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KONKURS CLOUDNINE
ÔÔSpaceFactory. Fot. SpaceFactory

SpaceFactory jest partnerem
wspierającym konkursu CloudNine organizowanego przez
Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów
(PSML), w ramach którego
wyłaniane są najlepsze prace
dyplomowe.
CloudNine to prestiżowa inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki
i Zakupów, tworzona wspólnie przez trzy środowiska:
biznesowe, akademickie oraz
studenckie, która ma na celu
zapoznanie przedstawicieli
biznesu z autorami najcie-

kawszych prac dyplomowych.
CloudNine jest częścią (wraz
z TopYoung100) budowanej
przez PSML platformy do
współpracy biznesu i uczelni
wyższych.
Wydarzenie skierowane jest
do ubiegłorocznych i tegorocznych absolwentów kierunków
związanych z logistyką, łańcuchem dostaw, przemysłem
4.0, informatyką, automatyzacją i technologią. Jeszcze do
25 października mogą oni zgłaszać swoje prace dyplomowe
do konkursu.
– Bardzo się cieszę, że możemy wspierać ten wyjątkowy

Edoardo Podestá na czele
Dachser Air & Sea Logistics

ÔÔDachser. Fot. Dachser

Edoardo Podestá został nowym
dyrektorem operacyjnym (COO)
Dachser Air & Sea Logistics. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Dachser ASL w regionie
Azji i Pacyfiku, a obecnie będzie
kierował działalnością firmy w zakresie transportu morskiego i lotniczego w skali globalnej. Podesta
przejmuje stanowisko piastowane
dotychczas przez Jochena Müllera.
Dachser wraz z obecnym COO
Air & Sea Logistics, Jochenem Müllerem, podjęli obopólną decyzję
o nieprzedłużaniu kontraktu po
jego wygaśnięciu w 2020 roku.
Müller zakończy wówczas pracę
w Dachser.
W ostatnich latach Jochen Müller
był odpowiedzialny za rozwój obszaru biznesowego ASL jako organizacji o światowym zasięgu działania, tworząc tym samym podwaliny
pod globalnie zintegrowane rozwią-

zania w zakresie łańcucha dostaw.
To właśnie dzięki jego zaangażowaniu możliwe było skonsolidowanie
firmowych struktur wspierających
przyszłą ekspansję frachtu lotniczego i morskiego. Dachser dziękuje Jochenowi Müllerowi za jego
wieloletnią, ciężką pracę opartą na
wzajemnym zaufaniu, a także życzy
mu dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

projekt. To nie tylko szansa
dla studentów na pokazanie
swoich prac i pomysłów szerszemu gronu, ale także okazja dla nas – przedstawicieli
biznesu do poznania nowego,
świeżego, często odmiennego
od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień podejścia
do aktualnych trendów biz-

nesowych – mówi Piotr Wąs,
Managing Director SpaceFactory Holding, członek kapituły
konkursu CloudNine.
Laureatów konkursu poznamy już 14 listopada w czasie
konferencji CloudNine Industry
4.0 & New SCM Trends podczas
Targów Industry Week w Ptak
Warsaw Expo.

Tim Beaudin CEO
P3 Logistic Parks

ÔÔP3. Fot. P3

P3 Logistic Parks („P3”) ogłasza mianowanie Tima Beaudina na stanowisko Chief Executive Officer (CEO).
Od marca 2018 r. Beaudin pełnił
funkcję Prezesa Zarządu P3. Na
tym stanowisku od 1 października
2019 r. zastąpił go Goh Kok Huat,
Chief Operating Officer w GIC. Beaudin przejmuje dowodzenie w firmie
P3, będącej deweloperem i inwestorem w branży obiektów magazynowych w Europie od ponad dwóch
dekad, z myślą o dalszym rozwoju
na bazie dotychczasowych sukcesów firmy i wspieraniu zespołu kierowniczego P3 w realizacji planów.
Tim Beaudin, CEO P3, powiedział:
„Jestem podekscytowany moją
nową rolą w P3. Ostatnie 18 miesięcy spędziłem na poznawaniu
tej branży. Doskonale znam nasze
mocne strony, uwzględniając aktualny stan rynku magazynowego. Spodziewam się, że handel internetowy

pozostanie motorem napędowym
w naszym sektorze. Będziemy nadal
dążyć do rozwoju i specjalizacji naszego europejskiego portfolio. Moja
rola jest dość prosta: wspieranie zespołu kierowniczego P3 w planach
ekspansji na rynku oraz zapewnienie dobrego przygotowania firmy
do rozwoju w przyszłości.”
Zmiana w gronie kierownictwa
nie będzie mieć wpływu na podstawy strategii rozwoju P3, które
z powodzeniem sprawdziły się
w ostatnich latach.
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KULTOWA CENTRA W KLASYKACH
ÔÔExide. Fot. Exide

Miłośnicy motoryzacji, którzy kochają klasyki, mogą podziwiać odrestaurowane pojazdy
na różnego rodzaju cyklicznych wydarzeniach. Jednym z nich jest wyjątkowa impreza
motoryzacyjna – MotoClassic Wrocław – organizowana w sercu Dolnego Śląska, na
terenie Zamku Topacz. Ostatnia jej odsłona miała miejsce w sierpniu br. Tym razem
pod maskami pojazdów wystawionych przez firmę Austor zagościła inna klasyczna
marka – akumulatory Centra.
MOCNE KLASYKI
Firma „Austor – auta z historią” oferuje
miłośnikom motoryzacji klasyczne pojazdy, które można oglądać nie tylko na
specjalnych wydarzeniach motoryzacyjnych, jak tegoroczny MotoClassic Wrocław,
ale także na co dzień, np. w poznańskiej
Galerii Malta: – Jesteśmy kolekcjonerami
i pasjonatami motorsportu historycznego,
fanami zabytkowych aut i motoryzacji. Dlatego w naszym firmowym salonie wystawiamy pojazdy historyczne, z których większość jest w imponującym, oryginalnym
stanie. Miłośnikom klasyków dajemy możliwość nabycia rzadkich egzemplarzy aut
z pewnego źródła – mówi Mateusz Chęclewski z firmy Austor.
Osoby odwiedzające stoisko Austor
w poznańskiej galerii handlowej mają
możliwość zaczerpnięcia wiedzy dotyczącej
dawnych aut, uzyskania cennych informacji z historii motoryzacji i stworzenia lub
poszerzenia własnej kolekcji zabytkowych
pojazdów. – Utrzymanie klasyka w dobrym
i oryginalnym stanie to zadanie wymagające oddania, dużej wiedzy i świadomości.
Dbamy o to, aby auta z naszej kolekcji po-

