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Still na Transport Logistic w Monachium
ÔÔŹródło: InplusPR

Jednym z tegorocznych wystawcówmiędzynarodowych targów Transport Logistic w Monachium była inicjatywa Blue Competence, w ramach
której aktywnie działa firma STILL. Podczas wydarzenia położono nacisk
na zaprezentowanie najnowszych dokonań w dziedzinie rozwoju i stosowania alternatywnych systemów napędowych w wózkach widłowych.
Transport Logistic w Monachium to jedne z największych międzynarodowych targów branżowych, które z roku na rok przyciągają coraz
szersze grono wystawców i odbiorców związanych z logistyką, mobilnością, IT i zarządzaniem łańcuchem dostaw.
W tegorocznej, rekordowej edycji, która odbyła się w dniach
4–7 czerwca, wzięło udział aż 53 000 odwiedzających z całego świata.
WIĘCEJ NA

Z certyfikatem
po awans

ÔÔ Źródło: Antal International

Dla pracodawcy certyfikat jest dowodem kompetencji kandydata. Odpowiedni kurs otwiera drzwi do wyższego stanowiska
i wyższego wynagrodzenia. Lato to dobry moment na przemyślenie czy i jaki certyfikat jest nam potrzebny. Na ukończenie
niektórych trzeba poświęcić nawet kilka lat, wcześniej spełniając wyśrubowane kryteria, inne można zrobić w czasie wakacji.
• Korzyści, jakie mogą przynieść certyfikaty dla rozwoju kariery
• Rady, jak i kiedy podjąć decyzję o certyfikacji
• Najbardziej cenione certyfikaty na rynku pracy
Kiedy certyfikat otworzy nam drzwi?
Certyfikat w wielu przypadkach umożliwi zdobycie ciekawszych ofert pracy, z wyższym oferowanym wynagrodzeniem.
Koszty ich zdobycia kształtują się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czasami ten koszt pokrywają pracodawcy
oczekując jednak w zamian podpisania umowy lojalnościowej.
Ważne jest, aby decyzję o zaangażowaniu w rozwój kompetencji
podjąć świadomie licząc się z wszystkimi konsekwencjami.
„Certyfikaty nierzadko stanowią furtkę do objęcia stanowiska menedżerskiego lub przejścia do obszaru, w którym pracownik chciałby
się rozwijać. Uzyskanie dyplomu poświadczającego wiedzę wykraczającą poza tę potrzebną do wykonywania...”
WIĘCEJ NA
reklama

EFL z tytułem
Firmy Przyjaznej MŚP

ÔÔ Źródło: EFL

EFL znalazł się w gronie przedsiębiorstw wyróżnionych tytułem Firmy Przyjaznej
MŚP. Spółka realizując strategię „Więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych”, dostarcza
polskim przedsiębiorcom kompleksowe usługi finansowe. Uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 26 czerwca br. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.
Firma Przyjazna MŚP to projekt Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców, który ma
na celu promocję firm oferujących MŚP
najlepsze produkty i usługi. Tegoroczny laureat - EFL - wyróżnia się wzorową
współpracą z sektorem małych firm i mikroprzedsiębiorców.

EFL działa na polskim rynku od ponad
22 lat. Przez ten czas zdobyliśmy wiedzę
na temat potrzeb MŚP oraz zgromadziliśmy ogromne doświadczenie w obsłudze
firm z tego sektora.
WIĘCEJ NA
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Konferencja
„IT Logistic Tech Trends”

ÔÔ Źródło: Pureconferences

Pureconferences zaprasza do bezpłatnego udziału w konferencji„IT
Logistic Tech Trends”która odbędzie się 28 sierpnia 2013, w Warszawie. Tematyka wydarzenia będzie skoncentrowana na obecnych
oraz przyszłych trendach rozwiązań IT dla branży TSL. Natomiast
głównym celem spotkania, będzie identyfikacja wyzwań logistycznych, biorąc pod uwagę rozwój technologii informatycznych.
Podczas konferencji zostaną rozlosowane cenne nagrody!

Wydarzenie to, będzie doskonałym miejscem nabycia cennej wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie następujących zagadnień:
• SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw,
• WMS – systemy do zarządzania magazynem oraz zapasami,
• inteligentne systemy optymalizacji oraz monitoringu transportu,
• systemy informacji geograficznej,
• controlling logistyczny,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą,
WIĘCEJ NA

Tablet Samsung w promocji Sage i EFL za 1 zł
ÔÔŹródło: EFL

Sage i EFL od 1 lipca prowadzą wspólną promocję – klienci, którzy zdecydują się na leasing
Systemu Zarządzania Forte mogą otrzymać tablet Samsung GT-P5110 GALAXY za złotówkę.
Akcja promocyjna trwa do końca września br.
lub do wyczerpania zapasów promocyjnych
tabletów.
System Zarządzania Forte to zintegrowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie

przedsiębiorstwem, dedykowane średniej
wielkości przedsiębiorstwom. Od 1 lipca firmy
zainteresowane tym produktem mogą skorzystać z promocyjnego leasingu, obejmującego koszty licencji systemu, usług wdrożenia
oraz abonamentu na aktualizacje oprogramowania.
WIĘCEJ NA
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EMTOR z DIAMENTEM 2013
miesięcznika „FORBES”
ÔÔŹródło: Forbes; Emtor

Po raz siódmy redakcja miesięcznika „Forbes” we współpracy z wywiadownią BISNODE
(d.Dun and Bradstreet Poland) opracowała
ranking firm najszybciej zwiększających swoją
wartość. Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na
różnice w kategoriach bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy
handlowymi.
W tegorocznym zestawieniu pod uwagę zostały wzięte wyniki finansowe osiągnięte w latach 2009, 2010 i 2011. W wyniku tych analiz
zostało wyłonionych 1931 przedsiębiorstw
spełniających kryteria Forbesa, w tym:
• 184 w kategorii firm dużych (powyżej
250 mln przychodu)
• 511 w kategorii firm średnich (50–250 mln
przychodu)
• 1236 w kategorii firm małych (5–50 mln
przychodu).
Wszystkie firmy zamieszczone w zestawieniu są tegorocznymi laureatami i mają prawo posługiwać się tytułem Diament Forbesa
2013.
WIĘCEJ NA

DSV w czołówce firm TSL
ÔÔŹródło: DSV

– To wspaniałe uczucie, wiedzieć że udało nam
się utrzymać wynik w światowej czołówce za
pomocą zarówno wzrostu organicznego, jaki
i rozsądnej polityki nabywania mniejszych
firm. Zawsze skupialiśmy się przede wszystkim
na jakości obsługi, ale wielkość ma znaczenie
i wielu z naszych największych klientów, docenia fakt, że znajdujemy się w pierwszej dziesiątce firm TSL na świecie – mówi JensBjørn
Andersen, CEO Grupy DSV.
DSV uplasowało się na 6. miejscu w światowym rankingu magazynu „The Journal of Commerce”, stworzonego w oparciu o dochody za
2012 rok.Według magazynu „The Journal of
Commerce” średni procentowy wzrost rynku,
na którym działają firmy z pierwszej czterdziestki to 0,1 proc. za rok 2012. Amerykańskie firmy TSL mogą pochwalić się większym
dochodem niż europejskie, głównie przez
7,6 proc. spadek wartości Euro do Dolara. Wynik wzrostu DSV, który pozwolił firmie uplasować się w pierwszej 10. rankingu, wyniósł aż
2,75 proc.

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne
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Księgowość internetowa
się opłaca

ÔÔ Źródło: EFL

Współczesny przedsiębiorca wysoko ceni sobie narzędzia ułatwiające prowadzenie własnego biznesu, a zarazem korzystne z punktu widzenia finansów. EFL dzięki
współpracy z portalem wFirma.pl, zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania
z narzędzi finansowo – księgowych dostępnych online.Konkurencyjne wobec księgowości tradycyjnej rozwiązanie online, zwiększa komfort prowadzenia własnej firmy.

Dzięki rozpoczętej współpracy pomiędzy
EFL a portalem wFirma.pl przedsiębiorcy,
którzy podpiszą umowę z EFL, otrzymają
95% rabat na pierwszy* wybrany pakiet
księgowości online. W ramach wybranego panelu usług, klient będzie mógł
skorzystać z dodatkowych narzędzi, takich jak program do fakturowania czy
pakiet wspierający zarządzanie kadrami
i płacami. Zaletą platformy jest także stała
opieka merytoryczna, sprawowana przez
ekspertów księgowych. Mobilność usług

jest ogromnym plusem – z serwisu można korzystać w każdym miejscu i o każdej
porze, wystarczy komputer lub smartfon
i połączenie z Internetem. Internetowy
portal zapewnia bezpieczeństwo danych,
które są wprowadzane do systemu.
* Rabat przyznawany jest jednorazowo – na pierwszy wybrany pakiet księgowości online w wFirma.pl.

WIĘCEJ NA

UPS w CHORWACJI
ÔÔŹródło: UPS

Wraz z ponownym otwarciem drzwi przez UE
i oficjalnym rozszerzeniem Unii o Chorwację,
UPS (NYSE: UPS) poinformował o rozszerzeniu
portfela usług świadczonych z i do tego kraju,
tworząc tym samym jednolity portfel możliwości transportowych w 28 krajach członkowskich UE.
Wprowadzając nowe opcje wysyłkowe i inne
usługi dodatkowe, UPS oferuje klientom nadającym przesyłki z i do Chorwacji większą
elastyczność wyboru pomiędzy szybkością
dostarczenia przesyłki a jej kosztem, a także
skuteczniejszy dostęp do rynków globalnych.
Wraz z eliminacją barier handlowych procedury uległy standaryzacji, a przesyłki pomiędzy
Chorwacją a innymi krajami UE mogą być realizowane łatwiej, bez konieczności gromadzenia dodatkowej dokumentacji.
WIĘCEJ NA

E-commerce
na celowniku

ÔÔ Źródło: HIT – Kody Kreskowe

HIT-Kody Kreskowe i SDI Group zapraszają na konferencję poświęconą specyfice procesów logistycznych i możliwościom ich
usprawnień w wybranych sektorach dystrybucji, która odbędzie się 10 października w Centrum Szkoleniowym HIT-Kody
Kreskowe Suchy Las k. Poznania.

Organizatorzy na celowniku postawili branże: odzieżową (fashion), obuwniczą, komputerową i księgarską, bowiem obserwowane tam procesy logistyczne są do siebie zbliżone i wymagają
często podobnej infrastruktury, która zapewnia pożądaną jakość
obsługi logistycznej i szybkość działania.
Centrum wózków widłowych Toyoty otwarte
Konferencja skierowana jest do osób decyzyjnych odpowiaÔÔŹródło: Toyota
dających za procesy logistyczne i informatyczne w wyżej wy28 czerwca 2013 r. Toyota Material Handling Polska oficjalnie otworzyła mienionych branżach. Podczas konferencji omówiona zostanie
Centrum Sprzedaży Wózków Widłowych w siedzibie firmy w Jaktoro- specyfika procesów logistyki oraz możliwości i rozwiązania techwie pod Warszawą. Nowo otwarte Centrum ma na celu umożliwienie nologiczne, które mają bezpośredni wpływ na wyższą jakość
klientom zapoznania się bezpośrednio z ofertą wózków dostępnych do procesów magazynowych.
zakupu od ręki. Centrum Sprzedaży Wózków Widłowych to wydzielona
i oznaczona strefa, w której klienci zapoznają się i sprawdzają interesujące ich wózki widłowe.
Klienci mogą wybierać spośród ponad 1500 wózków dostępnych
z floty wózków używanych oraz wózków nowych, będących na stanie
magazynowym. Umowy i zamówienia klienci mogą podpisać od razu,
w specjalnie przygotowanym biurze, będącym częścią nowo otwartego
Centrum.
Centrum Sprzedaży Wózków Widłowych Toyota Material Handling
w Jaktorowie jest czynne w dni robocze od godziny 8:00 do 17:00. Na
wizyty w Centrum klienci mogą umawiać się osobiście, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.toyota-forklifts.pl albo
pod numerem infolinii 801 366 900.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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100 000 koszulek DHL Express

nc+ rozszerza kontrakt
z ArchiDoc

Setki uścisków rąk i tysiące uśmiechów, wszystkie w geście podziękowań, a do tego
ponad 100 tysięcy koszulek DHL Express z logo partnera – Formuły 1 – rozdanych
pod koniec czerwca br. W taki oto sposób kadra menedżerska DHL Express podziękowała wszystkim pracownikom oraz kurierom w Polsce i na całym świecie, za codzienną pracę i niezłomne zaangażowanie.

