmosfera” – mówi pani Ania.

Pytana o to, czy kierowanie TIRem to
zawód dla kobiety, odpowiada: „Oczywiście zdarzają się różne sytuacje. Czasem
łapie się ‘kapcia’ w głuchym polu. Gdy kiedyś w trasie zepsuł się samochód, koledzy
przez telefon radzili jak go naprawić. Dwie
wykręcone śrubki, połamane paznokcie
i po sprawie. A z drugiej strony gdy chcę
elegancko wyglądać zdarza mi się zakładać szpilki do pracy.”

* dane Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów
za 2011 rok

Czytaj dalej na
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Paczkomaty – informacje z rynku

ÔÔŹródło: Genesis PR

Australia post staje się biznesem przesyłek
Dyrektor generalny Australia Post ostrzegł, że redukcja pracowników w jego firmie będzie kontynuowana wraz ze spadkiem ilości zamawianych przesyłek
pocztowych. Główny kontekst dotyczył 20% spadku tradycyjnych listów – od 2008 roku coraz więcej
Australijczyków wybiera komunikację internetową.
Australia Post przedefiniowała zatem swoją strategię i obecnie koncentruje się na rozwijającym się rynku e-commerce.
Firma już myśli o swoich kluczowych rynkach w „całkowicie nowy sposób”, inwestując 2 miliardy $ w sieć dostaw paczek! E-commerce stał się
miliardowym biznesem dla Australia Post, a 70% paczek dostarczanych
przez firmę generowanych jest przez transakcje internetowe. Dzięki e-commerce każdego roku liczba przesyłek w Australii wzrasta o około
10% i jest to trend utrzymywany od ostatnich trzech lat, zaś do 2020
roku prognozowany jest dwucyfrowy wzrost wydatków internetowych.
Firma intensywnie inwestuje w rozbudowanie możliwości oraz udoskonalenia technologii swojej sieci dostarczania przesyłek, uwzględniając
24-godzinne automaty paczkowe, a w konsekwencji zapewnienie klientom jak najlepszego dostępu do przesyłek e-commerce.
„Strategia Australia Post potwierdza trend, jaki obserwujemy na całym
świecie: inwestycje obecnie skupiają się przede wszystkim na dynamicznie
rozwijającym się sektorze e-commerce. Warto zauważyć, że Australia Post już
w 2012 roku zawarła z InPost kontrakt na dostawę 250 Paczkomatów, a docelowo dostarczymy nawet 1000 maszyn. To dla nas bardzo perspektywiczny
rynek” – komentuje Rafał Brzoska.

Czytaj dalej na

Cursor z tytułem
„Odpowiedzialny
Pracodawca 2013”

ÔÔŹródło: Cursor

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania w zakresie wsparcia procesów sprzedażowych i marketingowych – otrzymała tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy 2013 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez
Dziennik Gazetę Prawną.

Obudowy ścianowe Famuru trafią do KWK
„Bobrek-Centrum”

ÔÔŹródłow: Famur

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 2 stycznia do 11 marca 2013 roku szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową (KW) na łączną kwotę 55,63 mln zł.
Kontrakt o największej wartości – opiewający na 27,84 mln zł – dotyczy
dostawy 155 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej do zakładu
wydobywczego „Bobrek-Centrum”. Na początku stycznia 2013 FAMUR
informował także o zawarciu kontraktu na dostawę 170 sekcji zmecha-

nizowanej obudowy ścianowej dla innej kopalni należącej do Kompanii
Węglowej – KWK „Bielszowice”.
„Jubileusz dziesięciolecia istnienia Kompanii Węglowej był również okazją do podsumowania dekady udanej współpracy spółki z Famurem. Kompania jest jednym z kluczowych odbiorców naszych autorskich rozwiązań
dla branży górniczej, czego przykładem mogą być nasze ostatnie kontrakty.
Tylko w bieżącym roku poinformowaliśmy o podpisaniu dwóch umów z KW,
na podstawie których do spółki trafi łącznie 325 sekcji zmechanizowanych
obudów ścianowych. To dla nas dowód zaufania i potwierdzenie wysokiej
jakości oferowanych maszyn i urządzeń. Obudowy ścianowe są jednym
z podstawowych produktów w portfolio Famuru i – oprócz dużego zainteresowania ze strony podmiotów krajowych – znajdują także uznanie u międzynarodowych kontrahentów. Przykładem była ubiegłoroczna sprzedaż 150
sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS dla meksykańskiego
odbiorcy” – powiedział Ireneusz Tomecki, wiceprezes zarządu FAMUR SA.

Czytaj dalej na

Celem programu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR jest promowanie firm pozytywnie wyróżniających się na rynku pod kątem realizowanej polityki personalnej oraz
propagowanie pozytywnych wzorców i strategii w tym zakresie. Spółka Cursor została
nominowana do nagrody przez organizatora konkursu.
O przyznaniu wyróżnienia zdecydowało jury, które brało pod uwagę następujące kryteria:
• Przestrzeganie zapisów kodeksu pracy;
• Przestrzeganie przepisów BHP;
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników;
• Dynamika rozwoju kadry;
• Reputacja podmiotu gospodarczego;
• Dynamika zatrudnienia;
• System motywacyjny;
• Społeczna odpowiedzialność biznesu.
„Wierzymy, że satysfakcja pracownika wpływa bezpośrednio na sukces całej firmy. Spółka Cursor na co dzień prowadzi aktywne działania mające na celu indywidualny rozwój
oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników” – powiedziała Marta Buszko-Pakosińska, HR Manager w spółce Cursor.
Czytaj dalej na
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Paczkomaty InPost
na targach CeBIT!

ÔÔŹródło: Genesis PR

Setki innowacyjnych produktów, wystawcy z całego świata i tysiące przedsiębiorców szukających nowych kontaktów
biznesowych – tegoroczne Międzynarodowe Targi Teleinformatyczne CeBIT stały się doskonałą okazją dla krajowych
producentów do zaprezentowania rodzimych osiągnięć teleinformatycznych na światowym forum. W Hanowerze zauważalny był silny polski akcent. Nasz kraj miał status oficjalnego
partnera tej prestiżowej imprezy branżowej. Jednym z polskich
faworytów - spośród 164 krajowych firm, prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne – były Paczkomaty InPost.
Paczkomaty InPost zaledwie rok od wejścia na polski rynek (2009), stały się synonimem innowacyjności. Dzięki nim Grupa
Integer.pl odkrywa „nowe oblicze” Polski
zagranicznym inwestorom, udowadniając, że polska branża pocztowo-kurierska
może budować przewagę konkurencyjną na wykorzystaniu zaawansowanych
technologii. Między innymi za pośrednic-

twem Paczkomatów InPost, polska spółka inicjuje i realizuje nowatorskie projekty biznesowe, promując jednocześnie
Polskę na arenie międzynarodowej jako
kraj nowoczesny, otwarty na zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii
informatycznych w biznesie.
„Chcemy pokazać potencjał polskiego
sektora ICT i udowodnić, że Polska to kraj

nowych technologii” – mówił w Hanowerze wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, typując polskich
faworytów, wśród których znalazły się
Paczkomaty InPost.

Czytaj dalej na

Nowy Dyrektor Działu Importu w firmie POLSAD

ÔÔŹródło: Polsad

Od dnia 6 marca 2013 roku Maciej Fajkowski, pełni obowiązki Dyrektora Działu Importu Nissan Forklift w firmie POLSAD. Maciej Fajkowski jest długoletnim pracownikiem w firmie POLSAD. Pracuje w POLSAD od 2003 roku i od początku swojej kariery zawodowej związany jest
z działem wózków widłowych. Na poprzednim stanowisku zajmował się kierowaniem działem
dilerskim, co przyczyniło się do osiągnięcia w ostatnich 6 latach pierwszego miejsca w Polsce,
w sprzedaży wózków Nissan Forklift. Jest osobą dobrze znającą zarówno markę jaki i rynek wózków widłowych w Polsce.
– Wierzymy, że jego doświadczenie, potencjał i dynamiczność działania przyczynią się do wsparcia rozwoju sprzedaży wózków widłowych Nissan Forklift w Polsce – Powiedział właściciel firmy Jacek Korczak.
Firma Polsad jest od września 2012 roku Wyłącznym Importerem Wózków widłowych Nissan
Forklift w Polsce, zastępując w tej roli firmę Marubeni. Firma Polsad posiada cztery własne oddziały dilerskie i dwa biura sprzedaży w Warszawie i Poznaniu. W pozostałych regionach Polski
działa za pośrednictwem sieci dilerów.

Kolejne rozwiązanie
z rodziny 7 Business Ship Control

ÔÔŹródło: Siódemka S.A.

Siódemka S.A. wprowadziła do swojej oferty wersję modułu
wysyłkowego 7 Business Ship Control dostosowaną do współpracy z popularnym programem dla firm Comarch Optima.
Aplikacja Siódemki, która po zainstalowaniu staje się integralną częścią programu Optima, automatyzuje zarządzanie
przesyłkami bezpośrednio w ramach systemu magazyowo-sprzedażowego Comarchu, co znacząco przyśpiesza procesy
logistyczne w firmie.

kilkanaście zintegrowanych aplikacji-modułów (m.in. sprzedażowy, magazynowy, księgowy, kadrowo-płacowy) pracujących
na jednej bazie danych i obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa.
Moduł wysyłkowy 7 Business Ship Control dla Comarch
Optima został zaprojektowany we współpracy z autoryzowanym partnerem Comarch SA, firmą Mega-Systems. Dzięki temu oferowane rozwiązanie jest w pełni bezpieczne dla
systemów informatycznych klientów. Jako jeden z w pełni
zintegrowanych modułów Comarch Optima, 7BSC umożliwia użytkownikom efektywne zarządzanie procesem przeComarch ERP Optima to program stworzony z myślą o rynku syłek w firmie.
małych i średnich firm działających w różnych branżach. Zawiera
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Pociągi drogowe: dla
środowiska i budżetu

ÔÔŹródło: TNT

Test flotowy
- FLEET DERBY2013

ÔÔŹródło: Fleet Meetings

Test samochodów przeznaczonych
dla flot – FLEET DERBY 2013, odbędzie się 17 kwietnia 2013 na terenie
Autodromu Automobilklubu Polski przy ul. Powstańców Śląskich 127, Warszawa – Bemowo. Samochody zgłoszone przez
koncerny samochodowe do testu Fleet Derby 2013, będą oceniane w 16 kategoriach przez jury – dedykowaną grupę decydentów branży flotowej.

Firma kurierska TNT Express wykorzystuje pociągi drogowe,
złożone z ciągnika siodłowego, naczepy i przyczepy. Pozwala
to obniżyć zużycie paliwa oraz emisję spalin. Składy realizują
połączenia między centrum przeładunkowym TNT Express dla
krajów nordyckich w szwedzkim Helsingborg a niemieckim
Puttgarden. Jeden skład zastępuje - wykorzystywane dotąd
- trzy samochody ciężarowe. Poza redukcją kosztów, pociągi
drogowe umożliwiają lepszą alokację taboru i organizację
pracy kierowców, którzy mogą częściej wracać do domu. Na
niezmiennie wysokim poziomie pozostaje jakość usługi oraz
czas transportu.

Dotychczas ciężarówki TNT z ładunkami do Norwegii i Szwecji
pokonywały całą trasę z Arnhem (Holandia) i Hanoweru (Niemcy) do Helsingborg. Pojazdy i kierowcy przeprawiali się promem
w Puttgarden, a następnie kontynuowali 13-godzinną podróż na
północ. Obecnie w Puttgarden następuje zamiana naczep i przyczep ze składów docierających z Helsingborg. Przed końcem
dnia kierowcy wracają do bazy.
Pociągi drogowe są szeroko wykorzystywane w Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. W większości krajów UE
Ubiegłoroczny, inauguracyjny test samochodów oraz plebiscyt (w tym w Polsce) istnieje ograniczenie długości zespołu pojazdów
na Motoryzacyjną Markę Flotową okazały się wydarzeniem do 18,75 m, natomiast w krajach skandynawskich do 25,25 m.

Cztery nowe kombajny
chodnikowe Famuru dla JSW

bez precedensu w całej polskiej branży flotowej i udowodniły
istotę świadomej konkurencji i obiektywnych ocen. Test Fleet
Derby 2013 będzie rozgrywał się na odcinku specjalnym legendarnego Rajdu Barbórka na Autodromie Automobilklubu Polski, gdzie instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Motorowego
przygotują kilka prób pozwalających sprawdzić najważniejsze
parametry pojazdów. Wśród prób będą m.in.: terenowe, dla
samochodów do tego przystosowanych, na płycie poślizgowej, próby sprawdzające zachowanie samochodów przy dużej
prędkościach, kilka tras sprawnościowych przy użyciu symulatora dachowania i skid-cara.
Samochody biorące udział w teście Fleet Derby 2013 zostaną
podzielone na 16 kategorii, w których będą oceniane. Podział na
kategorie został przygotowany przez specjalistów z Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

ÔÔŹródło: FAMUR SA.

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 6 lutego do 12 marca 2013 roku szereg umów jednostkowych z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na łączną kwotę 61,1 mln
zł. Kontrakt o największej wartości – opiewający na 43,1 mln zł – dotyczy
dostawy czterech kombajnów chodnikowych REMAG R-2000 do zakładu wydobywczego Borynia–Zofiówka–Jastrzębie. Są to kolejne umowy
z JSW w tym roku. W lutym FAMUR – jako lider konsorcjum – poinformował o zawarciu kontraktu na dostawę przenośników taśmowych do zakładu wydobywczego Krupiński. W ramach umowy FAMUR odpowiedzialny
jest za dostarczenie dwóch urządzeń PIOMA o wartości 16,6 mln zł.

Czytaj dalej na

Czytaj dalej na
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Siódemka
z nową ofertą dla
przedsiębiorców

Plebiscyt Fleet
Derby 2013
ÔÔŹródło: Fleet Meetings

ÔÔŹródło: Siódemka S.A

Siódemka uaktualnia swoją ofertę dla przedsiębiorców, dzięki której można wysyłać paczki nawet o 70% taniej. Zamiast
deklarowania minimalnej ilości wysyłek, klienci otrzymują do
wyboru dwa abonamenty - Moja Firma 300 oraz Moja Firma
650 - z odpowiednio 20 i 50 bezpłatnymi paczkami w ramach
abonamentu. W ramach nowej oferty, jeden abonament
w czasie obowiązywania umowy jest bezpłatny.
Najnowsza oferta dostępna jest dla klientów instytucjonalnych
od 1 marca. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, a każdy
klient, który skorzysta z oferty otrzyma dostęp do platformy
obsługi przesyłek i klienta - 7 Internet Shipping – jednego
z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na rynku. Konsekwentnie rozwijamy ofertę, z której mogą korzystać firmy
o niewielkim potencjale wysyłkowym. Gwarantujemy klientom
niską i co najważniejsze stałą cenę pojedynczej przesyłki, czyli
po prostu bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy nie muszą obawiać
się zwiększonych kosztów usług logistycznym, np. przy sezonowym spadku wysyłek - mówi Marcin Kruszyński, PR Manager,
Siódemka S.A.
Czytaj dalej na

Coraz lepsze Forum
Młodej Logistyki

Do 17 kwietnia br. potrwa głosowanie internetowe na najlepszy produkt flotowy
oraz usługę flotową w ramach plebiscytu
Fleet Derby 2013. W 14 kategoriach zostało już zgłoszonych ponad 50 produktów i usług. Rozstrzygnięcie plebiscytu
odbędzie się 24 kwietnia 2013r. w Hotelu
InterContinental w Warszawie.
Plebiscyt „FLEET DERBY 2013 - PRODUKT FLOTOWY” i „FLEET DERBY 2013 - USŁUGA FLOTOWA” ma na celu wyłonienie najlepszych
produktów i usług dedykowanych dla flot w poszczególnych kategoriach. Plebiscyt ten odbywa się do dnia 17 kwietnia 2013 r.
poprzez głosowanie internetowe na stronie www.fleetderby.pl
lub poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanych i wydrukowanych kart zgłoszeniowych podczas Fleet Derby w dniu 17
kwietnia 2013 r. na terenie Autodromu Automobilklubu Polski
Warszawa – Bemowo. Głosować na produkty i usługi flotowe
mogą fleet managerowie, a więc osoby będące bezpośrednimi
ich odbiorcami.
Zdobywca największej liczby punktów w danej kategorii zostaje nagrodzony wyróżnieniem: Fleet Derby – najlepszy produkt flotowy, najlepsza usługa flotowa (w jednej z 14 kategorii,
a zatem: USŁUGA FINANSOWA, KARTA PALIWOWA, CAR FLEET
MANAGEMENT, SHORT TERM RENTAL, SERWIS, IT, GPS i MONITORING, OPONY I SERWIS OGUMIENIA, UBEZPIECZENIE, SZACOWANIE WARTOŚCI REZYDUALNEJ i REMARKETING, NOWOŚĆ FLOTOWA, ECO, DEALER FLOTOWY, BEZPIECZEŃSTWO.