emil

siadały pełną dokumentację oraz ocenę
rzeczoznawcy, a co najważniejsze – były
na chodzie – dodaje Kamil Czajkowski
z Austor.
Jednak, aby klasyki były „na chodzie”,
potrzebne jest im źródło mocy. Dlatego
z pomocą przyszła firma Exide Technologies S.A., producent akumulatorów marek
Exide i Centra:
– Centra to klasyczna marka, doskonale znana i obecna na polskim rynku
od ponad wieku. Ponieważ firma Austor
ma swoją siedzibę i salon wystawowy
w Poznaniu, a Centra także pochodzi
z Poznania, postanowiliśmy pomóc i podarować nasze akumulatory Centra PLUS
do klasycznych pojazdów, takich jak: Ford
Cortina Mk1, Riley One – Point – Five, czyli
oldtimerów z lat 60. Dodatkowo wparliśmy
także dwa inne pojazdy Austor: bolid Formula Vee z 1966 r. – także akumulatorem
Centra PLUS – oraz motocykl wyścigowy
Ducati 748 Racing, produkowany w latach
2000-2002, do którego dostarczyliśmy akumulator Exide z gamy Motorbike & Sport.
Ponadto przekazaliśmy także prostownik
Exide 12/7 – wydajne i nowoczesne na-
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rzędzie, idealne do szybkiego, efektywnego i oszczędnego ładowania dowolnego
akumulatora do 150 Ah, który można zastosować do stałego zasilania lub ładowania konserwacyjnego – mówi Mariola
Michalczyk, kierownik marketingu w Exide
Technologies S.A.
MOC I PRĘDKOŚĆ
Samochody z kolekcji Austor posiadają
również wyróżniającą je na rynku cechę –
często mają ciekawą historię wyścigową
lub rajdową. W ofercie można znaleźć
m.in. czempionów Europy w rallycrossie,
mistrzów rajdów skandynawskich, owianego złą sławą przedstawiciela londyńskich
wyścigów ulicznych, czy bardzo rzadki
bolid. – Exide Technologies to nie tylko
klasyczne akumulatory Centra czy Exide do
pojazdów osobowych. To także produkty
przeznaczone do pojazdów sportowych,
takich jak: motocykle, pojazdy wyścigowe,
a nawet bolidy. Dlatego tak łatwo dopasowaliśmy nasze akumulatory do różnorodnej oferty Austor – nie tylko do pojazdów
będących ikonami dróg, ale także torów
wyścigowych – dodaje Mariola Michalczyk
z Exide Technologies S.A.
W 2019 roku Austor otworzył salon
szybkich, klasycznych pojazdów, takich
jak superpojazd BAC Mono (www.bac-mono.com) – po raz pierwszy pokazany
podczas MotoClassic Wrocław, jedyny
egzemplarz w Polsce (jest ich tylko 107
na świecie i 7 w Europie kontynentalnej):
– Podczas MotoClassic Wrocław z dumą
ogłosiliśmy, że jako diler mamy wyłączność
na BAC Mono na polskim rynku. Tym samym Austor poszerzył swój ofertowy profil
o supersamochody. Otworzyliśmy także
salon w poznańskiej Galerii Malta – dedykujemy go mocy i prędkości. A jak moc, to
oczywiście Centra i Exide. W większości
pojazdów – z prawie 20 obecnych w tym
salonie – znajdują się właśnie akumulatory
tych marek – dodaje Radosław Chęclewski
z salonu „Austor – auta z historią”.
Więcej informacji na stronach
www.austor.pl
www.motoclassicwroclaw.pl
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Poznańskie obchody jubileuszu

ÔÔRedakcja. Fot. Log4.pl

Firma Jungheinrich jest już w Polsce od 25 lat, tę
rocznicę świętuje przez cały rok spotykając się
z klientami, partnerami handlowymi i medialnymi. Po spotkaniach w innych częściach Polski,
przyszedł czas na Poznań, by w przyjemnej atmosferze wspominania początków działalności
firmy ale i też prezentacji nowych jakościowo
rozwiązań, celebrować tę rocznicę.
Gospodarz spotkania Artur Kuśnierek, dyrektor poznańskiego oddziału firmy, w towarzystwie Daniela Lasonia menedżera działu
produktu i Pauliny Kosztowskiej menedżera
ds. marketingu z Warszawy, powitał przybyłych na spotkanie, nawiązując do swojego stażu
w firmie. Te dwadzieścia pięć lat to dużo czasu
i wiele się zmieniło, wspominanie minionego
czasu zawsze wywołuje uśmiech ale jak powiedział Artur Kuśnierek: „ Początki działalności
były skromne, stawialiśmy pierwsze kroki. Tę
przeszłość i teraźniejszość łączy jedna wspólna
cecha – dążenie do przygotowania najlepszej
oferty dla naszych klientów z wykorzystaniem
najnowocześniejszych technologii. Przez cały
czas naszej obecności na rynku dostarczamy
klientom najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania. Pamiętam, jak w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych wprowadzaliśmy pierwsze
wózki z napędem akumulatorowym – jeszcze
zanim polscy przedsiębiorcy zaczęli zgłaszać na
nie zapotrzebowanie! Na zachodnich rynkach,
Jungheinrich był znany z takich rozwiązań już
pod koniec lat osiemdziesiątych. Natomiast
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, nadal dominowały wózki spalinowe. Kiedy wreszcie
nastał „boom” na technologie akumulatorowe,
posiadaliśmy najlepszą i dostępną od ręki ofertę,
sprawdzoną na zachodzie.”
Wspominane początki działalności wiązały się
z bardzo osobistymi przeżyciami, któż ich nie miał,
gdy zaczyna się pracę w takiej poważnej firmie,
opowiadał Daniel Lasoń. A firma Jungheinrich
należy do poważnych graczy na rynku wózków widłowych, jako jedyna firma „wózkowa” prowadziła
badania i wprowadziła swoją baterię litowo-jonową, która teraz „rewolucjonizuje” napęd wózków
widłowych. Bardzo obrazowo przedstawiał to
Daniel Lasoń mówiąc o zachodzących zmianach
w napędzie elektrycznym. Akumulator litowo-jonowy jest przełomowym źródłem napędu dla
wózków widłowych, które może pracować bardzo
długo z bardzo krótkotrwałym doładowaniem
np. w czasie przerwy socjalnej pracowników.
Polska jest ważnym rynkiem dla firmy Jungheinrich, o tym jak ważnym świadczy testowanie
prototypowego wózka widłowego w Raciborzu – tzw. field test. Przeprowadzony field test,
dotyczył przeładunkowego wózka spalinowego
TFG 425s, model wózka przeznaczony do pracy
na zewnątrz z różnymi towarami w trudnych warunkach. Testowany wózek został sprawdzony
pod każdym możliwym kątem m.in. stabilności

Od lewej: Paulina Kosztowska,menedżer
ds. marketingu Jungheinrich; Daniel
Lasoń,menedżer produktów Jungheinrich; Artur
Kuśnierek, dyrektor poznańskiego oddziału
Jungheinrich; Mateusz Rolewski, PR menedżer.

jazdy z ładunkiem, czy ergonomii i bezpieczeństwa pracy operatora. Zweryfikowano zużycie
energii i ilość towarów przewiezionych w czasie
testu. Field test wózka TFG 425s potwierdził dużą
wydajność i produktywność maszyny, wynikającą z implementacji nowoczesnych rozwiązań.
Spotkanie zakończyła słodka chwila z urodzinowym okolicznościowym tortem, jak na

taki jubileusz przystało. Zbudowana mocna
pozycja firmy na rynku jest również wyzwaniem dla niej samej, opinia kreatora i innowatora rynku logistyki wewnętrznej zobowiązuje.
Jungheinrich z tych zobowiązań wywiązuje się
znakomicie wprowadzając technologie i rozwiązania, będące znaczącymi krokami rozwoju
technologicznego.
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FLOTA RABEN WZBOGACI SIĘ
O INNOWACYJNE MERCEDESY ACTROS
ÔÔRaben. Fot. Raben