ÔÔŹródło: Outsourcing Experts

ÔÔ Źródło: DHL

Great WorkEveryone jest globalnym programem skierowanym do wszystkich
pracowników DHL Express, w ramach
którego w ostatnim tygodniu czerwca br.
we wszystkich lokalizacjach dywizji DHL
Express odbyły się spotkania najwyższej
kadry zarządzającej z pracownikami. Stały się one doskonałą okazją do wyrażenia

uznania i podziękowań całemu zespołowi
DHL Express. W czasie jednego tygodnia
w każdym kraju na świecie wręczono
wszystkim pracownikom i kurierom dywizji DHL Express ponad 100 tysięcy upominków i koszulek DHL F1.
WIĘCEJ NA

ArchiDoc – firma wchodząca w skład Grupy
Outsourcing Experts, jeden z największych
graczy na rynku zarządzania dokumentami
i outsourcingu procesów back-office – rozpoczął obsługę dokumentacji sprzedażowej
klientów platformy nc+, powstałej z połączenia dwóch liderów rynku telewizji cyfrowej –
CYFRY+ i platformy n. Właściciel platformy nc+
zdecydował się powierzyć realizację całości
obszaru back-office spółce ArchiDoc, która od
2010 roku obsługiwała w tym zakresie CYFRĘ+.
Umowa obejmuje obsługę korespondencji
abonenckiej i sprzedażowej operatora, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
W ramach współpracy ArchiDoc każdego miesiąca wykonuje blisko ćwierć miliona operacji
na kontach abonenckich nc+ i obsługuje kilkaset tysięcy dokumentów. – Ze względu na pozytywne doświadczenia ze współpracy spółki
CANAL+ Cyfrowy z ArchiDoc zdecydowaliśmy
się powierzyć temu partnerowi także obsługę
dokumentacji klientów platformy nc+ – powiedziała Agnieszka Furdal, dyrektor wsparcia
biznesu nc+.
WIĘCEJ NA

Siedmiolistne koniczynki
ÔÔŹródło: Siódemka

znańskiej. Ukończył studia podyplomowe
w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz uzyskał dyplom Executive Master
of Business Administration w Helsinki
School of Economics.
Prywatnie Dariusz Walczak jest żonaty,
ma dwójkę dzieci, z którymi spędza każdą
wolną chwilę.

Siódemka chętnie i aktywnie angażuje się
w działalność charytatywną oraz programy
społeczne i ekologiczne. Są to projekty zarówno z dużymi organizacjami, takimi jak Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Amnesty
International oraz mniejszymi podmiotami
użyteczności publicznej. W 2013 roku powstał
projekt pod nazwą Siedmiolistna Koniczynka,
w którym koncentrują się wszystkie aktywności Siódemki z szeroko pojętego CSR.
Zaangażowanie w projekty CSR jest od lat
wpisane w strategię firmy – mówi Marcin Kruszyński PR Manager Siódemka SA. Preferujemy
stałą współpracę z kilkoma wybranymi podmiotami, zamiast doraźnego angażowania
się w pomoc ad hoc.Jestem przekonany, że
tego typu strategia pozwala, np. w projektach,
w których niesiona jest faktycznapomoc potrzebującym, na bardziej efektywne wsparcie.
Jest to możliwe m.in. dzięki planowaniu działań w dłuższej perspektywie. Projekt Siedmiolistna Koniczynka pozwala na uczynienie ich
jeszcze bardziej celowymi.
Najbardziej znaną „siódemkową” aktywnością tego typu jest coroczny udział w licytacji...

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Dariusz Walczak Dyrektorem
Operacyjnym w PEKAES SA

ÔÔ Źródło: PEKAES

Doświadczony manager z ponad 20-letnim stażem w logistyce od 15 lipca 2013 r.
objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego PEKAES SA. Jako Dyrektor Operacyjny
w PEKAES Dariusz Walczak będzie współodpowiedzialny za wdrożenie strategii
rozwoju spółki oraz zapewnienie najwyższego standardu wykonania usług, które
firma oferuje swoim Klientom. To jedno z kluczowych stanowisk w strukturze organizacyjnej spółki.

„PEKAES to silna i nowoczesna firma spełniająca międzynarodowe standardy w swojej branży. Jesteśmy nastawieni na znaczący
rozwój na polskim rynku logistycznym. Aby
tego dokonać potrzeba nam doświadczonych ludzi o najwyższych standardach pracy. Jestem przekonany, że Dariusz Walczak
będzie skutecznie realizował ambitne cele
naszej organizacji” – mówi Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
Jest absolwentem Wydziału Maszyn
Roboczych i Pojazdów Politechniki Po-
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Polscy Klienci
w fabryce i muzeum
Manitou

ÔÔ Źródło: Marta Grzegrzułka, Manitou Polska Sp. z o.o.

W dniach 25–27 czerwca użytkownicy ładowarek teleskopowych Manitou odwiedzili fabrykę maszyn we francuskim Ancenis. Do atrakcji wyjazdu należały: zwiedzanie fabryki, centrum
logistycznego i muzeum maszyn Manitou, wizyta w lokalnej
winiarni oraz sam nocleg w miejscowym XIII-wiecznym chateau należącym do słynnych Zamków nad Loarą.

Pełna wrażeń wycieczka do siedziby marki Manitou w Ancenis
(Kraj Loary, zachodnia Francja) polskich użytkowników tych ładowarek teleskopowych odbyła się w dniach 25–27 czerwca
2013. Miejscowość Ancenis to nie tylko lokalizacja fabryki maszyn Manitou, ale również centrum logistycznego, biura filii francuskiej, czołowej siedziby Grupy Manitou oraz muzeum marki.
Podczas wizyty gościom towarzyszyli ich opiekunowie z sieci dealerskiej Manitou Polska oraz sam Marcel Braud – prezes zarządu
Grupy Manitou i wynalazca maszyn MANITOU.
Wycieczkę rozpoczęto od wysłuchania prezentacji o Grupie
Manitou i wizyty w zakładzie produkcyjnym. Było, co zwiedzać,
ponieważ fabryka o powierzchni 42 ha zatrudnia aktualnie około
1400 pracowników. Produkcja ładowarek teleskopowych...
WIĘCEJ NA

DB SchenkerLogistics
po raz 10. w akcji

ÔÔ Źródło: DB Schenker

Wg danych GUS ponad trzy miliony Polaków angażuje się
w wolontariat*.Wśród nich są pracownicy DB SchenkerLogistics, którzy zrealizowali w tym roku 24 projekty wolontariackie
w całej Polsce.Niedawno zakończyła się 10. jubileuszowa edycja programu wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania
w DB SchenkerLogistics”. W ciągu trzech miesięcy od kwietnia
do czerwca pracownicy operatora logistycznego zrealizowali
projekty związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem
na drodze.
„Nasz program wolontariatu pracowniczego to wiele działań na
terenie całej Polski, niemal wszędzie tam, gdzie są jednostki DB
SchenkerLogistics.” – mówi Beata Konecka, Marketing Manager
Schenker Sp. z o.o. „Nasi pracownicy realizują swoje pomysły na
projekty wolontariackie, wyszukują beneficjentów prowadzonych
działań i zapraszają do współpracy klientów i dostawców. Dzięki
temu, że pracownicy mogą sami decydować, w jaki sposób i komu
pomogą, chętniej wykazują się inicjatywą, są proaktywni i docierają do tych, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia” – dodaje
Beata Konecka.
* Źródło: Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym, 2011, Warszawa, GUS 2012.

WIĘCEJ NA

Ze świata branży
pocztowej

ÔÔ Źródło: InPost

Fiński operator pocztowy Itella zdecydował się na sprzedaż
swojej polskiej spółki pocztowej szwedzko-duńskiemu operatorowi pocztowemu PostNord. Spółki podpisały porozumienie
o przejęciu przez PostNord aktywów Itella Information Polska.
Nowa spółka zostanie dołączona do departamentu Postnord’sStralfors. PostNord, do którego należą Post Danmark i szwedki
Posten AB, zamierza w ten sposób wzmocnić swoją pozycję na
polskim rynku rozwiązań dla komunikacji. Itella Information
Polska dostarczyła w ubiegłym roku 60 milionów przesyłek.
Przejmowana firma ma swoją siedzibę w Warszawie i zatrudnia 50 pracowników.

Solideal ED Plus
w Tybecie

ÔÔ Źródło: Solideal

Dla uczczenia 20-lecia działalności w Chinach, Linde (Chiny)
Forklift Co, Ltd zorganizowała rajd wózka widłowego z Chengdu do Tybetu. Jako jeden z największych dostawców opon dla
Linde, ze względu na wieloletnią współpracę i wysokiej jakości opony, Camoplast Solideal został wybrany na jednego ze
sponsorów i dostawcę opony Solideal ED Plus na rajd Linde, do
wózka z przeciwwagą HT30 IC.

W dniu 23 maja 2013 r., po konferencji prasowej rozpoczęły
się uroczystości w Chengdu. Wózek Linde HT30 ruszył w rajd
z Chengdu trasą przechodzącą przez Ya’an, Kangding, Yajiang,
Litang i Batang, wjazd do Tybetu, Mangkang County, a następnie
ciągnącą się przez Bangda, Basu, Bomi i Lingzhi tak, by w sumie
„Polski rynek pocztowy i kurierski jest bardzo atrakcyjny dla zagra- przejechać przez 21 miast przed dotarciem do miejsca docelonicznych graczy. Nie dość, że silnie konkurują tu wszyscy kluczowi wego, Lhasa.
światowi kurierzy, to systematycznie wzrasta zainteresowanie naW południe, czołowy wózek widłowy HT30 IC...
szym krajem wśród największych, europejskich operatorów pocztoWIĘCEJ NA
wych. Już w ubiegłym roku Grupa Integer.pl sprzedała z sukcesem
swój biznes bezadresowy na rzecz Austrian Post. Oczekujemy, że
tendencja ta będzie się nasilać, dlatego jesteśmy zainteresowani
konsolidacją prywatnych firm pocztowych w Polsce” – komentuje Etykiety UPS z miejscem na reklamę
ÔÔŹródło: UPS
Rafał Brzoska.
Specjaliści DA Systems z Wielkiej Brytanii uruchomili nowe Wychodząc naprzeciw potrzebom swych klientów, UPS, jako pierwszy
oprogramowanie, które umożliwi jednogodzinne okno dostar- operator logistyczny w Polsce, stworzył możliwość umieszczania dodatczenia przesyłek. Firma z Buckinghamshire twierdzi, że oprogra- kowych treści na etykietach przesyłek. Dzięki temu rozwiązaniu klienci
mowanie NXPect zostało zaprojektowane, by zwiększyć ilość firmy, w tym szczególnie ci reprezentujący sektor e-commerce, zyskupierwszorazowych i punktualnych dostaw oraz obniżyć koniecz- ją dodatkową powierzchnię na działania promocyjne, na której mogą
ność ponownej dostawy. DA Systems przekonuje, że firmy ku- umieszczać swoje logotypy, hasła reklamowe, kody kreskowe czy inne
rierskie używające tego oprogramowania będą w stanie zagwa- elementy marketingowe.
Rozwiązanie to, nazywane z języka angielskiego „customizablelarantować okno przesyłkowe trwające od 15 minut do 4 godzin.
bels”,
jest dostępne bezpłatnie w programie UPS WorldShip (oprograSystem pozwala na przesłanie powiadomienia SMS lub e-mail
mowanie
działające w systemie Windows, które umożliwia łatwe przebezpośrednio do klienta, oferując możliwość wyboru korzysttwarzanie
przesyłek, zgodnie z przepisami i przy zredukowaniu liczby
niejszego okna przesyłki lub dostarczenia na inny, wskazany
kosztowych
błędów). Pozwala ono nie tylko, jak to było dotychczas, na
adres. Pilotaż programu pozwala szacować, że wzrost doręczeń
tworzenie,
edytowanie,
usuwanie i drukowanie...
w ciągu godziny wyniesie 12%.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Logistycy i inżynierowie - najbardziej mobilni
na rynku
ÔÔŹródło: Antal International

Coraz częściej o doświadczonych specjalistów i menedżerów pracodawcy muszą zawalczyć. Ci najbardziej oblegani pracownicy są zadowoleni z obecnych prac. Otrzymują ponad kilka zaproszeń do procesów
rekrutacyjnych rocznie i nie muszą na własną rękę poszukiwać nowego
zatrudnienia, a jedynie wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę. Jednak coraz większego znaczenia nabiera gotowość do relokacji.
Antal International opublikował wyniki 3. edycji badania „Aktywność
specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. Wyniki wskazują, że choć
w Polsce jest wielu wykwalifikowanych, niebojących się zmiany czy relokacji ekspertów, to aby ich pozyskać, pracodawcy muszą składać oferty coraz bardziej atrakcyjne i przemyślane.
WIĘCEJ NA
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Największy
kontrakt
PanatToni dla
Castoramy