ÔÔŹródło: Redakcja

W ubiegłym tygodniu zakończyło się XII Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy, ta ważna dla środowiska
studenckiego impreza, osiągnęła swój stały poziom akceptacji w środowisku logistycznym przedsiębiorstw i samych
studentów. Forum co roku gromadzi sporą liczbę studentów
oraz sponsorów zainteresowanych prezentacją swojej oferty
podczas Logistycznych Targów Pracy. Rynek staje się coraz
trudniejszy i bardziej wymagający, trzeba na nim mocno
zaistnieć, by móc walczyć o najlepsze miejsce, studenci doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego na XII FML nadesłano blisko 40 prac, które aplikowały do konkursu na XII
FML, a tylko 10 mogło zostać zaprezentowanych na forum
i ocenionych przez szacowna kapitułę.
- Jest to dla mnie wielka przyjemność, móc na wstępie naszego
święta logistycznego - można tak powiedzieć, otworzyć tą uroczystość, jest to fascynujące ale jest to już 12 spotkanie. Od pewnego
czasu gościmy państwa w najlepszej Sali politechniki warszawskiej,
jest to symptom że nasza uczelnia docenia forum młodej logistyki.
Życzę sukcesów, życzę tego żeby uczestnictwo w forum młodej logistyki dało duże przyśpieszenie w tym, aby połączyć wiedzę zdobywaną na uczelniach z wiedzą praktyczną i z wizją rozwoju zawodowego – powiedział w wystąpieniu inauguracyjnym prof. dr. hab.
inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu.

Forum Młodej Logistyki jest cykliczna imprezą na której studenci
naukowych kół logistycznych uczelni w Polsce, staja w szranki prezentując swoje prace, przed audytorium złożonym ze specjalistów
praktyków zasiadających w kapitule FML. W tegorocznym forum
kapitule przewodniczyła prof. Dr hab. inż. Marianna Jacyna, Prodziekan ds. nauki Wydziału Transportu. Zgłoszono blisko 40 prac,
z których zakwalifikowano 10 tematów, prezentowanych przez trójki studenckie.
Czytaj dalej na
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Sieci lokalnych dealerów główna strategia Clarka

ÔÔRedakcja

Z Egonem Strehlem Dyrektorem Zarządzającym Clark Europe GmbH, o planach firmy
Clark Europe, budowy pozycji marki Clark, na polskim rynku i wsparciu dla dealerów,
rozmawiał Konrad Szymkiewicz.
Konrad Szymkiewicz: Chciałbym Pana
zapytać o polski rynek: jakie są plany
wprowadzania produktów marki Clark
do Polski?
Egon Strehl: Obecnie pracujemy nad
rozwojem naszej sieci, gdyż pokrycie
rynku w Polsce nie jest takie jakbyśmy
chcieli. Nie jesteśmy jeszcze w Polsce tak

FIEGE dla młodych logistyków

ÔÔŹródło: Fiege

rozpoznawalni. Mamy wiele białych plam
na rynku, z pewnością jest to jeden z ważniejszych rynków we wschodniej Europie.
Pojemność rynku jest całkiem dobra, to
duży rynek, jest on w naszym zainteresowaniu aby rozszerzać tam sieć dealerską
i być bardziej obecnym w Polsce. Na chwilę obecną nasze działania skupiają się na
wzroście liczby dealerów aby pokryć cały
teren Polski. Jest to jeden z naszych głównych celów na 2013 rok.

W dniach 7-8 marca 2013 roku, w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się najstarsza i największa konferencja logistyczna dla studentów w Polsce – Forum Młodej
Logistyki. FIEGE po raz szósty objęło patronatem tę studencką inicjatywę.
Forum Młodej Logistyki to odbywające się od dwunastu lat spotkanie studentów
kierunków logistycznych z całej Polski. Od kilku lat imprezie towarzyszą również Logistyczne Targi Pracy, które także w tym roku spotkały się z ogromnym zainteresowaniem studentów i absolwentów warszawskich uczelni. Ideą konferencji jest możliwość
skonfrontowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków logistyki, którzy
reprezentują największe firmy logistyczne na rynku.
Tomasz Przybył, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, który reprezentował FIEGE w Kapitule Ekspertów powiedział: „Cieszę się, że FIEGE po raz kolejny jest partnerem konferencji, dając nam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Wspieranie
‘Forum Młodej Logistyki’ umożliwia dialog z młodymi adeptami logistyki, a także ułatwia
nam znalezienie pełnych pasji i zaangażowania pracowników.”
W czasie pierwszego dnia Forum, studenci z kół naukowych z całej Polski prezentowali propozycje rozwiązań różnych zagadnień logistycznych, a także bronili swoich
pomysłów przed Kapitułą oraz studentami zgromadzonymi na sali. Najlepiej zaprezentowali się studenci Akademii Obrony Narodowej z Warszawy, którzy wykazali się dużą
wiedzą, a także ciekawymi pomysłami z zakresu logistyki, zdobywając pierwsze miejsce i główną nagrodę od FIEGE – trzy tablety.
Organizatorem Forum Młodej Logistyki oraz Logistycznych Targów Pracy jest Studenckie Koło Logistyki Stosowanej oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.
W czasie targów studenci mieli okazję zapoznania się z bogatą ofertą płatnych praktyk
i staży w FIEGE Sp. z o.o.

Czytaj dalej na

FAMUR ma ambitne
plany dotyczące rynków
zagranicznych

ÔÔŹródło: FAMUR SA

Dzięki wartościom, które od lat wyznajemy, wypracowaliśmy pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań dla europejskiego górnictwa. Już teraz
stajemy się coraz poważniejszym graczem także
na innych kontynentach. Widzimy, że światowe
górnictwo będzie się nadal rozwijać, dlatego intensywnie stawiamy na ciągły rozwój ekspansji
zagranicznej autorskich technologii. Chcemy
budować globalną markę i w ciągu najbliższych
dwóch dekad stać się największym i najbardziej
zaawansowanym technicznie producentem maszyn i urządzeń górniczych na świecie.
Europa jest obecnie jedynym kontynentem
na świecie, w którym podejmowane są decyzje dotyczące ograniczania rozwoju energetyki
opartej na węglu. W Azji, Ameryce Południowej,
Australii a nawet w Afryce prognozy nie przewidują jednak zakończenia inwestycji wykorzystujących ten surowiec energetyczny. Same Chiny
i Indie planują do 2016 roku zainstalować ponad 300 GW węglowych mocy energetycznych.
W ciągu najbliższych lat – aby sprostać zapotrzebowaniu rozwijającej się energetyki – kraje
do tej pory nie inwestujące w wydobycie węgla
rozpoczną budowę kopalń, licząc na zyski ze
sprzedaży surowca do najpotężniejszych importerów netto. Istniejące kopalnie będą z kolei
musiały uruchamiać kolejne ściany.

Czytaj dalej na

Chronometr wydarzeń

10

DSV wzmacnia zespół

ÔÔŹródło: DSV Solutions

W pierwszym kwartale 2013 roku do zespołu DSV dołączyli nowi specjaliści. Jacek
Tyburek objął stanowisko Doradcy ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa, a Olga Miedziak została nowym Kierownikiem ds. Zapewniania Jakości.

Nowy Dyrektor Generalny
w DHL Freight Germany

ÔÔŹródło: DHL Express

DHL Freight, jeden z czołowych dostawców
usług frachtowych w Europie, ogłosił, że Jeroen Eijsink (40) został powołany na stanowisko
nowego Dyrektora Generalnego (CEO) DHL
Freight w Niemczech. Od 1 marca 2013 r. Jeroen Eijsink odpowiedzialny jest za transport
drogowy i kolejowy DHL w Niemczech. Jednocześnie podlega Amadou Diallo, Globalnemu
Dyrektorowi Generalnemu DHL Freight, który
wcześniej zajmował stanowisko CEO DHL Freight Germany w okresie przejściowym.
„Jeroen Eijsink jest uznanym ekspertem w zakresie frachtu międzynarodowego i ma ogromne
doświadczenie we wdrażaniu projektów „szytych na miarę” dla klientów. Ponadto posiada
szerokie doświadczenie w zarządzaniu, zdobyte
w wielu krajach europejskich, co będzie stanowiło ogromną korzyść dla DHL Freight i pomoże
dalej rozwijać naszą działalność w Niemczech”,
mówi Amadou Diallo, CEO DHL Freight.

Czytaj dalej na

Jacek Tyburek od początku stycznia 2013
jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zapobieganie stratom
w DSV Road i DSV Solutions. Do jego zadań należy m.in. utrzymanie pożądanych
relacji z podwykonawcami i usługodawcami z zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów oraz uczestnictwo
w audytach klientów, wdrożenie oraz
podtrzymanie polityki ciągłości działania
(Business Continuity Management – BCM)
oraz przeciwdziałanie aktywnościom przestępczym i zarządzanie kryzysowe.
Jacek Tyburek jest specjalistą z ogromnym doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów związanych z bezpieczeństwem. Do tej pory pracował m.in. jako
Menadżer ds. Bezpieczeństwa miejsc oficjalnych UEFA Euro 2012 oraz jako Security Manager dla takich firm jak: Wincanton
Poland, Hewitt Associates Poland, British
American Tobacco czy Gilette.

Olga Miedziak dołączyła do zespołu DSV
Solutions od początku marca 2013, obejmując stanowisko Kierownika ds. Zapewniania
Jakości. Do jej zadań należy m.in. utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych, a także współpraca z audytorami zewnętrznymi i inspektorami organów
nadzoru. Dodatkowo Olga Miedziak jest
odpowiedzialna za planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie przeglądów zarządzania, opiniowanie dokumentacji oraz
prowadzenie szkoleń w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Olga Miedziak jest absolwentką inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Z branżą TSL jest związana od 2004
roku. Swoją dotychczasową karierę zawodową związała z firmą FM Polska, gdzie
zajmowała stanowiska: Inżyniera Produkcji, Kierownika ds. Zapewnienia Jakości
oraz Kierownika ds. Obsługi Klienta.

E-zakupy taniej i prościej

ÔÔŹródło: InPost

Paczkomaty InPost dołączają jako Partner do aplikacji Justtag z ofertą atrakcyjnych zniżek w wiodących, dopasowanych do grupy docelowej sklepach. Dzięki aplikacji Użytkownicy Paczkomatów będą mieli kody zawsze przy sobie,
a e-zakupy będą jeszcze łatwiejsze i tańsze. Szybkie tempo
życia sprawia, że coraz bardziej cenimy wygodę i narzędzia
oszczędzające czas.

Paczkomaty InPost rozpoczynają współpracę z firmą Łukasza Wejcherta, oferująOutsourcing Experts wchodzi
cą mobilną aplikację Justtag, dzięki której
na rynek e-commerce
karty rabatowe, lojalnościowe i pieczątkoÔÔŹródło: Outsourcing Experts
we są przechowywane w jednym miejscu
– w telefonie. W ramach oferty PaczkomaOutsourcing Experts – holding skupiający wość. Po raz pierwszy w kraju jeden dostawca ty InPost dostępnej w Justtag, Użytkowspółki oferujące usługi z zakresu business pro- oferuje tak szeroką paletę działań zarówno nicy Paczkomatów, będą mogli w prosty
cess outsourcing – poszerza strukturę grupy w kanałach tradycyjnych, jak i w internecie.
sposób skorzystać z wyjątkowych zniżek
– Rozbudowa kompetencji Outsourcing Experts do największych e-sklepów. Dzięki temu
o firmę Divante, dostawcę innowacyjnych
rozwiązań dla e-biznesu. Dzięki pozyskaniu jest jednym z kluczowych punktów realizowanej zakupy w sieci będą nie tylko bardziej
kolejnych kompetencji Grupa OEX zaoferuje przez nas strategii. Celem tych działań jest zaofe- atrakcyjne cenowo, ale też łatwiejsze. Na
klientom najszerszy na rynku wachlarz usług rowanie klientom jak najbardziej kompleksowych dobry początek Paczkomaty oferują rabai komplementarnych względem siebie usług outso- ty w Top Secret, by dziubeka, znak.com.pl,
z obszaru outsourcingu sprzedaży.
Na mocy podpisanej na początku marca urcingowych – powiedział Artur Wojtaszek, wice- presto, eastend.pl. By skorzystać ze zniżek
umowy Outsourcing Experts objął większo- prezes zarządu Outsourcing Experts SA i prezes nawet do 35 procent, wystarczy mobilna
ściowy pakiet udziałów w spółce Divante. Fuzja zarządu Cursor SA, odpowiedzialny za transakcję. aplikacja i zapisany w niej kod.
pozwoliła stworzyć unikalną w Polsce ofertę
outsourcingu sprzedaży i procesów marketingowych, ze względu na jej zakres i komplekso-
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Pierwszy projekt ochrony
klimatu Deutsche Post DHL
ma pozwolić zaoszczędzić
20.000 ton CO2 rocznie

DHL i Formuła 1® rozszerzają
zwycięskie partnerstwo

ÔÔŹródło: DHL

ÔÔŹródło: DHL

Deutsche Post DHL, czołowa światowa grupa świadcząca usługi pocztowe i logistyczne, zyskała aprobatę Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pierwszego niezależnego projektu ochrony klimatu. Przez minimalizację wymogów paliwowych, wydajne piece opalane drewnem wykorzystywane w ramach inicjatywy redukują emisje
CO2 o 80 procent w porównaniu z tradycyjnymi metodami gotowania. Zmniejszone
zużycie drewna skutkuje mniejszym wylesieniem i minimalizuje związaną z tym
erozję gleby; co więcej wpływa również pozytywnie na zdrowie, redukując ilość
dymu generowaną w trakcie gotowania.

Projekt jest zgodny ze standardem Gold
Standard, znakiem jakości przyznawanym
przez organizacje środowiskowe, firmy
i rządy, który podlega kryteriom ekologicznym i społecznym. Grupa oczekuje, że
będzie mogła wykorzystać pierwsze certyfikowane redukcje CO2, pochodzące z tego
projektu, do świadczenia swojej usługi GOGREEN - neutralnej pod względem emisji
CO2 już od połowy 2013 r. Od 2014 r. Grupa
szacuje roczną redukcję CO2 w wysokości
ponad 20000 ton. Od czasu dostarczenia
pierwszych pieców w czerwcu 2011 r. zaoszczędzono już ok. 9000 ton CO2.
„Nasz pierwszy niezależny projekt ochrony klimatu w Lesotho został przygotowany
długoterminowo. Nie tylko odciąża środowisko, ale także pomaga ułatwić codzienne życie dla społeczności” mówi Christof
Ehrhart, Dyrektor ds. Komunikacji Korpora-

cyjnej i Odpowiedzialności Korporacyjnej
Deutsche Post DHL. „Z niecierpliwością czekamy, aż będziemy mogli od połowy roku
zapewniać naszym klientom usługi GOGREEN z certyfikatami.”
Usługa GOGREEN Deutsche Post DHL
rekompensuje emisje CO2 wygenerowane przez transport towarów dla klientów
Deutsche Post DHL dzięki zewnętrznym
projektom ochrony klimatu. Długoterminowe finansowanie i koordynacja projektu ochrony klimatu w Lesotho umożliwia
osiąganie wysokiej jakości redukcji CO2 za
rozsądną cenę przy jednoczesnej zrównoważonej poprawie warunków życiowych
ludzi w Lesotho.