Dla Grupy Raben bezpieczeństwo na drodze jest nienegocjowalne, dlatego po raz kolejny na swojego partnera
wybrała markę Mercedes-Benz. 1 października największy polski operator logistyczny odebrał w siedzibie Mercedes-Benz Trucks Warszawa najnowszy model Actrosa, wyposażony m.in. w kamery MirrorCam i asystenta
martwego pola. Docelowo flota Raben wzbogaci się
o dziesięć takich ciągników. Umożliwią one jazdę w sposób jeszcze bardziej ekonomiczny, a przede wszystkim
wyjątkowo bezpieczny.
Grupę Raben i Mercedes-Benz Trucks Polska łączy
długa i owocna współpraca.
Najlepszym dowodem na
to jest fakt, że wkrótce we
flocie operatora logistycznego – uwzględniając najnowsze nabytki – będzie jeździć
już prawie 450 Mercedesów
Actros. W ramach aktualnego zamówienia tabor Grupy
Raben powiększa się właśnie
o dziesięć najnowszych
modeli z innowacyjnym
wyposażeniem. Pierwszy
ciągnik został przekazany
1 października w podwarszawskim Emilianowie. Podczas uroczystości w siedzibie Mercedes-Benz Trucks
Warszawa Paweł Trębicki,
dyrektor generalny Raben
Transport z Grupy Raben
odebrał kluczyki do pojazdu
z rąk Dyrektora Sprzedaży
Grzegorz Radomyskiego
oraz przedstawicieli Mercedes-Benz Trucks Polska.
„Zarówno dla mnie, jak
i całego mojego zespołu
sprzedaż samochodu ciężarowego klientowi to nie
koniec, a zaledwie początek
dobrej współpracy. Mercedes-Benz Trucks Warszawa
chce nie tylko poruszać
biznes swoich klientów,
ale i mieć realny wpływ na
funkcjonowanie ich firm.
Każdy kolejny zakup to potwierdzenie, jakości naszej
pracy, zaufania, jakim obdarzyli nas kliencie a także
dowód na to, że możemy
pochwalić się najlepszym
produktem i serwisem na

rynku.” – mówi Grzegorz
Radomyski, Dyrektor Sprzedaży Samochodów Ciężarowych, Mercedes-Benz
Trucks Warszawa.
Nowe Mercedesy Actros
są wyposażone w silniki najnowszej generacji OM 473
o mocy 460 kW i momencie
obrotowym 3000 Nm oraz
system Predictive Powertrain Control. Wyróżniają
się niezwykłą wydajnością – za sprawą zoptymalizowanej, aerodynamicznej
konstrukcji i oszczędnego
silnika – a co najważniejsze
zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. W standardowym wyposażeniu
znajdują się takie rozwiązania jak system stabilizujący
jazdę, asystent pasa ruchu
czy asystent wspomagania
koncentracji i oświetlenie
Follow-me-Home. W pojazdach zastosowano systemy
Active Brake Assist 5 wspomagający hamowanie oraz
Active Drive Assist zwiększający komfort prowadzenia i bezpieczeństwo. Dodatkowo kierowcę w czasie
jazdy wspomaga asystent
martwego pola, asystent
rozpoznawania znaków
drogowych, system stabilizujący jazdę przyczepy
oraz automatyczne światła
mijania z funkcją doświetlania skrętu. Wreszcie absolutna innowacja: kamery
MirrorCam, które w nowych
Actrosach zastępują lusterka zewnętrzne, zapewniają
lepszą widoczność i większe

bezpieczeństwo podczas
manewrowania, skręcania
i zmiany pasa ruchu, a dodatkowo pozwalają obniżyć
zużycie paliwa.
„Bardzo się cieszymy, że
we flocie Raben będą jeździć prawdziwe samochody przyszłości, dostarczone
przez naszego niezawodnego partnera – Mercedes-Benz Trucks Polska.
Ich wyposażenie pozwala
aktywnie odciążyć kierowcę, chronić pojazd i ładunek oraz zwiększać ekonomiczność jazdy. To zalety
nie do przecenienia, jednak
dla nas najbardziej liczy się
to, że nowe ciągniki dzięki
innowacyjnym, przełomowym rozwiązaniom zwiększają bezpieczeństwo jazdy.” – mówi Paweł Trębicki,
dyrektor generalny Raben
Transport, Grupa Raben.
Inwestycja w nowoczesny tabor to tylko niektóre
z działań, jakie Grupa Raben
podejmuje na rzecz priorytetowej dla firmy kwestii –
bezpieczeństwa i zdrowia
jej własnych pracowników
oraz innych użytkowników
dróg. Firma stawia także
na szkolenia, dlatego latem
2018 r. uruchomiła platformę edukacyjną pod hasłem
„Nie bądź dziki!”, która ma
podnosić świadomość,
szerzyć wiedzę i budować
wzajemną kulturę bezpieczeństwa na drodze. Na
stronie www.niebadzdziki.
pl udostępniono 10 animacji, które pokazują wybrane
zasady bezpiecznych zachowań na drogach i placach
manewrowych. E-szkolenie
przeznaczone jest głównie
dla kierowców samochodów ciężarowych i osobowych, ale mogą wziąć w nim
udział wszyscy uczestnicy
ruchu drogowego. Każdy,
kto zapozna się ze wszystkimi animacjami, otrzymuje
certyfikat ukończenia kursu.

Linia drobnicowa na
trasie Chiny - Polska

ÔÔCEVA LOGISTICS. Fot. CEVA Logistics

CEVA Logistics, globalny operator logistyczny,
specjalizujący się w dedykowanej logistyce
kontraktowej, zarządzaniu frachtem lotniczym,
morskim i drogowym oraz dystrybucją towarów
na wszystkich kontynentach, ogłosił uruchomienie drogowych transportów drobnicy na trasie
Chiny - Polska.
W sierpniu 2019 roku, CEVA Logistics zrealizowała z powodzeniem kolejną próbną dostawę drobnicy transportem samochodowym
ze wschodniego wybrzeża Chin - z Xiamen do
Polski. Pierwszy taki transport, CEVA wykonała
na jesieni 2018 r. Tym samym operator otworzył
nową opcję dostawy ładunków drobnicowych
na Nowym Jedwabnym Szlaku pomiędzy Chinami a Europą. Ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności 24 ton pokonał dystans liczący około
8,5 tys. km, przemierzając Chiny, Kazachstan,
Rosję i Białoruś.
Samochód ciężarowy, który wiózł towary
dla odbiorców z całej Europy przejechał trasę
z Xiamen do stolicy Polski w ciągu 12 dni. Był
o 50 proc. tańszy od transportu lotniczego oraz
dwa razy szybszy od transportu morskiego.
Licząc to jako dostawę door to door, transport ten może być szybszy od kolejowego od
30 do 50 proc. Ładunek został dostarczony
do Centrum Dystrybucyjnego CEVA Logistics
w Warszawie, gdzie dokonano odprawy celnej
oraz dalszej dystrybucji do klientów końcowych
w Europie.
Po udanych dwóch przejazdach próbnych,
CEVA Logistics planuje jak najszybciej uruchomić regularną linię drobnicową pomiędzy
Polską a Chinami, dedykując ją szczególnie
klientom z branż automotive, industrial i technology.
Warto dodać, że CEVA Logistics w Chinach
dysponuje rozległą siecią transportową w 22
prowincjach, mając swoje oddziały w ponad
200 miastach. Firma osiąga na rynku chińskim
średnie roczne przychody na poziomie ok.
1,4 mld USD. CEVA Logistic jest w Chinach największym operatorem logistycznym dla branży
Automotive, mając tam 16 proc. udział w rynku
usług logistycznych dedykowanych temu sektorowi.
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NOWA
INWESTYCJA
ROHLIG SUUS
LOGISTICS
ÔÔRohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

Po województwie małopolskim, zachodniopomorskim i podlaskim nadszedł czas
na kolejny rejon – Rohlig Suus Logistics
otwiera nowy oddział w Kielcach. Magazyn będzie służył do obsługi całego
Świętokrzyskiego i Radomia.
W ubiegłym roku kompleksowy operator
logistyczny – Rohlig Suus Logistics – otworzył nowe lokalizacje w Krakowie, Białymstoku i Szczecinie, oddając do użytku
łącznie 25,6 tys. m kw. Powierzchnia magazynowa nowego oddziału w Kielcach
wynosi 1200 m kw. W ramach tej inwestycji
powstał terminal, służący do przeładunku
przesyłek krajowych. W planach operatora
logistycznego jest również uruchomienie
części magazynowej, która umożliwi bezpośrednią dystrybucję przechowywanego
towaru klienta, oraz budowa nowoczesnej
przestrzeni biurowej.
– Nowy obiekt, przeznaczony do obsługi wielu klientów, ma dla nas strategiczne
znaczenie. Sąsiedztwo drogi ekspresowej S7
daje nam możliwość szybkiego transportu
przesyłek do największych polskich aglomeracji, skracając tym samym czas realizacji
zamówienia. Nowa lokalizacja Rohlig Suus
Logistics jest również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne
usługi logistyczne w tym rejonie – mówi
Mariusz Lasek, Branch Manager Oddziału
Rohlig Suus Logistics w Kielcach.
Atrakcyjność Kielc, jako ważnego ośrodka magazynowego w Polsce, potwierdzają
również wyniki raportu „Small town, big
deal”. Spośród 34 przeanalizowanych
miast, stolica województwa świętokrzyskiego zajęła pierwsze miejsce wśród 10
najlepiej ocenionych wschodzących lokalizacji. Kielce wypadły szczególnie dobrze
pod względem dojrzałości rynku, warunków finansowych oraz rynku pracy.
Do pracy w nowym magazynie Rohlig Suus Logistics zatrudniono osoby
w ramach programu „Zatrudnienie
w 48 godzin”. Program ten daje kandydatom gwarancję uzyskania informacji
w dwie doby od nadesłanego zgłoszenia.
Co więcej, wybrani kandydaci otrzymują
ofertę pracy również w ciągu 48 godzin
od spotkania rekrutacyjnego. Wkrótce
rozpocznie się nabór do nowopowstałych
działów – obsługi klienta i sprzedaży.
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Targi IntraLog Poland