ÔÔ Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce wystartował
z największą budową na rynku od początku roku. Jest nią realizacja magazynu centralnego dla Castorama Polska
o powierzchni 50 000 m². Nowy obiekt
będzie należeć do największych na rynku
i powstanie w Strykowie - strategicznej
lokalizacji dewelopera.
Castorama Polska, największa sieć w kraju
hipermarketów budowlano-dekoracyjnych tzw. sektora DIY,, należąca do angielskiego koncernu Kingfisher, realizuje
swoje zapowiedzi intensywnego rozwoju
i ekspansji. Wynikiem tego będzie inwestycja w Strykowie o łącznej powierzchni
50 000 m² , której deweloperem jest Panattoni Europe. Obiekt posłuży najemcy za nowoczesne centrum logistyczne,
którego hala magazynowa wyniesie aż
ok. 49 220 m² i będzie dopasowana do
potrzeb efektywnego zarządzania różnorodnymi źródłami zaopatrzenia. Pozostała
część ponad 780 m² przeznaczona zostanie na nowoczesną powierzchnię biurową. W transakcji pośredniczyła agencja
nieruchomości Colliers International.
Inwestycja Panattoni Europe dla Castorama Polska jest największą w sektorze nieruchomości magazynowych od
początku 2013 r. i jednocześnie mieści
się w ścisłej czołówce powierzchni bijących rekordy. Należą do nich: 80 000 m²
łącznej powierzchni realizacji dla Hennes
&Mauritz Sp. z o.o.; obiekt dedykowany
Tesco z 57 000 m², a także centrum logistyczne dla Leroy Merlin o powierzchni
56 000 m² . Każde z nich zrealizowane
zostało przez Panattoni Europe, dla którego kontrakt z Castorama Polska jest
kolejną wielkopowierzchniową umową
najmu w dla branży DIY. Planowane zakończenie inwestycji przypada na I kwartał 2014 roku.
Zdaniem Roberta Dobrzyckiego, Partnera Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią Panattoni Europe: „To bardzo ważna transakcja zarówno dla nas, jak
i dla rynku. Pokazuje możliwości rozwoju
nie tylko branży deweloperskiej, ale również
ogromne starania i wkład Castorama Pol-

Mobilift International jest członkiem holenderskiej
Grupy Peinemann, która od ponad 55 lat
jest wiodącą na świecie ﬁrmą w transporcie
poziomym i pionowym. Dzięki naszej ﬂocie
wynajmu zawsze znajdziemy sprzęt
odpowiadający Państwa potrzebom.

Mobilift Twój Partner w Biznesie

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

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

www.mobilift.pl
ska w rozkwit segmentu DIY w kraju”. Dodaje też: „Obiekt dla Castorama Polska to kolejna olbrzymia realizacja Panattoni Europe
na rynku. Powstanie w Strykowie - strategicznej dla nas i naszych klientów lokalizacji, będącej hubem - jednym z największych
centrów dystrybucyjnych Panattoni z wybudowaną i wynajętą powierzchnią ponad
100 000 m²”.
Jak powiedział Dariusz Barszczewski,
dyrektor Logistyki Castorama Polska:
„Jako największa sieć sklepów DIY w Polsce, Castorama musi mieć centrum logistyczne dopasowane do swoich potrzeb.
Jest to ważny element wynikający z naszej
strategii handlowej, która zakłada efek-

Bilans

tywne zarządzanie różnorodnymi źródłami
zaopatrzenia oraz stałe zwiększanie doskonałości operacyjnej naszych sklepów.
Centrum w Strykowie zapewni nam optymalizację kosztów magazynowania oraz
transportu w łańcuchu dostaw. Z punktu
widzenia naszych Klientów dodatkowo
wzmocni bieżącą dostępność naszej szerokiej gamy produktów, zawsze w najlepszych cenach”.
WIĘCEJ NA
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Czerwcowy Top 4
wózków widłowych

Top 4 baterii
trakcyjnych w czerwcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

ÔÔ Źródło: Redakcja

Nadal jest widoczna dominacja wózków czołowych, najliczniejszej grupy produktowej na rynku. Dwie firmy podzieliły się sukcesem , ten jedyny w swoim rodzaju plebiscyt zainteresowania
ofertami, jest rozpoznawalny w sieci, zaczyna nabierać właściwego sobie znaczenia, liczba 1968 „wejść” w oferty wózków widłowych jest bardzo znacząca i jak zostało stwierdzone powyżej,
jest znakiem na powrót na ścieżkę wzrostu.
W czerwcu pierwsza czwórka ofert była następująca:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 czerwca, uplasowała się oferta Wózek Still RX 20-15do chłodni, z ilością 84 „wejść”
w ofertę.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4 maja, jest oferta Nowoczesny wózek Nissan DX 15, która zanotowała 76 „wejść”.
3. Na trzecim miejscu w rankingu, uplasowała się oferta „Still
serii GX” z ilością 74 „wejść” w ofertę.
4. Czwarte miejsce z liczną 66 „wejść” zajęła oferta Ekologiczna seria Nissan DX. Nowa seria wózków spalinowych Nissana
jest odpowiedzią na oczekiwania rynku w zakresie osiągów
oraz dbałości o środowisko naturalne.

W czerwcowym rankingu Top 4 kolejność był anastepująca:
1. Na pierwszym miejscu i największym zainteresowaniem na
portalu log4.pl wśród baterii trakcyjnych cieszyła się oferta
Bateria Liberator Silver EXIDE, która zanotowała 184„wejścia”.
2. Drugą pozycję w rankingu Top 4 zajmuje Bateria Liberator Gold
EXIDE z wynikiem 96 wejść” w ofertę publikowaną na portalu.
3. Na trzeciej pozycji w czerwcu w rankingu Top 4 zajęła oferta
Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA z wynikiem 78 „wejść”.
4. Czwarte miejsce zajmuje Bateria Hawker Evolution z ilością
77 „wejść” w ofertę.
Patrząc na dane statystyczne, widać wyraźnie, żerynek baterii
jest bardzo silnie powiązany z rynkiem wózków widłowych. Zainteresowanie wózkami magazynowymi do prac przeładunkowych
i transportu wewnętrznego w magazynach i sieciach handlowych
w czerwcu również było rekordowe.Rosnący rynek elektrycznych
wózków widłowych, zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne
źródło napędu, ochrona środowiska to nie tylko moda to również
kalkulacja na przyszłość. Nowoczesne technologie zapewniają
coraz większa efektywność i sprawność baterii trakcyjnych, to
wbrew pozorom bardzo trwałe a jednocześnie wrażliwe urządzenia, których jakość jest gwarantem długiej eksploatacji.

Po spadkach w poprzednich miesiącach, czerwiec zanotował
największy jak dotąd wynik, 8285 „wejść” w publikowane
oferty na portalu to rekordowy wynik, w skromnej historii portalu. To znaczące ożywienie przełożyło się na wszystkie grupy
produktowe, co jest zrozumiałym zjawiskiem. Wózki widłowe
na portalu, zanotowały znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając najwyższy wynik. Oznacza to
odwrócenie spadkowego trendu i powrót na ścieżkę wzrostu,
chociaż przed nami wakacyjny okres, który nie najlepiej dotąd
wypadał. Wyniki te, potwierdzają spostrzeżenia firm, które
również zauważyły zwiększone zainteresowanie ofertami,
chociaż jeszcze wzrost zapytań, nie przekłada się na zamówienia, jest to mimo wszystko, dobry znak.

Kolejny miesiąc wzrostu zainteresowania ofertami baterii
trakcyjnych,1752 „wejścia” w czerwcu to nowy rekord.Top 4, to
ranking zainteresowania ofertami mierzone tzw. „klikalnością”
– wejściami na strony ofertproduktów publikowanych na portalu. Rynek baterii trakcyjnych jest trudnym rynkiem, nowości
nie pojawiają się tak często, jak w innych obszarach gospodarki. Zainteresowanie bateriami trakcyjnymi, to czysta kalkulacja
i racjonalny dobór sprzętu do prac transportowych w magazynie, dlatego dobór odpowiedniej baterii ma znaczenie. Odwiedzający portal internauci, poszukujący odpowiedniego dla
siebie urządzenia spędzają coraz więcej czasu na stronie.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Rynek handlowy w Polsce –
II kw. 2013

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych na koniec II kw. 2013 r. oraz zaprezentowali trendy i prognozy
rozwoju na nadchodzące miesiące. Aktywność deweloperów pozostaje wysoka. Ponad 730 000 m kw. nowej powierzchni handlowej jest w budowie, z czego ponad
370 000 m kw. ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku (łącznie 500 000 m kw.
nowej powierzchni w całym 2013).
Po wyraźnym zainteresowaniu w ubiegłym roku małymi miastami, obecnie uwaga deweloperów skupia się ponownie na głównych rynkach.Intensywnie rozwijają się centra
typu convenience, a szczególne zapotrzebowanie na tego typu obiekty można zaobserwować na terenach podmiejskich.
Podaż: szereg nowych projektów w planach i realizacji
Ok. 130 000 m kw. nowej podaży wzbogaciło rynek w pierwszej połowie 2013 r.,
z czego 74 500 m kw. (w czterech nowych i trzech rozbudowanych obiektach) przypadło na II kw. W efekcie podaż centrów handlowych w Polsce wzrosła do 8 130 000 m kw.,
a liczba centrów handlowych do 353. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej (wszystkie formaty wliczając centra handlowe, parki handlowe czy centra wyprzedażowe) w Polsce wyniosła 11 300 000 m kw. powierzchni najmu.
Obiekty, które powstały w II kw. 2013 to: Galeria Solna (30 000 m kw.) w Inowrocławiu,
Galeria Mallwowa (11 000 m kw.) w Skórzewie k. Poznania, Galeria Podkowa (8000 m kw.)
w Podkowie Leśnej k. Warszawy oraz Galeria Zabrze (6500 m kw.) w Zabrzu.
WIĘCEJ NA

Wzrost wolumenu transakcji
inwestycyjnych
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Według danych międzynarodowej firmy doradczejCushman& Wakefield w drugim kwartale 2013 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy
Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz
na Słowacji i Węgrzech) wyniosła 631 mln euro,
czyli więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Od początku roku zainwestowano
w Europie Środkowej ok. 1,73 mld euro, co
oznacza wzrost o 24% w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r. (52 transakcje zostały
zamknięte w porównaniu z 31 transakcjami
w pierwszym półroczu 2012 r.). Zważywszy na
znaczny wolumen transakcji na zaawansowanym etapie, które nie zostały jeszcze sfinalizowane, wartość obrotów za cały rok może przekroczyć ubiegłoroczną.
Charles Taylor, Partner Zarządzający w firmie
Cushman& Wakefield w Polsce, powiedział:
„Poziom aktywności na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowej w pierwszej połowie
2013 r. był zgodny z oczekiwaniami przy dominującej pozycji Polski (w pierwszym półroczu
2013 wartość transakcji inwestycyjnych...
WIĘCEJ NA

Top 4 opon do wózków widłowych w czerwcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Od początku roku systematycznie rośnie zainteresowanie oponami do wózków widłowych, które są bardzo ważnym osprzętem eksploatacyjnym odgrywającym istotną rolę w bezpieczeństwie eksploatacyjnym i kształtowaniu kosztów. Ranking
Top 4, to jedyne takie zestawienie na rynku logistycznym, które pokazuje pewne trendy na rynku, jeżeli chodzi o użytkowników portalu, to zestawienie, jest coraz wyżej notowane na
stronach przeglądarek. Dane z portalu potwierdzają, że klienci
coraz staranniej chcą dobrać wyposażenie czy produkty eksploatacyjne. Czerwiec jest miesiącem, w którym czynione są
przygotowania do wakacji, tym bardziej cieszy systematyczny
wzrost zainteresowania ofertami opon do wózków widłowych.

Widać, jak zmienia się zapotrzebowanie rynku na opony, zestawienie pokazuje, że internauci poszukują opon, o różnych
charakterystykach. To zróżnicowanie, pozwala przypuszczać, że
klienci dokładniej się przyglądają prezentowanym ofertom. Rośnie liczba ofert opon do wózków widłowych na portalu, wprawdzie, są tylko dwie marki opon, jednak firmy te posiadają bardzo
szeroki wachlarz produktów.
WIĘCEJ NA

Kolejny miesiąc, kolejne dane i zestawienie, które przedstawia
się następująco:
1. W czerwcu pierwsze miejsce w rankingu Top 4 opon do wózków widłowych zajęła oferta Opona ContiRV20 z głębokim
bieżnikiem, która zanotowała 65 „wejść”.
2. Drugie miejsce zajęła oferta Oferta opaski Solideal Grey NM
w rankingu Top 4 z wynikiem 62 „wejść” w ofertę.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to oferta opony Conti RV20
Velocity, której oferta zarejestrowała 61 „wejść”.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta opony antypoślizgowe „Superelastyczna opona Solideal MAG2 SolidAir”
z liczbą 52 „wejść” na stronę oferty.
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Wyniki UPS za II kwartał 2013 r.

