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GEFCO Polska
na rzecz
lokalnej
społeczności

Z ogromną radością i dumą informuję, że w dniu 31 lipca 2013 roku o godzinie 13:00
w kancelarii notarialnej Pani Grażyny Markiewicz w Krakowie przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz Fundacji złożyli podpisy pod ÔÔ Źródło: GEFCO
aktem notarialnym na rzecz pierwszego polskiego Domu Ronalda McDonalda.
GEFCO Polska konsekwentnie wdraża
Tym samym działka wydzielona z obszaru zajmowanego przez Uniwersytecki Szpital w swojej działalności koncepcję społeczDziecięcy w Krakowie-Prokocimiu może stać się przedmiotem ostatnich działań for- nej odpowiedzialności biznesu, angażumalnych, poprzedzających rozpoczęcie budowy Domu. Wypisy z aktu są już w rękach jąc się w szereg działań na rzecz społecznaszego zespołu architektonicznego, który tym może od teraz wystąpić o niezbędne
ności lokalnych. Ostatnio firma wsparła
zgody.
Po podpisaniu aktu w Collegium Medicum spotkali się z nami Pan Dziekan prof. To- Dom Dziecka w Chorzenicach, przekazumasz Grodzicki, Pan Prorektor prof. Maciej Małecki, Pan prof. Maciej Kowalczyk, a tak- jąc placówce samochód Peugeot 807.
że Pani Kanclerz Ewa Klepacz
– Zielińska i Pan Kwestor
Marcin Jędrychowski. Każda
z tych osób deklaruje swoje
ogromne wsparcie i życzliwość, a Pan Dziekan podkreślił, że w historii UJ-CM to
pierwsza taka umowa. Od założenie UJ minęło 649 lat.
My także podkreślamy fakt,
że przekazanie ziemi…
WIĘCEJ NA

W 2010 roku Grupa GEFCO przyłączyła się
do Global Compact – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, mającej na
celu promocję działań odpowiedzialnych
społecznie przez firmy z całego świata.
Równolegle od 2006 roku GEFCO aktywnie działa w ramach „Światowego Porozumienia w Zakresie Odpowiedzialności
Społecznej”. Operator logistyczny jest inicjatorem wielu akcji…
WIĘCEJ NA
reklama

Promocyjne ceny na pakiety
międzynarodowe

ÔÔ Źródło: DHL Express

DHL Express (Poland), lider na rynku krajowych i międzynarodowych przesyłek ekspresowych, wprowadza promocyjne ceny na pakiety międzynarodowe dla klientów
płacących gotówką. Akcja promocyjna skierowana jest do firm i instytucji nie posiadających umów z DHL oraz klientów indywidualnych.
Od dzisiaj każdy klient dokonujący płatności gotówką za przesyłkę międzynarodową,
może zamówić usługę kurierską online płacąc o 5,00 PLN mniej za pakiet dokumentowy oraz o 10 PLN mniej za pozostałe pakiety. Dzięki aplikacji DHL Online Shipping,
dostępnej na stronie www.dhl.com.pl/wyslij, klient z chwilą składania zamówienia od
razu otrzyma informację o cenie za przesyłkę, zamówi kuriera…
WIĘCEJ NA
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Raport „Leasing wózków widłowych 2013”

ÔÔ Źródło: Redakcja

Ukazało się drugie wydanie publikacji pt. „Leasing wózków widłowych 2013”, w której dokonano analizy aktywności firm świadczących usługi leasingowe, dla rynku
wózków widłowych. Po raz pierwszy wzięto pod uwagę wielkość floty leasingu
wózków widłowych. To pierwsze na rynku kompendium wiedzy o leasingu wózków
widłowych, opracowane na potrzeby branży, ukazujące wartość rynku i wielkość flot
wózków widłowych w leasingu. Analizy zawarte w opracowaniu pozwalają na określenie pewnych trendów, które widoczne są w gospodarce, a wpływają również na
rynek leasingu wózków widłowych.
Według danych Związku Polskiego Leasingu sytuacja na tym rynku jest pochodną
stanu gospodarki, a według ostatnich danych GUS za pierwsze półrocze tego roku,
gospodarka nie jest obecnie w najlepszym stanie. W 2012 roku wartość umów
leasingu wyniosła 31 225,5 mln PLN netto
i była wyższa nominalnie o 83,4 mln PLN
netto ( 0,27%) w stosunku do 2011 roku.
Wartość umów na rynku maszyn i urządzeń wyniosła 11 132,2 mln PLN netto
i była wyższa niż w poprzednim roku nominalnie o 335,70 mln PLN netto (3,11%),
a klasyfikowane na tym rynku umowy
leasingu wózków widłowych wyniosły
422,4 mln PLN netto, nominalnie wyższe
o 35 mln PLN netto (8,92%) liczone do
2011 roku. Jak widać z danych, rynek leasingu wózków widłowych ma się całkiem
dobrze, niemniej utrzymała się tendencja
malejąca, a pierwsza połowa 2013 roku
jest tego potwierdzeniem.
Rynek nigdy nie jest „constans”, firmy
leasingowe działające na rynku wózków

widłowych, muszą zabiegać o klientów
dostosowując swoje oferty do aktualnie
zmieniających się trendów. W publikacji,
przedstawiamy firmy, które są aktywne
na rynku leasingu wózków widłowych
i leasingują chociaż jeden wózek widłowy.
Rynek wózków widłowych, posiada spory
potencjał o nie znanej wartości, pewną
miara jest wartość umów leasingowych,
która jest znana, ale leasing to tylko jedna trzecia wszystkich zarejestrowanych
w UDT wózków widłowych. W roku ubiegłym zarejestrowano w Urzędzie Dozoru
Technicznego 15 655 wózków, w okresie
największej prosperity zarejestrowanych
było ponad dwadzieścia tysięcy wózków
widłowych. Na rynku nieruchomości przemysłowych jest niemal milion metrów pustostanów, które będą wykorzystane do
celów dystrybucji i magazynowania towarów. Jest więc o co zabiegać, bo podstawowym narzędziem…
WIĘCEJ NA
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Umowa między Itella
Information, a Strålfors
ÔÔŹródło: Itella Information

Przedwstępna umowa sprzedaży między Itella Information, a Strålfors - spółką zależną
szwedzkiego koncernu PostNord AB, została
podpisana 22 lipca 2013 roku. Strålfors przejmie m.in. wykonawstwo około 60 milionów
wysyłek dokumentów realizowanych dotychczas przez Itella Information.
MiikkaSavolainen, Dyrektor Zarządzający
Itella Information wyjaśnia powody transakcji:
„Sprzedaż pionu jest konsekwencją strategii
Itella polegającej na koncentracji działalności
na rozwoju usług outsourcingu finansowego-księgowego oraz usług elektronicznych (tzw.
eServices) i związaną z tym rezygnacją ze
świadczenia usług druku i kopertowania w Polsce”.
Po wejściu umowy w życie, dotychczasowi
pracownicy tego pionu - ok. 50 osób - automatycznie staną się pracownikami firmy Strålfors.
Ponadto, wszyscy Klienci, którzy dotychczas
korzystali z usług Itella w zakresie druku i kopertowania będą mieli zapewnioną kontynuację współpracy. Itella i Strålfors będą ściśle
współpracować, aby zapewnić wszystkim
Klientom kompleksową i wysoką jakość usług
oraz dołożą wszelkich starań aby zmiana właściciela pionu druku i kopertowania nie była
dla nich odczuwalna.

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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Jakich wózków widłowych
poszukują polskie firmy?

ÔÔ Źródło: Oferteo.pl

Duże sklepy, hale magazynowe, place budowy to tylko niektóre z licznych miejsc,
w których wózki widłowe są niezbędne do codziennej pracy i transportu. Aby poznać
preferencje firm zamierzających zaopatrzyć się w wózek widłowy, została przeprowadzona analiza ponad 2 150 zapytań ofertowych złożonych w portalu Oferteo.pl,
łączącym poszukujących produktów i usług wraz z ich dostawcami. Pokazuje ona, że
najczęściej poszukiwane są wózki widłowe czołowe, a przedsiębiorcy planują używać
tych urządzeń do podnoszenia towarów o wadze do 2 ton na wysokość do 3 metrów.
Parametry preferowanych wózków
Zapytania ofertowe na zaopatrzenie w wózek widłowy składane w Oferteo.pl zawierają podstawowe informacje o preferencjach i oczekiwaniach firm, które tego urządzenia potrzebują do swoich magazynów czy transportu towarów na utwardzonych
placach zakładowych. Z przeprowadzonej analizy zapytań składanych w Oferteo.pl
wynika, że najczęściej wybieranym rodzajem jest wózek widłowy czołowy, którego
w swoim magazynie lub na utwardzonym placu potrzebuje blisko ¾ firm (73%). Drugi
pod względem popularności jest wózek paletowy prowadzony…
WIĘCEJ NA

Infosys BPO Poland wynajmie
dodatkową powierzchnię

ÔÔ Źródło: Infosys BPO Poland

Infosys BPO Poland w Łodzi, jeden z największych zagranicznych przedstawicieli
sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju, zapowiada zatrudnienie
200 nowych pracowników do końca 2013 roku.
W związku z tak dynamicznym rozwojem,
firma podpisała umowę na wynajęcie dodatkowych 2200 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie Infosys Green Horizon
zrealizowanym przez firmę SkanskaProperty Poland. Intensyfikacja procesów rekrutacyjnych to rezultat zarówno rozszerzania dotychczasowych kontraktów, jak

również pozyskiwania nowych marek do
portfolio klientów obsługiwanych aktualnie przez indyjskiego inwestora.
Infosys poszukuje zarówno finansistów,
księgowych, ekspertów od rachunkowości, zakupów, czy logistyki…
WIĘCEJ NA

Siódemka Głównym Partnerem
Logistycznym Rajdu Polski

ÔÔ Źródło: Siódemka

Siódemka po raz kolejny została Głównym Partnerem Logistycznym Rajdu Polski. To
drugi najstarszy, po słynnym Rajdzie Monte Carlo, rajd samochodowy na świecie,
a zarazem największa i najbardziej prestiżowa impreza sportów samochodowych
w Polsce. 70. edycja Rajdu Polski odbędzie się między 13 a 15 września na szutrowych trasach w okolicach Mikołajek.
Oprócz wsparcia logistycznego rajdu,
Siódemka, podobnie jak w zeszłym roku,
zorganizuje dwa konkursy, które stały się
już tradycją Rajdu Polski. Na dwóch odcinkach specjalnych odbędzie się dodatkowa
rywalizacja na największą prędkość oraz

najdłuższy skok na hopce. Zwycięskie załogi zostaną nagrodzone podczas kończącej Rajd Ceremonii Mety. W zeszłym roku
najlepsi w konkursach Siódemki…

Cursor reprezentował
Samsunga
ÔÔŹródło: Cursor

W 12 miastach w całej Polsce podczas 24
spotkań warsztatowych konsultantka spółki
Cursor prezentowała zalety pralki Samsung
Eco Bubble młodym matkom oraz kobietomspodziewającym się dziecka. Podczas około
godzinnego pokazu przeszkolona ekipa zwracała uwagę na skuteczność i ekologiczność
urządzenia, a także aspekty związane z jego
dostosowaniem do użytku przez świeżo upieczonych rodziców (produkt posiada m.in. atest
Instytutu Matki i Dziecka oraz blokadę rodzicielską). Cursor odpowiadał także za logistykę sprzętu oraz dystrybucję materiałów BTL
wśród uczestników prelekcji.
Cykl wystąpień był częścią warsztatów
„Mamo to ja” organizowanych przez wydawnictwo Edipresse. W sumie w ciągu dwóch
miesięcy przedstawiciele spółki Cursor dotarli
z praktycznym przekazem na temat produktu
do ok. 3 tys. potencjalnych nabywców.
Warsztaty to kolejny etap we współpracy
spółki z Grupy OEX z Samsung. W ubiegłym
roku, w każdy weekend w około 40 halach min.
Media Markt, Saturn i Euro-Net konsultanci
sprzedaży z firmy Cursor odpowiadali na pytania klientów dotyczące sprzętu AGD Samsung
i rekomendowali najlepsze rozwiązania oraz
dbali o prawidłowy wygląd ekspozycji.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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W tej branży nie ma wakacji

ÔÔ Źródło: Łukasz Wasiuta, InpulsPR

Branża browarnicza właśnie w okresie letnim przeżywa swój szczyt sezonu. Zanim
jednak będziemy mogli cieszyć się smakiem chłodnego piwa, trunek musi przejść
długą drogę produkcji i dystrybucji. Przyjrzyjmy się jak wygląda jego transport od
zaplecza.
Pod względem konsumpcji piwa Polska
znajduje się na czwartym miejscu w Europie. Według „Brewers of Europe 2012” statystyczny Czech w ciągu roku wypija ok.
154 litrów, Austriak – 108, Niemiec – 107,
a Polak – 95. Taka liczba oznaczać by mogła, że co drugi dzień raczymy się jedną
0,5 litrową butelką tego złocistego trunku.
W praktyce jednak większość konsumpcji
piwa przypada na miesiące letnie. Wtedy
też zarówno duże koncerny, jak i niewiel-

kie browary muszą zmierzyć się z większą
potrzebą zatowarowania przez punkty
handlowe, a tym samym wzmożeniem
działań logistycznych.
Prosto z browaru
Spożycie piwa jest nie tylko ściśle powiązane z porą roku, jego konsumpcja
uzależniona jest także od pogody. W tym
roku, głównie ze względu na niesprzyjającą aurę na początku sezonu, prognozowane są spadki. Większa wstrzemięźliwość
konsumentów podyktowana może być
także sytuacją ekonomiczną. Zmieniają
się także gusta – coraz więcej smakoszy
wybiera wyroby niewielkich, lokalnych
browarów oferujących niszowe trunki:
piwa niepasteryzowane, pszeniczne, smakowe. Dlatego branża browarnicza szczególnie ceni sobie elastyczne rozwiązania,
pozwalające dostosować moce przerobowe do aktualnej sytuacji rynkowej. Coraz
popularniejszy staje się więc wynajem
floty i okresowe zwiększanie zatrudnienia.
Nie tylko konsumenci poszukują oszczędności. Nacisk na zmniejszenie kosztów…