DHL i Formuła 1® ogłosiły rozszerzenie swojego globalnego partnerstwa. Umowa, zgodnie
z którą DHL pozostanie Oficjalnym logistycznym i globalnym partnerem w dziedzinie elitarnych zawodów sportów motoryzacyjnych,
jest kontynuacją długotrwałej współpracy,
która rozpoczęła się w 2004 r. DHL będzie
nadal przyznawać nagrodę DHLFastest Lap
Award dla kierowcy, który zaliczył największą
liczbę najszybszych okrążeń w sezonie Mistrzostw Świata Formuły™.
„Formuła 1® to doskonały element w światowej klasy portfolio globalnych partnerstw
DHL i jesteśmy zachwyceni, że możemy rozszerzać naszą współpracę z zarządem i zespołami
Formuły 1”, powiedział Roger Crook, CEO, DHL
Global Forwarding Freight. „Nasze partnerstwo
jest zbudowane na wspólnych wartościach,
takich jak prędkość, precyzja i przekraczanie
kolejnych granic. DHL od dawna był pionierem
w globalnym transporcie i zarządzaniu łańcuchem dostaw, i posiada ponad 25 lat doświadczenia w logistyce sportów motoryzacyjnych.
Jesteśmy pewni, że możemy nadal dodawać
wyjątkową wartość Formule 1®, kiedy będzie
rozszerzała swoją działalność na kolejne rynki
i wprowadzała innowacyjne rozwiązania, aby
dostarczać rozrywkę swoim fanom na świecie.”
„Jesteśmy szczęśliwi, że możemy kontynuować nasze zwycięskie partnerstwo z DHL
w kolejnych sezonach” powiedział Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group. „Posiadamy długotrwałe operacyjne i biznesowe relacje
z DHL i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że
DHL jest jedną z naszych globalnych marek, która gwarantuje wyjątkową jakość usług”.
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Przez innowacje do bezpieczeństwa

ÔÔAgnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

W marcu br. ruszyła informacyjna kampania społeczna pn. „Przez innowacje do
bezpieczeństwa”, koordynowana przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem
jest podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu
bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie
poziomu wiedzy na działań innowacyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. Kampania
jest organizowana w ramach II etapu
programu wieloletniego pn.: „Poprawa

bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

od poziomu w większości krajów UE. Jednak najnowszy ranking innowacyjności
Agencji Bloomberg pokazuje, że pozycja
Polski na tle innych krajów poprawiła się.
Wymogiem współczesności jest nastawienie na ciagła zmianę i poszukiwanie
ulepszeń. Dobrze więc, że coraz więcej
polskich firm rozumie, że innowacyjność
to konieczność, a nie jedynie możliwość.
Na tym tle konieczne jest więc podkreślanie związku innowacji z bezpieczeństwem
pracy i życia człowieka.

Do niedawna poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw znacząco odbiegał
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TNT - praca dla
zaangażowanych

ÔÔŹródło: TNT

Firma kurierska TNT Express intensyfikuje działania rekrutacyjne. To jedyna firma z branży logistycznej, która została
partnerem Wirtualnych Targów Pracy Pracuj.pl Podczas tej
największej internetowej giełdy pracy w Polsce, TNT Express
poszukuje osób na różnorodne stanowiska: od menedżerskich
po operacyjne.

System Alliance
Europe liczy emisję
dwutlenku węgla

ÔÔŹródło: Alliance Europe

Z dniem 22 marca br. System Alliance Europe dokonuje obliczeń
emisji dwutlenku węgla dla wszystkich wysyłek wewnątrz sieci.
Codziennie aktualizowane wartości można sprawdzać za pomocą systemu identyfikacji i śledzenia przesyłek w sieci System Alliance Europe – CargoTrack. W niedalekiej przyszłości wszystkie
oddziały partnerskie będą miały możliwość uzyskania informacji
na temat emisji dla swoich przesyłek poprzez panel status.
Sposób obliczania emisji oparty jest na europejskich standardach DIN.EN 16258:2011. Wartość stężenia dwutlenku węgla
obliczana jest za pomocą oprogramowania EcoTransIT firmy IVE
mbH. Podstawą tych obliczeń jest rzeczywista waga wysyłki, odpowiadająca wykazowi przesyłek danego transportu. Ponadto
w obliczeniach uwzględnia się dokładną odległość wysyłki, wynikającą z dystansu między adresem nadawcy a odbiorcy, wraz
z portami przeładunku.
– Podział relacji przewozowej na odbiór, transport główny
i dostawę zapewni, że dane te będą mogły być obliczane w sposób dokładny. W obliczeniach brany jest również pod uwagę
przejazd przez bramki na drogach – stwierdził Uwe Meyer, Dyrektor Zarządzający System Alliance Europe.

– Szukamy ludzi otwartych na wyzwania, elastycznych, dobrze
komunikujących się z otoczeniem, zmotywowanych i zaangażowanych – mówi Tomasz Sehnal, Specjalista ds. Rekrutacji TNT
Express.
TNT poszukuje m.in. Kierownika Filii w Radomiu, Handlowców (sprzedaż bezpośrednia), Przedstawicieli Handlowych
(sprzedaż telefoniczna) – łącznie w 6 miastach, Pracownika
Magazynu w Poznaniu, a także Kurierów (w 8 miastach). Firma
oferuje pracę dla rozpoznawalnej marki oraz systemy wspierające rozwój zawodowy, np. szkolenia – sprzedażowe, językowe,
specjalistyczne.
TNT Express jest laureatem brytyjskiego standardu ‘Investors
in People’, potwierdzającego najlepsze praktyki w zakresie zarządzania personelem. Firma była wielokrotnie wyróżniana m.in.
w programach „Inwestor w kapitał ludzki” oraz „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Pracownicy TNT postrzegają firmę jako
przyjazne i bezpieczne miejsce pracy, w której pracownicy czują
się częścią zespołu (stwierdziło tak odpowiednio 89 oraz 87 proc.
zatrudnionych w TNT w wewnętrznym badaniu Voice, przeprowadzonym w 2012 roku).

Spółka Impel kupuje firmę Brink’s

ÔÔŹródło: Impel S.A.

W dniu 21 marca 2013 r.
spółka Impel Security Polska
podpisała umowę docelową
na zakup 100% udziałów w firmie Brink’s C.L. Polska Sp. z o.o., specjalizującej się w obsłudze gotówkowej i transporcie wartości pieniężnych. Kwota nabycia podmiotu została ustalona na 2.982.066 złotych.
Pierwszą umowę, warunkową, na zakup spółki Brink’s Impel podpisał
pod koniec 2012 r. W marcu 2013r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego
wszczętego na wniosek Impel Security Polska, wydał zgodę na sfinalizowanie akwizycji. Pozytywna decyzja UOKiK pozwoliła na zawarcie
umowy docelowej. Impel Security Polska, dzięki akwizycji, umocni swoją pozycję na rynku wysokospecjalistycznych usług cash handlingu.
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Paczkomaty InPost
– dynamiczny rozwój
polskiego giganta

ÔÔŹródło: Inpost, Foto: InPost

Intensywny wzrost branży e-commerce sprawia, że rośnie rynek
usług logistycznych związanych z handlem w sieci. Paczkomaty
InPost idealnie wpisują się w zapotrzebowanie branży, stawiając
na dynamiczny rozwój. W całej Polsce stoi już ponad 700 maszyn
zlokalizowanych w 200 miastach, a do końca 2013 r. roku InPost
planuje postawić kolejnych 300 Paczkomatów. Podstawą tak dynamicznego rozwoju sieci urządzeń jest ogromne zainteresowanie
Klientów indywidualnych i partnerów biznesowych. Dodatkowy
wpływ miały również poprawa efektywności biznesowej usługi,
zwiększenie zasięgu wśród grupy docelowej, wzrost liczby sklepów partnerskich oraz ograniczenie awaryjności do minimum.
„W dobie błyskawicznego wzrostu branży e-commerce, wygrają firmy, które będą w stanie równie szybko się rozwijać i odpowiadać na
coraz większe wymagania konsumentów, dla których kluczowy jest
czas i wygoda. Paczkomaty InPost idealnie wpisują się zarówno w potrzeby konsumentów indywidualnych, jak i trendy w branży stawiając na rozwój usługi. Nie tylko zwiększamy liczbę maszyn, ale również wprowadzamy szereg zmian umacniających naszą przewagę
rynkową. Zwiększenie liczby maszyn sprawia, że odbiór przesyłki jest
jeszcze bardziej komfortowy - mieszkańcy już 200 miast z łatwością
dotrą do urządzenia w przeciągu 10 minut. Stawiamy na rozwój, ale
nie zapominamy o wysokim poziomie jakości świadczonych usług,
np. poprzez utrzymanie niskiego poziomu awaryjności, co znacząco
wpływa na zwiększenie satysfakcji Klientów i krótki czas dostarczenia
paczki.” – mówi Rafał Brzoska, Prezes Zarządu Integer S.A.

Informacje ze świata
branży pocztowej

ÔÔŹródło: InPost

Pracownicy Royal Mail zagłosowali za zablokowaniem dostawy 44% brytyjskich listów.
Pracownicy Royal Mail głosowali za odmową dostawy listów prywatnych operatorów pocztowych – zamierzają podjąć działania
w tym kierunku „w ciągu najbliższych miesięcy”. Bojkot może dotyczyć 44% całej brytyjskiej korespondencji i około 75% poczty
masowej. Unia Pracowników Komunikacji twierdzi, że protesty
mogą rozpocząć się tuż po dorocznej konferencji, która odbędzie się w kwietniu. Decyzja ta uderzy w ogromny – szacowany
na 1,4 mld funtów – rynek przesyłek w finalnej fazie dostawy.
Chodzi o listy, które są dostarczane przez prywatnych operatorów pocztowych oraz masowych nadawców, zaś na ostatnim
etapie dostawy trafiają do sieci Royal Mail. Tylko korespondencja realizowana bezpośrednio przez Royal Mail uniknie blokady.
„Reakcja Royal Mail wskazuje na napięcia w sektorze pocztowym
związane z ustawowym uwolnieniem infrastruktury pocztowej dla
prywatnych operatorów. Należy jednak podkreślić, że uwolnienie
infrastruktury wynika wprost z dyrektyw Unii Europejskiej i nie stosowanie ich naraża operatorów narodowych na poważne sankcje
finansowe. Podobna sytuacja może mieć miejsce w Polsce – nowa
Ustawa Prawo pocztowe faworyzuje operatora wyznaczonego
i chroni monopolistyczną pozycję Poczty Polskiej [...]” –komentuje Rafał Brzoska.
Czytaj dalej na

Diamenty Forbesa dla
Carefleet S.A.

ÔÔŹródło: Carfleet
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Carefleet S.A., firma specjalizująca się w długoterminowym
wynajmie samochodów, już po raz drugi znalazła się w gronie laureatów wyróżnionych Diamentami Forbesa. Ranking
przygotowany przez redakcję wspólnie z firmą wywiadowczą
pozwolił uplasować Carefeleet na 9 pozycji wśród firm z woj.
Dolnośląskiego.

nym elementem jest także umiejętność wychodzenia naprzeciw
potrzebom klientów , tak aby w jak najszerszym zakresie spełniać
ich oczekiwania. Strategia, którą realizujemy znajduje uznanie zarówno wśród naszych klientów, jak i biznesowych partnerów. To
dzięki ich zaufaniu możemy się dalej rozwijać. Cieszy nas fakt, że te
działania znajdują również uznanie w opinii niezależnych ekspertów, czego wyrazem jest ponowne zaproszenie Carefleet do grona
Diamentów Forbesa. Dziękujemy wszystkim, którzy docenili naszą
pracę” - powiedział Frederic Lustig Prezes Zarządu Carefleet.

„Rynek usług CFM w Polsce nadal jest w fazie rozwoju. Zmieniające się otoczenie makro-ekonomiczne wymaga od nas nie tylko
dobrej znajomości rynku i jego bardzo wnikliwej analizy. Niezbęd-
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Premiera Nowego
Renault Clio Grandtour

ÔÔŹródło: Fleet Meetings

Premiera Nowego Renault Clio Grandtour dla klientów flotowych odbędzie się podczas szkolenia dla managerów aut firmowych z cyklu Fleet Academy już 18 marca br.
w Zakopanem. Na wszystkich uczestników tegorocznego szkolenia Fleet Academy,
czyli blisko 80 managerów aut firmowych z całej Polski, będzie specjalnie przygotowana przez Renault Polska prezentacja najnowszego modelu Renault Clio Grandtour.

Nowe Renault Clio Grandtour przyciąga silną osobowością, zainspirowaną
sportowymi kombi. Samochód posiada
wszystkie zalety charakterystyczne dla
Nowego Clio: komfort, bezpieczeństwo,
dynamiczne zachowanie na drodze i wyposażenie typowe dla wyższych segmentów, w szczególności ofertę dwóch systemów multimedialnych: Media Nav i R-link.
Nowe Renault Clio Grandtour wyposażone w nowy multimedialny tablet Renault
R-Link, w innowacyjny sposób wprowadza do świata motoryzacji stały dostęp do
internetu i usług on-line.
Zmysłowa linia nadwozia, wyrazisty
przód i silnie zarysowane tylne nadkola doskonale odzwierciedlają dynamikę
i zwinność tego auta. Zmysłowość emanuje z każdego detalu.
Nowe Renault Clio Grandtour posiada
wyjątkowo bogate wyposażenie jak na tę
klasę samochodów: multimedia, nawigacja, unikalny system dźwiękowy Renault
Bass Reflex®, karta Renault hands free,
system wspomagania ruszania pod górę,
funkcja Eko (tryb ekologicznej jazdy), to
tylko niektóre spośród nich.
Czytaj dalej na

Forum Współpracy 2013

ÔÔŹródło: ECR

Już za 2 miesiące, 6. czerwca 2013 r., trzecia edycja ECR Forum for Cooperation - jedynego w Polsce wydarzenia dla branży FMCG i DIY organizowanego przez praktyków
i liderów rynku.
Dołącz do grona prezesów, członków zarządów, dyrektorów i managerów firm
producentów branży FMCG, dystrybutorów, sieci handlowych, detalistów i firm
świadczących usługi dla FMCG i DIY,by
razem rozmawiać o korzyściach dobrej
współpracy! Poruszymy najistotniejsze
tematy, najlepszymi praktykami podzielą

się liderzy rynku, gwarantujemy dyskusję
i networking na najwyższym poziomie.
W tym roku w gronie prelegentów znajdą
się m.in. Prezes Coca-Coli Ahmed Elafifi,
Dyrektorzy Supply Chain Carrefoura i Jeronimo Martins Polska, dyrektorzy i managerowie FM Logistic, Googla, Lego czy
Sonoco.

W programie:
• plenarne sesje strategiczne
• inspirujące wystąpienia liderów i mentorów biznesu o trendach, wyzwaniach,
kierunkach rozwoju rynku,
• dwie równoległe sesje najlepszych
praktyk: 1. Supply Chain Efficiency case study m.in. na temat optymalizacji
łańcuchów dostaw, konsolidacji, custom packagingu, wykorzystania kodów QR w relacjach z sieciami handlowymi; 2. New Commerce Development
• prezentacje na temat rozwoju i perspektyw e-commerce, mobile commerce, nowych technologii wspierających sprzedaż, rozwiązań mobilnych
w FMCG i DIY, bezpieczeństwa płatności mobilnych i on-line:
• warsztat prawny dotyczący współdzielenia łańcuchów dostaw; - networking
i wymiana wizytówek przy lampce
wina!
Szczegóły i rejestracja:
www.ecr.pl/forum2013.
Informacji nt. ECR Forum for Cooperation udziela Anna Jarzębowska-Kwiatek:
anna.kwiatek@ecr.pl, tel. 061 850 49 43.
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Targeo.pl monitoruje
przesyłki Speedmail!

Serwis Targeo.pl został partnerem operatora pocztowego Speedmail. Dzięki
dedykowanemu rozwiązaniu Speedmail Targeo Report, przesyłki pocztowe
dostarczane przez Speedmail są bezpieczne, a operatorzy mają możliwość
określenia miejsca pobytu listonoszy
i wizualizacji tras, które przebyli.

ÔÔŹródło: Speedmail

Indigo Sp. z o.o., operator serwisu Targeo.pl
przygotował dedykowaną platformę Speedmail Targeo Report (STR) posiadającą szerokie możliwości weryfikacji prawidłowości
doręczeń przesyłek dostarczanych przez
Speedmail. Aby zoptymalizować proces
dostarczania przesyłek, platforma Speedmail Targeo Report pozwala na wizualizację
trasy pokonywanej przez listonoszy a także
generuje statystyki związane z procesem
dostarczenia przesyłek. Narzędzie pozwala
również na pozyskiwanie informacji o przyczynach problemów z dotarciem listonosza pod wskazany adres (objazdy, remonty
dróg, chodników itp.), jak również umożliwia weryfikację danych teleadresowych.
Czytaj dalej na

Rozwiązanie ConsafeMobility
dla Carlsberg Group

ÔÔŹródło: Consafe Logistics

Firma ConsafeMobility, wchodząca
w struktury Consafe Logistics, podpisała
umowę z Carlsberg Group, jednym z największych koncernów piwowarskich na
świecie. Jej przedmiotem jest dostarczenie i integracja mobilnego rozwiązania
logistycznego na platformie Antenna
AMP. System będzie odpowiedzialny za
wsparcie działów transportu i dystrybucji oraz kompleksową kontrolę DSD
(Direct Store Delivery) – procesów od
zamówienia do dostawy. Projekt, który
rozpoczął się w marcu br., zostanie ukończony w 2014 roku.
- Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli
nam znacznie skrócić czas wprowadza-

nia nowych produktów do naszej sieci
dystrybucyjnej. Zależy nam szczególnie
na polepszeniu wydajności pracowników
poprzez eliminację dokumentów papierowych oraz optymalizacji procesów.
Niezwykle istotna jest także możliwość
monitorowania całej floty dystrybucyjnej
w czasie rzeczywistym, co pozwala na
szybką reakcję i wyeliminowanie potencjalnych błędów. – mówi Claus Jensen,
Development Consultant, Logistics Core
team, Carlsberg Breweries.