ÔÔIntraLog

W dniach 03-05 marca 2020 r.
odbędą się po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Intralogistyki,
Magazynowania i Łańcucha Dostaw
- IntraLog Poland w Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie pod Warszawą.
Międzynarodowe Targi IntraLog Poland to nowe targi
biznesowe dedykowane logistyce wewnętrznej, nowym technologiom w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz bezpieczeństwu
w magazynie. Targi umożliwią profesjonalistom zajmującym się intralogistyką na zapoznanie się z nowościami rynkowymi ułatwiającymi
zarządzanie powierzchnią magazynową. Ważne jest, aby być na bieżąco
ze zmieniającymi się trendami, być
przygotowanym na coraz szybszą
reakcję w produkcji przemysłowej
oraz na uelastycznienie procesów zachodzących w logistyce wewnętrznej.
Brak kompleksowej platformy dla
wiodących dostawców technologii
i usług w intralogistyce skłoniło organizatorów do stworzenia nowych na
polskim rynku targów biznesowych.
Każdy sektor oczekujący szybkiej
realizacji zlecenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów będzie
miał możliwość zaprezentowania
swoich produktów użytkownikom
końcowym.
Polska obecnie zajmuje wysokie
3 miejsce w Europie jako potentat
w wynajmowanych powierzchniach
magazynowych. Szacuje się, że wolumen magazynowy w Polsce sięga
16 mln m. kw., a tylko w pierwszym
półroczu 2019 r. oddano do użytku
600 tys. m. kw. nowej przestrzeni
wielkoformatowej.
Targi IntraLog Poland odbywają
się równolegle z V Międzynarodowymi Targami Techniki Pakowania
i Opakowań Warsaw Pack oraz
z Food Tech Expo, które organizowane są przez Ptak Warsaw Expo. Połączenie tych wydarzeń jest doskonałą
okazją do wymiany wiedzy, promocji
najnowszych rozwiązań magazynowych oraz do nawiązania nowych,
cennych relacji biznesowych.
Nie zwlekaj i już dziś zapytaj
o stoisko! Więcej informacji na:
www.intralogpoland.pl
Więcej informacji na temat oferty
wystawienniczej:
tel. + 48 698 054 193
e-mail: karol@intralogpoland.pl

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
BIZNESOWYCH
ÔÔeq system. Fot. eq system

„Efektywni w biznesie” to konferencja, którą zorganizowała firma eq system z myślą o swoich
klientach – z myślą o potrzebie wymiany doświadczeń biznesowych i budowania przewagi
konkurencyjnej za pomocą narzędzi IT.
W dniach 10–11 października,
w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej zgromadziło się
ponad 100 osób z kilkudziesięciu firm – przedstawiciele kadry
zarządzającej i dyrektorzy odpowiedzialni za realizację procesów biznesowych. Uczestnicy
konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących
użytkowania takich systemów,
jak Asprova APS czy XPRIMER,
a także porozmawiać o tym,
jak w jeszcze większy sposób
zwiększyć ich efektywność.
ZASTRZYK PRAKTYCZNEJ
WIEDZY
Zgromadzonych gości podczas
pierwszego dnia wydarzenia powitał Michał Lach – prezes zarządu eq system. Już na samym
wstępie zaznaczył, że „pierwsza
edycja konferencji to dopiero
początek i będzie ona ewoluować do formy regularnych,
merytorycznych spotkań, które pozwolą wspólnie podnosić
nabyte kompetencje”. W dalszej
części spotkania uczestnicy
mieli okazję wysłuchać prelekcje z udziałem przedstawicieli,
takich firm jak Gatta czy Bahlsen oraz wziąć udział w panelu
dyskusyjnym prowadzonym
przez Dariusza Kacperczyka –
wiceprezesa eq system.
OKIEM EKSPERTÓW
Merytoryczną część konferencji
rozpoczął Piotr Kubiak – Logistics Manager z firmy Gatta,
który w swojej prelekcji opowiadał o tym „Jak odkryć potencjał
firmy z pomocą APS”.
W rolę kolejnego prelegenta
wcielił się Marek Markuc – IT
Manager w firmie Bahlsen, wygłaszając wystąpienie „Jak korzystać nie tylko z rąk pracowników, ale również z ich głów”.
Podczas konferencji nie zabrakło także prelekcji firmy eq
system – organizatora tego wy-

darzenia. Prelekcja pod tytułem
„Premiera XPRIMER 4.0 – plany
rozwojowe eq system” – z udziałem Jacka Czeremchy – wiceprezesa zarządu eq system
technology oraz Krzysztofa Orlicza – członka zarządu eq system – poświęcona była głównie
udoskonaleniom, które zostały
wprowadzone i w dalszym ciągu
będą wprowadzane w tej komunikacyjnej platformie pozwalającej na zarządzanie wszystkimi
procesami biznesowymi.
Na koniec merytorycznej
części konferencji, Dariusz Kacperczyk – wiceprezes zarządu
eq system – dyskutował wraz
z zaproszonymi panelistami na
temat obaw, które przeszkadzają inwestować w informatyzację procesów biznesowych.
Pierwszy dzień konferencji
„Efektywni w biznesie” zakończył się uroczystym bankietem
połączonym z networkingiem
oraz muzyką na żywo.
EFEKTYWNOŚĆ POD
KAŻDYM WZGLĘDEM
W drugim dniu zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać 3
kolejnych prelekcji. Pan Łukasz
Dubina – Logistics Project Manager w firmie Raben – opowiedział o innowacyjności i inwestycji w rozwój technologiczny.
Prezes Zarządu firmy Zasław –
Abdelmottaleb Doulan – tłu-
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maczył, jak stać się firmą numer 3 w Polsce w ciągu 3-5 lat
za pomocą teorii R do potęgi
czwartej, czyli Reliable Digital
Data Driven Decisions. Z kolei
Pan Michał Dydak – Senior IT
Specialist z firmy Kuehne +
Nagel – podczas prelekcji „Nowoczesne IT z ludzką twarzą”,
poruszył kluczowe kwestie
związane m.in. z budowaniem
przewagi konkurencyjnej na
rynku, wyzwaniami, które stają
przed osobami w branży IT oraz
wpływie cyfryzacji na przedsiębiorstwa.
Drugi dzień nie mógł odbyć
się także bez panelu dyskusyjnego. Panel pod tytułem „Umiejętność adaptacji, elastyczności
i zwinności” poprowadził HR
manager eq system – Łukasz
Zabrowski.
TO DOPIERO POCZĄTEK!
Zakończenie konferencji „Efektywni w biznesie” to tak naprawdę dopiero początek – początek
wspólnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i dyskusji na
temat biznesu i wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań. Firma eq system chce bowiem
dzieli-ć się doświadczeniem ze
swoimi klientami, a także zdobywać wiedzę na temat tego,
w jaki sposób dopasowywać
rozwiązania IT do potrzeb ich
biznesu, potrzeb i możliwości.