Kurier do zadań specjalnych
ÔÔŹródło: TNT

Co łączy zastawki serca, 40-tonową lokomotywę i zaproszenie na ceremonię noblowską? –
wszystkie te nietypowe „przesyłki” przewiozła
firma kurierska TNT Express. Fantazja klientów
niekiedy zaskakuje kurierów. Polski oddział
TNT Express, uznawany za kurierskiego specjalistę od usług niestandardowych, ma wiele
tego typu doświadczeń.
Dobra firma kurierska podejmie się najbardziej nieprawdopodobnych transportów. Dowód? 40-tonowa lokomotywa, która
w 2012 roku pojechała z Wrześni do Sosnowca.
Zamiast po szynach – na lawecie. Po uzyskaniu
przez TNT Express zezwoleń, niezbędnych do
transportu tak dużego obiektu, 9-metrowa lokomotywa została za pomocą…

WIĘCEJ NA

IT w Logistyce GigaCon

Wirtualny projektant regałów

ÔÔŹródło: Sector Development Center

Sector Development Center, organizuje cykl
bezpłatnych konferencji dla przedstawicieli
wybranych sektorów gospodarki, które dbając o wzrost konkurencyjności, widzą potrzebę rozwoju kompetencji i inwestycji w technologie.
Zaprasza do udziału w konferencji pt. „IT
w Logistyce GigaCon – produkcja, magazyn,
dystrybucja, transport”. która ma na celu
przegląd dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych wspierających pracę firm logistycznych oraz wykorzystujących logistykę
w swojej działalności.
Konferencja odbędzie się 23 września w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott oraz 26
września w Katowicach w hotelu Qubus Hotel
Prestige.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: PROMAG SA

PROMAG S.A. - lider w branży logistyki wewnętrznej - stworzył funkcjonalną aplikację, która umożliwia szybkie i proste zwizualizowanie rozmieszczenia regałów paletowych rzędowych w magazynie.
Na podstawie takich danych jak:
• wymiary hali magazynowej,
• masa i wymiary jednostki ładunkowej,
• ilość poziomów składowania,
• rodzaj wózka do obsługi regałów
system dokonuje przeliczeń, podaje informację o możliwej do uzyskania liczbie
miejsc paletowych oraz generuje obraz magazynu wyposażonego w regały paletowe
rzędowe PHR. Użytkownik może stworzyć różne konfiguracje regałów i wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.
Aplikacja umożliwia zapisanie wizualizacji na dysku komputera a także, za pośrednictwem wbudowanego formularza kontaktowego, szybkie jej przesłanie do specjalistów
PROMAG S.A. w celu uzyskania wstępnej wyceny zaprojektowanego systemu regałowego.
Wirtualny projektant regałów PROMAG S.A. jest aplikacją bezpłatną i ogólnodostępną pod adresem: www.promag.pl/Wirtualny_projektant_regalow.
WIĘCEJ NA
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Nagrody dla DHL

ÔÔ Źródło: DHL

DHL, światowy lider w międzynarodowych przesyłkach kurierskich, umocnił swoją pozycję „Międzynarodowego Specjalisty”,
zyskując w roku 2013 uznanie na wszystkich kontynentach
w różnorodnych dziedzinach działalności.
Najnowsze wyróżnienie, Nagroda Yahoo! Emotive Brand Award
w Hongkongu, jest 163. nagrodą zdobytą przez DHL Express
od stycznia 2013 r. na ponad 48 rynkach. 25 z tych nagród zdobytych zostało za osiągnięcia związane z Zasobami Ludzkimi.
64 wyróżnienia DHL zdobył w dziedzinie Obsługi Klienta. 11 nagród wręczono w uznaniu zaangażowania firmy w działania korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.
„Jestem niezwykle dumny z wyróżnień, które zdobyliśmy w ostatnich latach, ponieważ wskazują one, że ciężka praca, jaką nasi pracownicy wkładają codziennie w osiąganie doskonałości operacyjnej znajduje na ich rynkach uznanie” - powiedział Ken Allen, prezes
DHL Express. „Jednakże, co ważniejsze, nagrody przyznane w Chorwacji, Malezji czy Tanzanii nie mają wyłącznie znaczenia lokalnego. Mamy nadzieję, że komunikują one klientom na pozostałych
rynkach na całym świecie, że ich przesyłki kurierskie, niezależnie od
miejsca przeznaczenia, będą obsługiwane przez globalną sieć utalentowanych, oddanych specjalistów międzynarodowych”.

Aplikacja Mobile7 dla Windows Phone
ÔÔŹródło: Siódemka

Siódemka S.A. udostępniła aplikację Mobile7 dla posiadaczy telefonów
opartych na systemie Windows Phone. Mobile7 gwarantuje wszystkim
nadawcom i odbiorcom przesyłek pełną kontrolę nad procesem realizacji usługi w dowolnym miejscu i o każdej porze. Oprogramowanie, dostępne do tej pory dla urządzeń z systemami Android oraz iOS, można
bezpłatnie pobrać w serwisie Windows Marketplace.
Według szacunków firmy analitycznej IDC, udział telefonów komórkowych z systemem Windows Phone na polskim rynku, oscyluje w granicach 17-20%. Oznacza to, że system Microsoftu znajduje się obecnie
na trzeciej pozycji wśród najpopularniejszych systemów operacyjnych
na smartfony.
Aplikacja Mobile7 zaprojektowana została z myślą o osobach zainteresowanych stałym i zdalnym dostępne do informacji na temat przesyłek nadawanych za pośrednictwem Siódemki. Dzięki Mobile7, zarówno
odbiorca jak i nadawca paczek może:
• ustalić obecny status realizacji usługi, na podstawie numeru listu
przewozowego bądź skanu kodu przesyłki,
• zlokalizować najbliższy oddział firmy lub punkt nadań Siódemki,
tzw. Service Point i znaleźć optymalną trasę dojazdową do niego.
Aplikacja posiada także funkcję nadawania własnych nazw „trackowanym” przesyłkom, aby ułatwić ich identyfikację – mówi Marcin Kruszyński, PR Manager Siódemki – Jest to przydatne szczególnie w sytuacjach,
gdy śledzimy większą ilość paczek od kilku nadawców jednocześnie.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Triple-E zacumował
w Gdańsku

ÔÔ Źródło: Redakcja

21 sierpnia br. największy i najnowocześniejszy na świecie kontenerowiec MaerskMc-KinneyMøller, należący do Maersk Line
statek klasy Triple-E, zacumował u nabrzeża DeepwaterContainer Terminal Gdańsk. To jedyny terminal, do którego mogą
wpływać oceaniczne jednostki, a fakt przypłynięcia największego kontenerowca na świecie jest istotnym wydarzeniem.
Dlatego nie dziwiło duże zainteresowanie tym wydarzeniem.
Terminal DCT Gdańsk jest końcowym portem dla połączenia
z Dalekim Wschodem, które obsługuje firma Maersk.

Maersk należy do czołówki światowych graczy na rynku usług
logistycznych, firma zależna Maersk Line jest od lat największym
graczem w transporcie morskim. Do niej naleą niemal wszystkie
rekordy w zakresie wielkości i pojemności nowych kontenerowców kursujących, na szlaku Azja – Europa. Nowy statek ma 400
m długości, 59 m szerokości i 73 m wysokości i może pomieścić
aż 18 000 TEU. To 111 milionów par butów – tak obrazowo przedstawił wielkość kontenerowca, Thomas Bagge, prezes Maersk
Polska i szef Maersk Line w Europie Środkowo-Wschodniej. Triple-E to największa inwestycja ostatnich lat, przykład innowacyj-

UPS poszerza zasięg
działań logistycznych

ÔÔ Źródło: UPS

Firma UPS (NYSE: UPS) ogłosiła
rozszerzenie swojej obecności
w Chinach, otwierając dwie
nowe placówki w Chengdu
i w Szanghaju. Zwiększa to liczbę
ośrodków logistyki kontraktowej firmy do łącznie ponad 130
w 87 miastach.
Poza tymi nowo otwartymi placówkami działają już od ubiegłego roku ośrodki UPS obsługujące branżę medyczną w Szanghaju
i Hangzhou. Nowo otwarte centra logistyki kontraktowej oferują
rozwiązania magazynowe i dystrybucyjne firmom, które chcą
dotrzeć do klientów w Chinach. Otwarcie nowych placówek
odzwierciedla nieustające zaangażowanie UPS w obsługę coraz
liczniejszej chińskiej klasy średniej.
Według opublikowanego niedawno przez Bank Światowy
raportu Chiny to druga największa gospodarka na świecie oraz
największy globalny eksporter i producent towarów. Raport
przewiduje, że do 2030 roku państwo to stanie się największą
gospodarką świata.
WIĘCEJ NA

InPost Finanse
uruchamia InPay24

ÔÔ Źródło: InPost

InPost Finanse we współpracy z firmą SOFORT wprowadza
usługę, która znacznie obniży koszt operacji dokonywanych
przez klientów sklepów internetowych. InPay24 oferuje najniższą prowizję na rynku w wysokości 1% wartości transakcji
– podczas gdy średnia wartość na rynku wynosi 2%.

ności i odważnych dalekowzrocznych decyzji. Dlatego cieszymy
się, że ten statek przypłynął do Gdańska, pierwszy z 20 statków
zamówionych do produkcji i dostawy kolejno w latach 2013–
2015 – powiedział Thomas Bagge.
Dziewiczy rejs Triple-E otworzył regularne połączenia
z Dalekim Wschodem, które Maersk Line uruchomiła od stycznia 2010 roku, dołączając serwis do portfolio pod nazwą AE10.
To duża korzyść dla terminalu, świadcząca o jego rozwoju. Przypłynięcie tej jednostki zbiegło się ze zrealizowanymi inwestycjami, które sprawiły, że DCT Gdańsk stał się bardzo atrakcyjnym
miejscem dla biznesu. Podkreślił to w swoim wystąpieniu Maciek
Kwiatkowski z DCT Gdańsk S.A., który jednocześnie zapewnił, że
terminal będzie się nadal rozwijał, gdyż zapotrzebowanie na
tego typu biznes rośnie.
Z każdym rokiem rośnie transport kontenerowy, powstają
nowe i rozbudowują się istniejące terminale wewnątrz lądu,
transport intermodalny rozwija się równie dynamicznie.

Nowy system płatności zadba także o wyższy poziom bezpieczeństwa, zapewniając internetowym sprzedawcom 100%
gwarancji na realizację przelewu. Użytkownik skorzysta z usługi
w bardzo prosty sposób – bez rejestracji, za pomocą własnego
konta bankowości elektronicznej.
„InPay24 to kolejne narzędzie Grupy Integer.pl, które zwiększy
popularność internetowych zakupów. Nasze rewolucyjne PaczkomatyInPost, dzięki którym możliwe jest samodzielne odbieranie
i nadawanie przesyłek, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, podbijają światowe rynki, zapewniając klientom niespotykaną dotąd
wygodę w korzystaniu z e-sklepów. InPay24 z kolei to krok w stronę zmniejszenia kosztów związanych z dokonywaniem płatności.
Najniższa prowizja na rynku w połączeniu z gwarancją realizacji
zlecenia, to najlepszy wybór spośród dostępnych opcji przeprowadzania transakcji na polskim rynku e-handlu. Stosowana przez nas
strategia integracji wielu usług w obrębie e-commerce to kluczowy
kierunek rozwoju naszej firmy, doceniany przez”...

WIĘCEJ NA
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Awanse w Prologis CEE
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
poinformował o czterech awansach w strukturach firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
• Mark Zulverzostał awansowany na stanowisko Senior Vice President, Head of Operations, CEE. Pracuje dla firmy od 13 lat i posiada
szeroką wiedzę na temat rynku oraz portfolio
firmy w regionie. Mark jest odpowiedzialny za
prowadzenie zespołu operacyjnego, mentoring współpracowników oraz budowanie doskonałych relacji z zewnętrznymi partnerami.
Jednym z jego ostatnich osiągnięć jest finalizacja sprzedaży spółce Hines Global REIT Poland
Logistics Holdings I LLC 11 obiektów dystrybucyjnych Prologis zlokalizowanych w Polsce.

Najnowsze informacje
branży pocztowej

ÔÔ Źródło: InPost

Brytyjski spedytor Hermes podpisał kontrakt z BVG Airflo, dzięki któremu będzie obsługiwał ponad 750 000 przesyłek każdego roku dla takich marek jak Clifford James
i Samuel Windsor.
Dwuletnia umowa obejmuje dostawy
ubrań, obuwia oraz artykułów gospodarstwa domowego. Paczki będą przygotowywane w centrum dystrybucyjnym
BVG Airflo w Skelmersdale, Lancashire,
a następnie przejdą proces sortowania
w ośrodkach Hermes w Warrington i będą
dystrybuowane na terenie kraju w systemie 48-godzinnym.

„Rozwój sieci Hermes w Wielkiej Brytanii
bardzo nas cieszy. To doskonały prognostyk
dla PaczkomatówInPost. Nasze maszyny
już wystartowały w Wielkiej Brytanii i chcemy tam docelowo rozstawić 2000 terminali.
Będziemy współpracować z lokalnymi operatorami logistycznymi”…
WIĘCEJ NA

• Bartosz Mierzwiak awansował na stanowisko Senior Vice President, Market Officer w Polsce. Do zespołu Prologis dołączył w 2010 roku
jako Vice President, Market Officer w Polsce.
W swojej pracy ogromny nacisk kładzie na
budowanie trwałych, opartych na zaufaniu, relacji zarówno z klientami, jak i pracownikami.
Dzięki takiemu podejściu stworzył w regionie
trzy efektywne zespoły Prologis działające
w zakresie budowy, wynajmu jak i monetyzacji
gruntów, które w znaczny sposób przyczyniły
się do rozwoju spółki w Europie Środkowo-Wschodniej.
WIĘCEJ NA

Raiffeisen-Leasing Polska
z nowym partnerem
na rynku Agro
ÔÔŹródło: Raiffeisen-Leasing Polska

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Väderstad Sp. z o.o. podpisały Generalną Umowę
o Współpracy, obejmującą swym zakresem
sieć 19 autoryzowanych dealerów w Polsce.
Marka Väderstad to wiodący na rynku światowym producent maszyn do uprawy i siewu,
a nawiązanie z nią współpracy jestpotwierdzeniem silnej pozycji Raiffeisen-Leasing Polska
na rynku Agro oraz dynamicznego rozwoju
oferty sprzedażowej w tym segmencie.
Väderstad-Verken to firma z ponad 50-letnią
historią. Jest ona pionierem i propagatorem
technologii uprawy uproszczonej. Firma wywodzi swe korzenie ze Szwecji, a jej strategią
jest nieustanny rozwój nowych produktów
i ciągłe doskonalenie już istniejących. Väderstad jako jedyny producent...