ÔÔŹródło: Antal International

Średnie wynagrodzenie miesięczne
brutto oferowane specjalistom i menedżerom w Polsce w 2012 roku wyniosło
9 380 zł - wskazuje raport Antal International. Średnia w branży Transport,
Spedycja i Logistyka wynosi 8 540 zł.
W ujęciu sektorowym najwyższą średnią wynagrodzeń odnotowano w branży Opieka zdrowotna i Farmacja. Wyniosła ona 12 170 zł brutto miesięcznie.
Wynagrodzenia specjalistów branży
Transport, Spedycja i Logistyka plasują
się na niewysokiej pozycji w porównaniu do innych branż.
• Średnie wynagrodzenie oferowane
specjalistom i menedżerom w 2012
roku wyniosło 9 380 zł.
• Średnia oferowanych wynagrodzeń
w branży Transport, Spedycja i Logistyka wynosi 8 540 zł.
„Należy pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na konkretnym stanowisku
jest uzależnione od wielu czynników. Aby
odnieść prezentowane dane do własnego
bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę szereg elementów – zaczynając od doświadczenia kandydata, kończąc na sytuacji
ekonomicznej firmy” – informuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Czytaj dalej na

„Uwaga szkło”, czyli bezpieczna wysyłka z Siódemką
Na czas, na miejsce i… w jednym kawałku. To
trzy podstawowe wymagania klienta wobec
usługi kurierskiej. Dwa pierwsze elementy zależą
przede wszystkim od firmy przewozowej, jednak
odpowiednie zabezpieczenie przesyłki należy
do nadawcy paczki. Co można zatem przewozić
i w jaki sposób pakować przedmioty, by dotarły
one do odbiorcy w nienaruszonym stanie? Przedstawiamy kilka cennych rad, wprost od Siódemki.

Wynagrodzenia
specjalistów
i menedżerów
w branży TSL

Czytaj dalej na

ÔÔŹródło: Siódemka

Ile razy wizja przesłania nietypowej gabarytowo lub bardzo delikatnej rzeczy przyprawiała nas o zawrót głowy? Delikatne kieliszki,
ozdobny wazon, drobne akcesoria lub wręcz
przeciwnie: olbrzymi obraz, ciężki mebel lub
sprzęt komputerowy to przedmioty, które
wymagają specjalnego traktowania podczas
transportu. Dzisiaj, w dobie szybko rozwijającej się sprzedaży internetowej, w sieci można

kupić praktycznie wszystko. Pytanie, czy tak
samo łatwo jest to później przetransportować?
Kłopoty zaczynają się, gdy problematyczny przedmiot musimy zapakować. Jak
to zrobić?. Pakując naszą przesyłkę należy
pamiętać o kilku zasadach, które zapewnią
nam spokój, a przesyłce bezpieczną podróż
w jednym kawałku.
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Grupa Integer.pl – wyniki
po czterech kwartałach 2012 roku

ÔÔŹródło: Genesis PR

Grupa Integer.pl – niezależny operator pocztowo-finansowy oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań dla sektora e-commerce – odnotowała narastająco po czterech kwartałach 2012 roku 49,43 mln zł zysku netto, co daje wzrost o 116,3% względem
analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody wyniosły narastająco 281,85 mln zł i są wyższe o 13,2%
w porównaniu z wynikami osiągniętymi rok wcześniej. Narastająco po czterech kwartałach 2012 Grupa Integer.pl wypracowała
51,77 mln zł zysku operacyjnego, czyli o 82% więcej niż w 2011 roku. Z kolei skonsolidowany zysk na jedną akcję spółki Integer.
pl wzrósł narastająco w 2012 roku z 3,85 zł do 8,32 zł, czyli o ponad 116%.
W IV kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Integer.pl wyniosły
82,31 mln zł i były wyższe o niemal 9%
względem ostatniego kwartału 2011.
Jednocześnie - w związku ze znaczącym
przyspieszeniem procesu inwestycyjnego na zagranicznych rynkach w ramach
rozwoju sieci easyPack i tym samym zdarzeniami jednorazowo zmniejszającymi
wynik na działalności podstawowej - Grupa Integer.pl odnotowała w IV kwartale
2012 niższy zysk netto i zysk operacyjny
w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego.
Czytaj dalej na

Dachser bliski osiągnięcia 5 mld euro
rocznego obrotu
Dachser osiągnął w 2012 roku rekordowo wysokie obroty oraz znaczący wzrost
liczby zatrudnionych pracowników. Można się spodziewać, że dzięki przychodom
z zakupu hiszpańskich firm Azkar oraz
Transunion oraz planowanemu rozwojowi, obroty operatora w bieżącym roku
przekroczą 5 mld euro.

ÔÔŹródło: Dachser

Obroty
w mld euro

2012

2011

zmiana

European Logistics

2661

2625

+ 1,4%

Food Logistics

0,573

0,506

+ 13,2%

Air & Sea Logistics

1305

1215

+ 7,4%

Obroty grupy Dachser w 2012 roku wyniosły 4,41 mld euro, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 proc.
Konsolidacja *
- 0,129
Operator dostarczył 49,8 mln przesyłek
(* z wyłączeniem przychodów z inwestycji
w wysokości 50% i niższych)
o wadze 37,5 mln ton, czyli o jeden procent więcej niż w roku 2011. Liczba oddziałów na świecie wzrosła do 347. Pod
Obroty Grupy
4410
koniec roku 2012 liczba zatrudnionych
pracowników we wszystkich oddziałach
wynosiła 21 650, w tym 12 900 w Niem- datkowo pogłębiane przez osłabienie frachczech oraz 8 750 w innych krajach.
tu lotniczego na kierunkach azjatyckich”
– podsumowuje Bernhard Simon, prezes zaZwiększone inwestycje
rządu Dachser. „Mimo to nasz dynamiczny
„Dla wielu naszych klientów rok 2012 był rozwój, a także przejęcia Azkar i Transunion
ekonomicznie niestabilny. Spowolnienie go- pozwoliły na utrzymanie stabilnej pozycji
spodarcze w drugiej połowie roku było do- na rynku. Jako firma rodzinna preferująca

Bilans

- 0,092

4254

+ 3,7%

planowanie długookresowe, polegając na
swoim bogatym doświadczeniu i niejako
wbrew koniunkturze, zwiększyliśmy inwestycje kapitałowe o około 10 proc.” – dodaje.
Czytaj dalej na
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Ranking Top 4 wózków Ranking Top 4 regałów
widłowych w lutym
magazynowych w lutym
ÔÔŹródło: Redakcja

ÔÔŹródło: Redakcja

Luty, to kolejny miesiąc wzrostu pod względem ilości „wejść”
na strony publikowanych ofert, w 2013 roku. Wózki widłowe to
nadal najliczniej reprezentowana grupa produktowa, z wszystkimi rodzajami wózków widłowych dostępnych na rynku.
Zwiększa się liczba publikowanych ofert na portalu, jest coraz
większa różnorodność a tym samym większy wybór, to jest
jedna z przyczyn wzrostu zainteresowania ofertami. Niemal
jedna trzecia, to wejścia w oferty wózków widłowych na portalu, które zanotowały 1820 wejść, ponad dwukrotny wzrost
liczony do lutego z 2012 roku.

W lutym Top 4 - ranking publikowanych ofert portalu log4.pl
jest bardzo ciekawy, wejścia w oferty użytkowników osiągnęły
najwyższa wartość. Regały to ciągle druga, pod względem ilości
wejść w oferty grupa produktowa, która w lutym zanotowała
1327 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań. Jest
to jak dotąd najlepszy wynik miesięcznych wejść w oferty regałów, dość znacznie przekroczona została liczba tysiąca „kliknięć”.

W lutym najwięcej wejść było w ofertę Yale Veracitor VXGDP
20SVX, wynik 58 „kliknięć” zapewnił pierwsze miejsce. Czołowe
wózki widłowe tej serii dostępna są w trzech wersjach. Druga
pozycja to oferta wózka Yale Veracitor VX Model GLP 16VX która
zanotowała 55 wejść w ofertę tych wózków o doskonałej wydajność pracy przy typowych i średnich obciążeniach. Wersja
Veracitor VALUE to model przeznaczony do standardowych
i cięższych zadań. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 zajęła oferta
wózka Hyster C 1.0 do wąskich korytarzy z liczbą 34 „wejść” w ofertę. Wózki systemowe Hyster Serii C do bardzo wąskich korytarzy
– “VNA” pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową. Te modele są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam,
gdzie przestrzeń magazynowa jest ograniczona. Na czwartej pozycji uplasowała się oferta wózka widłowego Yale Seria MTC do
wąskich korytarzy, która zanotowała 32 wejścia w ofertę.

Pierwsze miejsce w lutowym Top 4 zajmuje oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90” która zanotowała 92 „wejścia” w ofertę
regałów tej marki. Regały paletowe wjezdne Deepstor P90, są
doskonałym rozwiązaniem dla składowania towarów jednorodnych o szybkiej rotacji. Na drugiej pozycji w Top 4, jest oferta
„Regałów ruchomych STORAX do chłodni i mroźni” – 91 „wejść”
w ofertę. Regały ruchome STORAX to różne wymiary i elastyczność przy rozwiązaniach standardowych. Trzecie miejsce zajmuje oferta „Regały paletowe Dexion Spedlock P90”, która zanotowała 57 „kliknięć” w ofertę. Koncepcja systemu Speedlock P90
zakłada: maksymalizację powierzchni do składowania towarów
spaletyzowanych i specjalnych, trwałość elementów oraz ich
uniwersalność. Na czwartym miejscu Top 4 regałów jest oferta
”Regałów paletowych Olejnik SP80” , która zanotowała 53 „wejścia” w ofertę. Koncepcja sytemu regałów paletowych zakłada
maksymalizację powierzchni do składowania palet, trwałość
elementów oraz ich uniwersalność. Dzięki temu regały paletowe
oferują rozwiązanie każdego problemu i zapewniają wszechstronny system składowania.

Czytaj dalej na
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Czwórka w rankingu
baterii Top4 w lutym

Top4 opon do wózków
widłowych w lutym

Trwa nieprzerwany wzrost wejść w oferty baterii trakcyjnych,
po widocznym „dołku” w lipcu, kiedy poziom był najniższy,
kolejne miesiące, to stały wzrost, a w lutym rekordowe zainteresowanie ofertami, 763 „wejścia” w oferty baterii trakcyjnych. Top 4, to ranking portalu log4.pl, prezentujący zainteresowanie ofertami mierzone tzw. „klikalnością” – wejściami
na strony ofert prezentowanych na portalu. Baterie trakcyjne
jako źródło napędu elektrycznych wózków widłowych i bardzo
ważny osprzęt eksploatacyjny odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kosztów. Coraz nowocześniejsze wykonanie baterii
trakcyjnych wpływa na koszty eksploatacyjne. Dane z portalu
potwierdzają, że klienci coraz staranniej chcą dobrać wyposażenie czy produkty eksploatacyjne i coraz więcej internautów
jest zainteresowanych prezentowanymi ofertami portalu.

Zainteresowanie mierzone tzw. „klikalnością” – wejściami na
strony ofert prezentowanych na portalu, jest barometrem zainteresowania produktami. Wejścia na strony ofert , są swoistym
barometrem stanu potrzeb użytkowników i podstawą do rankingowych zestawień. Opony przemysłowe, jako wyposażenie
wózków widłowych i bardzo ważny osprzęt eksploatacyjny odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kosztów. Właściwy dobór
opon pozwala zaoszczędzić czas – na nie potrzebnych przestojach i pieniądze – czasami dwa razy wydane. Dane z portalu
potwierdzają, że klienci coraz staranniej chcą dobrać wyposażenie czy produkty eksploatacyjne i coraz więcej internautów
jest zainteresowanych prezentowanymi ofertami portalu. Co
aktualnie jest na „topie” pokazuje ranking Top 4.

ÔÔŹródło: Redakcja

ÔÔŹródło: Redakcja

Ranking Top 4 w lutym ofert na portalu log4.pl przedstawia się
Top 4 baterii trakcyjnych w lutym na portalu log4.pl:
następująco:
1. Pierwsze miejsce oferta Bateria Liberator Silver EXIDE, która
1. Pierwsze miejsce oferta Opony Solideal Magnum, która zanozanotowała 79 wejść.
towała 55 „wejść”, bardzo stabilne zainteresowanie tą ofertą.
2. Na drugiej pozycji jest oferta Bateria Hawker Water Less® 20,
2. Drugie miejsce zajęła oferta opony Ecomatic ED – ( Extra Deep
z ilością 63 „wejść”.
– opona głęboko bieżnikowana), notując 39 „wejść” w ofertę.
3. Trzecia pozycja oferta „Standardowy szreg EPzS – Akumulatory
3. Trzecie miejsce zajęła Oferta opaski Solideal Grey NM z wyołowiowo – kwasowe” z wynikiem 44 „wejść” w ofertę.
nikiem 37 „wejść” w ofertę.
4. Czwarte miejsce zajmuje Bateria Liberator Gold z wynikiem
4. Czwarta pozycja to oferta opony Conti RV20 z głębokim
33 „wejść” w ofertę publikowaną na portalu.
bieżnikiem, której oferta zarejestrowała 32 „wejścia”.
Czytaj dalej na
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ROBYG: przychody
w 2012 r. przekroczyły
400 mln zł

ÔÔŹródło: Genesis PR

Grupa ROBYG osiągnęła w 2012 roku przychody w wysokości
402,89 mln zł, czyli o 151% więcej w porównaniu do 2011
roku. W tym okresie ROBYG zakontraktował 1113 lokali, co
umocniło pozycję spółki w czołówce polskich deweloperów.
Zysk netto Grupy wyniósł 24,99 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 66,88 mln zł. Z wypracowanego zysku za
rok 2012 Zarząd rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.

W 2012 roku spółka ROBYG zrealizowała kluczowe założenia
strategiczne związane z kontraktacją lokali, pozyskiwaniem finansowania oraz inwestycjami. Kontraktacja w 2012 roku wyniosła 1113 lokali, co oznacza wzrost o niemal 10% względem
roku 2011. Grupa pozyskała od początku 2012 roku łącznie 80
mln zł w ramach emisji obligacji, z czego obligacje o wartości
50 mln zł zostały przydzielone w styczniu 2013 roku. Ponadto
spółka uzupełniła bank ziemi o dwie nieruchomości w Warszawie – które pozwolą na wybudowanie około 900 lokali, a także
rozpoczęła kolejne projekty deweloperskie oraz kontynuowała
prowadzone inwestycje, w tym realizację komercyjnego ROBYG
Business Center.
Czytaj dalej na

Ponad 0,5 mld zł przychodów PEKAES w 2012 r.
ÔÔ

Źródło: PEKAES SA

Skonsolidowane przychody największej polskiej spółki w branży TSL – PEKAES SA – wyniosły na koniec 2012 r. ponad 523 mln zł. Grupa
zanotowała w tym okresie 3,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej oraz stratę netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
w wysokości -13,4 mln złotych.
Przychody ze sprzedaży Grupy PEKAES spadły tym samym o 16%
w porównaniu do 2011 r., głównie w wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności pozapodstawowej Grupy. Niższy niż w 2011 r. był
także wynik EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej, który
wyniósł -7,2 mln zł.
„Miniony rok był ostatnim etapem restrukturyzacji Grupy PEKAES, zaplanowanym ponad 3 lata temu. Dzięki zmianie struktury organizacyjnej Grupy,
pozbyciu się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością PEKAES i inwestycjom w podniesienie jakości naszych usług przygotowaliśmy spółkę na
nowe otwarcie w 2013 r.” – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Rekordowe wyniki
i kolejny rok wysokiej dywidendy

ÔÔŹródło: AC S.A.