Poprawa wyników
w drugim kwartale
2013

ÔÔŹródło: UPS

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Pozytywna tendencja w pierwszych trzech miesiącach roku, nabrała jeszcze większego rozpędu w drugim kwartale 2013 roku.
W porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim
Grupa Kuehne + Nagel osiągnęła 8,1 procentowy wzrost
w EBT. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obroty wzrosły
o 3,3 procent do wysokości 10,394 milionów CHF, a zysk brutto o 2,6 procent i wyniósł 3,112 miliona CHF. Wynik operacyjny
EBITA wzrósł do 466 milionów, a EBT do 371 milionów CHF. Zysk
netto wyniósł 289 milionów CHF (2012: 214 milionów CHF).

Spedycja morska
Po silnym okresie wzrostów przewożonych wolumenów
w kwietniu 2013 roku, pojawiło się umiarkowanie w kolejnych
dwóch miesiącach. Ogólnie oceniając sytuację, Kuehne + Nagel zanotowało wzrost przewożonych kontenerów o 3 procent
w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku. W szczególności, firma osiągnęła dobre wyniki w wymianie wewnątrz Europy i Azji.
Stagnację wolumenów zanotowano na kierunku Azja – Europa,
podczas gdy, w przeciwieństwie do tendencji rynkowych, osiągnięto spore wzrosty na szlakach transatlantyckich.

W dniu wczorajszym (23 lipca)spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała nowe informacje dotyczące wyników za II kw. 2013 r. Na poziomie
łącznych przychodów ze sprzedaży odnotowano wzrost o 1,2% dzięki
zwiększeniu dziennej liczby przesyłek międzynarodowych oraz dziennej liczby przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych o odpowiednio 5% i 1,9%. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,13 USD, co oznacza
niewielki spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Jak wcześniej informowano, UPS prognozuje, że skorygowany rozwodniony zysk na akcję za cały 2013 r. ukształtuje się w przedziale pomiędzy 4,65 a 4,85 USD, w porównaniu z 4,53 USD za poprzedni rok.
Spółka przewiduje, że zysk na akcję w drugiej połowie roku wzrośnie
o 4% do 13%.
„Uwarunkowania rynkowe oraz preferencje nadawców odcisnęły wyraźne piętno na działalności spedycyjnej i międzynarodowej naszej
spółki – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. –
Obecnie UPS dostosowuje swoje działania do realiów rynkowych po to,
aby w drugim półroczu wypracować dobre wyniki.

WIĘCEJ NA

Firmy chcą inwestować
ÔÔŹródło: EFL

Przedstawiciele sektora MŚP zamierzają inwestować i rozwijać prowadzony biznes. Oznaki
ożywienia widoczne są również na rynku leasingu. Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) sfinansowały w 1. połowie
2013 r. aktywa o wartości prawie 16 mld PLN*,
notując tym samym 5,5 proc. wzrost. Natomiast EFL zwiększył obroty o niemal 12 proc.

WIĘCEJ NA

I połowa roku w branży
Wartość sfinansowanych przez firmy z branży leasingowej aktywów w I półroczu 2013 r.
wyniosła łącznie prawie 16 mld PLN. Porównując wynik z tym samym okresem ubiegłego roku, rynek wzrósł o 5,5 proc. W segmencie ruchomości sfinansowano aktywa za
kwotę 15,06 mld PLN – osiągając wynik lepszy
o 2,4 proc., natomiast na rynku nieruchomości –
za kwotę 0,88 mld PLN, wzrastając o 115,2 proc.

Największy udział w wypracowanym wzroście rynku ruchomości miał segment leasingu
pojazdów. W branży tej odnotowano wzrost
finansowania o 7,3 proc. W strukturze sfinansowanych ruchomości pojazdy stanowiły 60
proc. rynku. W szczególności wzrost najwyraźniej zaznaczył się w branży pojazdów osobowych i dostawczych (+9,1 proc.)...
WIĘCEJ NA

Top 4 przenośników w czerwcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Oferty przenośników publikowane na portalu cieszą się coraz większym zainteresowaniem internautów. Dane te pokazują, że potrzeby klientów poszukujących określonych
produktów w internecie nie są jednorodne ani stałe. Przenośniki to ważny element
wyposażenia magazynu, a już na pewno centrów dystrybucji, gdzie automatyzacja
procesów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu zagościła na dobre. W czerwcu
„kliknięto” 306 razy w oferty przenośników, po majowym „tąpnięciu” nastąpił wzrost.
Pierwsza czwórka w notowaniu Top 4 przenośników w czerwcu prezentuje się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Przenośnik UNI-FLEX™UFP/ROS/0600/07.50” z ilością 36
„wejść”.

4. Oferta „Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, zajęła czwartą pozycję w rankingu Top 4, notując
liczbę 33 „wejścia” w ofertę.
Top 4 jest pierwszym krokiem do gromadzenia wiedzy o rynku przenośników
w oparciu o dane, które są odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi
2. Drugie miejsce w notowaniu Top produktami. Systematyczne zbieranie in4 przenośników zajęła oferta „Gra- formacji o przenośnikach, pozwoli na
witacyjne elastyczne przenośniki UNI- głębsze analizy, które określą struktury
-FLEX™” z ilością 35 „wejść”.
i preferencje użytkowników, tego stosun3. Na trzeciej pozycji w Top 4 przenośni- kowo młodego rynku.
ków jest oferta „Elastyczny przenośnik”
WIĘCEJ NA
z liczbą 35 „wejść” w ofertę.
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Top 4 regałów
magazynowych
w czerwcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Sięgnij po e-Fakturę!

ÔÔ Źródło: EFL

Powrót tej grupy produktowej na „ścieżkę wzrostu” jest bardzo
wymowny – w czerwcu zanotowano 1798 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań. Ranking Top 4 publikowanych
ofert na portalu to ciągle nowa jakość na rynku, niemająca odpowiednika. Oferty regałów magazynowych publikowane na portalu log4.pl po raz pierwszy stają się przedmiotem badań i analiz
pozwalających na określenie trendów rynkowych. Wiele tych
danych pokrywa się z danymi gospodarczymi, które pojawiają
się w publikacjach oficjalnych instytucji, a to sprawia, że to, co
notowane jest na portalu, odzwierciedla zachowania na rynku.

Codziennie powstaje wiele elektronicznych narzędzi, ułatwiających nasze funkcjonowanie czy prowadzenie firmy. Wydawałoby się, że e-Faktury są w awangardzie, jednak jak pokazują
badania aż 85%. Polaków wciąż otrzymuje papierowe dokumenty. Jak ich przekonać do zmiany przyzwyczajeń? EFL podpowiada, jakie korzyści wynikają z e-Faktury dla konsumentów oraz właścicieli firm.

Opinie na temat elektronicznych faktur
Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Konfederacji Lewiatan1 wskazują że niemal 88%. Polaków słyszało o e-Fakturze.
Wiedza ta jest jednak pobieżna. Mimo deklaracji znajomości narzędzia aż 85%. Polaków wciąż otrzymuje faktury w wersji papierowej.
Z badania wynika również, że z powiadomień o płatnościach za
pomocą faktur elektronicznych korzysta ok. 42% ankietowanych.
Osoby sięgające po to narzędzie w większości są z niego zadowoW czerwcu ranking Top 4 regałów magazynowych prezentował lone (92%). Warto więc zastanowić się, jakie są plusy korzystania
się następująco:
z elektronicznych faktur i dla Kowalskiego, i dla firmy.
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 regałów jest oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90”, z ilością 98 „wejść” Jakie korzyści z e-Faktury dla konsumenta?
w ofertę.
e-Faktura to wygodny i bezpieczny elektroniczny dokument
2. Drugie miejsce zajęła oferta „Systemy regałów paletowych służący do płatności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra FiSTOW Pal Rack®” z ilością 62 „wejść” na stronę oferty.
nansów2 ma taką samą wartość prawną jak dokument w formie
3. Trzecie miejsce w Top 4, zajmuje oferta Regał półkowy Midi papierowej. Korzystnie z e-Faktury minimalizuje ryzyko utraty
Rack®, z ilością 59 „wejść”.
lub zgubienia dokumentu. Dodatkowo, zapewniona jest sku4. Oferta „Regał wspornikowy STORAX” zajęła czwartą pozycję teczniejsza ochrona danych osobowych, jak również krótszy
w Top 4 z wynikiem 57 „wejść” w ofertę.
czas oczekiwania na wystawienie rachunku.
W poprzednim miesiącu internauci celowali w systemy półko1)
Badania opinii publicznej na zlecenie Konfederacji Lewiatan zrealizował TNS
we, stosowane najczęściej w systemach dystrybucji lekkich to- OBOP
w dniach 18-22 kwietnia 2013 r.
2)
warów. Czerwiec przynosi nieco inne rozstrzygnięcia, świadczy
Rozporządzenia Ministra Finansów Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 r. oraz
to o poruszeniu na rynku, na co wskazuje rekordowa ilość wejść. z 20 grudnia 2012 r.
Porównując rok do roku, widać wyraźnie, że obecny rok dla branWIĘCEJ NA
ży regałów jest bardzo udany, po małym „tąpnięciu” w maju, następuje znaczący wzrost zainteresowania ofertami. Jak na czerwiec, to wyniki są więcej niż zadowalające, firmy działają w nieco
inne rzeczywistości, w fazie permanentnego odchudzania kosz- Dachser DIY Logistics w Polsce – świetne
wyniki w eksporcie
tów, co ma również przełożenie na nowe inwestycje.
WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: Dachser

Polska komórka DIY Logistics osiągnęła w 2012 roku 200% wzrost drobnicowych przesyłek eksportowych, zajmując 3 pozycję w zestawieniu
kilkunastu europejskich krajów, w których Dachser świadczy usługi. Tak
duże zainteresowanie usługąDachser DIY Logistics, kierowaną do dostawców marketów budowlanych oraz typu dom i ogród, związane jest
z ekspansją polskich eksporterów.
Mimo stagnacji gospodarczej w Europie,polski eksport cały czas jest
w dobrej formie. Dzieje się tak dzięki dobrej kondycji gospodarki niemieckiej, gdzie polscy przedsiębiorcy wysyłają ¼ całego eksportu, oraz
rosnącej popularności handlu z krajami WNP, które również coraz chętniej kupują polskie produkty. Dobre wyniki odnotowuje tutaj sektor DIY,
czyli artykuły sprzedawane w marketach budowlanych i sklepach dla
majsterkowiczów.
„Polscy dostawcy szukają nowych rynków zbytu. Jest to niezbędny element dalszego ich rozwoju” – mówi Juliusz Pakuński, project manager
usługi Dachser DIY Logistics w Polsce. Ekspansja nie dotyczy tylko krajów, gdzie branża DIY jest najbardziej rozwinięta takich jak Niemcy
i Francja, ale praktycznie całej Europy.
WIĘCEJ NA
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Nagroda dla Systemu
Ostrzegawczego SpotMe®

ÔÔ Źródło: Toyota

Toyota Material Handling Europe (TMHE) otrzymała Nagrodę Innowacyjności 2013
w kategorii Magazynowanie i Dystrybucja podczas francuskich targów Préventica.
Wyróżnienie Systemu Ostrzegawczego SpotMe® podkreśla ciągle rosnącą wagę,
jaką firmy oraz producenci urządzeń do transportu wewnętrznego przykładają do
zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz zapobiegania wypadkom w pracy.
Targi Préventica to wiodąca francuska impreza branżowa poświęcona bezpieczeństwuw pracy. Toyota Material Handling Europe (TMHE) dostała Nagrodę Innowacyjności za system SpotMe® przyznaną przez jury złożone z przedstawicieli z różnych organizacji zajmujących się zdrowiem, dużych firm logistycznych i produkcyjnych oraz
dziennikarzyzajmujących się problematyką bezpieczeństwa w pracy. Jury doceniło
innowacyjność i wyjątkową przydatność Systemu Ostrzegawczego SpotMe® do znaczącego zmniejszenia kolizji i uszkodzeń z udziałem wózków widłowych.
WIĘCEJ NA
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Zmodernizowane
wersje Toughbooków

ÔÔ Źródło: Panasonic

Panasonic zaprezentował zmodernizowane wersje dwóch wytrzymałych komputerów przenośnych z serii Toughbook. Modele CF-19 oraz CF-31 zyskały nowe podzespoły i zostały dostosowane do obsługi systemu operacyjnego Windows 8 Pro.
Urządzenia, należące do najbardziej wytrzymałych komputerów w ofercie Panasonic, są przeznaczone do mobilnej pracy
w najtrudniejszych warunkach zarówno terenowych, jak i atmosferycznych.