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

Mobilift Twój Partner w Biznesie

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
Kolonia Lesznowola

WIĘCEJ NA

05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl

Grupa Manitou
na Agroshow 2013

ÔÔ Źródło: Manitou

Jeśli marzyłeś o poznaniu legendarnego Wodza Manitou, nie
może zabraknąć Cię na Targach Agroshow 2013. Na stoisku
Grupy Manitou, z wioską indiańską Wielki Manitou ze swoim
Mustangiem czeka na Ciebie, wyczarowuje największą ładowarkę teleskopową na targach, nowości produktowe i oferty
specjalne...

Indiańska wioska
Równoważnia Szoszonów, rzut na rogi bizona, malowanie
wzorów indiańskich, pokazy rękodzieła i tradycyjnych tańców
indiańskich... to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na stoisku
Grupy Manitou na Targach Agroshow 2013 (stoisko nr 295). Manitou przywita Cię w iście indiańskim stylu, a wierny Mustang
będzie mu towarzyszył... W dniach 20-22 września 2013 prawdziwi Indianie zaproszą Cię do wspólnej zabawy z nagrodami,
a o godz. 11 i 15 wystąpią przed Tobą przy dźwiękach tradycyjnej, indiańskiej muzyki. Warto dać się porwać indiańskim rytmom Wodza Manitou, ponieważ na pasie startowym targów do
obejrzenia jest dosłownie „wielki Manitou”, a na stoisku, poza zabawą, czekają: konkretna oferta produktowa z nowościami oraz
rabatami i nowa promocja finansowania fabrycznego.
„Wielki” Manitou
Na tegoroczne targi Agroshow Grupa Manitou nie bez powodu wybrała motyw Wielkiego Manitou. Firma zaprezentuje
bowiem największą ładowarkę teleskopową w ofercie Manitou.
Ładowarka MHT 10225 to olbrzym dźwigający 22,5-tonowe ładunki na wysokość blisko 10 metrów. Ładowarka jest dostępna
w ofercie sprzedażowej Manitou od 2012 roku.

Niezależni operatorzy pocztowi łączą siły
ÔÔŹródło: Speedmail

Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP) – najsilniejsza oraz bardzo aktywna w przestrzeni publicznej organizacja skupiająca największych pocztowych operatorów
komercyjnych – przyjął w swe struktury kolejnego członka. Do grona
zrzeszonych w Związku firm dołączyła firma Speedmail – alternatywny,
ogólnopolski operator pocztowy, specjalizujący się w obsłudze klientów biznesowych i instytucjonalnych.
„Motorem działania Związku zrzeszającego niezależnych operatorów
pocztowych jest zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania na wciąż częściowo zmonopolizowanym rynku.
Łącząc swe siły możemy skuteczniej walczyć o wolny segment usług
pocztowych w Polsce i tym samym mieć realny wpływ na rozwój konkurencyjności oraz podnoszenie standardów obsługi…

WIĘCEJ NA

Winkelmann w drodze
z Transporeonem
ÔÔŹródło: Transporeon

Spójny system zarządzania logistyką oraz
precyzyjne i szybkie zlecanie transportów, to
główne korzyści, jakie odniósł Zakład nr 1 firmy Winkelmann Sp. z o. o po roku korzystania z Platformy Transporeon. Winkelmann
Sp. z o.o. wytwarza podzespoły dla przemysłu
motoryzacyjnego, jak również do ogrzewania
wody. Siedzibę ma w Legnicy, a swoje produkty eksportuje na rynki Europy Zachodniej.
W kwietniu 2012 roku Zakład nr 1 zaimplementował dwa moduły z platformy Transporeon – no-touch order oraz Zarzadzanie oknami
czasowymi.
Strategia logistyczna przedsiębiorstwa jest
oparta na budowaniu relacji z przewoźnikami.
Wszystkie przewozy naszych wyrobów wykonywane są przez zakontraktowane firmy wyłonione na drodze przetargu. Platforma posłużyła nam do usprawnienia
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nowy zarząd i strategia
ELOKON CONSULTING

ÔÔ Źródlo: Elokon Consulting

Firma ElokonLogistics zgodnie z nową strategią wzmocniła strukturę, powołując na
początku roku do swojego zarządu dwóch wysokiej klasy doświadczonych managerów specjalizujących się w zarządzaniu i wdrażaniu procesów logistycznych. Stanowisko prezesa zarządu objął Krzysztof Mytnik, a wiceprezesem zarządu został Michał
Dłużniewski.
Powołany zarząd zajmie się wdrożeniem
nowej strategii dla przedsiębiorstw zainteresowanych skuteczną optymalizacją
kosztów a także poprawą swojego bezpieczeństwa logistycznego oraz zyskaniem
większej konkurencyjności rynkowej.
Z tego powodu dnia 20 sierpnia 2013 r.
nastąpiła zmiana nazwy firmy na Elokon
Consulting.
– Europejski rynek jest bardzo konkurencyjny. Polskie firmy - podobnie jak inne
przedsiębiorstwa działające na starym
kontynencie - muszą sprostać rosnącym

wymaganiom, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i efektywności.
Jest to trudne, ale w takiej właśnie sytuacji
wsparciem służą doświadczeni konsultanci Elokon Consulting, którzy w pierwszych miesiącach tego roku potwierdzili
słuszność przyjęcia nowej strategii firmy
– zaznacza Markus Kusiak reprezentant
właściciela Elokon Consulting.
– Zasilenie szeregów Elokon Consulting
przez doświadczonych…
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Konferencja Rynków
Magazynów i Logistyki

ÔÔ Źródło: Eurobuild

W dniu 16 października 2013 w hotelu Intercontinental odbędzie się 13. Konferencja Rynków Magazynów i Logistyki.Wydaje się, że o wielkiej hali budowanej spekulacyjnie deweloperzy
zapomnieli już na dobre. To nie znaczy jednak, że narzekają na
brak zajęć. Umowy typu BTS nie tracą na popularności, a najemcy planują ekspansję. Castorama, Polaris, Dirks Consumer
Logistics, Tradis, Dayco – te firmy rozpaliły emocje w pierwszej
połowie roku. Kto znajdzie się na liście największych najemców w drugiej części 2013, a kto w przyszłym roku?
Pokażemy dwie wizje rozwoju polskiego rynku nieruchomości
magazynowych do 2015 roku. Świat przez różowe okulary kontra czarnowidztwo. Starcie dwóch ekspertów.Zapytamy gdzie
warto byś za kilka lat? Górny Śląsk versus Warszawa. Czy rozwinięta infrastruktura transportowa i przemysłowe tradycje Górnego Śląska wygrają w wyścigu o najemcę i nowe inwestycje z największym rynkiem magazynowym w Polsce?
Porozmawiamy o rozmieszczeniu najemców pod względem
lokalizacji. Sieci handlowe kontra lekka produkcja – dwie kategorie najbardziej aktywnych najemców. Nasi eksperci poszukają również wskazówek dla zarządcy dbającego o codzienne
funkcjonowanie hali oraz dla menedżera, którego zadaniem jest
podniesienie wartości nieruchomości.
I w końcu, zaprezentujemy dwa studia przypadku zielonych
magazynów, czyli: czy warto certyfikować hale? Czy proekologiczny magazyn jest tańszy, czy droższy w realizacji i zarządzaniu?13. Konferencja Rynków Magazynów i Logistyki… czyli, co
warto wiedzieć o trendach na rynku powierzchni magazynowych. Kliknij tu po szczegółowe informacje o Konferencji.
WIĘCEJ NA

E-commerce
na celowniku

X FORUM
Polskich Menedżerów
POLSKA LOGISTYKA

ÔÔ Źródło: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.

Już po raz 10. odbędzie się Forum Polskich Menedżerów Logistyki Polska Logistyka – jednym z największych i najważniejszych wydarzeń na polskim rynku logistycznym.W Hotelu
Polonia Palace, eksperci dyskutować będą nad tym, jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw w dynamicznej organizacji.Forum już na stałe wpisało się w kalendarz branżowy,
a każda kolejna edycja gromadzi coraz większe grono słuchaczy, co jest dowodem Państwa zaufania i wysokiej oceny jego
zawartości merytorycznej. Podczas zeszłorocznej edycji gościliśmy ponad 140 kluczowych decydentów odpowiedzialnych
za rozwój łańcucha dostaw, zarządzanie zapasami i strategie
logistyczne największych firm.

Przeprowadzone przez organizatora badanie rynku wskazało tematy i zagadnienia, które są szczególnie istotne z punktu widzeÔÔ Źródło: Hit Kody Kreskowe
nia profesjonalistów. W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowaSDI Group i HIT-Kody Kreskowe zapraszają na wyjątkowe wy- nie stworzono dedykowany ekspertom program merytoryczny
darzenie – seminarium poświęcone zagadnieniom logistycz- – tegoroczna edycja oparta zostanie na 5 filarach tematycznych:
nej obsługi sprzedaży internetowej. Zgromadziliśmy prakty- 1. Strategia.
ków i ekspertów, którzy podzielą się z Państwem wiedzą na 2. Innowacje.
temat najbardziej efektywnych sposobów realizacji i fizycznej 3. Planowanie.
4. Obsługa.
dostawy zamówień przychodzących on-line.
5. Zarządzanie.
KIEDY? 10 października 2013
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w tym roku orGDZIE? Centrum Szkoleniowe firmy HIT-Kody Kreskowe w Su- ganizator przygotował nową, interaktywną formułę wydarzenia.
chym Lesie
Po raz pierwszy dedykowana Państwu Akademia Menedżera LoREJESTRACJA? Zapisy on-line: www.konferencja.hit-kody.com.pl gistyki – specjalistyczny trening menedżerski, który z pewnością
Przyjrzymy się najlepszym praktykom w zakresie obsługi lo- stanie się inspiracją do wdrażania nowych rozwiązań w codziengistycznej zwrotów oraz przybliżymy tematykę automatyzacji nej pracy logistyka.
oraz informatyzacji procesów logistyki e-commerce. Serdecznie
Na spotkaniu nie zabraknie inspirujących prelekcji oraz ożyzapraszamy do uczestnictwa w tym bezpłatym wydarzeniu. Re- wionych debat i dyskusji w gronie praktyków – menedżerów
jestracja on-line na www.konferencja.hit-kody.com.pl.
logistyki.
WIĘCEJ NA
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Lipcowy Top4 wózków Top4 baterii
widłowych na Log4.pl trakcyjnych w lipcu
Lipiec zanotował największy jak dotąd wynik, 9082 „wejścia” na portalu log4.pl

ÔÔ Źródło: Redakcja

w publikowane oferty dla gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, na portalu, to rekordowy wynik, w historii
portalu. Oferty wózków widłowych, tez osiągnęły rekordowy
wynik kliknięć” i znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego
miesiąca, osiągając najwyższy notowany dotąd wynik. To trochę może dziwić, wszak mamy letnie miesiące i czas wakacji,
ale jak już zdążyliśmy zauważyć, nic co kiedyś było prawidłowością, w obecnym czasie się nie sprawdza. Spadkowy trend
odwrócony i powrót na ścieżkę wzrostu, pomimo wakacji, to
naprawdę cieszy i oznacza, że na rynku nie ma przerwy. Potwierdzają się spostrzeżenia firm, które również zauważyły
zwiększony „ruch” na rynku w tym czasie,to dobry znak.

Pierwsza czwórka rankingu Top 4 przedstawia się następująco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 lipca uplasowała
się oferta Wózek Still RX 20-15 do chłodni z ilością 61 „wejść”
w ofertę.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4 lipca jest oferta „Elektryczny wózek balastowy Atlet EH-20”, która zanotowała 56 „wejść”.
3. Na trzecim miejscu w rankingu, uplasowała się oferta „Spalinowy wózek balastowy Atlet DL-20” z 54 „wejściami” w ofertę.
4. Na czwartym miejscu w rankingu, uplasowała się oferta „Still
serii GX” z ilością 50 „wejść” w ofertę.
Wózki czołowe jak widać „trzymają czołówkę” tej najliczniejszej grupy produktowej na portalu. Kolejny raz dwie firmy podzieliły się sukcesem, dzieląc między siebie czołowe miejsca.
Niebagatelna liczba 2187 wejść w oferty wózków widłowych jest
bardzo znacząca i jak zostało stwierdzone powyżej, jest znakiem
na powrót na ścieżkę wzrostu. To świadczy o rozwoju portalu
i zwiększającym się zainteresowaniem publikowanych na nim
ofert. Sytuacja na rynku, jak widać, nie jest wakacyjna, chociaż
tempo może nieco wolniejsze, to nie ma tej wakacyjnej jak kiedyś atmosfery. Ciekawe, czy potwierdzą się...

ÔÔ Źródło: Redakcja

O 127 wejść zwiększyła się liczba zainteresowanych ofertami
baterii trakcyjnych, które zanotowały rekordowy jak dotąd
wynik 1879 „wejść” w lipcu. Krzywa statystyczna niezmiennie od roku, kiedy to zanotowano najniższy wynik, pnie się
do góry, odnotowując zainteresowanie ofertami mierzone
tzw. „klikalnością” – wejściami na strony ofert. Rynek baterii trakcyjnych jest trudnym rynkiem, ciągle zabiegać trzeba
o klienta, który zazwyczaj nie bardzo dba o baterie, sadząc, że
to produkt niezniszczalny. Żywotność baterii zależy od wielu
czynników związanych bezpośrednio z eksploatacją, która jak
we wszystkim ma znaczenie. A najważniejszy jest odpowiedni dobór baterii potrzebnej do określonych zadań i warunków
w jakich będzie pracował sprzęt. W lipcu nastąpiła zmiana na
pierwszym miejscu tego rankingu, panująca od kilku miesięcy
oferta, ustąpiła pola innej.
Top 4 baterii trakcyjnych przedstawia się następująco:
1. Największym zainteresowaniem na portalu log4.pl wśród
baterii trakcyjnych cieszyła się oferta Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA, zajmując pierwsze miejsce z wynikiem
90 „wejść”.
2. Drugą pozycję w rankingu Top 4, zajmuje oferta Bateria Liberator Silver EXIDE, która zanotowała 88 „wejść”.
3. Na trzecim miejscu jest oferta bezobsługowych baterii blokowych „Hoppecke trak® bloc”, z liczbą 66 wejść na stronę oferty.
4. Czwarte miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła oferta „Hoppecke
trak® eco” z liczbą 65 „wejść” w ofertę.
Kolejny miesiąc wzrostu, praktycznie od roku, zwiększa się
systematycznie zainteresowanie publikowanymi na portalu
ofertami, dynamika przyrostu obecnie oscyluje w granicach
10%. Mimo, że wakacyjne miesiące, to na rynku jak widać ruch
nie słabnie, przynajmniej w sieci...