W 2012 roku, mimo trudnych warunków makroekonomicznych, spółka
osiągnęła rekordowy w swojej historii poziom przychodów ze sprzedaży sprawnie wykorzystując możliwości rynkowe, w tym utrzymujące się
wysokie ceny ropy, korzystną relację ceny autogazu w stosunku do benzyny oraz słabość złotego.
W ślad za rekordową sprzedażą spółka wypracowała równie imponujący wynik netto na działalności podstawowej, zaś krótkookresowe zaangażowanie kapitałowe w białostocki Biazet zaowocowało osiągnięciem
zysku ze zbycia inwestycji powiększającego ostateczny wynik netto o kolejny milion zł (po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, finansowania
oraz obciążeniach podatkowych) do poziomu 25,1 mln zł. Rekordowe
zyski oraz umiejętne i sprawne zarządzanie kapitałem obrotowym korzystnie wpłynęło na generowany przez spółkę poziom gotówki.
Zgromadzone na koniec 2012 roku na rachunku bankowym oraz na
lokacie środki pieniężne w wysokości 29,5 mln zł zostaną częściowo
przeznaczone, w kontekście pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą propozycji Zarządu, na wypłatę dywidendy w wysokości 20,1 mln
zł z zysku netto za 2012 rok. Kolejny rok wysokiej dywidendy świadczy
o konsekwentnej realizacji przez spółkę zainicjowanej przed dwoma laty
atrakcyjnej dla akcjonariuszy i inwestorów polityki dywidendowej.

Ranking systemów Auto ID w lutym
na portalu log4.pl

ÔÔŹródło: Redakcja

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, po dwóch miesiącach względnie słabego zainteresowania, w lutym
uzyskały drugi wynik w rocznym zestawieniu – 475 „wejść” w oferty. Wyraźny skok sugeruje wzrostowe zainteresowanie ta grupą produktów,
które stanowią o jakości obsługi w magazynach. W lutym, jak widać
z tego zestawienia oferty terminali-komputerów mobilnych, podzieliły
miejsca z drukarkami przemysłowymi.
Pierwsze miejsce w lutowym zestawieniu w Top4, zajęła oferta terminala Motorola / Symbol MC9090-G z ilością 62 „wejść” w ofertę. Na drugiej pozycji znajduje się oferta drukarki przemysłowej Zebra 110 PAX3
z ilością 46 „wejść” w ofertę. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 na portalu
zajęła oferta „Terminal Motorol MC3090” - 30 „wejść”. Na czwartej pozycji
w rankingu Top 4 systemów Auto ID, uplasowała się oferta drukarki Elastyczna Zebra 105SL z ilością 27 „wejść” w ofertę.
Top 4 systemów Auto ID, jest pierwszym krokiem do gromadzenia
wiedzy o tym rynku w oparciu o dane, które są odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi produktami.

Bilans
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Komputer mobilny MC45 dla
pracowników terenowych

Powiadomienia PUSH
w Mobile7

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), zaprezentowała nowy komputer mobilny MC45. To niedrogie i niewielkie urządzenie, obsługujące łączność bezprzewodową w standardach WLAN i WAN, przeznaczone jest do użytku przez pracowników
terenowych z firm różnej wielkości z branż takich jak usługi i sprzedaż terenowa,
a także transport i logistyka. MC45 znajdzie zastosowanie w takich obszarach jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), wprowadzanie zamówień sprzedaży, zarządzanie zapasami, potwierdzanie dostaw, bezpośrednie dostawy do sklepów (DSD)
oraz ewidencjonowanie tras.

Siódemka jest liderem we wprowadzaniu
nowoczesnych technologii do swoich usług.
W najnowszej wersji aplikacji na smartfony
Mobile7 udostępniono opcję tzw. powiadomień PUSH. Z jednej strony to odpowiedź na
możliwości jakie daje współczesna technologia
mobilna, z drugiej znaczące ułatwienie dla użytkowników aplikacji. Dzięki powiadomieniom
PUSH odbiorca lub nadawca paczki może być
na bieżąco informowany o statusie przesyłki.
Mobile7 jest aplikacją przeznaczoną dla
smartfonów z systemami Android lub iOS.
Jeszcze w pierwszym półroczu br. pojawi się
wersja dedykowana systemowi Windows Phone. Mobile7 została zaprojektowana z myślą
o wszystkich klientach zainteresowanych stałym i zdalnym dostępem do informacji na temat
przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy
Siódemka S.A. Dzięki niej, zarówno Nadawca
jak i Odbiorca może sprawdzić status przesyłki,
zlokalizować najbliższe Centrum Obsługi Przesyłek i Service Point Siódemka S.A oraz znaleźć
najkrótszą trasę dojazdu do wybranej placówki.

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔŹródło: Motorola

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
• Komputer mobilny Motorola MC45, zaprojektowany z myślą o automatyzacji
procesów biznesowych w terenie.
• Ten wytrzymały i ergonomiczny model
oferuje bezprzewodową łączność LAN
(802.11 a/b/g) i WAN (3.5G HSDPA,
głos/dane).
• MC45 wyposażony jest w duży ekran
o przekątnej 3,2”, klawiaturę numeryczną
oraz wytrzymałą baterię, która wystarcza
na całą zmianę pracy użytkownika.
Czytaj dalej na
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Automatyczna obsługa palet
ekspozycyjnych

ÔÔŹródło: SSI SCHAEFER

Dzięki połączeniu sprawdzonych komponentów specjalistom SSI SCHAEFER udało
się stworzyć nowe rozwiązanie, spełniające wymagania centrów przeładunkowych
i dystrybucyjnych: Schäfer Display Sequencer (SDS). System umożliwia automatyczną obsługę ćwierć- i pół-palet, a standardowe układnice komisjonują zlecenia. Rezultat: wysoka wydajność, bezpieczne procesy, redukcja kosztów.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – hasło, które znane jest wszystkim
z „Trzech Muszkieterów“, w Intra-logistyce
zyskuje całkiem nowe znaczenie. Szczególny nacisk kładzie się tu na obsługę
palet w centrach przeładunkowych i wysyłkowych. SSI SCHAEFER oferuje w tym
zakresie nowe, automatyczne rozwiązanie
specjalnie dla ćwierć- i pół-palet – Schaefer Display Sequenzer (SDS). Dzięki połączeniu komponentów przenośników
najwyższej jakości, wiedzy w zakresie
produktów metalowych oraz systemów
IT powstała koncepcja, która oferuje możliwość efektywnego i automatycznego
przeładunku wszystkich dostępnych na
rynku typów palet za pomocą tylko jednego systemu. Najważniejsze w całej koncepcji jest to, że układnice przejmują pro-

cesy związane z komisjonowaniem. Dzięki
możliwości automatycznej obsługi palet
ekspozycyjnych bez dodatkowych nośników w postaci palet zbiorczych, maleją
koszty, a rośnie wydajność.
Aby zwiększyć wpływy coraz częściej
wykorzystuje się ćwierć- i pół-palety, czyli
tzw. palety ekspozycyjne. Wypełniają one
w całości regały sklepowe, na nich prezentowane są często oferty sprzedawców lub
wykorzystywane są po prostu jako zachęta do spontanicznych zakupów. Ich szczególną cechą jest to, że dzięki nim regał
może zostać maksymalnie wykorzystany,
co znacznie redukuje szkody i zmniejsza
zapotrzebowanie na powierzchnię.
Czytaj dalej na
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Clark skupia się na
innowacjach i ciągłym
wzroście

ÔÔŹródło: Clark Europe

Bycie numerem jeden w kategorii jakości do
ceny oraz piątym w kategorii wizerunku firmy
jest jedynie jedną stroną medalu. Clark wychodzi z założenia, że czynniki zrównoważonego
rozwoju są tak samo ważnym kryterium. Obejmuje to ciągłą zdolność do rozwoju maszyn
i ich funkcji obok ciągłej optymalizacji i umocnienia naszej struktury organizacyjnej zawierając wzrost ilości dilerów.

Technologia RFID
odpowiedzią
na marnowanie
żywności

Technologie automatycznej identyfikacji – kody kreskowe i RFID pozwalają na monitorowanie produktów spożywczych w całym cyklu logistycznym: od momentu gdy
znajdą się w magazynie, aż po sprzedaż. Zapewniają tym samym dostęp do aktualnych
informacji o produkcie każdej osobie zaangażowanej w dany proces biznesowy. Dzięki
urządzeniom drukującym firmy Zebra Technologies oraz zautomatyzowanemu gromadzeniu danych można m.in. uniknąć błędów przy kompletowaniu zamówień, czy dużo
szybciej podjąć decyzję o przecenieniu towaru, co zapobiega marnowaniu żywności.

W drukowaniu i programowaniu znaczników
radiowych RFID specjalizuje się firma Zebra
Technologies, która jako pierwsza wprowadziła tego typu specjalistyczne urządzenia
na rynek. Kody kreskowe i technologia RFID
są technologicznym fundamentem umożliwiającym tworzenie zbiorów danych, dzięki
którym staje się możliwe szczegółowe monitorowanie produktów w całym łańcuchu dostaw już od miejsca produkcji. Rozwiązania
te ułatwiają obsługę kodów kreskowych GS1
Wraz z wejściem w obszar techniki maga- oraz DataBar (RSS), wyrobów gotowych oraz
zynowej, Clark osiągnął kamień milowy na luźnych przedmiotów.
drodze do stania się pełnozakresowym dystrybutorem. Nowe maszyny takie jak napędzane
dieslem czy LPG wózki C40-50, elektryczne
wózki widłowe GEX 40-50 oraz pojazdy do najtrudniejszych zadań Omega z ładownością od
13 do 16 ton – również rozszerzyły spektrum
zastosowań w segmencie klasycznych wózków
widłowych. W końcu, Clark najmocniej umiejscowił się w sektorze użytkowych pojazdów
elektrycznych - pojazdy przemysłowe, użytkowe pojazdy Caddy, osobowe jak i towarowe,
dzięki nabyciu EverGreen Electric Vehicles, LCC
(USA) w 2012 roku.
Nowy model „Omega” z ładownością
od 13-16 ton
Wprowadzenie na rynek „Omegi” planowane jest na 2013 rok – w pierwszej kolejności dla
klientów spoza Europy (Afryka, Bliski Wschód).
Pojazdy do ciężkich zadań o ładowność od 13
do 16 ton) z napędem spalinowym produkowane są w Australii od 1996 roku i przeznaczone do obsługi pustych kontenerów oraz
dużych ładunków, do tej pory zostały sprzedane w ponad 1000 egzemplarzach. Środek ciężkości zarówno dla wersji 13 jak i 16 tonowej
projektowany jest na 600mm, rozstaw osi wynosi 3450 mm. Napędzany jest silnikiem diesla
QSB6.7 wraz z 2-biegową skrzynią.

Czytaj dalej na

ÔÔŹródło: Ogilvy Public Relations Worldwide

Tagi RFID umożliwiają ponowny zapis
i posiadają dodatkowe miejsce na zapis
kodów partii i innych informacji. Obsługują ponadto elektroniczne kody produktów
(EPC), które określają producenta, kategorię produktu i pojedynczy egzemplarz.
Urządzenie kodujące natomiast dodaje
do tagów RFID oznaczenia czasów i informacje o transakcjach, tworząc w ten sposób elektroniczną historię pochodzenia.
Czytaj dalej na

Drukarki
„Made for iPhone®”,
nowa jakość
obsługi klienta

ÔÔŹródło: Ogilvy Public Relations

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), światowy lider w zakresie rozwiązań umożliwiających monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ogłosiła dziś uzupełnienie oferty drukarek mobilnych
o urządzenia iMZ220™ i iMZ320™. Firmy działające w branżach takich jak handel czy
usługi gastronomiczne i hotelarskie coraz chętniej wykorzystują rozwiązania mobilnych punktów sprzedaży (POS). Usprawniają w ten sposób proces robienia zakupów
i realizację transakcji, aby zwiększyć zadowolenie klientów i sprawność obsługi.
Urządzenia iMZ oznaczone logo „Made for
iPod®/iPhone®/iPad®” umożliwiają wydruk
potwierdzeń transakcji, biletów, potwierdzeń dostawy, faktur i innych dokumentów z urządzeń firmy Apple®. Poza platformą Apple drukarki iMZ obsługują również
inne wiodące platformy smartfonów i tabletów, w tym z Android™, Windows® Mobile i Blackberry.
– Tylko jedna trzecia sklepów w racjonalny
sposób wdraża urządzenia mobilne – mówi
Piotr Kalicki Channel Development Specialist, Zebra Technologies. – W przypadku

Technologie

mobilnych POS uważamy, że tę liczbę można
jeszcze zmniejszyć o połowę. Dlatego sklepy
podejmujące odważne i dobrze przemyślane
działania w celu wprowadzenia technologii
mobilnych odniosą z tego tytułu znaczne korzyści. W gorszej sytuacji będą sklepy ignorujące te nowoczesne technologie, ponieważ
smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne stają się coraz bardziej wszechobecne
w naszej codziennej rzeczywistości.
Czytaj dalej na
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Drukarka Zebra Technologies
dla branży produkcyjnej
i logistyce

ÔÔŹródło: Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), światowy lider w zakresie technologii umożliwiających monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ogłosiła wprowadzenie na rynek drukarki 105SLPlus.
Najnowszy produkt z szerokiej oferty drukarek przemysłowych Zebra umożliwia
drukowanie w sposób ekonomiczny, niezawodny i szybki, a urządzenie jest przystosowane do ciągłej pracy. Wyposażono je w technologie niezbędne do szybkiego,
niezawodnego i niedrogiego drukowania w branży produkcyjnej i logistycznej.
„Na polskim rynku urządzenie 105SLPlus szczególnie polecamy podmiotom funkcjonującym w szeroko pojętym sektorze produkcyjnym. Drukarka ze względu na prostą obsługę i niezawodność doskonale nadaje się do użytku w branży samochodowej (produkcja
opon), w produkcji elektroniki czy w branży żywnościowej. 105SLPlus jest następcą 105SL,
bardzo wytrzymałego i niezawodnego urządzenia, zbierającego pozytywne opinie klientów przez lata obecności na rynku. Dlatego Zebra postanowiła kontynuować sprawdzoną
technologię i tradycję odświeżając drukarkę modelem 105SLPlus” - powiedział Rafał Leszczyński, Territory Manager - Central Europe w Zebra Technologies.

Flota twarda jak stal

ÔÔŹródło: STILL Polska

Wykorzystywanie wózków widłowych o zwiększonym udźwigu w przemyśle ciężkim zawsze było popularnym rozwiązaniem. Obok suwnic,
klasyczne wózki czołowe i wózki czterokierunkowe stają się podstawowymi narzędziami pozwalającymi na utrzymanie procesów logistycznych i produkcyjnych.
Wysokie temperatury, szczególnie duże obciążenia czy natężenie pyłów sprawiają, że wózki widłowe używane w przemyśle ciężkim muszą
być szczególnie przystosowane do trudnych warunków. Jakie rozwiązania wykorzystuje się, aby dostosować je do specyfiki pracy, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo?
Wymagania branży
Podstawowym czynnikiem, który wpływa na możliwość wykorzystania wózka widłowego w przemyśle ciężkim jest udźwig. Aby sprostać
wymaganiom branży musi on wynosić minimum od 5 do 8 ton, a często
jeszcze więcej. Ważne jest także, aby wózek charakteryzował się precyzyjnym sterowaniem układami jazdy i podnoszenia, które zapewnią
ergonomię i komfort pracy, w warunkach wymagających maksymalnej
dokładności.

Oświetlenie ma znaczenie

ÔÔMateusz Matković, InplusPR, Foto: Trilux Polska

Niewłaściwie dostosowane do specyfiki pracy przedsiębiorstwa oświetlenie oraz ograniczona widoczność to jedne z najczęstszych, poza
czynnikiem ludzkim, przyczyn wypadków w branży transportowej i logistycznej. Odpowiedni projekt oświetlenia magazynu oraz zastosowanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań pozwoli zmniejszyć ryzyko
kolizji, znacznie poprawiając komfort pracy. Jak zadbać o bezpieczeństwo w magazynach?
Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego tylko w pierwszym półroczu 2012 roku liczba wypadków w obszarze transportu
i gospodarki magazynowej wyniosła blisko trzy tysiące, z czego aż 25
ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstszym źródłem urazu były maszyny, urządzenia   i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania. Wózki widłowe, będące podstawowym narzędziem
logistyki wewnętrznej, przy niezachowaniu należytej ostrożności
i nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, mogą być przyczyną
groźnych wypadków. Dlatego tak ważna jest właściwa organizacja
i nadzór pracy oraz stworzenie zatrudnionym odpowiedniej widoczności w trakcie wykonywanych czynności.