6

C H R O NO M E TR WY DARZEŃ

Nagroda dla firmy
wielopokoleniowej

ÔÔDachser. Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, otrzymał od IMD Business
School – uznanej szkoły biznesu
z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii,
nagrodę IMD Global Business Family Award. W imieniu firmy oraz
rodziny jej założycieli nagrodę odebrali Bernhard Simon, CEO Dachser
wraz z Birgit Kastner-Simon, dyrektor marketingu korporacyjnego,
podczas trzydziestego szczytu Family Business Network International
(FBN-I) w Udajpur w Indiach.
Przyznawana od 1996 r. nagroda
ma na celu wyróżnienie międzynarodowych firm wielopokoleniowych,
które są wzorem do naśladowania
w zakresie łączenia interesów rodzinnych i biznesowych, zachowania tradycji, a także dążenia do
innowacji w zgodzie ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Zwycięzca zostaje wybrany przez grono
niezależnych ekspertów.
„Dachser jest wyjątkową firmą
rodzinną, która opracowała kompleksowy system zarządzania
wyraźnie równoważący interesy
rodzinne oraz biznesowe” - mówi
Jean-François Manzoni, prezes
IMD. „Sukces Dachser opiera się na
działaniach trzech pokoleń rodziny
akcjonariuszy, którzy założyli jedną
z najbardziej zrównoważonych firm
rodzinnych na świecie” – dodaje
Manzoni.
IMD uhonorował Dachser za solidne struktury zarządzania korporacyjnego i rodzinnego, które idą
w parze z doskonałymi działaniami
operacyjnymi i zachowaniem wysokich standardów jakości. Dachser
pozostał wierny swojej podstawowej działalności i dalej wyróżnia się
wyznawaniem silnych wartości oraz
dbaniem o zrównoważony wzrost,
przy prawdziwie globalnym zasięgu. Firma przykłada również dużą
wagę do innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w obszarze
ekonomicznym, ekologicznym oraz
społecznym.
„Jakość zawsze tworzą ludzie.
Dlatego stale dążymy do utrzymania harmonii między globalnym
wzrostem a zachowaniem systemu
wartości oraz tej „ludzkiej strony”
wynikającej z bycia firmą rodzinną” - wyjaśnia Bernhard Simon,
CEO Dachser. „Nagroda IMD Glo-

ROZBUDOWA CENTRUM
FARMACEUTYCZNEGO W BELGII
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Powiększone centrum dystrybucji w Geel zlokalizowane
w sercu jednego z najsilniejszych europejskich klastrów
farmaceutycznych, w Belgii
Standaryzowane rozwiązania
GxP dla branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej
Część sieci KN PharmaChain
firmy Kuehne + Nagel obejmującej na całym świecie ponad
220 oddziałów operacyjnych
Kuehne + Nagel inauguruje
otwarcie największego, w globalnej sieci KN PharmaChain,
centrum dystrybucji farmaceutyków w Geel.
Nowy obiekt dostarcza
ustandaryzowane, niezawodne i kompleksowe rozwiązania
logistyczne. Odgrywa tym samym ważną rolę dla klientów
Kuehne + Nagel, poszukujących
rozwiązań dla łańcucha dostaw
produktów farmaceutycznych

i opieki zdrowotnej oraz wsparcia realizacji strategicznych planów rozwoju.
Centrum oferuje multimodalne, kontrolowane pod względem
temperatury usługi spedycyjne
i magazynowe. Posiada certyfikaty oraz jest w pełni zgodne
ze standardami GxP. KN PharmaChain obejmuje globalną
sieć ponad 220 oddziałów, 600
000 m² powierzchni magazynowej oraz zespół profesjonalnych,
przeszkolonych pracowników.
Tobias Jerschke, dyrektor
zarządzający Kuehne + Nagel
BeLux, podczas ceremonii
otwarcia centrum skomentował: „Powiększone centrum
farmaceutyczne w Geel jest
nieodłączną częścią naszej
strategii oferowania Klientom
zintegrowanych rozwiązań
logistycznych, zlokalizowaną
w samym centrum jednego
z najsilniejszych europejskich

klastrów farmaceutycznych.
Wykorzystując naszą sieć dystrybucji, zapewniamy, że szpitale, apteki, lekarze i pacjenci
zaopatrywani są w kompleksowy sposób i na czas”.
Węzeł Geel zlokalizowany
jest w pobliżu lotnisk w Brukseli
i Liège. Zapewnia także szybkie
połączenia z piętnastoma głównymi lokalizacjami europejskiej
sieci KN PharmaChain. Obiekt
zajmuje łączną powierzchnię
22 000 m² (plus 10 000 m² powierzchni dodatkowej) oraz
posiada dwie komory chłodnicze, spełniające zróżnicowane
wymagania temperaturowe.
Oprócz węzła farmaceutycznego Geel, Kuehne + Nagel inwestuje obecnie w obejmującą
15 000 m² hurtownie farmaceutyczną Airside na lotnisku towarowym w Brukseli (BruCargo),
która ma zostać otwarta w drugiej połowie 2020 r.

bal Family Business Award to dla
nas sygnał, że jesteśmy na dobrej
drodze. Sukces Dachser opiera się
na jasno określonej misji i silnych
wartościach, które wyznajemy każdego dnia. Dzięki temu wszyscy na
całym świecie rozumieją naszą długoterminową strategię, a to z kolei
zapewnia firmie bezpieczny szlak
dla przyszłych pokoleń. To jeszcze
jeden powód, dla którego ta nagroda jest dla mnie bardzo znacząca”
– dodaje Bernhard Simon.
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PROLOGIS DLA GRUPY RABEN W SERCU ŚLĄSKA
ÔÔPrologis. Fot. Prologis

Najnowsza inwestycja Prologis na Śląsku – Prologis Park Ruda Śląska – centrum operacyjne Grupy Raben w Polsce. Już w połowie
2020 roku dostawca kompleksowych usług logistycznych przeniesie swoją działalność do szytego na miarę ich potrzeb budynku
magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni 50 000 metrów kwadratowych. To rekordowa w tym roku transakcja na rynku
śląskich nieruchomości logistycznych.
W CENTRUM
GÓRNEGO ŚLĄSKA
Dla naszego długoletniego
klienta firmy Raben kluczowym
czynnikiem przy wyborze inwestycji była lokalizacja w centrum
aglomeracji śląskiej. Firmie zależało na ulokowaniu tu swojej
działalności operacyjnej, aby
silniej zaznaczyć swą obecność
w regionie. W nowej lokalizacji
firmy Raben zatrudnionych będzie około 450 osób, w tym 340
pracowników magazynowych
w systemie trzyzmianowym. Na
terenie powstanie również trzypiętrowe biuro o powierzchni
2 100 metrów kwadratowych,
które będzie siedzibą dla 110
pracowników. „Cieszymy się,
że nasza partnerskie podejście
zaowocowało tak wyjątkowym
i ciekawym projektem” – powiedział Piotr Brycki, leasing manager Prologis w Polsce.
W transakcji pośredniczyła
agencja Colliers International.
„Ściśle współpracowaliśmy z firmą Raben, aby dostarczyć ofertę
w określonej lokalizacji, pamiętając o zapotrzebowaniu firmy na
powierzchnie suche oraz kontrolowaną temperaturę. Jest to
największa transakcja w sektorze
magazynowym na terenie Śląska
w tym roku” – wyjaśnia Maciej
Chmielewski, Senior Partner,
Dyrektor Działu Powierzchni
Logistycznych i Przemysłowych
w Colliers International.