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Raport UPS

100 milionów euro
na inwestycje firm

ÔÔŹródło: UPS

ÔÔ Źródło: EFL

EFL podpisał kolejną umowę pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, opiewającą na kwotę 100 mln euro. Porozumienie z europejską instytucją ma na celu
wsparcie rozwoju polskiego sektora MŚP – przedsiębiorcy mogą nadal korzystać
z Leasingu Europejskiego na preferencyjnych warunkach. Leasing Europejski jest
produktem stworzonym w oparciu o uzyskane od międzynarodowych instytucji finansowych niskooprocentowane pożyczki. Dzięki temu wyróżnia się niższymi kosztami oferty leasingowej.
Zawarta w lipcu br. piąta z kolei (od momentu nawiązania współpracy) umowa pożyczki między EFL i EBI opiewa na kwotę 100 mln euro. Porozumienie nie wiąże się ze zmianami w ofercie firmy i pozwala na kontynuowanie sprzedaży dedykowanego produktu.
Od niedawna przedsiębiorcy mogą jednak finansować projekty inwestycyjne o wyższej
niż poprzednio wartości – aż do 12,5 mln euro, co znacznie rozszerza możliwości podejmowanych inwestycji.
Sukces produktu, dostępnego w ofercie firmy od 2005 roku, potwierdzają statystyki
EFL – w pierwszej połowie 2013 r. Leasing Europejski stanowił niemal 50 proc. wartości
ogólnej sprzedaży leasingu spółki. Łącznie dzięki pożyczkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w pierwszej połowie 2013 roku
podpisanych zostało 7,7 tys. umów Leasingu Europejskiego o wartości 158,76 mln euro
(w tym ze środków pochodzących tylko z EBI sfinansowano 2,4 tys. umów na kwotę
81,5 mln euro).
WIĘCEJ NA

Firma UPS (NYSE:UPS) opublikowała coroczny
raport zrównoważonego rozwoju, ogłaszając,
że mimo zwiększenia liczby przesyłek transportowanych w 2012 roku, firmie udało się
obniżyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych. Ekologiczne osiągnięcia UPS dotyczą
oszczędności paliwa naziemnego i lotniczego,
zwiększonych inwestycji w pojazdy na paliwa
alternatywne oraz zmiany narzędzi, które wyznaczają trasy, co pozwoliło skrócić przejazdy
o około 19,5 mln kilometrów.
„UPS postawił sobie także nowy cel w zakresie
paliw alternatywnych” – powiedział David Abney, Dyrektor Operacyjny UPS. – „Do 2017 firma zamierza osiągnąć miliard mil (1,6 mld km)
przejechanych pojazdami korzystającymi z paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii – to ponad dwa razy więcej niż zakładał
poprzedni cel – 400 milionów mil”.
Drugi rok z rzędu UPS udowodnił swoje
kompetencje w zakresie transparentności
raportów: raport zrównoważonego rozwoju spełnił wymogi Global Reporting Initative, otrzymując ocenę A+ oraz uzyskał zewnętrzne potwierdzenie…
WIĘCEJ NA

Raport ABSL

ÔÔ Źródło: S4 S.A.

Wyniki najnowszego raportu ABSL na
temat sektora nowoczesnych usług
jednoznacznie ukazują Polskę jako najdynamiczniej rozwijające się państwo
w Europie Środkowo-Wschodniej. Centra usług stają się głównym miejscem
zatrudnienia dla młodych Polaków,
a wśród pracowników korporacji nie
brakuje również obcokrajowców, którzy
chcą zdobywać doświadczenie zawodowe w kraju nad Wisłą.

Raport ABSL
Dane liczbowe przedstawione w najnowszym raporcie ABSL potwierdzają dużą
atrakcyjność Polski jako kraju, w którym
rozwija się sektor nowoczesnych usług.
W grupie państw z Europy Środkowo-Wschodniej pod względem potencjału
pracowników oraz powierzchni biurowych
nie ma lepszego miejsca na otwarcie centrum usługowego. W 2004 roku ich liczba
w kraju wynosiła 96, a dziś – już ponad
400. W samym tylko Krakowie w 2012 roku
powstało aż 11 takich ośrodków, a miasto
znalazło się na liście 10 najatrakcyjniejszych miejsc dla outsourcingu usług biznesowych (ranking Tholons Top Outsourcing
Destinations 2013).

Top 4 regałów magazynowych
w lipcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Regały na „ścieżce wzrostu”, w lipcu zanotowano 2047 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań. Nominalnie było o 245 wejść w oferty więcej niż w poprzednim miesiącu, co daje 14% wzrost. Od początku roku, oferty regałów zanotowały 11 106 wejść w publikowane oferty, to bardzo znaczący wynik dla bardzo
specjalistycznego wyposażenia w gospodarce magazynowej jakim są regały. Z pośród dziesięciu rodzajów ofert regałów,największy wzrost zainteresowania był ofertami regałów automatycznych nominalnie 51 wejść więcej niż w poprzednim miesiącu, najmniejsze zainteresowanie był w ofertach regałów ruchomych, o 20 wejść
mniej. W lipcu mamy dwie oferty z taka sama ilością „kliknięć” w oferty, co dało im ex
aequo pierwsze miejsce i nazwy własne ofert zdecydowały o kolejności prezentacji.
Klasyfikacja ofert regałów w lipcowym Top 4, przedstawiała się następująco:
1. Miejsce pierwsze w Top 4, ex aequo, zajmuje oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90”, z ilością 97 „wejść” w ofertę. transportowe ograniczone są do minimum.
oraz oferta Regał półkowy Midi Rack®, z ilością 97 „wejść”.
2. Trzecie miejscezajęła oferta „Systemy regałów paletowych STOW Pal Rack®” z ilością
62 „wejścia” na stronę oferty.
3. Na czwartym miejscu Top 4, jest oferta „Regały otwarte STOW”, z wynikiem
57 „wejść” w ofertę.
Lipiec przynosi bardzo podobne rozstrzygnięcia, z rekordową ilością wejść, co może
świadczyć o poruszeniu na rynku. Porównując rok do roku, widać wyraźnie, że obecny
rok dla branży regałów jest bardzo udany, po małym „tąpnięciu” w maju, następuje znaczący wzrost zainteresowania ofertami. We wszystkich niemal grupach rodzajowych
notowane są wzrosty, jedynie regały windowe, ruchome i wspornikowe zanotowały
nieznacznie mniejsze zainteresowanie ofertami. Lipiec jest bardzo dobrym statystycznie miesiącem, pokonana została bariera dwóch tysięcy wejść w oferty regałów, w stosunku do roku ubiegłego jest to ponad trzykrotny wzrost.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Branża flotowa wciąż na plusie
ÔÔŹródło: Car Fleet Management

Branża flotowa nadal nieczuła na sygnały
płynące z otoczenia makroekonomicznego.
W pierwszym półroczu tego roku dynamika liczona rok do roku wyniosła 8%. Firmy z pierwszej piątki pozostają nadal na tych samych pozycjach.
Siedemnaście firm flotowych zrzeszonych
w PZWLP zarządzało blisko 108,5 tys. pojazdów, z czego większość bo aż 79% stanowi full
service leasing (FSL). Spółka Carefleet, działająca na polskim rynku flotowym od 2004, posiada ponad 6 proc. udział w całym sektorze flotowym i ponad 8 proc udział w stosunku do flot
zarządzanych przez firmy zrzeszone w PZWLP.
W pierwszym półroczu 2013 roku spółka
odnotowała wzrost na poziomie 6,5 % liczony
rok do roku. Na koniec czerwca 2013 Carefleet
zarządzał flotą 8 937 pojazdów.
WIĘCEJ NA
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Interroll notuje wzrost
w pierwszym półroczu 2013 r.
ÔÔŹródło: Interroll

Grupa Interrollw pierwszym półroczu 2013 zanotowała wyższą sprzedaż, jej zysk znacząco
wzrósł o 12,7%, a zysk netto o 11,2%. Szczególnie dobre wyniki zanotowano w Azji, z 28,2%
wzrostem obrotów i zamówień o 54,5% więcej.
Cieszy też pozytywny trend w Ameryce (w tym
Brazylia) z wyższą o 12,6% ilością zamówień
w odniesieniu do poprzedniego roku, rekompensuje to trudną sytuację na rynku w Europie,
szczególnie w pierwszym kwartale 2013 r.
Kilka dużych kontraktów i skuteczne wprowadzanie innowacji, takich jak…
WIĘCEJ NA

Top4 opon do wózków
widłowych w lipcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Analizując roczne zestawienie wejść w oferty opon do wózków
widłowych, widać, że systematycznie rośnie zainteresowanie oponami do wózków widłowych, tylko dwa razy zanotowano spadek
zainteresowania tymi ofertami (wrzesień i grudzień 2012 r.). Ta
grupa produktowa wraz z portalem notuje w lipcu kolejny wzrost,
osiągając wynik 843 „wejść” w publikowane oferty. Rosnące zainteresowanie w okresie, w którym zazwyczaj nie ma „ruchu”, jest
dobrym sygnałem, może to oznaczać powrót branży opon przemysłowych na stałą ścieżkę wzrostu. Lipiec pokazał, że nic nie jest takie
jak wcześniej, gdzie sezonowość widoczna była jak na dłoni, stan
gospodarki zmienia zachowania klientów i to już jest pewne.
Kolejność w lipcowym rankingu Top 4 opon do wózków widłowych jest następująca:
1. Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 zajęła oferta Oferta opaski Solideal Grey NM z wynikiem 77 „wejść” w ofertę.
2. Drugą pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta opony „SolidealEcomatic TR” z wynikiem 64 „wejść” w ofertę.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to oferta opony „Solideal
Magnum NM Walnut”, której oferta zarejestrowała 63 „wejścia”.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta opony antypoślizgowe „SolidealHauler LT” z liczbą 55 „wejść” na stronę
oferty.
Lipiec jest miesiącem otwierającym drugie półrocze, krzywa
wzrostu skierowana w górę i kolejny dobry wynik, czy dalej tak
będzie, trudno powiedzieć. Powoli rośnie ilość, wprowadzanych
na rynek wózków widłowych, sprzęt jest efektywniej wykorzystywany, więc osprzęt eksploatacyjny – a takim jest opona,
będzie wymieniany. Przewaga używanych wózków widłowych
nad nowymi jest dość spora, opona jest ważnym elementem
bezpiecznego transportu towarów, więc zużyte muszą być wymieniane na nowe. Cały rynek opon przemysłowych w Polsce,
bazuje głównie na rynku wtórnym, nie mamy fabryk, gdzie dostarczane by były opony na pierwsze wyposażenie, więc ten rynek jest dla dostawców opon najważniejszy.

Top4 systemów Auto ID w lipcu na Log4.pl
ÔÔŹródło: Redakcja

Systemy Auto ID, od marca notują spadki, z lekkim odbiciem w czerwcu, lipiec przynosi kolejny dość znaczący spadek zainteresowania. Na tle
innych grup produktowych systemy Auto ID przeżywają wyraźny regres.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czym jest to podyktowane, być może
mniejsza ilość ofert na portalu, ale to związane jest z bezpośrednia aktywnością dostawców, którzy nie kwapią się do publikacji swoich ofert. Dane
w innych grupach produktowych wyraźnie zwyżkują i to pomimo letniego – wakacyjnego okresu. Być może, ta grupa produktowa, charakteryzuje się innymi niż pozostałe kryteriami, poczekamy na koniec wakacji.
Lipcowe zestawienie ofert w rankingu Top 4, jest następujące:
Pierwsze miejsce w lutowym zestawieniu w Top4, zajęła oferta „Terminal Motorol MC3090” - 27 „wejść”.
Na drugiej pozycji znajduje się oferta terminala Motorola / Symbol
MC9090-G z ilością 25 „wejść” w ofertę.
Trzecie miejsce w rankingu Top 4 na portalu zajęła oferta drukarki „Datamax klasa I” z ilością 17 „wejść” w ofertę.
Na czwartej pozycji w rankingu Top 4 systemów Auto ID, uplasowała
się ofertaterminala do wózków widłowych „Terminal wózkowy VC5090”
z ilością 16 „wejść” w ofertę.
WIĘCEJ NA

Jak firmy poprawiają płynność finansową?
ÔÔŹródło: M.C. Consultants

Niemal 60 proc. polskich przedsiębiorców zgłasza problemy z uzyskaniem w terminie należności za wystawione faktury. W takiej sytuacji,
słabnąca sytuacja finansowa firmy może prowadzić do jej upadku. Tylko
w lipcu upadła niemal setka przedsiębiorstw. Jak z finansowymi trudnościami radzą sobie właściciele polskich firm i po jakie narzędzia finansowe sięgają?
Opóźnienia w płatności faktur
Z danych zawartych w raporcie „Skaner MŚP” na III kwartał 2013 r.,
przygotowanym na zlecenie EFL wynika, że niemal 60 proc. ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP miało w ostatnich trzech miesiącach problem z uzyskaniem należności za wystawione faktury. Opóźnienie wpływu za fakturę trwało przeważnie dwa tygodnie…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Stabilny wzrost DSV
ÔÔŹródło: DSV

Zarząd globalnego operatora logistycznego DSV A/S zaprezentował
wyniki dywizji Road, Air& Sea i Solutions za pierwsze półrocze 2013. Pomimo spadku podaży masy towarowej i rentowności w usługach, Grupa
DSV odnotowuje kolejne wzrosty.W większości założonych obszarów
Grupie DSV udało się osiągnąć cel zwiększenia udziału w rynku, przy
jednoczesnym wzmocnieniu międzynarodowej sieci transportowej.
Rynek, na którym działamy, charakteryzuje się w ostatnim czasie bardzo niewielkim wzrostem przy jednoczesnym, stale rosnącym poziomie
konkurencji rynkowej. Biorąc to pod uwagę cieszę się, że wyniki DSV
za pierwsze sześć miesięcy 2013 r. pozostały stabilne. Dzięki napływowi
nowych klientów oraz koncentracji na efektywności i kontroli kosztów,
wszystkie trzy dywizje DSV odnotowały dobre wyniki finansowe. Integracja z nowo pozyskanymi firmami postępuje zgodnie…
WIĘCEJ NA

Top 4 przenośników
w lipcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Przenośniki to grupa produktowa, która znajduje się na rosnącej ścieżce wzrostu zainteresowania publikowanymi ofertami.
W lipcu„kliknięto” 390 razy, nominalnie jest to wzrost o 84 wejścia, w oferty przenośników więcej niż w poprzednim miesiącu.
Statystyki wejść są projekcja zainteresowania poszczególnymi
produktami, cieszą się coraz większym zainteresowaniem
odwiedzających portal internautów. Dane te pokazują, że potrzeby klientów, poszukujących określonych produktów w Internecie, nie są jednorodne ani stałe. Automatyzacja procesów
transportowych wewnątrz magazynów i centrów dystrybucji,
staje się elementem podstawowego wyposażenia.