Czytaj dalej na

Motorola Solutions nowe
witryny aplikacji mobilnych

ÔÔŹródło: Motorola Solutions

Firma Motorola Solutions (NYSE: MSI) zapowiedziała uruchomienie internetowego katalogu aplikacji mobilnych o nazwie AppFinder.
Rozwiązanie ma wspomóc klientów Motoroli
w efektywniejszym zarządzaniu działalnością
biznesową, pozwalając firmom z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki znajdować odpowiednie oprogramowanie, które będzie można

uruchomić na komputerach mobilnych i terminalach Motorola Solutions.
Motorola Solutions stworzyła także serwis
Partner Application Exchange (AppX), dostępny
tylko dla członków programu partnerskiego PartnerEmpower. AppX ma pomóc partnerom Motoroli w znajdowaniu aplikacji, które mogą zainteresować klientów z ich regionu/rynku. Partnerzy
Motorola Solutions, którzy chcą oferować swoje
aplikacje poprzez dystrybucję samego oprogramowania, mogą nawiązać kontakty z resellerami
w określonych obszarach geograficznych.

Technologie
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Zarówno AppFinder, jak i AppX oferują użytkownikom szczegółowe informacje o każdej aplikacji, łącznie z obrazami ekranu. Umożliwiają elastyczne wyszukiwanie aplikacji według sektorów
rynkowych, grup rozwiązań oraz rodzin produktów, a także według dystrybutorów i słów kluczowych. Goście witryn AppFinder i AppX mogą
nawiązać bezpośredni kontakt z odpowiednim
partnerem za pomocą formularza online.

Czytaj dalej na
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Na co zwrócić uwagę,
wybierając operatora
logistycznego na Europę

ÔÔŹródło: Dachser

Outsourcing usług logistycznych jest coraz
bardziej popularny. Jak jednak wybrać odpowiedniego operatora, który zajmie się dystrybucją na terenie Europy? Jakie wymagania powinna spełniać dobra firma logistyczna?
Prowadzenie przedsiębiorstwa jest sporym
przedsięwzięciem, dlatego warto polegać na
rozwiązaniach, które zoptymalizują efektywność poszczególnych jego części. Outsourcing,
czyli wyprowadzenie części działalności na
zewnątrz i zlecenie jej innemu podmiotowi,
może być najlepszym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o logistykę, która jest bardzo
kosztowna i szczególnie wymagająca profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Jak dokonać
wyboru odpowiedniego operatora logistycznego, jeżeli chcemy prowadzić dystrybucję na
rynki europejskie?

DSV Property
– nowa spółka
w międzynarodowej Grupie

ÔÔŹródło: DSV

Rosnąca liczba nieruchomości wynajmowanych przez Grupę DSV na całym świecie, to
wynik systematycznego rozwoju spółek oraz
kolejnych wygranych kontraktów. W celu
sprawnego zarządzania wszystkimi powierzchniami operacyjnymi, grupa powołała spółkę
DSV Property A/S.
Podstawowym zadaniem nowopowstałej
spółki będzie ścisła współpraca ze wszystkimi
trzema dywizjami, poprzez zarządzanie powierzchniami Grupy.
DSV Property zajmie się negocjowaniem
nowych oraz renegocjowaniem przedłużanych kontraktów, a także weryfikowaniem
zapotrzebowań danych obiektów pod kątem
ewentualnej rozbudowy magazynu lub biura.
Dodatkowym zadaniem nowej spółki będzie
monitorowanie infrastruktury i sieci komunikacyjnej danych regionów tak, by wybrać
najkorzystniejsze lokalizacje pod przyszłe
nieruchomości.
Dyrektorem zarządzającym DSV Property
został Brian Winther Almind, były dyrektor
zarządzający i wiceprezes DSV Solutions A/S.
Przez lata pracy z DSV, Brian Winther Almind
uczestniczył zarówno w wielu transakcjach dotyczących zakupu oraz najmu, jak i przy budowie dużych powierzchni operacyjnych.
Więcej informacji na stronie www.dsv.com/pl.

Rozbudowana sieć logistyczna
Jednym z podstawowych wymogów dotyczących dobrej sieci jest jej odpowiednie
położenie. Oddziały i punkty przeładunkowe
powinny znajdować się w dogodnym położeniu względem infrastruktury transportowej,
centrów handlowo-przemysłowych oraz biur
handlowych i miejsc dostaw klientów. Bliskie
położenie węzłów komunikacyjnych, autostrad, tras szybkiego ruchu...

arvato przejęło obsługę
PERHAPSME.com

ÔÔŹródło: arvato

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych - jeden
z największych dostawców usług outsourcingowych dla e-commerce, rozpoczął współpracę z serwisem PERHAPSME.com oferującym
odzież damską wielu znanych marek modowych. Do zadań arvato należy pełna obsługa
logistyczna e-sklepu, zarządzanie płatnościami, a także realizacja licznych usług dodatkowych. Wszystkie procesy są kontrolowane za
pomocą platformy komunikacyjnej on-line.
Współpraca rozpoczęła się w marcu br.
PERHAPSME.com to nie tylko sklep, ale
również internetowy magazyn o modzie, inspirujący swe klientki unikalnymi sesjami
zdjęciowymi, lookbookami oraz poradami na
temat stylu i trendów. W ofercie serwisu można znaleźć m.in. takie marki, jak: Mohito, Quiosque, Top Secret, Troll, Dry Wash, Click Fashion
i wiele innych. PERHAPSME.com oferuje także
obuwie, akcesoria oraz kosmetyki m.in. Lumene oraz Gosh.
W ramach obsługi logistycznej, arvato zajmuje się przyjęciem towaru...
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Orion Pharma
z FM Logistic

ÔÔŹródło: FM logistic

także obsługę transportową na terenie
kraju, a w dalszej fazie na terenie Europy
Centralnej.
Orion Corporation została założona
w Helsinkach we wrześniu 1917 przez
trzech młodych fińskich farmaceutów:
Onni Turpeinen, Emil Tuurala i Wikki Walkama. Produkty Orion Pharma są obecne
na polskim rynku w wielu obszarach terapeutycznych. Największą grupę preparatów tworzą leki stosowane w neurologii
i psychiatrii. Od wielu lat produkty Orion
Pharma są stosowane także w ginekologii
i reumatologii. Od kilku lat rozszerza się
Firma FM Logistic dla Orion Pharma po- portfolio leków kardiologicznych, uroloprowadzi usługę kompleksowej obsługi gicznych, pulmonologicznych oraz prepamagazynowej produktów leczniczych. ratów dla alergologów i ortopedów.
Składowanie i kompletacja produktów
skierowanych do odbiorców Oriona
Czytaj dalej na
będzie odbywała się w temperaturze
15‑25°C i 2-8°C. FM Logistic zapewni

Do grona klientów FM Logistic dołączyła
kolejna firma z branży farmaceutycznej. Od stycznia 2013 roku FM Logistic
realizuje projekt dla fińskiej firmy Orion
Pharma, który będzie prowadzony na
dedykowanej dla sektora healt-care platformie operatora, usytuowanej w Błoniu
k. Warszawy. W czwartym kwartale działania FM Logistic zostaną rozszerzone
o dystrybucję do innych krajów.
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Spedimex
Kuehne + Nagel
w nowej
i Iveco przedłużyli
identyfikacji wizualnej współpracę
ÔÔŹródło: Spedimex

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

W 20 rocznicę obecności na rynku logistycznym, spółka Spedimex, dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem
dostaw, wdraża zmiany w identyfikacji wizualnej. Operator
odświeża markę, wprowadzając nowy logotyp, któremu towarzyszy hasło JUST LOGISTICS. Unowocześnienie wizerunku
jest efektem dynamicznych zmian, jakie zachodzą w firmie
w ostatnim czasie i elementem procesu, którego celem jest
zbudowanie silnej marki na rynku TSL.

Iveco, globalny producent pojazdów dostawczych i autobusów, przedłużył umowę na usługi logistyczne z firmą Kuehne
+ Nagel na kolejne trzy lata. Kuehne + Nagel zarządza pięcioma regionalnymi centrami dystrybucji części zamiennych dla
Iveco: Turyn (Włochy), Langenau (Niemcy), Madryt (Hiszpania), Trappes (Francja) i Windsford (UK). Zakres usług obejmuje
odbiór towarów, magazynowanie, zbieranie i pakowanie, dystrybucje oraz obsługę zwrotów, a także ponowne pakowanie
i etykietowanie. Kluczowym elementem oferowanych usług
jest całonocna dystrybucja części zamiennych wewnątrz wyspecjalizowanej dla branży samochodowej europejskiej sieci
drogowej Kuehne + Nagel.

W przeciągu ostatnich lat Spedimex systematycznie rósł, stając się marką coraz bardziej znaną zarówno wśród klientów
jak i w środowisku branżowym. Rozbudowa sieci dystrybucji,
uruchomienie nowych oddziałów, wzmocnienie kompetencji
w zakresie transportu całopojazdowego to część najbardziej
widocznych usprawnień, jakie zaszły w spółce. Zmiana strategii biznesowej, polegająca na rozszerzeniu działalności i wprowadzeniu nowej oferty dla klientów, znalazła odzwierciedlenie
w unowocześnionym logotypie marki.
– Odświeżenie identyfikacji ma podkreślić te przemiany oraz
pomóc w realizacji ambitnych celów firmy. A równolegle ma budować jej spójny wizerunek wraz z otwieraniem kolejnych oddziałów na terenie kraju – mówi o nowym logo Tomasz Pyka, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.
Czytaj dalej na

Nowa filia GEFCO
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ÔÔŹródło: GEFCO

Grupa GEFCO wzmacnia swoją obecność w regionie Azji Środkowej i Wschodniej, tworząc w Dubaju
nową platformę wymiany biznesowej pomiędzy
rynkami wschodzącymi, Europą a Stanami Zjednoczonymi. GEFCO otworzyło nową filię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – GEFCO Middle
East Fze, z siedzibą w strefie wolnego handlu Jebel
Ali (Jafza) w Dubaju. Spółka jest zarządzana przez
Stefano Pollottiego, którego zadaniem jest rozwój
aktywności Overseas (transport morki i lotniczy)
i Automotive w tym regionie.
Dubaj – miejsce otwarcia na cały
region i intensywnego rozwoju
sektora logistycznego
Dzięki swojej centralnej lokalizacji, która czyni
z niego ważny węzeł komunikacyjny, oraz dzięki
swoim zaawansowanym infrastrukturom logistycznym, Dubaj jest idealnym miejscem dla rozwoju wymian handlowych z regionem Środkowego Wschodu, zarówno drogą morską, powietrzną,
jak i lądową. Miasto oferuje największy sztuczny
port na świecie oraz bogatą ofertę spedycji lotniczej z połączeniami do ponad 120 miejsc na świecie. Ponadto, dzięki rozbudowanej sieci dróg Du-

baj jest świetnie połączony ze wszystkimi krajami
regionu (Turcją, Arabią Saudyjską, Irakiem, Iranem,
Omanem, Katarem, Kuwejtem i innymi). W 2011
r. sam sektor samochodowy odnotował 20%
wzrost. Pozostałe sektory: energetyczny oparty
na surowcach gazu i ropy, produkcji przemysłowej oraz FMCG również bardzo dynamicznie się
rozwijają - Dubaj to rynek Środkowego Wschodu
odnotowujący największy rozwój logistyki. Taka
międzynarodowa grupa logistyczna jak GEFCO
musi być tam obecna!”, podkreśla Stefano Pollotti.

Istotnym elementem oferty logistycznej
na dodatkowe kierunki europejskie, jest
całościowa integracja w wewnętrzny proces obiegu obróbki termicznej opakowań
drewnianych, przeprowadzany zgodnie
z międzynarodowymi standardami wymagań fitosanitarnych (ISPM15). Pozwala to
w znaczący sposób oszczędzić czas oraz
zredukować koszty. Eliminuje dalsze koszty operacyjne, takie jak: podwójny obrót
oraz redukuje czas cyklu zamówienia.
Iveco i Kuehne + Nagel współpracują
już od 12 lat. W tym czasie operator logistyczny wprowadził ulepszenia przez
zoptymalizowanie i zastosowanie innowacyjnych procesów i narzędzi, takich jak
technologia RFID. Wprowadzono również
zautomatyzowany magazyn i system odzyskiwania dla małych i średnich elementów, którego efektem jest faza przygotowawcza wolna od błędów.
Biznes ten obecnie obejmuje zarządzanie 300.000 m² powierzchni logistycznej,
której pojemność wynosi 160.000 jednostek magazynowych (SKU) na obiekt.
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Firma Kunze w sieci
Hellmann Worldwide Logistics

ÔÔŹródło: Hellmann

Z dniem 1 stycznia 2013, Hellmann Worldwide Logistics przejął firmę spedycyjną
Kunze, wraz ze wszystkimi jej filiami w Bielefeld, Dreźnie i Karlsruhe (Karlsdorf) oraz
nieruchomościami handlowymi. Kunze zatrudnia 470 osób i jako grupa osiągnął obrót na poziomie 82 miliony EUR. Obie strony postanowiły nie ujawniać treści umowy
sprzedaży.
W celu dalszego rozwoju swojej działalności, Kunze szukał silnego i globalnego
partnera, mogącego zapewnić bezpieczną przyszłość firmie, jej klientom i pracownikom. Biorąc pod uwagę obecną globalizację, kluczowym przedsięwzięciem
dla Kunze było wzmocnienia europejskich
i globalnych sieci, stając się częścią Hellmann Worldwide Logistics.
Wieloletnie, dobre relacje między Matthiasem Kunze i Klausem Hellmannem
i porównywalne struktury korporacyjne
były kluczowymi czynnikami wpływającymi na decyzję obu firm. Tak jak Hellmann, firma Kunze również jest prywatną
firmą z tradycjami, która została założona
w 1927 roku.

Dla Hellmann Worldwide Logistics,
ekspansja terytorialna na południowym
zachodzie jest idealnym rozwiązaniem.
Biura w Wittlich, Polch, Neunkirchen
i Nieder-Olm zostaną wzmocnione przez
oddział w Karlsruhe. Bielefeld i Drezno to
regiony o strategicznym znaczeniu dla
ekspansji operatora logistycznego z Osnabrueck. Dodatkowe oddziały wzmocnią
krajowy sektor drobnicowy.
Klaus Hellmann, współwłaściciel Hellmann Worldwide Logistics, powiedział:
„Cieszę się, że udało nam się pozytywnie zakończyć negocjacje z firmą Kunze. To pozwoli
nam wzmocnić i rozszerzyć naszą sieć. Cieszymy się, że tak wielu nowych pracowników
mogliśmy przyjąć do rodziny Hellmanna”.