Panasonic Toughbook CF-19, ważący jedynie 2,3 kilograma,
został wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel®Core™ i5-3340M vPro™ o częstotliwości 2,7 GHz (3,4 GHz) i układ graficzny Intel HD 4000. Dysponuje także wyświetlaczem LCD
o przekątnej 10,1 cala osiągającym jasność do 6500 cd/m2 oraz
mechanizmem obrotowym, który pozwala na łatwe przekształcenie komputera w tablet..

Continental „V.ply” - innowacyjna technologia
ÔÔŹródło: Redakcja

Firma Continental w swojej ponadstoczterdziestoletniej tradycji, wielokrotnie wskazywała nowe kierunki rozwoju, wprowadzając na rynek
nowe rozwiązania, które stają kolejnym krokiem w przyszłość, w dziedzinie rozwoju technologii opon przemysłowych.W dniu 25 czerwca
br. podczas cieszących się światową sławą targów „TOC ContainerSuply Chain Europe“ w Rotterdamie, firma zaprezentowała najnowsze
w tej dziedzinie osiągnięcie.Targi „TOC” w Rotterdamie, to bardzo specjalistyczna impreza, która organizowana jest na trzech kontynentach,
w tym roku odbędą się jeszcze dwie edycje w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Majami w USA. Na to spotkanie „portowych specjalistów”, firma zaprosiła swoich klientów-użytkowników
specjalistycznych urządzeń portowych do przeładunku kontenerów,
by zaprezentować nową technologię w oponach.
Na targowym stoisku zaproszeni goście zapoznawali się z cała ofertą firmy, a także z oponami produkowanymi w nowej technologii. Targi
„TOC ContainerSuply Chain Europe“, nie są może dużymi targami, jednak nie brakowało odwiedzających stoiska wystawców specjalistów.
Właściwa prezentacja osiągnięć konstruktorów firmy odbyła się na
statku, który przemierzał portowe wody Rotterdamu.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Paccor i Rehau korzystają z Platformy
TRANSPOREON

ÔÔ Źródło: Transporeon

TRANSPOREON ma za sobą kolejne dwa udane wdrożenia. W przeciągu ostatniego
roku zdecydowały się na to m. in. firmy Rehau oraz Paccor. Implementacja rozwiązania przebiegła bardzo pomyślnie i w obu przedsiębiorstwach wpłynęła na wzrost
efektywności procesów logistycznych.

administracyjne oraz szybką wymianę
informacji z przewoźnikami. Dzięki stosowaniu nowego rozwiązania, nie ma
problemów z zachowaniem ciągłości
dystrybucji, a także zauważono wzrost
Paccor to wiodący producent opakowań no-touch order oraz zarządzanie oknami wydajności.
na rynku europejskim. Przedsiębiorstwo czasowymi. Po roku użytkowania odnoZ kolei firma Rehau to przedsiębiorwybrało jednoczesne wdrożenie 3 modu- towano wiele korzyści, w tym uspraw- stwo zajmujące się przetwórstwem poliłów z PlatformyTransporeon: bestcarrier, nienie pracy magazynów, oszczędności merów na potrzeby budownictwa, motoryzacji oraz przemysłu. Jeden z głównych
oddziałów tego niemieckiego potentata
zlokalizowany jest w Rosji. W grudniu
2012 roku do zarządzania procesami logistycznymi,na tym skomplikowanym
rynku, zaczęto stosować moduł Zarządzania oknami czasowymi. Narzędzie
to jest pomocne w zarządzaniu magazynami oraz procesami przy rampach.
Dzięki niemu Rehau nie ma już dylematów związanych z regulowaniem liczby
zleceń, ustalaniem harmonogramów załadunków i rozładunków, dostarczaniu
konkretnych informacji na temat transportu, a ponadto posiada pełną wiedzę
na temat każdego zlecenia.
WIĘCEJ NA
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Jak daleko zajedziesz
wynajętym wózkiem?

ÔÔ Źródło: InplusPR

Już w 1923 r. Henry Ford mówił: „jeśli nie możemy zrobić czegoś efektywniej i taniej niż inni, nie ma sensu tego robić. Powinniśmy raczej zlecić to temu, kto zrobi to lepiej.” Musiało jednak upłynąć sporo czasu, by outsourcing stał się powszechnym
sposobem szukania oszczędności. Dziś znajduje zastosowanie
również w intralogistyce. Długoterminowy wynajem jest coraz popularniejszym sposobem finansowania wózków widłowych. W Europie Zachodniej na takie rozwiązanie decyduje się
niemal 2/3 przedsiębiorców. W Polsce zainteresowanie nim
rośnie z roku na rok.

Brak porozumienia pomiędzy EPAL a UIC
ÔÔŹródło: EPAL

Stowarzyszenie EuropeanPalletAssociatione.V. (EPAL) i Zespół Roboczy
UIC „Kwestie paletyzacji“ (UICAG) spotkały się dnia 09.07.2013 w celu
omówienia możliwości wspólnej kontynuacji dalszego prowadzenia
poolu wymiany europalet. W spotkaniu brał udział również prezes spółki DB Intermodal Services GmbH (DBIS).
Na wstępie stowarzyszenie EPAL przedstawiło UIC-AG propozycję zażegnania konfliktu dotyczącego przyszłego znakowania palet. W tym
celu EPAL zaproponowało, aby znane na rynku znaki towarowe „EPAL
w owalu” i „EUR w owalu” wprowadzić w przyszłości do wszystkich krajów, tak aby osiągnąć jednolite znakowanie palet i spełnić tym samym
życzenie UIC-AG. UIC-AG odrzucił tę propozycję. Następnie stowarzyszenie EPAL zaproponowało, aby w przyszłości stosowane były jedynie
dwie kombinacje znaków towarowych.
WIĘCEJ NA

– Duże znaczenie w zmianie sposobu myślenia o inwestycjach
w infrastrukturę magazynową miała sytuacja gospodarcza
w 2009 r. – tłumaczy Eliza Świętochowska, dyrektor ds. wynajmu w STILL Polska. – Lepsza kontrola wydatków oraz brak konieczności zamrażania kapitału i ubiegania się o kredytowanie
to czynniki, dzięki którym wzrosło w tym okresie znaczenie elastycznych rozwiązań – dodaje.Jakie są ich dobre i złe strony?
Korzyści finansowe i księgowe
W czasach niepewnej koniunktury na znaczeniu zyskało minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. W prosty sposób przekłada
się to na popularność wynajmu wózków.
WIĘCEJ NA

Od 1 sierpnia
bez rewolucyjnej zmiany

ÔÔŹródło: CHEP

przedstawiają to media. Jedyna zmiana, jaka nastąpi w zakresie produkcji
palet w systemie EPAL, to umieszczenie
na wszystkich wspornikach znaku EPAL
w owalu. Wobec zachowania standardów
wymiarowych i jakościowych zawartych
w ogólnodostępnej karcie UIC, z której
korzystał i nadal korzystać będzie EPAL,
dopuszczamy wymienialność palet systemu EPAL-EPAL na palety nowego pool
paletowego powołanego przez UIC, pod
warunkiem zachowania przez ich producentów standardów zawartych w karcie
UIC oraz normach europejskich.

2,9 miliona kilometrów to odległość, o jaką udało się zredukować w Europie liczbę przebytych
przez samochody CHEP kilometrów w roku
2012. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla została zmniejszona o 2340 ton. Ilość ta jest porównywalna z ilością CO2 wyemitowanego przy
zużyciu energii elektrycznej przez 350 gospodarstw domowych w ciągu jednego roku*.
Ten wynik jest rezultatem wdrożonego
przez CHEP i firmy współpracujące programu ograniczenia liczby pustych przewozów.
Samochody, za pomocą których klient CHEP
dostarcza produkty do sprzedawców detalicznych, zwykle wracają bez żadnego ładunku.
Wspólny program transportowy pozwala tak
zsynchronizować przejazdy, by po wykonaniu
dostawy samochód mógł zostać od razu załadowany paletami odebranymi od innego partnera CHEP lub z najbliższego magazynu CHEP.
Proces ten eliminuje puste przewozy i obniża
koszty transportu.
Rozwiązanie to jest korzystne dla dostawców i cieszy się rosnącym zainteresowaniem
klientów CHEP.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Redakcja

Niezmienne pozostaje stanowisko UIC dotyczące wypowiedzenia współpracy organizacji EPAL, a tym samym cofnięcia licencji na używanie oznaczenia EUR w owalu.
W oficjalnej informacji na ten temat http://www.epm.de/UIC-Information-EUR-Palette.pdf jednoznacznie stwierdza się, że palety o oznaczeniach EPAL na wspornikach
nie będą wymieniane z licencjonowanymi paletami w otwartym poolu paletowym.
O komentarz i odpowiedź na rodzące się pytania poprosiliśmy Romana Malickiego
Prezesa Zarządu PKN EPAL.
– Otwarty pool paletowy to kompromisowa propozycja EPAL, lidera w dziedzinie produkcji i wymiany standaryzowanych palet wobec UIC-AG, chcącego
powołać nowy pool paletowy na rynku
międzynarodowym. Przyjęcie naszej
propozycji dotyczącej wzajemnej wymienialności palet niewątpliwie ułatwiłoby start nowej organizacji paletowej
oraz wzrost konkurencyjności na rynku
usług. Stanowiłoby to także znaczne ułatwienie dla podmiotów korzystających
z europalet produkowanych w standardzie UIC, z którego korzysta i nadal korzystać będzie EPAL. Odrzucenia naszej
propozycji przez UIC nie oznacza jednak
tak drastycznych zmian na rynku, jak

CHEP obniża koszty
transportu i emisji CO2
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Zmiany w zarządzie
Dachser

ÔÔ Źródło: Dachser

Od 1 lipca 2013 roku stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów, Prawa i Podatków w firmie Dachser, działającego globalnie dostawcy rozwiązań logistycznych, obejmie Burkhard
Eling (fot. od prawej). Zastąpi on prof. Dietera Triuxusa (fot.
od lewej), który do końca roku pozostanie członkiem zarządu
spółki.
Burkhard Eling od czerwca 2012 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów, Prawa i Podatków w Dachser.
Z wykształcenia jest inżynierem. Przed dołączeniem do Dachser
był dyrektorem finansowym w HSG Zander International (obecnie Bilfinger Facility Management HSG), firmie zajmującej się
zarządzaniem nieruchomościami oraz w Centennial Contractors
Enterprises, amerykańskiej firmie z branży budowlanej. Obie
spółki należą do Grupy Bilfinger.
„Moje obowiązki w Dachser będą związane z dalszym rozwojem
systemów finansowych, z naciskiem na zarządzanie oparte na wartościach, którymi kieruje się firma w swoich działaniach. Struktura finansów musi odpowiadać nowym wymaganiom związanym
z rozwojem firmy” – mówi Burkhard Eling, opisując zakres i cele
swoich przyszłych obowiązków. Aby zmiana na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansów, Prawa i Podatków przebiegła...
WIĘCEJ NA

System Alliance Europe w Turcji
ÔÔŹródło: System Alliance Europe

Hellmann Worldwide Logistics Ltd. Sti; nowy partner w Turcji i nowy
kanał komunikacyjny w Norymberdze.Spółka Hellmann Worldwide Logistics Ltd. Sti. z oddziałami w Stambule i Izmirze przystąpiła do sieci
System Alliance Europe. Dzięki nowemu partnerowi zasięg obszaru sieci drobnicowych zwiększył się i obecnie liczy 54 partnerów z 27 krajów
– w sumie 188 oddziałów.
Turecki Hellmann, jest piątym oddziałem spółki, który przystąpił do
sieci. Od tej chwili oferowane są dodatkowe, bezpośrednie połączenia
transportowe z i do Stambułu oraz nowe połączenia z i do Izmiru.
Podobnie jak wszyscy partnerzy System Alliance Europe, spółka Hellmann z Turcji spełniła obowiązujące warunki w zakresie zarządzania
jakością, systemów IT. Cechowało ją również ogromne podobieństwo...
WIĘCEJ NA

DSV wysoko
w czołówce branży TSL

ÔÔ Źródło: DSV

Grupa DSV aż dwa razy znalazła się w tym roku na podium
w rankingu Rzeczpospolitej. To najbardziej prestiżowe zestawienie branży TSL uplasowało DSV wśród trzech najlepszych
operatorów logistycznych zarejestrowanych w Polsce. Jak
co roku, zespół pod nadzorem prof. Haliny Brdulak z Zakładu
Transportu i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
publikuje na łamach dziennika Rzeczpospolita raport dotyczący firm, działających na rynku TSL w Polsce.
Bardzo cieszę się z ubiegłorocznych wyników, ale… niestety,
dynamika wzrostu branży TSL od czwartego kwartału znacząco
się osłabia – mówi Piotr W. Krawiecki prezes zarządu DSV Road.
Kontrahenci wyraźnie ograniczają zapasy magazynowe, skracają czas składowania i zwiększają rotację towarów. W obecnej
sytuacji rynkowej walka o utrzymanie wolumenów i o dodatkowy tonaż ma bardzo często mało wspólnego z rachunkiem
ekonomicznym. Wielu graczy stosuje strategię survivalową „na
przetrwanie”. Niemniej jednak jestem umiarkowanym optymistą. Wg. mnie koniunktura na transport i usługi magazynowe
powróci w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy. Tym czasem rynek
zweryfikuje dostawców usług.
WIĘCEJ NA

GEFCO Turcja przedłuża
umowę z Honda Motor
ÔÔŹródło: GEFCO

Honda Motor ponownie obdarzyła zaufaniem
turecką filię GEFCO i przedłużyła z nią współpracę na kolejne dwa lata. Dzięki swemu doświadczeniu w zakresie inżynierii logistycznej,
GEFCO stało się ekspertem w branży logistyki pojazdów dwukołowych. Grupa oferuje
rozwiązania transportowe dostosowane do
mniejszych rozmiarów dwukołowców, dowo-

dząc tym samym, że potrafi optymalnie reagować i wykazywać się elastycznością.
Turecka filia obsługuje dystrybucję motocykli japońskiego producenta na terenie całego
kraju. Motocykle są odbierane przez GEFCO
z magazynu w zakładach Honda w Gebze,
około 40 km od Stambułu, i dystrybuowane do
42 dilerów w 21 miastach Turcji. W pierwszym
roku GEFCO dostarczy w całym kraju blisko
39 000 motocykli Honda, a w kolejnym zamierza zwiększyć jeszcze ten wolumen.