Czołówka rankingu Top 4 przenośników w lipcu prezentuje się
następująco:
ÔÔŹródło: PEKAES
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „GrawiW pierwszej połowie 2013 roku Grupa PEKAES wypracowała 2,29 mln zł
tacyjne, elastyczne przenośniki UNI-FLEX™”,z ilością 76 „wejść”.
zysku netto i zanotowała znaczną poprawę wskaźników we wszystkich
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Napękluczowych segmentach działalności. Oczyszczona z nierentownych
dzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, notując
i niezwiązanych z główną działalnością aktywów, Spółka przygotowuje
liczbę 47 „wejść” w ofertę.
się do kolejnych wyzwań i buduje wartość dla akcjonariuszy.
3. Oferta Elastyczny przenośnik zajęła trzecią pozycję w rankinRestrukturyzacja, którą przeprowadził obecny Zarząd, zaprocentogu Top 4, notując liczbę 39 „wejść” w ofertę.
wała już w pierwszej połowie 2013 roku. PEKAES po sprzedaży nieren4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników, jest oferta „Przetownych, niezwiązanych z główną działalnością, aktywów skupił się na
nośnik UNI-FLEX UFP/ROS/0600/11.25”– 36„wejść” w ofertę.
rozwoju działalności podstawowej, budowaniu nowych kompetencji
Ranking ofert przenośników Top 4 opanowała jedna marka,
i poprawie jakości usług oraz obsługi klienta.
przenośniki UNI-FLEX zajmują czołowe miejsca, być może dlaZysk netto, wyłączając zdarzenia jednorazowe, zwiększył się w I pół- tego, że nie mają specjalnie konkurencji, gdyż stanowią najliczroczu 2013 r. z -1,52 mln zł. w ubiegłym roku do 2,29 mln zł. Zysk netto niejszą reprezentację tej grupy produktowej. Systematycznie
z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych zwiększył się także…
zbieranie informacji o przenośnikach…

PEKAES ma zysk i wyższą rentowność

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Rekordowa kwota
przyjętych zamówień TGW

ÔÔ Źródło: TGW

TGW, dostawca rozwiązań z zakresu obsługi towarów, z siedzibą w Wels, w Austrii
konsekwentnie dąży do osiągnięcia statusu korporacji międzynarodowej. Do roku
2015 firma zamierz otworzyć przedstawicielstwa na wszystkich istotnych i znaczących rynkach międzynarodowych. W ubiegłym roku obrotowym 2012/2013 firma
koncentrowała się na wzmocnieniu swej pozycji rynkowej i budowaniu solidnych
struktur w swoich nowootwartych placówkach.
Dzięki zamówieniom o wartości 455 milionów Euro (609 milionów dolarów amerykańskich) przyjętych w zamkniętym właśnie roku rozliczeniowym (do 30 czerwca) udało się
pobić rekord firmy. Jest to wzrost o 25 procent w stosunku do roku ubiegłego. Nowy rok
obrotowy firma TGW rozpoczęła z zamówieniami o wartości 335 milionów Euro (447 milionów dolarów amerykańskich). Przychody wzrosły do poziomu 388,9 milionów Euro
(519 milionów dolarów amerykańskich), to jest o 7,35 procent. Wskaźnik EBIT kształtuje
się na poziomie 16,2 milionów Euro (21,6 mln dolarów amerykańskich). Firma TGW zatrudnia 1680 osób na całym świecie, to jest najwięcej w historii swej całej działalności.
W roku obrotowym 2012/2013, główny nacisk kładziono się na wzmocnienie pozycji
rynkowej i struktur, wciąż jeszcze nowych placówek firmy.

Joint venture typu
„Kapitał i Doświadczenie”
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Z analiz Jones Lang wynika, że na rynku europejskim rośnie liczba zawieranych struktur
joint venture, określanych mianem „Kapitał
i Doświadczenie” („KD”). W tym modelu dawca
kapitału własnego nawiązuje współpracę z doświadczonym podmiotem z segmentu nieruchomości, posiadającym szeroką wiedzę na
temat danego rynku.
Od początku kryzysu finansowego można
zaobserwować trend wzrostowy ilości struktur Kapitał i Doświadczenie, które w pierwszej
połowie 2013 stanowiły około 70% wszystkich
transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na
europejskim rynku nieruchomości komercyjnych przez Fundusze Emerytalne i Państwowe
Fundusze Majątkowe.
Od 2008, znacząco zwiększył się udział bezpośrednich inwestycji w ogólnej…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Nowa jakość w FM Logistic
ÔÔŹródło: FM Logistic

FM Logistic rozpoczęło testy funkcjonalnych ogniw wodorowych stosowanych do napędów wózków widłowych. Dzięki nowatorskiej technologii baterii wodorowych, operator znacznie zmniejszy swój ślad
ekologiczny. Skurczy się nie tylko emisja CO2, ale także zwiększy wydajność pracy urządzeń, a co równie ważne zniknie konieczność utylizacji
szkodliwych odpadów, które generuje tradycyjna technologia kwasowo-ołowiowa.
Testowane przez FM Logistic ogniwa wodorowe mają zastąpić standardowe akumulatory trakcyjne (kwasowo-ołowiowe) używane dotychczas w wózkach widłowych. Czas ładowania do pełnej pojemności
w przypadku tego typu baterii wynosi, co najmniej osiemgodzin, a czas
pracy wynosi tylko od 6–8 godzin. Nowe ogniwa wodorowe są dużo
efektywniejsze, gdyż istnieje możliwość…
WIĘCEJ NA

Nowe e-drukarki
ÔÔŹródło: Gembrid

STILL FM-4W – transport
we właściwym kierunku

ÔÔ Źródło: Łukasz Wasiuta, InplusPR

Wiele branż, w których magazynowane są towary o niestandardowych gabarytach, wymaga dedykowanych rozwiązań
logistycznych, jednocześnie oczekując sprzętu uniwersalnego.
Dlatego wózek techniki magazynowej STILL FM-4W jest przeznaczony nie tylko do transportu długich ładunków, ważących
nawet do 2,5 tony, ale także standardowych palet i zbiorników.
FM-4W 25 łączy w sobie komfort pracy, kompaktowość i uniwersalne zastosowanie. Wózek z przesuwnym masztem przeznaczony jest do pracy we wnętrzach hal do transportowania
długich ładunków i składowania na dużych wysokościach do
9 m. Dzięki możliwości jazdy w czterech kierunkach, umożliwia
sprawne manewrowanie wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest
ograniczona.
Zaprojektowany został głównie z myślą o wygodzie użytkowania przez operatora.

Firma Gembird, dostawca akcesoriów komputerowych, poszerzyła swoją ofertę o e-drukarki. Model EnerGenie E-paperprinter (ePP2) nie wykonuje wydruku przy użyciu tradycyjnego papieru. W tym przypadku
mamy do czynienia z e-papierem, ponieważ „wydrukiem” jest wyświetlany na ekranie dotykowym dokument. Można go nie tylko odczytać,
ale także dowolnie edytować poprzez naniesienie notatek czy podpisów. Następnie urządzenie ponownie przesyła dokument na PC.
Instalacja e-drukarki e-PP2 jest bardzo prosta i szybka. Ponadto produkty z linii EnerGenie odznaczają się niskim zużyciem energii i są przyjazne dla środowiska. Urządzenia te mogą więc znacznie ograniczyć firmowe wydatki, gdyż jak wynika z raportu KPMG „Wykorzystanie papieru
w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, firmy zużywają miesięcznie
ponad 11 milionów ryz papieru A4.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nextrema LED
w nowej odsłonie

ÔÔ Źródło: Trilux

Druga generacja Nextremy LED, tak jak w przypadku swojej poprzedniczki, jest trwała i bezpieczna. W nowej odsłonie opra- Aplikacja Asseco BS w Lekkerland Polska
wy poprawiono wydajność świetlną, ograniczono olśnienie ÔÔŹródło: Asseco BS
oraz zoptymalizowano sterowanie światłem. Ponadto montaż
Jeden z wiodących na rynku dystrybutorów artykułów impulsowych,
stał się jeszcze prostszy.
Nextrema LED to jeden z najpopularniejszych produktów przeznaczonych do pomieszczeń przemysłowychdo montażu sufitowego, ściennego oraz zwieszanego w portfolio Triluxa. Dlatego
wychodząc naprzeciw swoim klientom, firma udoskonaliła niektóre parametry. Poprawiono między innymi wydajność świetlną o 37% - do 100 lm/W, w której źródłem światła jest 140 lub
162 diod wysokiej mocy (zamiast 24), które zapewniają strumień
emitujący 4000 lub 6000 lumenów. Nowo opracowany dyfuzor
z poliwęglanu lub PMMA ograniczapoziom olśnienia, gwarantując odpowiednie rozproszenie i równomierne rozłożenie światła.
Umożliwia jednocześnie zoptymalizowane…

Lekkerland Polska, wdrożył aplikacją mobilną klasy SFA od Asseco
Business Solutions by zwiększyć efektywność swoich działań sprzedażowych w terenie. Nowy system wspomógł codzienną pracę zarówno
przedstawicieli handlowych Lekkerland Polska, jak i pracowników związanych z telemarketingiem.
Głównym celem wdrożenia programu Mobile PresellingAsseco Business Solutions była poprawa skuteczności zarządzania sprzedażą oraz
logistyką Lekkerland Polska, dzięki wprowadzeniu wielu usprawnień
w tych obszarach. Przede wszystkim rozwiązanie pozwoliło na przyspieszenie procesu przesyłu zamówień od klientów oraz zwiększyło
płynność przepływu towarów, co w przypadku dostawy artykułów impulsowych jest kluczowe z punktu widzenia…

WIĘCEJ NA
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WIĘCEJ NA
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Odpowiadamy na potrzeby rynku

ÔÔ Wywiad

Z Markiem Parkotem, Prezesem Zarządu EP Serwis S.A., o zmianach na rynku palet związanej z cofnięciem licencji przez UIC dla
organizacji paletowej EPAL, bieżącej działalności i rozwoju firmy EP Serwis S.A. rozmawia Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: Mimo iż jest nieciekawa sytuacja na rynku, ja bym zaczął od sytuacji EP Serwis S.A., zostaliście dokapitalizowani, miało to miejsce
na początku tego roku w marcu, mamy
sierpień, co się zmieniło?
Marek Parkot: Przede wszystkim ten kapitał pozwolił nam zwiększyć skalę przychodów. Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Na podstawie wyników za pierwsze
7 miesięcy br. prognozujemy, że zwiększymy sprzedaż o około 15% r/r. Od lipca,
zauważamy również istotne ożywienie na
rynku. Jest to dowód, że kryzys w sferze
realnej się skończył. Przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują palet: do produkcji,
do realizacji zamówień, i to jest wyraźnie
widoczne. Nastąpił też znaczący wzrost
popytu na nowe palety. Praktycznie nie
można ich kupić od ręki. Widzimy to nie
tylko na poziomie produktu, ale także na
poziomie sprzedaży wsporników do palet, na które jest bardzo duży popyt. Jeżeli chodzi natomiast o paletę używaną,
paletę EPAL, to rynek zachowuje pełną
płynność. Sieci handlowe wymieniają paletę EPAL, na palety kolejowe i odwrotnie.
Rynek nie chce żadnej rewolucji. To jest za
duża skala, żeby sobie pozwolić na eksperymenty czy dodatkowe koszty, tym bardziej, że każda z tych palet, ma identyczną
konstrukcję.

procesem organizacyjnym,wymagającym
dojazdu, uzgodnienia wszystkich szczegółów technicznych. Oczywiście takie rozwiązanie zmniejsza koszty logistyki, klient
natychmiast może korzystać z naprawionych palet, co jest bardzo istotną kwestią.
Czyli można powiedzieć, ze jest to autorski pomysł EP Serwis S.A.?
Tak można powiedzieć. Nikt tego nie robił wcześniej i w takiej , skali.. Każdy szuka
oszczędności w kosztach, i firmy są tym

które per saldo są dla niego tańsze, bo to
jest najważniejszy aspekt. Drugi, to taki,
że w ten sposób ułatwiamy mu logistykę,
przez co może skupić się na swojej działalności podstawowej.
Robicie taki pełen audyt u klienta, czy
macie jakieś swoje standardy już wypracowane i Wasz klient pasuje do tego
modelu?
Mamy standardy dla poszczególnych
branż. Wiemy, jak wygląda dystrybucja

Czyli to zawirowanie na rynku, związane z cofnięciem licencji UIC, dla EPAL’a,
nie wywołało u was żadnych perturbacji, wy operujecie tymi paletami?
Właścicielem palety nie jest UIC czy EPAL,
tylko są konkretne firmy w tym EP Serwis
i to one decydują o procesie wymiany. Powtórzę,rynek chce płynności wymiany palet, i sam zapobiega zawirowaniom., które bardzo zainteresowane, bo widzą natych- w poszczególnych branżach. Oczywiście,
nie są w interesie wielkiej logistyki.
miast wartość dodaną.
zakładamy, że może się ona nieznacznie
różnić. Biorąc pod uwagę mnogość różJak Państwo podzielili pieniądze z fun- Zakładają Państwo rozwój firmy, po- nego rodzaju rozwiązań organizacyjnych,
duszu, chodzi mi o pewien taki podział przez przyrost klientów jakich będzie- ilość rodzajów palet, dla każdego klienta
strukturalny.
cie obsługiwać, jest jakiś konkretny przygotowujemy indywidualne rozwiązaNajważniejszym dla nas biznesem, jest plan, czy dzieje się to tak w sposób na- nie. Jest to dostawa palet używanych i nopozyskiwanie klientów do wynajmu.Środ- turalny?
wych, określonych formatów,takich jakich
ki pozyskane od Enterprise Investors służą Odpowiadamy na potrzeby rynku.Nie potrzebuje klient, jest to naprawa palet,
właśnie wspieraniu realizacji celów w tym kreujemy nowego produktu w sensie czy to u nas, czy to u klienta, no i bardziej
obszarze: prowadzimy akwizycję, pozy- technicznym, a raczej organizacyjnym. zaawansowana usługa, związana z przejęskujemy nowych klientów. Rozwijamy też Trzeba pamiętać, że każda firma produk- ciem całej gospodarki paletowej.
serwis palet, czyli naprawę (u nas w firmie, cyjna korzysta z palet, bez nich sprzedaż
jak i u klienta). Tu na miejscu posiadamy jest niemożliwa. Każdy nasz klient ma Outsourcing palet, w Polsce za dużo
odpowiednie zaplecze. Natomiast napra- doświadczenie związane z tym rynkiem, firm chyba tego nie robi, są firmy któwa u klientów, jest dość skomplikowanym przedstawiamy mu tylko rozwiązania, re bardziej określają to jako logistyka,
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a państwo określają to mianem outsourcingu. Czym to się różni?
Oczywiście może to być kwestia semantyki, ale niewątpliwie my jesteśmy w stanie
objąć cały obszar gospodarki paletowej
w przedsiębiorstwie. Nie tylko standardowe opakowania zwrotne, tylko mówimy tu o wszystkim co związane jest
z opakowaniem drewnianym. Możemy to
robić dzięki naszemu doświadczeniu i odpowiedniej technologii. Już dziś wiemy,
że wkrótce firmy będą zobowiązane do
profesjonalnej gospodarki. Jest już przecież prawo, które zostało znowelizowane
w zakresie ustawy o odpadach i ustawy
o gospodarce opakowaniami, i odpadami
opakowaniowymi. W naszej branży standardy są coraz wyższe, będzie to działalność koncesjonowana, kontrolowana,
będzie stworzony system egzekucji opłat
produktowych, a my jesteśmy gotowi
świadczyć takie usługi.