Branża transportowa boi się recesji

ÔÔŹródło: Pall-Ex

Ponad połowa firm transportowych odnotowała w 2012 roku
spadek liczby realizowanych przewozów, a 45% prognozuje, że
najbliższe 12 miesięcy będzie dla branży transportowej jeszcze trudniejsze. Co czwarty przewoźnik za największą barierę
rozwoju własnej firmy uważa rosnące ceny paliw, zaś co piąty dużą konkurencję na rynku. To wnioski płynące z badania
przeprowadzonego przez firmę Pall-Ex Polska, międzynarodową sieć przewozów, która realizuje projekt konsolidacji firm
transportowych. – To dość pesymistyczne wyniki – komentuje
Maciej Winiarski, Dyrektor Logistyki w Pall-Ex Polska, międzynarodowej sieci dystrybucji. – Transport zawsze był uważany za
barometr gospodarki. Jeśli nastroje w branży są złe, to znaczy, że
sygnały o poprawie koniunktury gospodarczej w drugiej połowie
roku mogą być przedwczesne – dodaje.
Boją się rosnących cen paliw i konkurencji
Ponad połowa (54%) przebadanych gorszy od poprzedniego. Przyczynią się
f i r m t r a n s p o r t o w yc h z a n o t o w a ł a do tego, wg badanych, rosnące ceny
w ubiegłym roku spadek liczby realizo- paliw (26%), zbyt duże nasycenie rynku
wanych przewozów. Mimo że dla więk- (22%), duża liczba pustych przebiegów
szości przewoźników (42%) ten spadek (15,5%), ograniczony zasięg terytorialnie był znaczący – wyniósł od 5 do 15% ny (14,5%), rosnące opłaty drogowe
– to prognozy na przyszłość są bardziej (11%) i nieuczciwa konkurencja (10%).
pesymistyczne. Aż 45% przewoźników Tylko 17% firm uważa, że 2013 r. będzie
spodziewa się, że 2013 r. będzie jeszcze dla nich zdecydowanie lepszy, a 35%

spodziewa się, że sytuacja w branży się
nie zmieni.
Badanie zostało zrealizowane przez
firmę Pall-Ex Polska w okresie styczeń luty 2013 roku na grupie 90 firm transportowych z różnych regionów Polski.
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Skomplikowane zadania logistyczne mogą być
dziecinnie proste

ÔÔŹródło: Dachser

Jak zrealizować projekty logistyczne, które wydają się niemożliwe? Jak
dostarczyć w tym samym czasie produkty do sieci kilkuset dyskontów
na terenie całej Europy? Jak bezbłędnie i szybko skompletować zamówienie magazynowe obejmujące wiele różnych produktów? Realizacji
takich zleceń mogą podjąć się tylko najlepsi operatorzy logistyczni, dysponujący odpowiednimi możliwościami. Rynek detaliczny cały czas się
zmienia. Silna konkurencja oraz zmieniające się preferencje mają duży
wpływ na działalność i ofertę operatorów logistycznych, którzy starają
się jak najlepiej zaspokoić potrzeby rynku.
Obsługa logistyczna sieci handlowych
Aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów, sklepy prześcigają
się w ofertach specjalnych. Dlatego obecny model dystrybucji towarów w sieciach, np. dyskontowych, opiera się na okresowych ofertach,
z unikalnym asortymentem. Przed Świętami Wielkanocnymi sprzedawane są słodycze w ozdobnych opakowaniach, przed Dniem Dziecka
zabawki, w sezonie letnim zestawy plażowe, a w międzyczasie produkty do kuchni, do majsterkowania oraz różCzytaj dalej na
ne kolekcje odzieży.

DSV pomoże wyprodukować Mercedesy

ÔÔŹródło: DSV

Na początku roku Valmet Automotive podpisało kontrakt z DSV Road
Finland na kompleksową obsługę logistyczną na kierunku z Europy do
Finlandii. W ramach umowy, DSV zajmie się transportem części i komponentów z linii produkcyjnej do fabryki docelowej.
Valmet Automotive to firma wytwarzająca zarówno samochody (Finlandia), jak i komponenty do samochodów (Niemcy i Polska). Pod koniec
2012 roku Valmet Automotive zawarło 3 letni kontrakt na produkcję ponad 100,000 Mercedesów A klasy w fabryce w Uusikaupunki, Finladnia.
DSV natomiast, jako jedna z trzech wybranych firm logistycznych, będzie
zajmować się transportem elementów niezbędnych przy produkcji.

Logistyka
skandynawskich
kominków

ÔÔŹródło: Dachser

Każdy, kto spędził urlop w Skandynawii, zna charakterystyczny
styl matowych, czarnych kominków firmy Aduro. O to, aby kominki te mogły znaleźć się w domach na terenie całej Europy,
dba działający globalnie operator logistyczny – firma Dachser.
Kominki firmy Aduro produkowane są na Słowacji i Węgrzech.
Sprzedawane są w całej Europie, w sklepach z artykułami dla
majsterkowiczów takich jak Bauhaus, Hornbach i Leroy Merlin,
a także za pośrednictwem mniejszych sklepów specjalistycznych. Aby połączyć tak złożone kanały sprzedażowe, firma Aduro długo poszukiwała odpowiedniego partnera do zarządzania
logistyką. W 2010 roku zdecydowała się na nawiązanie współpracy z firmą Dachser.

GEFCO - w wydarzeniach na świecie

ÔÔŹródło: GEFCO, Foto: GEFCO

GEFCO rozszerza swoją obecność na indyjskim rynku dzięki współpracy
z Mercurio Pallia-FIAT.
Wraz z otwarciem 12-akrowego placu zdolnego pomieścić 2.000 samochodów, w Ranjangaon, Pune - Mercurio Pallia, członek Grupy GEFCO, umacnia swoją pozycję w sektorze logistyki 3PL na indyjskim rynku
i oferuje usługi o wartości dodanej w zarządzaniu składem samochodowym. Nowoczesny plac został zaprojektowany i zbudowany przez
Mercurio Pallia dla Fiat Group Automobiles India zgodnie ze wszystkimi
wymogami bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska grupy Fiat. Mercurio Pallia będzie zarządzać nowoczesnym, wysokiej jakości centrum
dystrybucji w oparciu o wieloletnią ekspertyzę GEFCO w zakresie logistyki dostaw dla sektora Automotive oraz zarządzania placem samochodowym, tak aby pomóc grupie FIAT osiągnąć założone cele wzrostu na
rynku indyjskim.
Plac jest wyposażony w betonowo-asfaltową powierzchnię składową, wydzieloną strefę załadunkową, instalację wodną odprowadzająca
wodę deszczową, oczyszczalnię ścieków oraz najwyższej klasy stanowisko PDI do szczegółowej kontroli jakości samochodów przed załadunkiem do dystrybucji mercato.

Rozbudowana sieć połączeń
W podjęciu tej decyzji pomogły dwa czynniki: wiedza firmy
Dachser na Słowacji na temat logistyki kontraktowej oraz węzeł
logistyczny Dachser Eurohub w Lozorno, nieopodal Bratysławy.
Stąd kominki szybko trafiają do każdego zakątka Europy. Słowacka platforma zapewnia optymalne połączenie, zwłaszcza z dynamicznie rozwijającymi się rynkami na wschodzie i południowym
wschodzie Europy. Henrik Hansen, dyrektor ds. logistyki w firmie
Aduro, nie kryje zadowolenia – „Zaopatrujemy szereg sklepów budowlanych, a zamówienia obejmują najczęściej od jednej do czterech palet. Dzięki swojej rozbudowanej ogólnoeuropejskiej sieci,
firma Dachser jest dla nas idealnym partnerem” – wyjaśnia.
Czytaj dalej na

Czytaj dalej na

Operatorzy logistyczni

27

DSV dostawcą roku General Motors

ÔÔŹródło: DSV

DSV zostało uhonorowane tytułem Dostawcy Roku 2012, przyznawanym
przez General Motors. XXI ceremonia Supplier of the Year odbyła się w połowie marca br. w Detroit, a DSV odebrało nagrodę od GM już po raz drugi.
DSV zarządza transportem dla General Motors na terenach Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Południowej Korei, Azji i Australii. Aby sprawnie operować na tak ogromnym terytorium, DSV założyło dwie centrale organizujące transport dla GM – jedną w Bremie (Niemcy), a drugą w Chicago (USA).
DSV odegrało bardzo ważną rolę w sukcesie naszej firmy w 2012 roku.
Na szczególne uznanie zasługują przede wszystkim wysoka jakość serwisu
oraz innowacyjne podejście do biznesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu
przyznania tej nagrody DSV, którego uznaliśmy za światowej klasy dostawcę
- powiedziała Grace Lieblein, Wiceprezes General Motors ds. Międzynarodowej Sieci Zakupów i Dostaw.

Czytaj dalej na

GEFCO Polska
w projekcie „Accordeon
Samodzielności”

ÔÔŹródło: GEFCO Polska

Nowa siedziba DHL
na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Płn.

ÔÔŹródło: DHL

DHL czołowa firma logistyczna
na świecie, ujawniła dziś lokalizację swojej największej siedziby dla operacji lądowych na
Bliskim Wschodzie i w Afryce Płn. w czasie oficjalnej ceremonii
na torze wyścigowym w Meydanie, zlokalizowanym zaledwie
kilka minut od centrum Dubaju.
Jednocześnie dla partnera DHL, MGE Middle East General Enterprise L.L.C., nowa siedziba stanowi inwestycję wartą 100 milionów AED i będzie służyć wzmocnieniu konkurencyjnej pozycji
DHL dzięki strategicznej lokalizacji, wykorzystaniu najnowszych
technologii i możliwości oraz dzięki najlepszemu procesowi obsługi; a wszystko to w jednej, nowoczesnej siedzibie.
Frank-Uwe Ungerer, Kierownik krajowy DHL Express UAE,
powiedział: „Nowa siedziba DHL Express w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest logistycznym krokiem milowym w rozwoju sieci DHL na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Płn. i jesteśmy dumni,
że współpracujemy z Meydan, aby uruchomić największą siedzibę
operacji lądowych w tym regionie. Podczas gdy gospodarka regionu wciąż wzmacnia się, nowa siedziba oznacza nie tylko kamień
milowy w rozwoju DHL, ale także w rozwoju Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od kiedy DHL rozpoczął (tutaj) swoją działalność
w 1976 r., nasz wzrost odzwierciedlał rozwój Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatnia inwestycja DHL pomoże w dalszej konsolidacji globalnej łączności Zjednoczonych Emiratów Arabskich
przez połączenie Bliskiego Wschodu z globalną siecią DHL na co
najmniej kolejne 20 lat, zapewniając w ten sposób ciągły rozwój,
dzięki krótszemu czasowi przewozu i dzięki niezawodności sieci. Ta
wyjątkowa inwestycja ugruntuje naszą pozycję lidera pod względem połączeń, wygody i oszczędności”.

GEFCO Polska zostało partnerem innowacyjnego projektu społecznego „Accordeon Samodzielności”, organizowanego wspólnie przez Fundację Accor oraz Fundację Dzieci Niczyje. Program,
który honorowym patronatem objął Minister Pracy i Polityki
Społecznej, skierowany jest do francuskich przedsiębiorstw
w Polsce. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w trudnej sytuacji życiowej w wejściu w aktywne życie zawodowe.
Projekt „Accordeon Samodzielnośći” to inicjatywa Fundacji Accor oraz
Fundacji Dzieci Niczyje, która poprzez program staży i szkoleń ma pomagać młodym ludziom pewnie wejść na rynek pracy w dziedzinach
związanych z usługami. Beneficjentami programu jest grupa 20 młodych osób, pomiędzy 18 a 21 rokiem życia. „Wsparcie młodych ludzi
będących w trudnej sytuacji życiowej w zaistnieniu na rynku pracy
i usamodzielnianiu się jest działaniem zapobiegającym społecznemu
wykluczeniu. – mówi Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Z radością przyjęliśmy inicjatywę Fundacji Accor, która ma na
celu ułatwienie startu na drodze kariery dzieciom, które z racji swoich
przeżyć nie mają takiej łatwości przystosowania się do warunków i wymogów panujących na rynku pracy, jak ich rówieśnicy. Beneficjenci
programu, to nasi podopieczni i całym sercem życzymy im sukcesów”.
Czytaj dalej na
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Cushman & Wakefield
firmą roku

ÔÔŹródło: First Public Relations

Firma Cushman & Wakefield została uznana za najlepszą firmę w kategorii „CEE Project Management Firm of the Year 2012” podczas ceremonii wręczenia nagród EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards, która odbyła się 21 lutego w Warszawie.
Międzynarodowe jury złożone z 40 profesjonalistów przyznało ten tytuł firmie Cushman & Wakefield za świadczenie najlepszych usług w zakresie zarządzania projektami
w Europie Środkowo-Wschodniej w 2012 r. Cushman & Wakefield pokonała innych finalistów ubiegających się o to wyróżnienie, w tym EC Harris, Gleeds oraz Mace.
Tomasz Daniecki, dyrektor działu zarządzania projektami firmy Cushman & Wakefield
w Polsce, powiedział: „Ta nagroda to wyraz najwyższego uznania. Potwierdza wiodącą
pozycję naszej firmy na rynku kompleksowych usług dla sektora handlowego w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej”.

Stabilny rynek
nieruchomości
komercyjnych w Polsce

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Zgodnie z raportem „Marketbeat Polska – Wiosna 2013”
przygotowanym przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, ubiegłoroczny wolumen transakcji najmu na rynku powierzchni biurowych świadczy o intensywnym rozwoju i wzroście znaczenia tego sektora w stosunku
do pozostałych segmentów nieruchomości komercyjnych.
W 2012 r. rozwój rynku nieruchomości handlowych był wolniejszy niż w latach ubiegłych. Inwestycyjny rynek magazynowy odnotował najwyższy w historii wynik pod względem
wolumenu transakcji.

MARKETBEAT

– Kondycja rynku inwestycyjnego nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2012 r. była
bardzo dobra, mimo słabnącego tempa wzrostu gospodarczego. Źródłem siły krajowego
rynku nieruchomości komercyjnych są jego
stabilność oraz płynność minimalizujące ryzyko wyjścia z inwestycji. Wolumen transakcji
zanotował najlepszy wynik od 2007 r., osiągając 2,8 mld EUR. Warto dodać, że w minionym
roku wartość transakcji w Polsce stanowiła
75% wolumenu wszystkich transakcji w Europie Środkowej – powiedział Wojciech Pisz,
Dyrektor Grupy Rynków Kapitałowych z firmy Cushman & Wakefield.
Rynek inwestycyjny
Wzorem ubiegłych lat największą wartość
miały transakcje przeprowadzone w sektorach handlowym i biurowym, odpowiednio 1,15 mld EUR oraz 1,09 mld EUR.
Najszybciej rozwijał się sektor magazynowy, którego wartość wzrosła w ostatnim
roku o ponad 180%, do 462 mln EUR,
głównie dzięki upłynnieniu znacznej czę-

RAPORT O RYNKU
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

WIOSNA 2013

Publikacja Cushman & Wakefield

ści ukończonych i skomercjalizowanych
obiektów dwóch największych deweloperów na rynku, Prologis oraz Panattoni. To
najlepszy wynik w historii inwestycji w ten
sektor w Polsce.
Czytaj dalej na
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Wzrost aktywnych kredytodawców w Europie

ÔÔŹródło: Genesis PR

Z najnowszych danych opublikowanych
w raporcie firmy Cushman & Wakefield
„Badanie europejskich rynków kredytowania nieruchomości 2013” (European Real Estate Lending Survery 2013)
wynika, że w minionych 12 miesiącach liczba aktywnych kredytodawców
wzrosła o 29%.

wpływających na rynek finansowy w bieżącym roku.

Wzrost aktywnych
kredytodawców o 29%
Wg raportu liczba aktywnych kredytodawców na rynkach europejskich oferujących pożyczki uprzywilejowane, w tym
o wydłużonym terminie spłaty, oraz finansowanie typu mezzanine zarówno
W sondażu wzięło udział 109 wiodących nowym firmom, jak i dotychczasowym
na świecie podmiotów finansujących klientom, wzrosła od pierwszego kwartatransakcje zakupu nieruchomości, które łu 2012 r. o 29%. Jednak wielu nadal konpoproszono o ocenę popytu na kredy- centruje się na najlepszych aktywach na
ty i wskazanie najważniejszych trendów głównych lub krajowych rynkach, a kry-

teria udzielania kredytów są wciąż dość
rygorystyczne i wybiórcze. Niektórzy
kredytodawcy biorą pod uwagę możliwość zaangażowania w inne rynki i sektory nieruchomości, ale żądają wówczas
znacznie wyższych prowizji.
Czytaj dalej na

Łódzki rynek biurowy
czeka na najemców

international
investment atlas
summary

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

2013

A Cushman & Wakefield Research Publication

Atlas inwestycji
międzynarodowych

ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Z najnowszego raportu firmy Cushman & Wakefield „Atlas inwestycji międzynarodowych” (International Investment Atlas) wynika, że w 2012 roku wartość globalnych
inwestycji w nieruchomości wzrosła o 6% do poziomu 929 mld USD (714 mld euro).

Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali
dane i trendy na rynku nieruchomości biurowych w Łodzi na koniec IV kw. 2012. Oto najważniejsze wnioski z raportu:
Popyt
W 2012 r. firmy wynajęły łącznie 27 700 mkw.
nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi.
Największe umowy najmu zawarły: Polkomtel
(2 700 mkw., Park Biznesu Teofilów I, nowa umowa), BRE Bank (2 125 mkw., Sterlinga Business
Center, nowa umowa), SWS BPO Poland (2 100
mkw., Green Horizon II, umowa przednajmu)
oraz Rule Financial (1 750 mkw., Sterlinga Business Center, rozszerzenie kontraktu). Analitycy
Jones Lang LaSalle spodziewają się, że w 2013
r. popyt utrzyma się na poziomie zbliżonym do
roku ubiegłego. Warto podkreślić, że dużym najemcom, ze szczególnym uwzględnieniem firm
z sektora usług dla biznesu, Łódź oferuje 5 opcji
najmu minimum 1 000 mkw. w istniejących budynkach oraz 3 w projektach, których oddanie
do użytku przewidziane jest na koniec tego
roku. Łącznie, najemcy mogą wybierać spośród
34 100 mkw. w ukończonych inwestycjach oraz
38 000 mkw. w budowanych obiektach.