tego celu zaprojektowanym zadaszeniem, będzie w celu optymalizacji ulokowane na terenie
o mniejszym natężeniu ruchu.
Magazyn przeznaczony będzie głównie do składowania
i obsługi artykułów spożywczych.
Zaplanowano tam oświetlenie
LED oraz strefę kontrolowanej
temperatury (14-18°C) i instalacje chłodzące. Z myślą o optymalizacji procesów magazynowania pierwsza linia słupów w hali
będzie odsunięta, a regały systemowe i wózki widłowe będą
naprowadzane indukcyjnie.
Powierzchnie we wszystkich
budynkach będą dostosowane
do wymogów NFPA i zaprojektowane pod wysokie składowanie
(na poziomie 12,4 m).
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA
= OSZCZĘDNOŚCI
Prologis Park Ruda Śląska będzie dostosowany do najbardziej wymagających wskaźników
zrównoważonego rozwoju. Tak
jak wszystkie nowo powstające
inwestycje Prologis, budynek będzie poddany certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.
W parku przewidziano między innymi rezerwowe agregaty
energii elektrycznej, pokrywające zapotrzebowanie energii
na 120 procent. Część biurowa ogrzewana będzie z własnej
kotłowni gazowej, co pozwoli

skutecznie ograniczyć ślad
węglowy. Pomieszczenia będą
doświetlone światłem naturalnym, a to z kolei wpłynie pozytywnie na komfort pracy. Dzięki
takim energooszczędnym rozwiązaniom, budynek będzie nie
tylko przyjazny środowisku, ale
także tańszy w utrzymaniu. Co
więcej, dzięki rozwiązaniom
wspierającym zarządzanie
i obsługę techniczną takim jak
smart metering, kontrola i monitorowanie liczników zużycia
wszystkich mediów w budynkach będzie możliwa z poziomu
telefonu komórkowego, z dowolnego miejsca na świecie.
OD POCZĄTKU POD
ZNAKIEM INNOWACJI
Prologis Park Ruda Śląska to
kolejna – po łódzkiej i poznańskiej – inwestycja Prologis zaprojektowana w technologii
BIM (ang. Building Information
Modeling), dzięki której przedstawiciele Raben będą mogli
wybrać się na spacer po swoim przyszłym magazynie, zanim
jeszcze zostanie zbudowany.
Dzięki stworzeniu pełnego,
trójwymiarowego modelu budynku z pełną bazą informacji
na jego temat, koncepcje i plany mogą być konsultowane na
podstawie kompletnych wizualizacji zamiast rysunków technicznych. Dzięki temu Prologis

mógł zaprezentować firmie
Raben ich przyszły magazyn
w całej okazałości i przedstawić
planowane rozwiązania mając
pewność, że spełni wszystkie
oczekiwania klienta.
„Grupa Raben od lat rozwija
działalność na Śląsku. Wybór
Rudy Śląskiej na kolejne centrum dystrybucyjne to decyzja
podkreślająca naszą obecność
i zaangażowanie w tym regionie. Poza czynnikami czysto
ekonomicznymi w procesie
transakcji dużą rolę odegrało
partnerskie i rzetelne podejście
Prologis: zrozumienie profilu
naszej działalności i otwartość
wobec naszych oczekiwań,
kompetentne doradztwo i jasna wizja. To elementy, które
trudno ująć w liczby i umieścić
w tabeli, jednak bardzo istotne w wyborze odpowiedniego
partnera” – powiedział Marek
Zychla, Dyrektor Generalny,
Raben Real Estate Poland.
Prologis Park Ruda Śląska powstaje na terenie działki o powierzchni 30 hektarów
w dzielnicy Kochłowice, w administracyjnych granicach miasta.
Teren jest atrakcyjnie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz w odległości 10 km od autostrady A1.
Docelowa zabudowa parku to
niemal 125 000 metrów kwadratowych.

SKROJONE NA MIARĘ
Inwestycja jest doskonałym
przykładem szytego na miarę
obiektu, który został zaprojektowany aby spełnić specjalne
wymagania oraz zaplanowany
tak, żeby dostarczyć wszystkie
oczekiwane funkcje. I tak, przy
wjeździe na teren centrum logistycznego znajdzie się biurowiec połączony z halą wysokiego składowania (na poziomie
12,4 m). Z kolei miejsce składowania palet, ze specjalnie do

Chronometr wydarzeń
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RAPORT FINANSOWY KUEHNE + NAGEL
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Przegląd pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. w Kuehne
+ Nagel, potwierdza poprawę wyników rok do roku –
w porównaniu z analogicznym
okresem 2018 r. we wszystkich
obszarach działalności.
Kuehne + Nagel znacznie poprawiło swoje wyniki w ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r. Transport morski i drogowy utrzymały silną
pozycję w trzecim kwartale.
Napięta sytuacja rynkowa
doprowadziła do spadku wolumenu spedycji lotniczej. Restrukturyzacja w zakresie logistyki kontraktowej przyniosła
pierwsze wyniki. Obroty netto
Grupy wzrosły o 3,1% rok do
roku do 15,8 mld CHF, zysk
brutto o 4,4% do 6,0 mld CHF,
EBIT o 6,6% do 794 mln CHF,
a zysk w tym okresie o 3,1%
do 598 mln CHF. Organiczny
wzrost obrotów netto wyniósł 4,3%, sytuacja na rynku
walutowym miała negatywny
wpływ – 2,9%, a akwizycje pozytywny – 1,7%.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel
International AG komentuje:
„Mimo stale utrzymującej się,
napiętej sytuacji na globalnym
rynku, Kuehne + Nagel notuje
bardzo dobre wyniki. Szczególnie w dywizji morskiej i drogowej, w zakresie których mocno
koncentrujemy się na zapewnieniu cyfrowej obsługi Klienta
i efektywności cenowej. Pomimo zwiększonej destabilizacji
rynkowej wyniki finansowe
transportu lotniczego w ostatnich kwartałach utrzymują się.
Przejęcie Quick International
Courier, Inc. miało pozytywny
wpływ na naszą działalność.
W ciągu kolejnych miesięcy,
nie tracąc narzuconego sobie
tempa, będziemy kontynuować
rozwój.
SPEDYCJA MORSKA
Przy wzroście o 7,3% rok do
roku do 5,6 mld CHF, transport
morski odnotował bardzo solidny wzrost obrotów netto i po

raz kolejny poprawił swoje wyniki w trzecim kwartale. Kuehne
+ Nagel mimo ogólnej stagnacji na rynku znacznie zwiększył
możliwości w zakresie spedycji
morskiej. Za pośrednictwem
3,67 milionów standardowych
kontenerów (TEU) Grupa
przetransportowała 152 000
sztuk więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku
(+4,3%). Głównymi czynnikami
sukcesu były strategia selektywnego wzrostu, efektywne
zarządzanie kosztami i wyjątkowa jakość usług. EBIT wzrósł
o 10,2% rok do roku do 357 mln
CHF. Dywizja morska poprawiła
współczynnik konwersji (stosunek EBIT do zysku brutto) do
30,4%, utrzymując tym samym
pozycję lidera w branży.
SPEDYCJA LOTNICZA
W warunkach globalnej niepewności gospodarczej i rosnących barier handlowych
rynek lotniczy notował spadki.
W wyniku zmniejszonego popytu w niektórych kluczowych
branżach, wolumen przesyłek
lotniczych w firmie Kuehne +
Nagel spadł o 6,4% rok do
roku do 1,22 mln ton. Mimo
tego, spedycja lotnicza zwiększyła zysk brutto, szczególnie
w sektorach farmaceutycznym,

produktów łatwo psujących
się i przesyłek o krytycznym
czasie dostawy. Integracja Quick International Courier, Inc.
przebiega zgodnie z planem.
Quick, jeden z liderów rynku
w zakresie usług transportowych i logistycznych o krytyczGRUPA KUEHNE + NAGEL

nym czasie dostawy dla branży farmaceutycznej i lotniczej
osiągnął pozytywne wyniki
w trzecim kwartale 2019 roku.
Spadek EBIT o 3,0% rok do
roku do 263 mln CHF oznacza
odporność mimo trudnych warunków na rynku.
01–09.2019 01–09.2018 ZMIENNOŚĆ