Te przepisy już funkcjonują. Kto tą kontrolę będzie przeprowadzał?
Tak, przepisy te już w części funkcjonują.
Tylko do tej pory nie było systemu kontroli . W zakresie kontroli całego procesu odzysku, i recyklingu wskazany jest właściwy
według siedziby firmy wojewódzki urząd
marszałkowski. Czyli muszą być stworzone administracyjne struktury, które będą
kontrolowały ten proces, posiadane technologie, jak i również sposób rozliczeń,
czyli dokumentacja. Prawo zostało teraz
dopiero stworzone, to jest nowa rzecz,
jedna ustawa jest ze stycznia, a ustawa
o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z lipca, jest vacatio legis, część przepisów wchodzi teraz, inne
na początku 2014 roku, a jeszcze inne za
trochę więcej niż 2 lata.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
WIĘCEJ NA

Oświadczenie ECR Polska

ÔÔ Źródło: ECR Polska

Konflikt, pomiędzy EPAL (EuropeanPalletAssociationeV) oraz grupy roboczej „Zagadnienia paletyzacji” Międzynarodowego Związku Kolei UIC, dotyczący europalety,
nie został rozwiązany. W dniu 1 sierpnia minął termin, na osiągniecie porozumienia w tej sprawie. Tak się nie stało, więc formalnie w otwartym poolu paletowym,
będą funkcjonowały dwa typy europalety, z oznaczeniami na wspornikach UIC/EUR
oraz EPAL/EPAL. W wydanym 2 sierpnia br. oświadczeniu, organizacja GS1 Germany
- która z ramienia UIC, jest jednostką kontrolną jakości palet typu EUR, potwierdziła
wymienialność obu typów palet. Jest to oficjalna odpowiedź na list podpisany przez
reprezentantów niemieckich organizacji, zrzeszających przedsiębiorców.
ECR Polska, zrzeszająca przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, dystrybucyjne
i usługowe, związane biznesowo z sektorem dóbr konsumpcyjnych szybkozbywalnych
(FMCG), wydała oświadczenie w tej sprawie, które w całości publikujemy.
Szanowni Państwo,
odnosząc się do wielu informacji, komunikatów i przeprowadzonych rozmów dotyczących zaprzestania z dniem 1 sierpnia 2013r. nadawania cechy EUR paletom produkowanym przez licencjobiorców EPAL, przedstawiamy wiedzę i stanowisko ECR Polska.
1. Nowe palety EPAL
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKN EPAL, palety produkowanie na licencji EPAL od 1 sierpnia będą nosiły oznaczenie EPAL na obu wspornikach, co w praktyce oznacza wprowadzenie nowego standardu europalet, formalnie nie będących
paletami EUR. Palety EUR z cechą EPAL produkowane do 31 lipca 2013r. pozostają pełnoprawnymi, w pełni wymienialnymi paletami EUR.
2. Specyfikacja techniczna, podstawy normatywne
Nowe palety EPAL będą produkowane zgodnie z tymi samymi wymaganiami technicznymi, co palety EUR (tj. w oparciu o Kodeks UIC 435-2) – co oznacza, że palety te
będą takie same pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym.
3. Karty Oceny Palet
Trwają już prace nad włączeniem palet EPAL do Kart Oceny Palet; Karty w zaktualizowanej wersji będą dotyczyły zarówno palet EPAL…

“Serwis Palet Pool Paletowy EP Serwis”
JAK TO DZIA£A
Celem us³ugi wynajmu jest usprawnienie
procesów logistycznych naszych Klientów.

Kontrahent wypo¿ycza palety, które s¹ mu
dostarczane w okreœlonym miejscu i czasie
przez firmê transportow¹, dzia³aj¹c¹ na
zlecenie operatora poolu (EP Serwis S.A.)
Na wynajêtych paletach towar jest wysy³any
do odbiorców wraz z informacj¹ do operatora
poolu, dziêki temu operator wie, gdzie
znajduj¹ siê jego palety i mo¿e je odebraæ,
zwalniaj¹c z tej czynnoœci Klienta. Odebrane
palety trafiaj¹ do patronackich punktów
EP Serwis, gdzie nastêpuje ich selekcja na
palety dobre, które wracaj¹ do poolu
paletowego i na palety uszkodzone, które
jad¹ do centralnego zak³adu w Kozienicach.
Tu palety s¹ naprawiane, a palety zniszczone
trafiaj¹ do recyklingu. Po przetworzeniu na
zrêbkê, staja siê pó³fabrykatem do produkcji
wiórowych wsporników paletowych.
Kompleksowy wynajem palet, ich odbiór
i naprawa s¹ realizowane z dok³adnoœci¹
do 8-12 godzin.
Celem us³ugi wynajmu jest usprawnienie
procesów logistycznych naszych Klientów.

KORZYŒCI DLA KLIENTA:
Redukcja kosztów gospodarki paletami;
Oferujemy mo¿liwoœæ odkupu poolu
paletowego od Klienta jak równie¿
innych nietypowych palet;
Gwarancja najwy¿szej jakoœci palet;
Eliminacja ryzyk prawnych zwi¹zanych
z obrotem paletowym;
Us³ugê wynajmu palet “szyjemy”
indywidualnie do potrzeb Klienta
Jest to pool otwarty z którego ³atwo
mo¿na wyjœæ np. do poolu w³asnych
palet EUR EPAL;
Klient zwolniony jest z op³at produktowych
zwi¹zanych z opakowaniami (paletami);
Us³uga wynajmu palet chroni œrodowisko
poprzez ograniczenie emisji Co2,
zmniejsza zu¿ycie drewna i tym samym
chroni las;
Eliminacja problemów zwi¹zanych
z terminowym zwrotem palet od
Odbiorców Klienta;
Mo¿liwoœæ skoncentrowania siê na
prowadzeniu podstawowej dzia³alnoœci
gospodarczej.

WIĘCEJ NA
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Więcej, lepiej, szybciej –
rozwój połączeń lotniczych
do USA

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Jak szybko i bezpiecznie przetransportować towary do USA? Jak zostać eksporterem
towarów do USA? W jaki sposób wykorzystać ogromny potencjał tego rynku i pokonać bariery formalne? Odpowiedzią na te pytania może być współpraca z doświadczonym operatorem logistycznym. Wg danych US CensusBureau i amerykańskiego
Departamentu Handlu, ogłoszonych w dniu 3 lipca br., po 5 miesiącach roku 2013
eksport USA osiągnął wartość 933,6 mld USD, podczas gdy import do USA wyniósł
1,152 bln USD. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego eksport
USA wzrósł o 1,8%. Deficyt USA w handlu zagranicznym, w porównaniu do tego
samego okresu roku poprzedniego spadł o 13% i wyniósł 208,9 mld USD.
W okresie styczeń–maj 2013 r. najwyższą
wartość polski eksport osiągnął w następujących kategoriach: sprzęt transportowy, w tym silniki samolotowe i ich części:
463,4 mln USD, komputery i elektronika:
240,4 mln USD, maszyny nieelektryczne:
200 mln USD, sprzęt elektryczny i AGD:
150,2 mln USD, meble: 137,3 mln USD
oraz ropa i węgiel: 131,4 mln USD.

towarów, firma Kuehne + Nagel wykorzystuje komercyjne rozwiązania liderów
transportu lotniczego, tak aby zaproponować optymalne rozwiązanie logistyczne pod kątem czasu dostawy i kosztów.
Firma Kuehne + Nagel jest globalnym
operatorem logistycznym, który doskonale zna rynek europejski, jak i amerykański,
posiadając 430 oddziałów/ biur na tym
obszarze. Zapewnia innowacyjne rozwiązania branżowe (status zarejestrowanego
Transport lotniczy
Materiały na linie produkcyjną, towary agenta) oraz dedykowane np. dla sektowrażliwe, wymagające temperatury kon- ra farmaceutycznego, motoryzacyjnetrolowanej, pomiędzy Polska a USA są go oraz aviation-aerospece. Współpraca
przewożone najczęściej drogą lotniczą. z klientem nie ogranicza się tylko do realiOszczędza to czas, a towar szybko i w bez- zacji standardowych zleceń…
pieczny sposób trafia do odbiorcy. PomaWIĘCEJ NA
gając klientom organizować transport

Dachser dla branży energii
odnawialnych

ÔÔ Źródło: Dachser

Działający globalnie operator logistyczny, firma Dachser, oferuje specjalistyczne
rozwiązania dla branży energii odnawialnych. Eksperci w specjalnej komórce DachserRenewableEnergies łączą wiedzę logistyczną z doświadczeniem branżowym. Aktualnie DachserAir& Sea Logistics obsługuje kilkanaście kluczowych firm z branży
energii odnawialnych w Europie, USA i Azji.

UPS współpracuje z Sendit/
Grupa Allegro
ÔÔŹródło: UPS

UPS (NYSE: UPS) oraz Sendit, platforma wysyłkowa będąca częścią Grupy Allegro, podpisały
nową umowę w celu dalszego wzmocnienia
dotychczasowej współpracy. Dzięki nowej
umowie zyskają przede wszystkim przedstawiciele dynamicznie rosnącego w Polsce rynku
e-commerce.
Sprzedawcy internetowi będą mogli w większym zakresie korzystać z wysokiej jakości
oferowanych przez UPS usług. Umowa, która
obejmuje specjalne ceny promocyjne na nadawanie przesyłek poprzez UPS w Sendit, będzie
obowiązywała do końca 2013 roku. Z nowej
oferty będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy platformy wysyłkowej
Sendit.
Oprócz szybkości oraz niezawodności
w świadczeniu usług kurierskich UPS oferuje polskim konsumentom także najbardziej
zaawansowaną na krajowym rynku gamę
rozwiązań technologicznych, na czele z możliwością monitorowania przesyłki na każdym
etapie jej przewozu. Dodatkowo użytkownicy
platformy Sendit mogą korzystać z szeregu narzędzi i funkcjonalności…
WIĘCEJ NA

Gałęzie przemysłu związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł
odnawialnych – głównie z wiatru i słońca – należą obecnie do
najszybciej rozwijających się na świecie. W ciągu kilku ostatnich
lat nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji w tej dziedzinie i ze
względu na zaangażowanie wielu krajów oraz oferowane ulgi
budowlane i podatkowe dla inwestorów, z pewnością ten trend
będzie się nadal utrzymywał.
Firma Dachser proponuje specjalistyczne, branżowe rozwiązania logistyczne dla paneli słonecznych, elementów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych oraz innych produktów z tego
segmentu.
WIĘCEJ NA
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DACHSER na targach spoga+gafa

ÔÔ Źródło: DACHSER

W dniach 8 – 10 września 2013 firma Dachser, działający globalnie operator logistyczny, weźmie udział w kolejnej edycji największych targów branży ogrodniczej w Europie – spoga+gafa w Kolonii. Dachser, jako firma od lat związana z branżą DIY, zaprezentuje usługi dla producentów i dostawców artykułów dystrybuowanych w sklepach ogrodniczych i budowlanych. Stoisko
operatora o numerze D001 będzie mieściło się w hali 6.1.
Dachserod lat wspiera producentów i dystrybutorów produktów z branży DIY. W ramach swojej w pełni zintegrowanej sieci
logistycznej przewozi towary drogą lotniczą i morską do Europy,magazynuje je
– jeśli to konieczne – a następnie przewozi
drogą lądową w różne kierunki i dostarcza
do sieci marketów budowlanych i ogrod-

niczych. Firma świadczy również merchandising na terenie sklepów, dzięki czemu
produkty w odpowiedniej ilości cały czas
są dostępne na regałach. Klienci Dachser
mogą natomiast spokojnie odpoczywać
w swoich ogrodach i na tarasach, obserwując status swoich dostaw online lub
poprzez specjalną aplikację na smartfony.

Dachser od zeszłego roku poszerzył obszar funkcjonowania usługi Dachser DIY
Logistics skierowanej do dostawców marketów ogrodniczych i budowlanych o kolejne kraje: Hiszpanię, Argentynę, Peru,
Wietnam i Turcję. Obecnie usługa ta jest
świadczona w 41 krajach.
WIĘCEJ NA

PEKAES z nowym partnerem LTL
8-9 października 2013 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES rozpoczął współpracę z Knights of Old.
Wykorzystując własną flotę pojazdów i zasoby strategicznych partnerów firma z siedzibą
w Kettering będzie świadczyć serwis na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dla PEKAES Wyspy Brytyjskie są jednym z kluczowych rynków
zagranicznych.