„Obsługa logistyczna pojazdów Honda Motor,
o rozmiarach mniejszych od zwykłych samochodów, wymaga dedykowanych środków transportu oraz specjalistycznej ekspertyzy — komentuje
podpisanie umowy Fulvio Villa, Dyrektor Generalny GEFCO Turcja. — Przedłużenie współpracy
świadczy o tym, że Honda ceni sobie nasze doświadczenie”...

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA

15

Drugi magazyn DSV
we Wrocławiu

Grupa GEFCO rozbudowuje
sieć logistyczną w Ameryce
Łacińskiej

ÔÔŹródło: DSV

ÔÔŹródło: GEFCO

DSV Road uruchomiło od początku lipca
2013 r. kolejną lokalizację magazynową w dolnośląskim. Nowy obiekt pozwoli na wyłączną
obsługę jednego z kluczowych klientów DSV
w tym regionie.
Nowa lokalizacja ma powierzchnię 2100 m2
i jest zlokalizowana w Prologis Park Bielany
Wrocławskie. Przez najbliższy rok obiekt ten
będzie stanowił centrum obsługi zakładu produkcyjnego wieloletniego klienta DSV z branży FMCG.
W listopadzie 2012 r. DSV powiększyło swój
dolnośląski oddział, przenosząc się do nowej
lokalizacji w Nowej Wsi Wrocławskiej. Ogromnie cieszymy się z faktu, że tempo naszego
rozwoju przyczyniło się do dalszego zwiększenia powierzchni operacyjnej o kolejny obiekt,
umożliwiając nam tym samym...
WIĘCEJ NA

Aleksandra Klarzyńska nowym
Dyrektorem Oddziału Katowice
w DB SchenkerLogistics

ÔÔ Źródło: DB Schenker

Grupa GEFCO, lider w logistyce motoryzacyjnej i specjalista w zakresie logistyki dla przemysłu, rozbudowuje swoją międzynarodową
sieć i umacnia pozycję w Ameryce Łacińskiej.
Wchodząc na rynek meksykański, GEFCO zamierza wykorzystać jego ogromny potencjał
przemysłowy, aby nawiązać partnerskie stosunki z największymi producentami samochodów oraz dostawcami z branży motoryzacyjnej w tamtym regionie. Grupa dąży do objęcia
pozycji lidera w dziedzinie rozwiązań globalsourcing.
Rozbudowa strategicznej sieci
zorientowanej na globalne
rozwiązania
W marcu 2013 roku GEFCO otworzyło swoją
najnowszą filię w samym sercu meksykańskiej
stolicy. Grupa, która już wcześniej była obecna w Argentynie, Brazylii i Chile, umacnia tym
samym swoją pozycję w Ameryce Łacińskiej.
„Meksyk to miejsce o szczególnym znaczeniu
gospodarczym, zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej” – potwierdza GillesCudia, dyrektor
generalny GEFCO Meksyk. – „Nasze rozbudowane struktury w Ameryce Łacińskiej, które
integrują 3 główne ośrodki gospodarcze regionu (Argentynę, Brazylię i Meksyk), pozwalają,
w połączeniu z ofertą Overseas, zaproponować
klientom przemysłowym unikatowe, zintegrowane rozwiązania logistyczne door-to-door”.

Stanowisko Dyrektora Oddziału Katowice w DB SchenkerLogistics objęła Aleksandra Klarzyńska. Jej poprzednik, Adam
WIĘCEJ NA
Kuśmierek, został Dyrektorem Regionu
Łódź. Aleksandra Klarzyńska jest związana z firmą od 2002 roku, od początku Kuehne + Nagel dostarcza
pracowała w Oddziale Katowice. Jest usługi logistyczne dla C&A
absolwentką Akademii Ekonomicznej ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel
w Katowicach na kierunku: Międzynaro- Firma C&A, jeden z wiodących producentów
dowa oraz krajowa spedycja i transport. branży odzieżowej, zadecydowała o przedłu-

Cała ścieżka kariery nowej Dyrektor rozwijała się w DB SchenkerLogistics – począwszy od stażu, przez pracę w Biurze Obsługi
Klienta, stanowisko asystenta i doradcy
handlowego, szefa zasobów produkcyjnych, aż po szefa operacyjnego i dyrektora oddziału. Od kilku lat jest także zaangażowana w budowanie kultury Lean w firmie – pełni funkcję konsultanta wewnętrznego
ds. kultury Lean w DB SchenkerLogistics.
Aleksandra Klarzyńska na nowo objętym stanowisku będzie odpowiadać za realizację celów wynikających z planu strategicznego firmy, doskonalenie procesów i zwiększanie jakości usług. Jej cele to także dalszy rozwój kultury Lean oraz budowanie efektywnego, zmotywowanego zespołu.
W codziennej pracy najważniejszy jest dla niej zarówno stały rozwój osobisty, dbałość o rozwój współpracowników, jak i realizacja założonych celów oraz podejmowanie
nowych wyzwań, w celu zwiększania satysfakcji klienta.

żeniu trwającej od 2006 roku współpracy z Kuehne + Nagel. Zgodnie z nowym kontraktem,
Kuehne + Nagel będzie kontynuować obsługę
logistyczną klienta w zakresie kontroli jakości
oraz transportu lotniczego i morskiego.
Kuehne + Nagel transportuje odzież na
wieszakach (garment-on-hanger) i w płaskich
paczkach z fabryk C&A znajdujących się na południu, w centrum i na północy Chin. Dodatkowo, przeprowadza kontrole jakości zgodne
z wymogami klienta w specjalnie do tego celu
stworzonych zintegrowanych centrach kontroli jakości znajdujących się w terminalach
kontenerowych Kuehne + Nagel w Yantian,
Szanghaju, Tiencin i Dalian, skąd realizowane
są skonsolidowane wysyłki transportem morskim do Europy.

WIĘCEJ NA
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DSV umacnia swoją pozycję w Skandynawii
ÔÔŹródło: DSV

Na początku lipca br. Grupa DSV podpisała porozumienie, dotyczące
przejęcia całego pakietu akcjiOntimeLogistics A.S. Norweska firma specjalizuje się głównie w transporcie drogowym, działając na rynku lokalnym, szwedzkim i duńskim.
OntimeLogistics A.S. zatrudnia obecnie 220 pracowników w 8 biurach
w Norwegii, 5 w Szwecji, a także 2 w Danii. W 2012 roku firma uzyskała
przychód przekraczający 80 milionów Euro.
Przejęcie OntimeLogistics A.S. przyczyni się do wzmocnienia naszej
pozycji w transporcie drogowym na terytorium Norwegii. Dodatkowo
OntimeLogistics A.S. ma bardzo silną pozycję na lokalnym rynku, a to
z kolei pozwoli DSV rozszerzyć zasięg usług zarówno dla obecnych, jak
i nowych klientów - mówiJensBjørn Andersen, CEO Grupy DSV.
WIĘCEJ NA

Kryzys logistyce nie
taki straszny

ÔÔ Źródło: InplusPR

Spowolnienie gospodarcze, które dotyka większości branż, nie
zmniejsza popytu na centra magazynowe, pracę czy maszyny.
Na dobrze prosperujących rynkach Wielkiej Brytanii, Francji
i Europy Środkowej widoczne są jednak nowe kierunki rozwoju. Będą one determinowały decyzje podejmowane zarówno
przez inwestorów, jak i dostawców magazynowych rozwiązań.

Monitoring ładunków
w łańcuchu dostaw

ÔÔ Źródło: Hellmann WorldwideLogistics

W czerwcu br. operator logistyczny z Osnabrück, Hellmann
Worldwide Logistics, nawiązał współpracę z nowym partnerem. Dzięki współpracy z firmą Swiss arviem AG, Hellmann
rozszerza wachlarz swoich możliwości o nowatorską usługę
monitorowania ładunków. Partnerzy będą wspólnie oferować
swoim klientom rozwiązanie, które pozwala na monitorowanie przesyłek towarowych w czasie rzeczywistym.
Arviem AG oferuje rozwiązanie, które opiera się na interakcji
sprzętu (urządzenie monitorujące) i oprogramowania. Klienci
mogą zamówić taką usługę dla każdej swojej przesyłki, po stałej cenie. Ponieważ produkt ten funkcjonuje na zasadach „pay
as youuse” (płatności na podstawie bieżącego użytkowania), nie
wymagane są duże inwestycje. Jednocześnie model ten pozwala firmom na większą elastyczność, ponieważ umożliwia wyposażenia przesyłek indywidualnych lub dodatkowych kontenerów w urządzenia do śledzenia, w każdym momencie. Ponieważ
urządzenie nie jest przytwierdzane do kontenera, klient może je
zainstalować ręcznie, w zaledwie kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi. Urządzenie posiada kilka czujników, które
wykrywają warunki zewnętrzne takie jak temperatura, wilgotność czy wibracje.

W pierwszym kwartale tego roku w Europie w nieruchomościach
magazynowych ulokowano łącznie ponad 3,7 miliarda euro.
W ubiegłym roku wartość inwestycji w centra wyniosła 20% spośród wszystkich inwestycji w Polsce. Informacje te, opublikowane przez firmę CBRE świadczą o dobrej kondycji sektora i jego
szansach rozwoju.
Baza magazynowa
W ubiegłym roku sektor logistyczno-magazynowy, mimo
ogólnej recesji w gospodarce dobrze sobie radził. Wskazuje na
to spadek wolnych powierzchni magazynowych. Według raportu On Point „Rynek powierzchni magazynowych w Polsce”
wskaźnik ten zmalał z 11,5% w grudniu 2011 do 10,1% na koniec
2012 roku. W ciągu minionych dwunastu miesięcy poziom oddanej do użytku powierzchni zwiększył się natomiast o 40%. Sytuacja ta różni się w zależności od regionu – najczęściej wybierane
są magazyny znajdujące się w okolicach Warszawy, na Górnym
Śląsku czy w Wielkopolsce. – Miejsca te są atrakcyjne logistycznie głównie ze względu na bliskość dużych aglomeracji i dobrze
rozwiniętą infrastrukturę drogową – tłumaczy Tomasz Sobczakz
firmy STILL Polska. – Dla inwestorów istotna jest także dostępność nowych technologii, pozwalająca na uzyskanie oszczędności w perspektywie długoterminowej – dodaje.
Zarówno względy ekonomiczne, jak i zapewnienie kompleksowej obsługi u jednego dostawcy są czynnikami coraz częściej
determinującymi wybór bazy magazynowej. Zmniejsza się także ilość projektów spekulacyjnych, których liczba pod koniec
2012 roku wynosiła 11% wszystkich inwestycji. Poza tym coraz
powszechniejsze stają się projekty typu BTS, czyli built to suit.
Magazyny te, dostosowane do indywidualnych potrzeb i przygotowywane pod konkretne zamówienie, generują dodatkowe
koszty inwestycji. W tym przypadku zleceniodawca może wymagać wykorzystania konkretnej technologii czy określonej lokalizacji, musi jednak liczyć się z większymi kosztami bądź dłuższym
okresem najmu.