Czytaj dalej na
W czwartym kwartale 2012 r., który był
trudnym rokiem na większości rynków, wolumeny inwestycji w nieruchomości gwałtownie wzrosły. Wskazuje to na początek
ożywienia i powrót zaufania inwestorów,
dzięki czemu wartość transakcji inwestycyjnych może wzrosnąć w bieżącym roku
o 14% i przekroczyć poziom 1 biliona USD
(815 mld euro) po raz pierwszy od 2007 r.
Według ekspertów firmy Cushman &
Wakefield do wzrostu aktywności inwe-

stycyjnej na świecie przyczynią się: rynki
Ameryki Północnej i Azji, zwiększone zainteresowanie nieruchomościami wśród
instytucji oraz zamożnych rodzin i inwestorów indywidualnych, a także rosnąca
podaż aktywów.
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Spadek popytu efektem spowolnienia
gospodarczego

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Spowolnienie gospodarcze skutkowało zmniejszeniem popytu, a także
wzrostem outsourcingu usług logistycznych. Deweloperzy w dalszym
ciągu unikali projektów spekulacyjnych co przyczyniło się do dalszego spadku wskaźnika pustostanów. Polsce przez długi czas udawało
się unikać skutków kryzysu strefy euro. Jednak w 2012 roku dynamika
wzrostu PKB spadła do 2,0%. z 4,3% w 2011 roku. W 2013 roku przewiduje się dalsze spowolnienie PKB do 1,5%. Sytuacja ekonomiczna miała
przełożenie na to, co działo się na rynku powierzchni magazynowych.
Najważniejszym miernikiem kondycji rynku jest wskaźnik popytu.
A ten w 2012 roku znacząco spadł. W sumie wynajęto 1,35 mln m2, z czego nowe umowy objęły 755 tys. m2. Wskaźniki te były niższe w porównaniu z 2011 rokiem o odpowiednio: 18% i 24%.

Czytaj dalej na

Propagowanie postaw proekologicznych

ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Firma Cushman & Wakefield rozpoczęła akcję proekologiczną wśród
najemców budynków biurowych, którymi zarządza. Stworzenie ekologicznego miejsca pracy nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi czy organizacyjnymi. Wystarczy zastosowanie kilku prostych rozwiązań i zmiana przyzwyczajeń pracowników. Pierwszego dnia wiosny
firma zorganizowała kolejną akcję zbierania elektroodpadów, tym razem
w biurowcu Metropolitan, we współpracy z firmą Stena Recycling.
„Pierwszy dzień wiosny to dobry czas na podjęcie działań proekologicznych, mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach biurowych. Pozwoli to zmniejszyć koszty funkcjonowania firm oraz zredukować
negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. W ramach akcji przygotowaliśmy „Zielony Przewodnik” dla kierowników biur, który zawiera
opis prostych rozwiązań prośrodowiskowych” – mówi Piotr Brzostek, kierownik ds. operacyjnych w dziale zarządzania nieruchomościami firmy
Cushman & Wakefield.

Fiege w Prologis Park
Hegyeshalom

Nie daj się
wpuścić w kanał

ÔÔŹródło: InpulsPR

Posadzka do warsztatu samochodowego, stacji serwisowej czy
myjni musi być odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Z uszkodzonego pojazdu często wylewa
się olej, płyn hamulcowy czy benzyna, które trudno usunąć.
Ważne jest również, aby podłoże nie poddawało się wpływowi
obciążeń dynamicznych – ciężarowi poruszających się pojazdów czy upadkowi narzędzi używanych przez mechanika.
Wysokiej jakości podłoga, to nie tylko kwestia większej trwałości
czy estetyki, ale przede wszystkim zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy. Dobrze zabezpieczona zapobiega bowiem pyleniu i wnikaniu cieczy. Dzięki temu pracownicy nie są narażeni na przebywanie
w szkodliwych warunkach. To również duża oszczędność – konserwacja czy wymiana są dużo rzadsze niż w przypadku gorszych
jakościowo rozwiązań. Przyjrzyjmy się zatem, co proponuje rynek.
Czytaj dalej na

Prologis oraz NBIM tworzą w Europie spółkę joint venture

ÔÔŹródło: Prologis

ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, inc. (nyse: pld), wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował o utworzeniu spółki joint
venture prologis european logistics partners sàrl
(pelp) - z kapitałem o wartości 2,4 miliarda euro
(3,1 miliarda usd) z norges bank investment management (nbim) - zarządcą norweskiego globalnego rządowego funduszu emerytalnego.
„Nasza długofalowa współpraca z norges
bank przynosi obopólne korzyści w perspektywie

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych
poinformował dzisiaj o przedłużeniu przez
Fiege – jednego z wiodących europejskich
dostawców usług logistycznych – umowy najmu 8 300 metrów kwadratowych powierzchni
w Budynku 1 Prologis Park Hegyeshalom oraz
o wynajęciu kolejnych 3 100 metrów kwadratowych. Tym samym firma zajęła całą pozostałą wolną powierzchnię w obiekcie.
Gergely Hepp, dyrektor zarządzający Fiege na Węgrzech, powiedział:
„Dzięki temu, że świadczone przez nas usługi zorientowane są na oferowanie zintegrowanych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw w różnych sektorach przemysłu, udało nam się nawiązać współpracę z kilkoma nowymi
klientami. Ponieważ jesteśmy zadowoleni z Prologis Park Hegyeshalom,
podjęliśmy decyzję o wynajęciu dodatkowej powierzchni. Ten wysokiej
jakości, strategicznie zlokalizowany obiekt doskonale spełnia nasze specyficzne wymagania [...]”.

inwestycyjnej mierzonej nie latami, lecz dekadami” - powiedział hamid r. moghadam, prezes
i ceo firmy prologis. „przedsięwzięcie to jest dowodem rosnącej siły europejskiego rynku nieruchomości logistycznych i podkreśla potencjał
inwestycyjny naszego portfolio”.

Czytaj dalej na

Czytaj dalej na

Infrastruktura

31

Prologis przedłuża Umowy
Najmu na Słowacji

ÔÔŹródło: Prologis, Foto: prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o przedłużeniu umów najmu z trzema klientami
na ponad 56 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w Prologis Park
Bratislava oraz Prologis Park Nove Mesto na Słowacji.
Podpisane umowy obejmują:
-25 300 metrów kwadratowych z wiodącą, globalną firmą spedycyjną i jednym z największych klientów Prologis na całym świecie w Budynku 1 na terenie Prologis Park Bratislava. Firma wynajmuje obecnie niemal 100 000 metrów kwadratowych powierzchni
w parkach Prologis na Słowacji.
-19 700 metrów kwadratowych z oferującą produkty elektroniczne na rynku detalicznym firmą NAY w Budynku 6 na terenie Prologis Park Bratislava.
-11 100 metrów kwadratowych w Budynku 2 na terenie Prologis Park Nove Mesto
z Raben Logistics, członkiem Grupy Raben na Słowacji. Raben wynajmuje łącznie 27
500 metrów kwadratowych w parkach Prologis na Słowacji.
Czytaj dalej na

Rośnie popyt na powierzchnie
we Wrocławiu i okolicach

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle publikuje raport „Wrocławski rynek powierzchni magazynowych”,
z którego wynika, że w 2012 roku Wrocław,
był jednym z dwóch (obok Polski Centralnej)
regionów, w których zaobserwowano wzrost
popytu rok do roku. W ramach nowych umów
wynajęto tu ponad 153 000 mkw. (wobec 130
000 w 2011 r.), co uplasowało wrocławski rynek
na trzecim miejscu w kraju. Większość nowego
popytu wygenerowali operatorzy logistyczni (33%) oraz firmy z branży motoryzacyjnej
(32%). Dodatkowo odnowiono umowy na
kolejne 58 000 mkw., co stanowiło 28% całkowitego popytu, który wyniósł łącznie 211 000
mkw. w analizowanym okresie.
Kluczowe atuty generujące zapotrzebowanie na magazyny w regionie Wrocławia to jego
strategiczna lokalizacja, duży rynek wewnętrzny (2,9 miliona mieszkańców w województwie
i 0,77 miliona w aglomeracji) oraz infrastruktura

transportowa, której jakość i skala dodatkowo
wzmocni się po otwarciu drogi ekspresowej
S8. Region jest również znaczącym ośrodkiem
przemysłowym; na terenie trzech stref ekonomicznych funkcjonują m.in. firmy z branży
FMCG, motoryzacyjnej, lotniczej i produkcyjnej.
Niższy współczynnik powierzchni
niewynajętej
Pod koniec IV kw. 2012 roku wolumen dostępnej
powierzchni wyniósł 58 000 mkw., co przełożyło
się na spadek wskaźnika pustostanów do 8,7%.
Rok

Kwartał

2012

Należy jednak zwrócić uwagę, że wolne są zwykle jedynie mniejsze moduły o powierzchni od
1 600 do 4 600 mkw. Firmy szukające większych
metraży powinny wziąć pod uwagę możliwość
zlecenia budowy obiektu szytego na miarę (BTS
– built-to-suit). Z analiz Jones Lang LaSalle wynika ponadto, że na rynku rozwija się również
format obiektów typu SBU (małe moduły magazynowe), które łączą funkcję składową i biurową.
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AXI IMMO doradza przy wynajmie w Gdańsku

ÔÔŹródło: AXI IMMO

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, pośredniczył w transakcji najmu powierzchni magazynowej przez firmę
Fine Logistics w parku dystrybucyjnym należącym do Panattoni Europe
w Gdańsku. Operator logistyczny wynajął 2 700 mkw. powierzchni magazynowej |i 143 mkw. powierzchni biurowej.
Fine Logistics świadczy usługi w zakresie spedycji i transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Firma działa na terenie Polski, Europy, jak i w wymiarze globalnym. Fine Logistics będzie dysponować
powierzchnią wcześniej wynajmowaną przez firmę Abra Sklepy Meblo-

powierzchnia m2

we. Operator logistyczny na nowej powierzchni magazynowej będzie
świadczył usług logistyczne na rzecz tej firmy.
Abra Sklepy Meblowe jest jednym z największych producentów mebli w Polsce. Firma posiada 82 sklepy, w 70 miastach w Polsce. Sieć dynamicznie rozwija się, m.in. buduje szeroką sieć franczyzową.
Nowy magazyn operacyjny firmy Fine Logistics należący do Panattoni Europe jest położony w pobliżu obwodnicy Trójmiasta, łączącej autostradę A1
z drogą krajową nr 7, ok. 500 m od planowanego węzła drogowego „Błonie”
na Trasie Sucharskiego, biegnącej z portu gdańskiego do obwodnicy południowej i autostrady A1.
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Nie bójmy się
nagrywania rozmów

ÔÔDaniel Kruczyński, dyrektor obsługi klienta Voice Contact Center, Grupa Outsourcing Experts

Jak wydłużyć
żywotność
kontenera?

Podczas kontaktu z telefonicznym biurem obsługi klienta standardem stało się już
ÔÔTomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA
pytanie czy zgadzamy się na nagrywanie rozmowy w trosce o jakość obsługi klienta.
Teraz firmy chcą iść krok dalej. Czy zapowiadana przez jeden z banków rejestracja W najnowszych modelach kontenerów
audio-wideo zapisu pracy doradców to powód do niepokoju?
stosuje się wiele rozwiązań technologicznych, mających na celu zwiększenie odNie jest tajemnicą, że wielu z nas nie nej przez jeden z banków. Kilka miesięcy porności tych platform transportowych
czyta umów lub robi to bardzo pobież- po podpisaniu umowy klienci alarmowali na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
nie. Zazwyczaj po prostu podpisujemy media, że zostali oszukani – skarżyli się na Ze względu na niezwykle nieprzyjazne
podsunięty formularz, wierząc na słowo sposób, w jaki produkt przedstawiali im środowisko, w którym kontenery przebyzapewnieniom sprzedawcy i kolorowym doradcy. W tym wypadku bank w trosce wają przez większość czasu eksploatacji,
materiałom marketingowym. Doradcy na o swoją reputację poszedł z nimi na ugonależy jednak przedsięwziąć dodatkowe
pytania klientów nie zawsze odpowiadają dę. W rezultacie produkt został wycofany
tak, jakby chcieliby autorzy unijnej dyrek- z oferty. Co jednak w sytuacji gdyby insty- starania, aby uchronić je przed różnego
rodzaju usterkami i awariami. Receptywy MiFID – z pełnym wyjaśnieniem me- tucja obstawała przy swoim?
chanizmu działania produktu lub usługi
tą jest regularne serwisowanie, które
i opisem wszelkich ryzyk.
pomaga utrzymać kontener w dobrej
Czytaj dalej na
Przykłady? Wystarczy przypomnieć nie
kondycji nawet o 15 lat dłużej i zapobiec
tak dawną historię „struktury” oferowajego szybkiemu złomowaniu.

Zmiany w prawie pracy
ÔÔKomentarz Marka Kowalskiego, eksperta PKPP Lewiatan

Związki Zawodowe NSZZ Solidarność domagają się radykalnych
zmian w ustawie prawo pracy. Podwyższenie płacy minimalnej,
likwidacja umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu
pracy czy obniżenie wieku emerytalnego – to postulaty, które
według Związków pomogą zmniejszyć bezrobocie w Polsce.
To, co dzieje się w ostatnich dniach na
polskiej scenie politycznej odnośnie walki z bezrobociem potwierdza potrzebę
zmian m.in. w ustawie Prawo zamówień
publicznych. Dostosowanie art. 144 PZP
– w obecnym brzmieniu zakazującego aktualizacji postanowień umowy w trakcie jej
trwania – do warunków uczciwego obrotu
gospodarczego, nienaruszającego „interesów w toku”, jest niezmiernie ważne dla
przedsiębiorców. Każda zmiana przepisów
prawnych, zwłaszcza w kontekście aktualizacji stawki składek ZUS i NFZ, podatku VAT
czy minimalnego wynagrodzenia, może
w rezultacie – chociażby ze względu na
wzrost kosztów zatrudniania, które nie były
uwzględnione w umowie o zamówienie publiczne i tym samym nie podlegają waloryzacji – prowadzić do kolejnych upadłości i pogłębiania strefy biedy wśród pracowników.
Niestety, większość żądań przedstawionych przez Związki Zawodowe i Przewodniczącego Dudę zmierzają do zwiększenia kosztów pracy. Forsowane postulaty – takie,
jak: objęcie stawką ZUS umów zleceń, ograniczenie umów o pracę na czas określony
czy podwyższenie najniższego wynagrodzenia – mogą przyczynić się do upadku wielu
małych i średnich przedsiębiorców. To właśnie oni najczęściej korzystają z tej formy
zatrudnienia, więc zmiana przepisów w rezultacie skutkować będzie pogłębieniem się
poziomu bezrobocia.
Czytaj dalej na
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Jak często trzeba serwisować
swoją flotę i czym kierować się
przy wyborze warsztatu?
Kontenery spędzają ponad 80% czasu
transportu na nieprzyjaznych dla stali
wodach mórz i oceanów, co sprawia, że
utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji
wcale nie jest łatwym zadaniem. Słona
woda, duże przeciążenia i uszkodzenia
mechaniczne powstałe podczas załadunku i rozładunku są najczęstszymi przyczynami usterek tych platform. Starsze
typy kontenerów – stanowiące większość
floty armatorów – są narażone na awarie
jeszcze częściej. Ich głównym wrogiem
jest korozja, której przy regularnej eksploatacji nie jest w stanie uniknąć żaden
kontener. Nawet nowoczesne lakiery
i powłoki antykorozyjne nie gwarantują
pełnej ochrony. Najczęściej kontenery
rdzewieją bowiem od spodu i na rogach,
z których powłoki lakiernicze łatwo oderwać manewrując dźwigami i sztaplarkami podczas przeładunku.
Co zrobić, aby pomóc swojemu
kontenerowi przetrwać w pracy
jak najdłużej?
Myśląc o utrzymaniu floty kontenerowej w nienagannym stanie właściciel
powinien przynajmniej raz w roku zlecić
wizytę każdego posiadanego kontenera
w specjalistycznym serwisie.
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