X FORUM POLSKICH
MENEDŻERÓW LOGISTYKI
2013

PRAKTYCY PRAKTYKOM
Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów
branży logistycznej
Serwis z honorem
Knights of Old działa na rynku transportowym i logistycznym od ponad stu lat. Założona w 1865 przez Williama Knighta firma jest
współudziałowcem sieci Partnerlink, oferującej na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii serwis
24/48 h. W ramach Partnerlink swoje usługi
świadczy obecnie 17 wiodących firm logistycznych i transportowych z Wysp Brytyjskich.
Wyróżnikiem Knights of Old są duże zasoby własnego taboru, pozwalające na wydłużenie czasu złożenia zlecenia bez straty dla
terminowości dostaw. Firma dysponuje jedną
z nowocześniejszych flot samochodowych na
Wyspach Brytyjskich.Knights of Old poza usługami związanymi z dystrybucją oferuje także
rozwiązania transportu całopojazdowego na
terenie Europy.
WIĘCEJ NA

Zaufało nam ponad 1800 specjalistów
konferencje.pb.pl, 22 333 97 77, szkolenia@pb.pl

Pierwsze połączenie
Shanghai–Warszawa

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS Logistics uruchomił bezpośrednie konsolidacje
lotnicze na kierunku Shanghai - Warszawa. Jest to unikalne
połączenie na rynku, nie oferowane dotychczas przez żadnego
operatora logistycznego w Polsce.
Połączenie na trasie SHA-WAW realizowane jest raz w tygodniu
– wylot następuje w każdą sobotę. Produkt w pełni opiera się
o serwis organizowany przez ROHLIG SUUS Logistics, dzięki czemu Klienci zyskują gwarancję miejsca, stawki i wylotu. Transit-time do terminala lotniczego w Warszawie wynosi 2 dni, a następnie realizowana jest dostawa własną siecią dystrybucji krajowej
do odbiorców na terenie całej Polski.
Ponadto klienci mogą korzystać z odpraw w procedurze
uproszczonej z odroczonym VAT (certyfikat AEO) oraz otrzymują
dedykowanego opiekuna klienta.
WIĘCEJ NA

PPT PKS Gdańsk-Oliwa
S.A. w sieci Pall-Ex

ÔÔ Źródło: PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A

Wzrost udziału na rynku polskim i ogólnoeuropejskim, powiększenie z 12 do 16 oddziałów firmy oraz planowane zwiększenia
zatrudnienia – to trendy, które towarzyszą PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A od 2 lat. Firma podjęła decyzję o przystąpieniu do międzynarodowej sieci dystrybucji Pall-Ex Polska, mając nadzieję,
że krok ten przyczyni się do dywersyfikacji działalności Spółki.
Od kilku lat PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. rejestruje zwiększenie
wolumenu sprzedażowego i obrotów, przy jednoczesnym zachowaniu stałego trendu rozwijania siatki oddziałowej i sprzedażowo-operacyjnej. W samym 2012 r. firma zbudowała 12 nowych oddziałów oraz zwiększyła zatrudnienie o 40 etatów. Do
końca tego roku planuje inwestycję, które pozwolą na powiększenie zasięgu w Polsce o dodatkowe 4 oddziały oraz zatrudnienie kolejnych nowych pracowników. W sierpniu br. PPT PKS
Gdańsk-Oliwa S.A. podpisała umowę o współpracy z siecią Pall-Ex, która pozwoli firmie dynamicznie rozwijać dystrybucję wykorzystując sieć Partnerów Regionalnych Pall-Ex.
– Proces przystąpienia do sieci Pall-Ex Polska został poprzedzony gruntowną analizą biznesową oraz badaniami rynku. Te
działania pomogły nam w oszacowaniu przede wszystkim kosztów, ale również możliwości sprzedażowych.…
WIĘCEJ NA

FM Logistic obsługuje
Reckitt Benckiser
(Poland) S.A.

ÔÔ Źródlo: FM Logistic

Wyjątkowy transport do Kolumbii
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser Air& Sea Logistics zrealizował wyjątkowo trudny transport
spektrometru masowego, bardzo czułego urządzenia do określania
masy atomów i cząsteczek, z Bremy do Kolumbii. Transport urządzenia
przez górzysty region Andów i tropikalne lasy do klienta, kolumbijskiego potentata na rynku paliwowym, trwał 5 dni.
Spektometr masowy w ciągu pięciu dni, pokonując różnymi środkami
transportu bezdroża Ameryki Południowej, przebył 8.900 km. Dachser
Air& Sea Logistics z Bremy zorganizował nie tylko transport urządzenia,
ale także był odpowiedzialny za jego załadunek i rozładunek, odprawę
celną i odpowiednie zabezpieczenie. Przygotowania do trwającego
5 dni transportu zajęły aż 6 tygodni.
WIĘCEJ NA

FM Logistic zdobyło nowego klienta z branży household, personalcare i healthcare. Międzynarodowy operator logistyczny
od maja br. realizuje usługi transportowe dla Reckitt Benckiser
(Poland) S.A., światowego lidera w produkcji detergentów,
środków czystości i higieny osobistej oraz leków bez recepty.
Kontrakt obejmuje usługi transportu i dystrybucji z magazynu
Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim (household
i personalcare) dla rynku polskiego, litewskiego, łotewskiego
oraz estońskiego.
O wygranej w przetargu zdecydowało doświadczenie FM Logistic w kompleksowej realizacji projektów dystrybucyjnych
uwzględniając transport całopojazdowy oraz drobnicowy. Firma
prowadzi wiele trójstronnych, analogicznych misji logistycznych
z innymi klientami gdzie operatorem magazynowym jest inne
przedsiębiorstwo logistyczne.- Cieszy nas, że do grona naszych
klientów dołączył tak wymagający klient. Dystrybucja dla Reckitt Benckiser charakteryzuje się wysokimi progami wskaźników
jakości, którym zamierzamy sprostać – mówi Magdalena Lubańska, Dyrektor Transportu Krajowego, w FM Logistic Polska.
WIĘCEJ NA
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MLP Group wynajęło
ponad 48 000 metrów kw.

ÔÔ Źródło: MLP

MLP Group, wiodący deweloper powierzchni magazynowych w Polsce, w I półroczu 2013 roku podpisał nowe umowy najmu na łącznie 48 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnej. Obecnie posiadane przez Grupę grunty na terenie Polski
(ponad 158 ha) pozwalają na udostępnienie docelowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej sięgającej 720 000 m²
„Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo udane, był to rekordowy okres w historii Grupy. Widzimy ożywienie na rynku i nasze plany zakładają jeszcze lepsze wyniki
w drugiej połowie 2013 roku. Wciąż mamy bardzo duży potencjał do rozbudowy naszych parków logistycznych. Gwarantuje to dynamiczny rozwój Grupy także w kolejnych okresach. Rekordowe wyniki, bardzo dobra płynność finansowa dają nam duży
potencjał na przyszłość. Naszym strategicznym celem jest podwojenie powierzchni
magazynowo-produkcyjnych w ciągu 4 najbliższych lat.” – stwierdził Radosław T. Krochta, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
W pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. najszybciej rozwijał się park MLP Pruszków
II, gdzie wynajęto łącznie ponad 15,3 tys. m kw. Wśród nowych najemców jest między
innymi spółka Igepa, czyli ogólnopolski dystrybutor papierów i kartonów graficznych.
Z kolei lokalizację MLP Bieruń wybrała firma z branży automotive wynajmując nieco
ponad 14,7 tys. m kw., a MLP Poznań zaoferował ponad 8,3 tys. m kw. firmie Piotr i Paweł, zarządzającej ogólnopolską siecią sklepów detalicznych. Docelowo w Poznaniu,
na terenie o powierzchni ponad 19 hektarów, powstaną hale magazynowe o łącznej
powierzchni około 102 000 m kw. Wszystkie te trzy centra mają jeszcze
WIĘCEJ NA

Panattoni buduje dla
PolarisIndustries Inc.
ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce wybuduje pierwszą
w Europie fabrykę PolarisIndustries Inc. Obiekt
o charakterze BTS dla amerykańskiego producenta m.in. quadów powstanie w Opolu, na
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park i będzie liczyć 33 000 m²
powierzchni. W transakcji firmę PolarisIndustries reprezentowała międzynarodowa firma
doradcza Cushman& Wakefield.
PolarisIndustries Inc. – amerykański producent skuterów śnieżnych, quadów, motocykli
i pojazdów elektrycznych typu NEV wchodzi
do Polski. Założona w 1954 r. firma zdecydowała się na ulokowanie pierwszej europejskiej
fabryki pojazdów terenowych w Opolu, na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Inwestycja zostanie zrealizowana przez
Panattoni Europe, dewelopera z bogatym
portfolio realizacji powierzchni magazynowych i produkcyjnych, również na terenie stref
ekonomicznych, i będzie liczyć 33 000 m². Hala
produkcyjna planowanego obiektu zajmie aż
25 600 m², magazyn 3400 m²...
WIĘCEJ NA

Wzrost aktywności najemców

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Brak dużych powierzchni na głównych rynkach może oznaczać
wzrost czynszu dla najemców, którym zależy na czasie; komfortowa sytuacja dla firm elastycznych co do lokalizacji i szukających powierzchni z wyprzedzeniem; wysoki udział operatorów logistycznych w strukturze popytu, to główne wnioski
płynące z raportu Jones Lang LaSalle - Rynek powierzchni magazynowych w I poł 2013 r.Firma doradcza Jones Lang LaSalle
podsumowała dane i trendy na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce w I poł. 2013 r.
Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Jones
Lang LaSalle, komentuje: „Pomimo spowalniającej gospodarki, popyt na powierzchnie zanotował odbicie w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost aktywności najemców w połączeniu z niechęcią do rozpoczynania inwestycji spekulacyjnych, doprowadziły do stopniowego spadku wskaźnika
pustostanów, a w konsekwencji – do powstania luk podażowych
w głównych regionach. Obecnie pozyskanie powierzchni większej
niż 10 000 m kw. jest trudne, a dla tych najemców, którzy nie są
skłonni do kompromisu w kwestii lokalizacji, znalezienie odpowiedniej lokalizacji za atrakcyjną cenę może być sporym wyzwaniem. Z kolei, szukający mniejszych powierzchni mają obecnie
duży wachlarz możliwości”.

Popyt – wzrost aktywności najemców
Popyt brutto na powierzchnie magazynowo-przemysłowe
wyniósł 778 000 m kw. w I poł. 2013 r. i wzrósł o 38% r-d-r. Nowe
umowy oraz rozszerzenia wynajmowanych powierzchni stanowiły 62% wolumenu i sięgnęły 479 000 m kw. Z analiz Jones Lang
LaSalle wynika, że taki poziom popytu utrzyma się...
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Raport o rynku gruntów inwestycyjnych

Prima Poland
w Marynarska
Business Park

ÔÔŹródło: AxiImmo

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Prima Poland Sp. z o.o., firma produkująca i dystrybuująca
jedną z najpopularniejszych marek kawy na polskim rynku,
wynajmie ok. 900 mkw. w kompleksie biurowym Marynarska Business Park, przy ulicy Taśmowej 7 w Warszawie. Spółka
wprowadzi się do nowego biura już we wrześniu br. W transakcji najmu pośredniczyła firma Jones Lang LaSalle.

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, przedstawia raport na temat trendów i cen na rynku gruntów inwestycyjnych
w sektorze magazynowo-produkcyjnym.
„Problemy z pozyskaniem finansowania, zakup działek inwestycyjnych wyłącznie pod konkretne projekty BTS lub pre-let, w zasadzie brak
realizacji projektów spekulacyjnych zaowocowały dużym wzrostem
podaży. Grunty inwestycyjne oferowane są zarówno przez prywatnych
właścicieli, jak i deweloperów. W skali kraju dostępność dobrej jakości
działek inwestycyjnych z uregulowaną formą prawną, dobrym przygotowaniem technicznym i komunikacją jest dość wysoka. Obecnie
średnia cena gruntu pod inwestycje przemysłową to 130–160 zł za metr
kwadratowy” - mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Prima Poland Sp. z o.o. odpowiada za produkcję i dystrybucję
obecnej na polskim rynku od już prawie 25 lat popularnej kawy
pod marką Prima oraz DouweEgberts – kaw z segmentu premium. Firma poszukiwała nowoczesnej, elastycznej oraz dobrze
zlokalizowanej - w bliskości węzłów komunikacyjnych i lotniska
– powierzchni biurowej, umożliwiającej dalszą ekspansję.
Piotr Kokociński, Dyrektor Generalny Prima Poland Sp. z o.o.,
skomentował: „Przeniesienie centrali firmy z Poznania do Warszawy to krok wspierający całą organizację w realizacji naszych ambicji na polskim rynku. Chcemy, by zarówno lokalizacja biura jak
i same pomieszczenia wzmacniały i podkreślały ideę bliskiej, dynamicznej i interaktywnej współpracy, były źródłem inspiracji oraz
dodawały energii do działania. Taką nowoczesną”....

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nowy najemca
Wola Center

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Martela, czołowa europejska marka mebli i rozwiązań dla biur,
wynajmie ok. 700 mkw. nowoczesnej powierzchni w Wola Prologis podsumował półrocze
Center. Firma wprowadzi się do kompleksu w I kw. 2014 r. ÔÔŹródło: Prologis
Właściciela obiektu – LC Corp - w procesie transakcji wspierali Prologis, Inc. (NYSE: PLD), wiodący globalny właściciel, zarządca i deeksperci z ramienia firmy doradczej Jones Lang LaSalle.
weloper obiektów dystrybucyjnych, podsumował I półrocze 2013 roku
Martela, firma wywodząca się z Finlandii, jest liderem wśród
krajowych producentów mebli biurowych, zajmując pierwsze
miejsce pod względem obrotów. Należy do Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Producentów Mebli i jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa.
W wynajętej powierzchni znajdować się będą biura odpowiedzialne za operacje na terenie Polski i Europy Środkowej oraz
centrum współpracy z architektami i projektantami. Przy wejściu do biurowca powstanie showroom prezentujący najnowsze
rozwiązania z dziedziny projektowania przestrzeni biurowych.
Dodatkowo Martela wprowadzi do lobby Wola Center meble dla
przestrzeni publicznych.
Wola Center to nowoczesny kompleks biurowy klasy A, składający się 4 połączonych obiektów o łącznej powierzchni najmu
ok. 31 000 mkw. Jednym z największych atutów projektu jest
jego lokalizacja w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy...

w Europie Środkowo-Wschodniej.Chociaż podaż na nowoczesne obiekty dystrybucyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nadal pozostaje ograniczona. W I półroczu Prologis zakończył budowę, dodatkowych 7 000 metrów kwadratowych obiektu dystrybucyjnego w Prologis
Park Janki dla firmy ROHLIG SUUS Logistics oraz rozpoczął budowę
trzech budynków magazynowych build-to-suit o całkowitej powierzchni 71 000 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław V:
• 17 800 metrów kwadratowych dla wiodącego na polskim rynku
sprzedawcy hurtowego i detalicznego sprzętu AGD, RTV i IT (Budynek 2);
• 18 300 metrów kwadratowych dla firmy Tradis stanowiącej część
Grupy Eurocash (Budynek 3);
• 35 000 metrów kwadratowych dla firmy Eko Holding (Budynek 4).
W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na mniejsze moduły
magazynowe oraz większą i bardziej reprezentacyjną powierzchnię biurową, na terenie Prologis Park Wrocław III firma planuje uruchomienie
piątego budynku o łącznej powierzchni...