WIĘCEJ NA
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Pierwsze sukcesy DSV
DailyPallet

ÔÔ Źródło: DSV

Z końcem maja br. DSV Road wprowadziło do swojej oferty
usługę DSV DailyPallet, w ramach której 32 kraje w europejskiej sieci DSV zostały połączone codziennym drogowym serwisem drobnicowym. Nowy serwis DSV przekroczył granicę
1,000 zrealizowanych przesyłek już w pierwszym miesiącu
oficjalnego funkcjonowania na polskim rynku.
Czerwiec okazał się dla DSV Road wyjątkowo pracowitym miesiącem, a to wszystko z powodu premiery nowego serwisu
drobnicowego,oferującego klientom codzienne odbiory, wysyłki i dostawy przesyłek paletowych na terenie całej Europy.W Polsce pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej usługi zakończył się
rekordową liczbą, przeszło tysiąca zrealizowanych przesyłek, zawierającychponad 2,000 sztuk collie. Oznacza to blisko 400 tys.
kilogramów rzeczywistej wagi przetransportowanej przez DSV
drobnicy w imporcie oraz eksporcie w ciągu jednego miesiąca.
WIĘCEJ NA

Cursor znalazł niszę
na rynku TSL

FIEGE rekrutuje
przyjaźnie

ÔÔ Źródło: Cursor

ÔÔ Źródło: FIEGE

W ramach międzynarodowej usługi TSL Cursor zapewnia klientom organizację transportu ładunków drogą morską i lotniczą
w systemie door to door lub port to port z/do dowolnego miejsca na świecie. Oferta obejmuje obsługę wszelkiego typu przesyłek frachtowych: pełnokontenerowych (FCL), drobnicowych
(LCL), ponadgabarytowych oraz cargo lotniczego. W ramach
usługi Cursor organizuje odprawy celne w procedurze tradycyjnej, uproszczonej, fiskalnej w portach polskich, jak i europejskich (m.in. we Frankfurcie, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie).
Dodatkowo firmy mogą skorzystać z przeładunku i dystrybucji towaru pomiędzy portem/ lotniskiem a docelowym adresem
dostarczenia przesyłki, obsługi i doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji portowej i magazynowania. Oferta Cursor obejmuje również ubezpieczenie cargo, inspekcję towaru
w trakcie odpraw i rewizji celnych, kontrolę weterynaryjną
i fitosanitarną oraz obsługę procedury dopuszczenia do obrotu.
W najszerszym wariancie klient może zlecić co-packing...

Przyjazna rekrutacja, polegająca na profesjonalnym, rzetelnym
udzielaniu informacji, zaangażowaniu w procesy rekrutacyjne,
dbaniu o bezpieczeństwo i poufność danych oraz trosce o stałe
podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi to najważniejsze z postulatów zawarte w Kodeksie.
Badania przeprowadzone przez amerykańską firmę StartWire
pokazują, że odpowiednia komunikacja z rekrutowanymi osobami ma ogromny wpływ na postrzeganie firmy i jej wizerunek
pracodawcy.
Spośród ponad 2000 ankiet przeprowadzonych wśród osób
biorących udział w rekrutacjach, aż77% ankietowanych, którzy
nie otrzymali odpowiedzi na swoją aplikację zmieniło opinię
o firmie na negatywną, a 58% przyznało, że raczej nie kupi produktu czy usługi firmy, która nie zareagowała na ich zgłoszenie.
„Przystąpienie do koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest potwierdzeniem wysokich standardów rekrutacji w FIEGE. Dbanie
o odpowiednią komunikację z kandydatami, zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz prawidłowego przebiegu informacji jest nieodłącznym elementem przeprowadzanych przez naszą firmę rekrutacji”...

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts dostarczająca
rozwiązania w zakresie wsparcia procesów sprzedażowych
i marketingowych –poszerzyła portfolio usług logistycznych
o transport morski i lotniczy oraz spedycję. Outsourcer, jako
jedna z nielicznych firm na rynku, oferuje obsługę importu,
eksportu oraz tranzytu towarów sprowadzanych lub wysyłanych zagranicę wraz z usługami komplementarnymi, m.in.
magazynowaniem, co-packingiem i dostarczeniem pojedynczego produktu do odbiorcy końcowego.

Firma logistyczna FIEGE Sp. z o.o. dołączyła do koalicji na Rzecz
Przyjaznej Rekrutacji. Projekt ma celu promocję dobrych praktyk oraz podnoszenie standardów procesów rekrutacyjnych.
Koalicja to inicjatywa będąca efektem współpracy eRecruitment Solutions oraz firm partnerskich, zrzeszająca firmy deklarujące przestrzeganie zasad, które zostały opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji.

WIĘCEJ NA
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Kraków – mocna lokalizacja
na mapie inwestycji

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Silna gospodarka ukierunkowana na zaawansowane technologie i nowoczesne usługi dla biznesu, wśród których przeważają finanse, IT i telekomunikacja. Głównym
motorem napędowym krakowskiego rynku biurowego jest sektor nowoczesnych
usług biznesowych, który stanowi prawie 50% najemców w mieście. Jones Lang
LaSalle publikuje raport „Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie”, analizujący
atrakcyjność inwestycyjną miasta, infrastrukturę, rynek pracy oraz dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych. Materiał powstał przy wsparciu merytorycznym
firmy Hays Poland.
Kraków, z liczbą mieszkańców ok. 760 000, jest drugim największym miastem w kraju, a jednocześnie ekonomicznym i administracyjnym centrum południowej Polski. To
również popularna turystyczna oraz biznesowa lokalizacja z mocną specjalizacją z obszaru nowych technologii oraz usług dla biznesu.
Patricia Lannoije, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, Jones Lang LaSalle,
wyjaśnia: „Dobrze wykształcone kadry, sprzyjający klimat inwestycyjny, w tym wsparcie
władz miasta i instytucji publicznych, dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych
spełniających konkretne wymagania inwestorów, rozwinięta infrastuktura transportowa
oraz wysoka jakość życia to kluczowe atuty Krakowa, jako mocnej lokalizacji dla projektów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Z danych ABSL wynika, że międzynarodowe
centra usług zatrudniają w Krakowie ponad 25 000 osób, co jest najwyższym wynikiem nie
tylko w Polsce, ale i całym regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Co więcej, w 2012 r.,
11 firm z sektora, w tym Accenture, Brown Brothers Harriman czy Cisco, zdecydowało się na
uruchomienie w Krakowie swoich jednostek biznesowych”.

Igepa w parku MLP Pruszków II
ÔÔŹródło: MLP

Firma MLP Group, wiodący operator logistyczny w Polsce, wynajął firmie Igepa 3000 m2
powierzchni magazynowych w parku MLP
Pruszków II. Dodatkowo na cele biurowe firma
wynajęła 300 m2. Powierzchnia zostanie przekazana do użytku w czwartym kwartale br.
W transakcji pośredniczyła firma AXI IMMO
zajmująca się doradztwem w zakresie nieruchomości komercyjnych.
Funkcjonującą na polskim rynku od 1995 r.
firma Igepa to ogólnopolski dystrybutor papierów i kartonów graficznych, biurowych
i materiałów do komunikacji wizualnej.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Rynek powierzchni
magazynowych na Górnym
Śląsku

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Przemysłowe tradycje, wyspecjalizowane zasoby kadrowe oraz rozwinięta infra- Charles Taylor szefem
struktura transportowa budują pozycję Górnego Śląska jako produkcyjnego centrum Cushman&Wakefield w Polsce
ÔŹródło: Cushman& Wakefield
kraju oraz jednej z kluczowych lokalizacji dla projektów magazynowych w Europie ÔCushman&
Wakefield, międzynarodowa firma
Środkowo – Wschodniej. Jones Lang LaSalle publikuje raport „Rynek powierzchni doradcza na rynku nieruchomości, ogłosiła, że
magazynowych na Górnym Śląsku”.
Charles Taylor objął dziś stanowisko Partnera
Popyt napędzany przez operatorów logistycznych i sektor motoryzacyjny
Dynamiczny rozwój górnośląskiego rynku powierzchni magazynowych po wejściu
Polski do UE spowolnił w konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego z 2008 r.
Od tamtego sytuacja ulega stopniowej poprawie. Jednak w 2012, między innymi na
skutek niższego bezpośredniego popytu ze strony sieci handlowych, popyt zanotował
spadek. Nowe umowy w I kw. 2013 r. na 25 000 m kw. stanowiły 43% całkowitego popytu. Pozostała część przypadła na odnowienia kontraktów, co może świadczyć o tym, że
działające już w regionie Górnego Śląska firmy postrzegają go jako lokalizację z dużym
potencjałem.
Największy udział w popycie w 2012 r. mieli operatorzy logistyczni (52%), którzy
często korzystają z górnośląskich obiektów, aby obsługiwać także duży rynek lokalny aglomeracji Krakowa. Na kolejnych miejscach znalazły się sektory: motoryzacyjny
(23%) i lekkiej produkcji (11%), który odpowiadał także za 60% nowego popytu w I kw.
2013. Można również zaobserwować rosnące zainteresowanie ze strony koreańskich
firm, dla których Górny Śląsk stanowi atrakcyjną lokalizację ze względu...
WIĘCEJ NA
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Zarządzającego firmy Cushman& Wakefield
w Polsce.Zgodnie z informacją podaną 6 marca 2013 r. Charles zastąpił na tym stanowisku Richarda Petersena, który kierował firmą
Cushman& Wakefield w Polsce od momentu
jej powstania w 1991 r.To kolejny etap umacniania wiodącej pozycji firmy w regionie po
mianowaniu Jonathana Halletta Partnerem
Zarządzającym firmy Cushman& Wakefield
w regionie Europy Środkowej w marcu bieżącego roku.
Charles Taylor, Partner w firmie Cushman&
Wakefield, posiada ponad 22-letnie doświadczenie w zakresie nieruchomości, które przez
ostatnie 15 lat zdobywał na rynku węgierskim.
Charles pełnił funkcję...
WIĘCEJ NA
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MLP Group przedłuża umowę
z TEKA Polska
ÔÔŹródło: MLP

Firma MLP Group przedłużyła umowę najmu
z TEKA Polska w parku MLP Pruszków I. Łączna powierzchnia magazynowo-biurowa wynajmowana przez firmę wynosi 2858 m2. MLP
Pruszków I jest najdłużej działającym parkiem
magazynowo-produkcyjnym należącym do
MLP Group.
TEKA Polska, na terenie centrum MLP Pruszków I, wynajmuje 2458 m2 powierzchni magazynowej oraz 400 m2 na cele biurowo-socjalne.
Teka to międzynarodowa korporacja posiadająca 80-letnie doświadczenie. Jest wyspecjalizowanym dostawcą w dziedzinie techniki
kuchennej oferującym obszerny asortyment
sprzętu kuchennego, przede wszystkim urządzenia do zabudowy, zlewozmywaki i baterie
kuchenne.
– Firma TEKA Polska współpracuje już z nami
od 2002 roku. Tym bardziej cieszy nas fakt, że
doceniła naszą dotychczasową współpracę
i atrakcyjną lokalizację parku. Park MLP Pruszków I znajduje się w centrum Polski w pobliżu
autostrady A2, która łączy Europę Zachodnią
z Rosją.
WIĘCEJ NA

GELF pozyskał nowe środki
na inwestycje

ÔÔ Źródło: Goodman Group

Goodman EuropeanLogistics Fund (GELF lub Fundusz) pozyskał 550 mln euro nowych
środków w ramach procesu podniesienia kapitału, na który popyt wyniósł łącznie
900 mln euro. Większość środków pochodzi od dotychczasowych udziałowców GELF.
Fundusze pozyskano także dzięki dużemu
zainteresowaniu ze strony nowych inwestorów. Dodatkowo, aby zaspokoić tak duże
zainteresowanie, Goodman Group sprzedał
część swoich udziałów w GELF, zmniejszając
w nim swoje zaangażowanie do ok. 20%.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego zainteresowania naszym funduszem

SEGRO zmienia nazwy czterech
Parków – w Warszawie,
Poznaniu i Strykowie

WIĘCEJ NA

Johnson Health Tech
wynajmuje w Gate One
Business Park
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

łalności, co wynika również z długoterminowej strategii firmy. Przeprowadzenie tego
procesu w sposób stopniowy umożliwia
dodatkowo swobodne dostosowanie rynku
do nowego nazewnictwa” – wyjaśnia Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę
Centralną.
SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów położony jest 16 kilometrów od
centrum Warszawy, w bezpośrednim
sąsiedztwie autostrady A2. Cztery wolnostojące budynki wchodzące w skład
kompleksu oferują łącznie 36 600 m²
powierzchni przeznaczonej na miejską
działalność dystrybucyjną oraz lekką
produkcję.