CHF mln
Obrót netto

15,838

15,361

3,1%

Zysk brutto

5,989

5,736

4,4%

Wynik operacyjny EBITDA

1,341

906

48,0%

Skorygowany EBITDA (bez IFRS16)

972

906

7,3%

EBIT

794

745

6,6%

Skorygowany EBIT (bez IFRS16)

786

745

5,5%

Zysk za okres

598

580

3,1%

Skorygowany zysk (bez IFRS16)

602

580

3,8%

Wolne przepływy pieniężne

617

254

>100%

SPEDYCJA MORSKA

01–09.2019 01–09.2018 ZMIENNOŚĆ

CHF mln
Obrót netto

5,633

5,250

7,3%

Zysk brutto

1,173

1,116

5,1%

EBIT

357

324

10,2%

SPEDYCJA LOTNICZA

01–09.2019 01–09.2018 ZMIENNOŚĆ

CHF mln
Obrót netto

3,503

3,598

-2,6%

Zysk brutto

997

895

11,4%

EBIT

263

271

-3,0%

Bilans
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SPEDYCJA DROGOWA
Obroty netto w dywizji drogowej wzrosły o 2,0% rok do roku
do 2,7 mld CHF, a zysk brutto
o 4,1% do 846 mln CHF. Pomimo spowolnienia w handlu
międzynarodowym jednostka ta ponownie zanotowała
wzrost. Ilość przesyłek drobnicowych we Francji i Niemczech
pozostała niezmienna.
W Austrii i Europie Wschodniej Kuehne + Nagel wzmocniło sieć transportu drogowego
poprzez przejęcie Grupy Jöbstl.
W Ameryce Północnej zanotowaliśmy wzrost dzięki utrzymującej się działalności kluczowych
Klientów. Transport intermodalny dalej się osłabia między
innymi z powodu spadających

cen ropy. EBIT wzrósł o 8,8% rok
do roku do 62 mln CHF.
LOGISTYKA KONTRAKTOWA
W trzecim kwartale 2019 roku
trwająca restrukturyzacja logistyki kontraktowej przyniosła
rezultaty. Jednorazowe zyski
ze sprzedaży nieruchomości
w wysokości 23 mln CHF (rok
poprzedni: 11 mln CHF) zostały uwzględnione w EBIT. Ze
względu na środki optymalizujące kapitał firmy i wzmożoną
koncentrację na aktywnościach
o wyższej marży zysku obroty
netto wzrosły o 3,5% rok do roku
do 4,0 mld CHF, a zysk brutto
o 2,1% do 3,0 mld CHF. Wzrost
ten był znacznie wolniejszy
niż w poprzednim roku. Wraz

SPEDYCJA DROGOWA
CHF mln
Obrót netto

2,682

2,630

2,0%

Zysk brutto

846

813

4,1%

EBIT

62

57

8,8%

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

01–09.2019 01–09.2018 ZMIENNOŚĆ

CHF mln
Obrót netto

4,020

3,883

3,5%

Zysk brutto

2,973

2,912

2,1%

EBIT

112

93

20,4%

z otwarciem nowych centrów
dystrybucyjnych w Luksemburgu, Niemczech oraz w Belgii,
dywizja logistyki kontraktowej
koncentrowała się na gwałtownym zwiększaniu już wysokiej
jakości w obsłudze branży far-

INWESTORZY ZAGRANICZNI
WYBIERAJĄ POLSKĘ
ÔÔOCRK

Polski sektor TSL, bez względu na spadek
koniunktury w Europie, czeka najprawdopodobniej dalszy intensywny rozwój.
Pod warunkiem jednak, że poradzi sobie
między innymi z niedoborem pracowników i nie cofnie się przed digitalizacją
i automatyzacją procesów.
Europa pozostaje dla zagranicznych firm
wciąż atrakcyjnym miejscem do inwestowania, pomimo widma brexitu, niestabilnej
sytuacji politycznej i generalnego spowolnienia gospodarczego – wynika z najnowszego raportu Europe Attractivenes
Survey 2019 przygotowanego przez Ernst
& Young. Firma badawcza oparła swoje
szacunki na opiniach przedstawicieli 506
firm z całego świata.
POLSKA NA 1. MIEJSCU W REGIONIE
POD WZGLĘDEM ATRAKCYJNOŚCI
Z badania wynika, że inwestować warto
przede wszystkim w Europie Zachodniej, w dalszej zaś kolejności – w Europie
Środkowo-Wschodniej. I tu prym wiedzie
Polska, która wysunęła się w 2018 roku
na 1. miejsce w regionie, plasując się
tym samym na 6. miejscu w całej Europie pod względem liczby bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ). W Polsce
zlokalizowano w minionym roku 272 BIZ
i był to wzrost aż 38-procentowy rok do
roku (dla porównania Węgry odnotowały 101 BIZ, a Czechy – 65). Odwrotna tendencja dotknęła Wielką Brytanię

01–09.2019 01–09.2018 ZMIENNOŚĆ

i Niemcy – w tych krajach zaobserwowano 13-procentowy spadek liczby tego
rodzaju inwestycji.
27 INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH TO
PROJEKTY Z SEKTORA TSL
Jak podaje EY, za niemal połowę wszystkich
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce odpowiada produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka i przemysł chemiczny. 27 spośród wspomnianych wyżej 272 projektów dotyczy łącznie
tylko transportu i logistyki. Ważne miejsce
na tle projektów logistycznych zajmują natomiast strategie reorganizacji łańcucha
dostaw, obecne w Europie od kilku lat (5proc. przyrost).
W EUROPIE INWESTUJE SIĘ CHĘTNIE,
ALE I TAK WIDAĆ POGORSZENIE
Na pewno na starym kontynencie widać
już pewne symptomy spadku koniunktury, a więc także spowolnienia sektora TSL.
Wiadomo bowiem, że sektor ten silnie
uzależniony jest od kondycji całej gospodarki. Podczas, gdy w 2018 r. w projekty
logistyczne, związane z produkcją czy
łańcuchami dostaw chciało inwestować
16 proc. firm, tak w 2019 r. deklarowało
taką gotowość już tylko 10 proc. zagranicznych inwestorów. Jednocześnie, jedynie 27 proc. badanych wobec 35 proc.
rok wcześniej, planuje ogółem inwestować lub rozszerzać działalność w Europie w 2019 r. Jest to wynik najniższy od
siedmiu lat.

Bilans

maceutycznej i opieki zdrowotnej oraz sprzedaży e-commerce.
Przegląd portfela firmy i rosnąca wydajność spowodowały, że
EBIT wyniósł o 112 mln franków szwajcarskich, co oznacza
wzrost o 20,4% rok do roku.