WIĘCEJ NA
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DAYCO w SEGRO Industrial
Park Tychy

CCC S.A. przedłużył umowę
najmu

Wynajęto 1,5 mln m2
powierzchni magazynowej

ÔÔŹródło: SEGRO

ÔÔŹródło: Prologis

ÔÔŹródło: Cushman& Wakefield

DAYCO, światowy lider w projektowaniu oraz
produkcji układów napędu wałka rozrządu oraz
osprzętu silnika, uruchamia zakład produkcyjny
w Polsce. Fabryka zlokalizowana jest w tyskiej
podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie SEGRO Industrial Park Tychy.
W zakładzie produkowane będą koła pasowe
z tłumieniem drgań skrętnych montowane
w silnikach znanych europejskich odbiorców
(OEM). Docelowo w nowoczesnej hali produkcyjnej o powierzchni prawie 20 000 m2 zatrudnienie znajdzie około 300 osób.
Uruchomienie produkcji planowane jest
w IV kwartale 2013 roku. Aktualnie trwa intensywny proces rekrutacji do wszystkich obszarów firmy, zwłaszcza na stanowiska techniczne
i produkcyjne. Tylko
w 2013 roku tyski zakład DAYCO zatrudniać ma około 100 pracowników. Jak mówią
przedstawiciele DAYCO w Tychach: „Szukamy
specjalistów, osób z wiedzą w dziedzinie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej metali oraz
obróbki gumy – ale przede wszystkim szukamy
osób z pasją, nastawionych”...

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), wiodący globalny
właściciel, zarządca i deweloper obiektów
dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o przedłużeniu umowy najmu 10 900 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej z Grupą CCC, największym producentem obuwia
w naszym kraju oraz liderem polskiego rynku
sprzedaży detalicznej obuwia.
„Tak rozbudowany łańcuch dostaw towarów –
mówimy o dystrybucji na pół Europy – nakłada
na firmę konieczność wyboru zaufanego i profesjonalnego partnera, który będzie w stanie
sprostać wysokim oczekiwaniom klienta i biznesu” – powiedziała Magdalena Kostjan, leasing
manager Prologis na Polskę.
Jak podkreśla Sylwester Szymczak, Dyrektor
Logistyki CCC SA „Spółka CCC SA, mając w swojej strategii rozwój sieci poza granicami kraju,
zdecydowała się pozostać w Parku Prologis
z uwagi na doskonałą lokalizację, nowoczesny
obiekt oraz pewną, partnerską relację. To zdecydowanie najlepszy wybór, pozwalający nam
ze spokojem myśleć o rozwoju Spółki CCC i jej
logistyce”.

Rynek nieruchomości magazynowych w Europie Środkowej wszedł w okres długotrwałej
stabilizacji, co cieszy zarówno najemców, jak
i właścicieli hal magazynowych. Od dwóch lat
czynsze utrzymują się na poziomie 3,5–3,7 EUR
/ m kw. / miesiąc.
Wskaźnik powierzchni niewynajętej również
utrzymuje się na „zdrowym” poziomie ok. 10%.
Firmy w dalszym ciągu przenoszą zakłady produkcyjne z Europy Zachodniej do innych lokalizacji, na czym zyskały przede wszystkim
sąsiadujące z Niemcami Polska i Czechy. Te
dwa kraje od dłuższego czasu mają największy
udział w rozwoju regionu Europy Środkowej.
Ferdinand Hlobil, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę
Środkowo-Wschodnią firmy Cushman& Wakefield, powiedział: „Sklep internetowy Amazon
niedawno postanowił otworzyć na terytorium
Czech magazyn towarów zwracanych przez
klientów z Niemiec. Tańsza siła robocza i niższe
koszty nieruchomości, a także możliwości ekspansji Amazona w Europie Środkowo-Wschodniej są na tyle atrakcyjne”…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Polskie porty kontenerowe raport Jones Lang LaSalle

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Konteneryzacja morskiego handlu stwarza szerokie możliwości ekspansji dla polskich portów, wynika z raportu Jones Lang LaSalle pt. „Polskie porty kontenerowe: nowe kierunki rozwoju rynku logistycznego”. Jones Lang LaSalle publikuje swój najnowszy
raport – pierwszą pogłębioną analizę polskich terminali kontenerowych. Pierwsza część opracowania zawiera informacje dotyczące trendów w handlu morskim, w tym rosnącego znaczenia konteneryzacji oraz dane na temat portów w Gdańsku, Gdyni
oraz Szczecinie – Świnoujściu.
Druga część raportu, analizująca wpływ
trendu konteneryzacji oraz rozwoju infrastruktury portowej na rynek logistyczny,
w tym sektor magazynowy w Polsce, zostanie opublikowana we wrześniu br.
Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu
Powierzchni
Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej,
Jones Lang LaSalle, komentuje: „Rosnący
poziom przeładunków w portach kontenerowych oraz możliwość obsługi największych statków, czyli w przypadku terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku
jednostek do 18 000 TEU, umożliwia przekierowanie do Polski strumienia towarów
transportowanych drogą morską...
WIĘCEJ NA
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MLP Group
buduje w Bieruniu

ÔÔ Źródło: MLP Group

MLP Group, wiodący deweloper powierzchni magazynowych
w Polsce, rozpoczął budowę pierwszych obiektów w nowym
parku MLP Bieruń. Łączna powierzchnia budynków, które powstaną na jego terenie w I etapie wynosi 22 900 m2. Pierwszymi najemcami parku MLP Bieruń będą firmy z branży motoryzacyjnej: Flexider Poland oraz Auto Partner. Zgodnie z planem
obiekty zostaną oddane do użytku w I kwartale 2014 roku. Na
terenie MLP Bieruń pracę znajdzie ok. 400 osób.
Park MLP Bieruń jest położony w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Docelowa wielkość parku to 55 000 m2. Na jego
terenie powstaną hale magazynowo-produkcyjne wraz ze zintegrowanymi pomieszczeniami biurowo-socjalnymi. Funkcję
generalnego wykonawcy pełni JokaGroup. Pierwszym najemcą
w parku będzie firma Flexider Poland, zajmująca się produkcją
stalowych łączników elastycznych…

Powstanie magazyn centralny Castoramy
w Strykowie
ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce
wmurował kamień węgielny pod magazyn centralny dla Castorama
Polska, o planowanej powierzchni 50 000 m². Inwestycja jest największą
budową na rynku od początku roku, a powstający obiekt w Strykowie strategicznej lokalizacji dewelopera - będzie należeć do ścisłej czołówki
powierzchni bijących rekordy w segmencie magazynowym. Generalnym wykonawcą jest Kajima Poland, a planowane zakończenie budowy
przypada na I kwartał 2014 roku.
Uroczystość odbyła się 27 sierpnia 2013 r., na terenie powstającego
magazynu. Udział w niej wzięli: Burmistrz Miasta Strykowa - Andrzej
Jankowski; deweloper inwestycji - firma Panattoni Europe, którą reprezentował Robert Dobrzycki…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

6500 m2 dla TRW
w MLP Pruszków

ÔÔ Źródło: MLP Group

Firma MLP Group przedłużyła kolejną umowę najmu w parku MLP Pruszków I, tym razem z TRW Steering Systems Polska Sp. z o.o. Łączna powierzchnia produkcyjno-magazynowa
wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi wynajmowana przez firmę wynosi 6500 m2. Rozmowy po części wspierane były przez agencję nieruchomości Colliers.
Amerykański koncern TRW jest światowym liderem w dziedzinie
produkcji samo-chodowych systemów bezpieczeństwa. Firma
zatrudnia około 60 000 pracowników w ponad 180 lokalizacjach
na całym świecie. Zakład TRW w Pruszkowie jest jednym z głównych w ramach koncernu w zakresie produkcji systemów sterujących instalowanych w samochodach. Obecnie, na kilkunastu
liniach produkcyjnych, montowanych jest około 25 mln sztuk
gotowych wyrobów, takich jak: wyłączniki zapłonu, komplety
zamków do drzwi, klucze do stacyjek…
WIĘCEJ NA

Raport o rynku powierzchni handlowych
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Ponad milion metrów kwadratowych powierzchni najmu, mocny trend
rozbudowy oraz rozwój oferty centrów typu convenience na obrzeżach
miast, to główne wnioski płynące z najnowszego raportu Jones Lang
LaSalle.
Firma doradcza Jones Lang LaSalle opublikowała raport „Warszawski
rynek nieruchomości” po II kw. 2013 r. Analizie poddano sektor biurowy,
handlowy, magazynowy, hotelowy oraz mieszkaniowy…

Raport:
analiza atrakcyjności Polski dla biznesu
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Ponad 400 centrów usług, ponad 110 000 pracowników, ponad milion
metrów kwadratowych powierzchni biurowych zajętych przez firmy
z sektora – te liczby odzwierciadlają mocną pozycję Polski jako jednej
z najważniejszych na świecie lokalizacji outsourcingowych pod długofalowe projekty.
Jones Lang LaSalle publikuje swój doroczny raport „Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?”, poświęcony możliwościom rozwoju, jakie
stwarza polski rynek zagranicznym inwestorom z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Raport zawiera szczegółową analizę atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla projektów SSC (Shared Service Centres - Centrów Usług Wspólnych), BPO (Business Process Outsourcing
– Outsourcingu Procesów Biznesowych), ITO (Information Technology
Outsourcing – Outsourcingu IT) oraz R&D (Research and Development
– Badań i Rozwoju), w takich obszarach jak ogólny klimat inwestycyjny,
rynek pracy, system wsparcia publicznego oraz dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych. Materiał powstał przy wsparciu merytorycznym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związku
Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce – ABSL oraz firmy Hays
Poland.

WIĘCEJ NA
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Aaaby przewieźć
szybko, tanio, bez ryzyka

ÔÔ Jacek Tyburek, Doradca ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w DSV

Giełda transportowa to wirtualny rynek wymiany informacji między przewoźnikami,
a spedytorami. To miejsce w którym można znaleźć dodatkowe zlecenia, redukując
jednocześnie koszty transportu, zapełniając wolną przestrzeń ładunkową towarem.
O czym jednak warto pamiętać i na co uważać zanim zdecydujemy się skorzystać
z giełdy opowiada Jacek Tyburek, Doradca ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w DSV.
Mimo idealnego pomysłu, na temat samej
platformy można usłyszeć opinie dość
skrajne. Od twierdzącej, że stanowi ona
wspaniałe wsparcie, bez którego właściwie niemożliwe jest działanie na rynku
TSL, po porównywania jej usług do zabawy z rewolwerem i jednym nabojem.
Natomiast specjaliści od bezpieczeństwa
zgodnie reagują na giełdy transportowe
– przyśpieszonym tętnem. Patrząc na temat tak specyficznej platformy z pozytywnej strony, niewątpliwie jest ona wsparciem dla spedytorów, bez którego nie da
się pracować. Szczególnie w trudnych czasach możliwość elastycznego dobierania
partnerów, czujących presję konkurencji,
pomaga w znalezieniu usługi w konkurencyjnej cenie. Giełdy dodatkowo często
rozszerzają swój serwis, zajmując się mie-

dzy innymi windykacją należności oraz innymi usługami ułatwiającymi bezpieczne
transakcje.Perspektywa zmienia się w momencie analizowania ryzyka. Zadajemy
sobie pytania: czy i jak giełdy weryfikują przewoźników? Czy nie powierzymy
transportu oszustowi? Czy dokumenty
(np. ubezpieczenie) w pełni zabezpieczają że przewoźnik może być bardzo uczcinasze interesy?
wym człowiekiem, a czasami wystarczy,
że intencje tylko jeden z jego kierowców
Pytanie o bezpieczeństwo
będą inne i kłopoty gotowe. Taka weryfiSą to pytania, na które należy znaleźć kacja to oczywiście ogromne wyzwanie
odpowiedzi, nim zdecydujemy się skorzy- zarówno dla przewoźnika, giełdy, jak i sastać z usług danej giełdy. Podstawowym mego usługobiorcy.
Mechanizm kontroli, który załóżmy że
i najważniejszym jest weryfikacja przewoźników. Skuteczność tej weryfikacji giełda posiada…
powinna być wielostopniowa i obejmoWIĘCEJ NA
waćzarówno przeszłość samego przewoźnika, jak ijego historię. Należy pamiętać,

Komentarz do wyników Grupy
PEKAES za I połowę 2013 r.

ÔÔ Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES

Miniona połowa roku w branży TSL nie była jednorodna: o ile pierwszy kwartał cechował się jeszcze trudnościami dla uczestników branży, o tyle drugi kwartał przyniósł
pierwsze symptomy ożywienia. Istotnym czynnikiem wpływającym na działalność
firm TSL na początku roku, w tym PEKAES, było spowolnienie rynku z uwagi na przedłużającą się zimę. Pogoda spowodowałazmniejszeniepopytu na środki transportowe. Dłuższa zima opóźniła również ożywienie w takich branżach jak budowlana czy
spożywcza. Początek roku to także większa intensywność zatorów płatniczych w firmach, co skutkowało opóźnieniami w nadaniach towarów lub przerwaniem współpracy pomiędzy kontrahentami. Opóźnienia w płatnościach to wyzwanie, z którym
prawdopodobnie będzie trzeba zmierzyć się także w drugiej połowie roku.
Początek drugiego kwartału przyniósł
jednak ożywienie, zarówno w branży jak
i w gospodarce. Więcej od oczekiwań
wzrosła produkcja przemysłowa, sprzedaż
detaliczna, nieznacznie, ale zawsze, spadło bezrobocie. Poprawiły się także perspektywy gospodarek Strefy Euro, w tym
przede wszystkim – najważniejszych dla
naszych eksporterów – Niemiec.
Także w PEKAES odczuliśmy poprawę koniunktury, szczególnie w Polsce
– w I półroczu 2013 r. zanotowaliśmy

2,3 mln zysku netto, zwiększyliśmy przychody w przewozach drobnicowych krajowych o prawie 15%. Poniżej potencjału wciąż są przewozy międzynarodowe,
co pokazuje, że Strefa Euro nie będzie
w stanie szybko wrócić do odpowiedniego tempa wzrostu.
Zakładamy, że sytuacja w rodzimej gospodarce i na zachodzie Europy wchodzi
już w fazę stabilizacji i będzie przyspieszać. W drugiej połowie roku powinniśmy
odczuć pozytywny wpływ niskich stóp

Komentarze

procentowych obniżanych w poprzednich miesiącach i sezonowości w niektórych branżach. Warto jednak cały czas pamiętać, że wpływ na branżę mogą mieć
czynniki zewnętrzne –wzrost cen ropy
czy chociażby zmiany budżetowe w Polsce. Dzięki dotychczasowym działaniom
jesteśmy jednak przygotowani także na
mniej optymistyczny scenariusz: tak, aby
bez względu na koniunkturę świadczyć
usługi na najwyższych europejskim poziomie.
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