Johnson Health Tech – trzeci największy na
świecie producent sprzętu dla branży fitness– wynajął 1 300 mkw. magazynu oraz 400
m kw. powierzchni biurowej w Gate One Business Park w Warszawie. Transakcja jest częścią realizowanej przez firmę strategii wprowadzenia na polski rynek komercyjnej marki
„Matrix”. W procesie najmu Johnson Health
Tech wspierali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang
LaSalle.
Mateusz Iłowiecki, Konsultant w Dziale Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones
Lang LaSalle, komentuje: „Z uwagi na fakt, iż
Johnson Health Tech dopiero rozpoczyna działalność w Polsce, poszukiwaliśmy obiektu, który
pełnić będzie zarówno funkcję głównej siedziby
firmy, jak i centrum dystrybucji w skali całego
kraju. Dzięki swojej lokalizacji oraz wysokiej klasy nowoczesnej powierzchni Gate One Business
Park stał się odpowiedzią na wszystkie potrzeby
naszego Klienta”.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych w Europie, w lipcu 2013 roku dokonała zmiany
nazw czterech inwestycji w Warszawie, Strykowie i Poznaniu.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
inwestycja SEGRO Business Park Warsaw została przemianowana na SEGRO
Business Park Warsaw, Ożarów, a drugi
kompleks w stolicy, Żerań Park II, zmienił
nazwę na SEGRO Business Park Warsaw,
Żerań. Jednocześnie inwestycje w Poznaniu – Tulipan Park Poznań – i Strykowie
– Tulipan Park Stryków będą funkcjonowały pod nowymi nazwami – SEGRO Logistics Park Poznań oraz SEGRO Logistics
Park Stryków.
Proces nadawania nowych nazw polskim projektom SEGRO jest zgodny z wytycznymi korporacyjnymi firmy. „Proces
wprowadzania zmian w Polsce rozpoczęliśmy wraz z realizacją projektu SEGRO
Business Park Gliwice. Celem zmiany nazw
naszych inwestycji jest podkreślenie ich
charakteru i odbywającej się w nich dzia-

wśród inwestorów. To dowód zaufania
rynku, jeśli chodzi o ofertę GELF i prowadzoną przez Fundusz działalność. Tak
duże zainteresowanie podniesieniem
kapitałujest dowodem wysokiej jakości
portfela inwestycyjnego Funduszu...
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Goodman wybudował
10 500 m2 dla Walki
Group

ÔÔ Źródło: Goodman

Goodman, międzynarodowa grupa deweloperska specjalizująca się w powierzchniach logistycznych i biznesowych,
wybudowała we Wrocławiu nowoczesną halę produkcyjną
o powierzchni 10 500 m2 dla Walki Group, międzynarodowego
producenta laminatów technicznych i materiałów do produkcji
opakowań ochronnych. Budowa rozpoczęła się we wrześniu
2012 roku, a przekazanie obiektu klientowi miało miejsce
w maju 2013 roku.
„Budowa obiektu we Wrocławiu była dla nas dużym wyzwaniem,
ponieważ musieliśmy dostosować specyfikację techniczną do
szczegółowych i precyzyjnych potrzeb prowadzonej przez Walki
Group produkcji. Ważnym elementem projektu było odpowiednie
zarządzanie budową, co pozwoliło dopasować się do harmonogramu klienta i sprostać napiętym terminom. Mamy nadzieję, że
elastyczne podejście, dzięki któremu spełniliśmy wymagania Walki
pozwoli z powodzeniem prowadzić produkcję we Wrocławiu. Sam
projekt potwierdza również, że w naszych działaniach potrzeby
klienta są zawsze na pierwszym miejscu” – powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Zarządzający Goodman Poland..
WIĘCEJ NA

Inpost zostaje w Europolis Park
ÔÔŹródło:Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman& Wakefield reprezentowała firmę InPost w procesie renegocjacji umowy najmu na blisko 10 700
m kw. powierzchni magazynowej i biurowej w obiekcie Europolis Park
Poland Central należącym do CA IMMO. InPost to największy niezależny
operator pocztowy działający na skalę ogólnopolską od listopada 2006
r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Integer.pl. InPost świadczy zarówno tradycyjne, jak i niestandardowe usługi pocztowe na rzecz klientów
indywidualnych, biznesowych oraz instytucji z sektora publicznego.
InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym
umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu.
Aktualnie firma świadczy usługi pocztowe za pośrednictwem niemal
900 Punktów Obsługi Klienta w 230 miejscowościach na terenie całego
kraju. Do końca 2013 r. ...
WIĘCEJ NA

Packaging Logistics
Services Polska
w Czeladzi

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych
Jones Lang LaSalle reprezentowali firmę Packaging Logistics
Services Polska w transakcji najmu 1700 m kw. w Alliance SilesiaLogistics Center.
Packaging Logistics Services Polska – wchodząca w skład brytyjskiej The Bibby Line Group firma, specjalizująca się w produkcji
i logistyce przekładek z tworzyw sztucznych...
WIĘCEJ NA

Najlepszy kwartał od pięciu lat
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Docdata wynajęła magazyn w Świebodzinie
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Docdata, należąca do Grupy Docdata N.V. spółka, specjalizująca się
w kompleksowej realizacji zamówień dla klientów z branży e-commerce, zawarła umowę najmu 2 500 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w obiekcie firmy Postęp w Świebodzinie. Kompleks pełnić będzie
funkcję centrum realizacyjnego na Polskę. W transakcji najmu Docdata
reprezentowali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang LaSalle.
Mateusz Iłowiecki, Konsultant w Dziale Powierzchni Magazynowych
i Przemysłowych, Jones Lang LaSalle, wyjaśnia: „Grupa Docdata świadczy kompleksowe usługi w zakresie branży e-commerce dla czołowych
graczy na całym świecie. Wraz z rozwojem działalności na rynku Europy
Środkowo-Wschodniej, firma rozpoczęła poszukiwania odpowiedniej
lokalizacji dla swojego centrum operacyjnego na Polskę.

Pomimo nerwowej atmosfery na światowych rynkach akcji i obligacji
w drugim kwartale bieżącego roku odnotowano wysoki popyt oraz
dużą aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Wolumen obrotów w ostatnim kwartale wyniósł 32 mld euro, czyli najwięcej w ujęciu kwartalnym od 2007 r., ze względu na otwartość inwestorów na nowe kierunki inwestowania, podejmowanie większego ryzyka
i tym samym wzrost cen.
W porównaniu z pierwszym kwartałem wartość transakcji na rynku
nieruchomości komercyjnych zmniejszyła się o 4%, ale wzrosła rok do
roku o 8,6%, a wolumeny inwestycji zagranicznych i krajowych wzrosły
odpowiednio o 15% i 5%.
Duże aktywa cieszą się największym zainteresowaniem globalnych
funduszy emerytalnych, ubezpieczeniowych i państwowych funduszy
inwestycyjnych, które odpowiadają za największy wzrost aktywności
inwestycyjnej. „Wielka trójka”, czyli Francja, Niemcy i Wielka Brytania,
nadal zajmują dominującą pozycję na europejskim rynku inwestycji
w nieruchomości komercyjne z 62% udziałem w łącznych obrotach
w ostatnim kwartale. Jednak udział tych krajów w wolumenie inwestycji
zmniejszył się wobec wzrostu popytu na nieruchomości w innych lokalizacjach, między innymi w Europie Południowej...

WIĘCEJ NA
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Koszty energii w dobrym świetle

ÔÔ Adam Gołąb, ekspert ds. efektywności energetycznej w firmie Trilux Polska

Trwałe i energooszczędne źródła światła to podstawa wydajnej instalacji oświetleniowej. Najlepiej w tej kwestii sprawdza się najnowsza technologia – diody elektroluminescencyjne (LED). Dla uzyskania bardziej ekonomicznych efektów i zmniejszenia
kosztów eksploatacji stosuje się także systemy sterowania oświetleniem.Pozwalają
one na redukcję ilości zużywanej energii na poziomie od 30% do nawet 70%.

Dostępne rozwiązania
Do sterowania oświetleniem wykorzystuje się systemy analogowe (1-10V)albo
cyfrowe (DALI - Digital AdressableLighting
Interface lub DMX - Digital Multiplexed).
Pierwsze z nich przekazują informacje do
grupy urządzeń poprzez zmianę napięcia. Drugie wykorzystują impuls cyfrowy,
indywidualnie regulujący każdą z opraw.
Dodatkową zaletą rozwiązań cyfrowych
jest uzyskiwanie informacji o stanie technicznym urządzeń w razie ich awarii.
Ponadto, dzięki magistralom LON, KNX
czy Ethernet, mogą być zintegrowane
z innymi układami sterowania w budynkach inteligentnych, m.in. ogrzewaniem,
wentylacją czy konfiguracją rolet. Aby
przekazać sygnał sterujący, oba systemy
wymagają poprowadzenia dodatkowych
przewodów. System analogowy musi zostać zdefiniowany już w fazie projektowania grup opraw, które będą regulowane tym samym sygnałem elektrycznym.
W wypadku układów cyfrowych należy
zintegrować również wszystkie oprawy,
którymi chcemy sterować. Jednak w każ-

dym momencie możliwa będzie zarówno
dowolna konfiguracja połączeń, jak i całkowita zmiana aranżacji oświetlenia.
Systemy sterujące składają się z czujników, modułów wykonawczych i elementów obsługi. Stopień zaawansowania
układu determinują konkretne potrzeby
inwestorów oraz specyfika wnętrza. System może odbierać informacje o poziomie natężenia oświetlenia dziennego
przy wykorzystaniu czujnika zewnętrznego lub wewnętrznego, umożliwiając
doświetlenie powierzchni, gdy zachodzi
taka potrzeba. Czujniki ruchu powodują
automatyczne włączanie bądź wyłączanie oświetlenia w zależności od obecności użytkowników. Sterowniki mogą być
obsługiwane za pomocą standardowych
wyłączników lub, zdalnie, przy użyciu pilotów. Jednak najbardziej komfortowym
rozwiązaniem jest ścienny panel kontrolny z ekranem prezentującym graficznie
możliwości regulacji.
Zaawansowane rozwiązania (funkcjonalne i oszczędne w eksploatacji) umożliwiają zdalne kontrolowanie systemu za

pomocą komputera. Jednak koszty inwestycji w rozbudowane systemy sterowania są spore. Na rynku dostępne są także
gotowe, prostsze w realizacji rozwiązania,
umożliwiające bezobsługową, automatyczną regulację. Zbudowane są w systemie DALI i zawierają przynajmniej jedną
oprawę wzorcową (master), która wyposażona jest w dodatkowe czujniki obecności i natężenia oświetlenia oraz oprawy
sterowane. Nie wymagają adresowania
odbiorników, ponieważ systemy te aktywizują się samodzielnie.
WIĘCEJ NA

Sprzedaż przez telefon w segmencie B2B

ÔÔ Ewa Depta, dyrektor ds. sprzedaży Voice Contact Center, Grupa OEX

Nierzadko w firmach kierujących swoją ofertę do klientów biznesowych pracownicy działu handlowego codziennie obdzwaniają dziesiątki kontaktów z bazy, umawiają spotkania i zamykają transakcje. Jednak telefoniczna sprzedaż usług i produktów B2B
realizowana w modelu outsourcingowym nie jest już taka oczywista. Tymczasem
wykorzystanie zewnętrznego callcenter do obsługi klientów instytucjonalnych z powodzeniem praktykowane jest od lat.
Sprzedaż przez telefon z reguły kojarzona
jest z segmentem B2C. To zawsze działanie
bardziej spektakularne i na większą skalę.
Mamy do czynienia z milionami konsumentów, którzy mogliby kupić produkty czy
usługi. W salach, gdzie prowadzi się projekty
sprzedażowe dla klientów indywidualnych,
panuje atmosfera giełdy, czyli gwar i unosząca się w powietrzu energia. W pomieszczeniach dedykowanych kampaniom B2B
wygląda to zupełnie inaczej. Rozmowy są
stonowane, wyważone, bez pośpiechu.
Lead, spotkanie, sprzedaż
Nie wszystkie produkty można sprzedać przez telefon. W przypadku niektó-

Komentarze

rych trudno jest nawet umówić spotkanie
– zazwyczaj są to usługi specyficzne i indywidualne, takie dla których nie ma standardowej oferty. Wyspecjalizowana w obsłudze takich kampanii firma zewnętrzna
może z większą skutecznością zainicjować
wstępny kontakt. Wykorzystanie callcenter do wstępnej selekcji potencjalnych
klientów znacznie przyspiesza proces
sprzedaży i czyni go bardziej efektywnym.
Podmiot korzystający z usługi jest kierowany bowiem bezpośrednio do zainteresowanego ofertą kontrahenta.
WIĘCEJ NA
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