RYNEK MAGAZYNOWY WSKAŹNIKIEM
ROZWOJU LOGISTYKI
W polskiej gospodarce transport pełni dużą
rolę, wypracowując, razem z gospodarką
magazynową, około 6 proc. PKB. Na razie
wydaje się być nieporuszony dekoniunkturą panującą na rynku europejskim. Z raportu Jones Lang LaSalle wynika, że przez
pierwsze dwa kwartały 2019 r. do użytku oddano ponad 1,1 miliona mkw. powierzchni magazynowej i był to najwyższy
wynik odnotowany w I półroczu w historii
rynku. Tym samym całkowite zasoby magazynowe w Polsce sięgnęły 16,9 miliona
mkw.
– Rynek magazynowy zawdzięcza swój rozkwit głównie branży logistycznej, choć oczywiście nie tylko
– magazyn jako taki jest niezbędnym
elementem większości przedsiębiorstw
produkcyjnych. Dość powiedzieć, że obecnie polski rynek magazynowy pozostaje
najbardziej konkurencyjnym w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej (niewysoki
czynsz, atrakcyjne koszty pracy), stając się
powoli logistycznym centrum Europy. Popyt na transport drogowy, najpopularniejszy na razie rodzaj transportu towarów –
w rezultacie zaś także zapotrzebowanie na
kierowców – będzie zatem w dalszym ciągu wykazywać tendencję wzrostową. Inna
sprawa, czy rynek będzie w stanie temu
popytowi sprostać, głównie ze względu
na brak wystarczającej liczby kierowców –
komentuje Bartosz Najman, wiceprezes
Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców i firmy Inelo, dostarczającej
rozwiązania IT dla transportu.
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KONTROLOWANE WDROŻENIE
SYSTEMU ASTRO WMS®
ÔÔConsafe Logistics. Fot. Aluprof

Firma Aluprof S.A, należąca do Grupy Kapitałowej Kęty S.A, rozwija współpracę z wiodącym w Europie dostawcą systemu WMS
Consafe Logistics. Do zakładu w Bielsku-Białej, który od 2014
roku korzysta z systemu Astro WMS®, dołączy zakład w Opolu.
Wdrożenie zostanie przeprowadzone trzyetapowo, a jego finał
zaplanowano na początek 2020 roku.
Zakład w Opolu, produkujący
m.in. komponenty do produkcji rolet aluminiowych, bram
garażowych i przemysłowych,
moskitier, rolet tekstylnych,
czeka nie tylko duża zmiana,
ale przede wszystkim wiele
korzyści. Już samo odejście od
papierowych list kompletacyjnych zaoszczędzi 7-8 godzin
dziennie, a nowy system pozwoli na pełną kontrolę pro-

cesów i stworzy jasny obraz
zadań do wykonania w magazynie. Wraz z wdrożeniem
WMS usprawniona zostanie
kwestia obsługi stałych nośników do przechowywania
towaru wykorzystywanych
wewnątrz magazynu, która
do tej pory stanowiła duże
wyzwanie.
Około 95 procent całej
produkcji stanowi towar dłu-

życowy przechowywany w stalowych koszach. Tego typu
nośników jest łącznie ponad
7 tysięcy. Nośniki te krążą
pomiędzy Zakładem a Klientami i Kooperantami. Nowa
funkcjonalność da pełną kontrolę nad nośnikami poprzez
nadanie każdemu z nich unikalnego ID.
– System Astro WMS® będzie obsługiwał ten proces
w specjalnym module Container Unit. Dzięki wdrożeniu tej
funkcjonalności w połączeniu
z dodatkową aplikacją, pozwalającą na ewidencję nośników
podczas dostaw u Klientów
zakładamy radykalną poprawę
rotacji nośników i oszczędności
związane z zakupem nowych –
mówi Arkadiusz Zawadziński,
Kierownik Projektu w Aluprof
S.A. w Opolu.
Dodatkowa funkcjonalność,
która zredukuje nakład pracy
i poprawi wydajność, to moduł
Slotting odpowiadający za proces analizy oraz automatycznej
korekty rozlokowania towaru
w magazynie. Kolejnym udogodnieniem, z którego skorzysta Aluprof, jest narzędzie Performance Manager ułatwiające
osobom zarządzającym maga-

Technologie

zynem podejmowanie szybkich
decyzji dotyczących zarządzania wydajnością na podstawie
informacji przekazywanych do
systemu w czasie rzeczywistym,
jak np. obłożenie pracą czy kalkulacje średniej prędkości realizacji zadań w poszczególnych
procesach.
Warty uwagi jest również
sam sposób wdrożenia systemu Astro WMS®. Zastosowano podejście nawiązujące
do zwinnego zarządzania
projektem (ang. agile project
management), które zakłada dostarczenie rozwiązania
w sposób iteracyjny. Wymaga
to ścisłej współpracy i większej
elastyczności niż przy podejściu tradycyjnym, ale dzięki
temu pracownicy mają okazję
lepiej zapoznać się z systemem
i być w pełni przygotowanym
na etap startu produkcyjnego.
Zakres implementacji Astro
WMS® jest bardzo rozległy
i wymaga dużych nakładów
pracy oraz czasu poświęconego na analizę i konfigurację
procesów.
– Dlatego system będzie
dostarczamy do Klienta trzyetapowo, co pozwala nam
skoncentrować się najpierw
na obszarach najważniejszych
i najtrudniejszych, aby w trakcie realizacji zminimalizować
ryzyko niepowodzenia – tłumaczy Michał Chechłacz,
Project Manager w Consafe
Logistics.
Ponadto tego typu podejście stwarza możliwości zaangażowania pracowników
już we wstępnej fazie wdrożenia. Wspólnie z firmą Aluprof dostawca WMS Consafe
Logistics planują szeroko zakrojoną akcję komunikacyjną
skierowaną do pracowników,
jak np. umieszczenie stacji
demo z Astro WMS® dostępnej
dla wszystkich – tak, aby każdy
mógł zapoznać się z działaniem
systemu krok po kroku.
Wdrożenie Astro WMS® poprzedziła analiza funkcjonalna
i techniczna wymagań opolskiego zakładu. Obecnie realizowany jest drugi etap implementacji, pierwszy został zakończony
we wrześniu 2019 roku.
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CZYM SĄ ROBOTY AGV
I JAKA JEST ICH FUNKCJONALNOŚĆ?
ÔÔIntraLog

Wózki mobilne, automatyczne wózki, roboty, samojezdne wózki transportowe, platformy jezdne, wózki magazynowe czy roboty mobilne - wszystkie te nazwy mogą
być stosowane zamiennie i ogólnie określane są mianem robotów AGV (Automated
Guided Vehicles). Tak zróżnicowane nazewnictwo świadczy o tym, że producenci
próbują przypisać swoją własną nazwę, aby kojarzona była tylko z ich produktem.
SPECYFIKA AGV
Roboty AGV stały się w ostatnich czasach
bardzo popularne i są wykorzystywane
głównie w intralogistyce, halach magazynowych lub centrach logistycznych. Najprościej można je określić mianem mobilnych,
bezzałogowych robotów, które poruszają
się po wyznaczonej ścieżce transportując
ładunek. Gdy robot rozpozna punkt docelowy za pomocą techniki RFID (system
wykorzystujący fale radiowe do przesyłania danych), wówczas zjeżdża na bocznicę.
Roboty AGV są programowane zdalnie,
wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa
oraz mi.in. w laserowy skaner przestrzeni
i kamery, które zapobiegają kolizji. Ładunek
ulokowany jest w korpusie lub w przyczepce
urządzenia, w zależności od budowy platformy. Holowniki zazwyczaj stosuje się na
większe ładunki i dłuższe trasy przewozu.
Cechy, które warto także wyszczególnić
to min.in: elastyczność doboru tras, łatwa
konfiguracja oraz duże możliwości manewrowania wózkiem. Dużym ułatwieniem dla
osób pracujących z tego typu robotami jest
możliwość śledzenia produkcji i zleconych
zadań logistycznych. Roboty AGV często połączone są z systemami WMS (Warehouse
Management System, czyli tzw. magazynowy system informatyczny), co uelastycznia
pracę w magazynie i integruje systemy. Nośność AGV waha się od kilku kilogramów do
kilku ton. Roboty wykorzystywane są często
w niebezpiecznych dla człowieka warunkach
pracy. Producenci także wyliczają dodatkowe parametry sprzętu jak np. możliwość
skanowania kodów kreskowych w celu
weryfikacji produktów, ciągły czas pracy
maszyny i ich uniwersalność.
ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE (COBOTY)
Coboty czyli roboty współpracujące są liczną grupą produktów AGV, które wyróżniają
się kompaktowością, lekkością i mniejszymi gabarytami. W odróżnieniu od innych
produktów z kategorii AGV, coboty są dość
młodym wynalazkiem. Mówi się także, że ze
względu na wolniejszą pracę, są bezpieczniejsze dla otoczenia. Ich dodatkową cechą
jest łatwość w zaprogramowaniu ich pracy
i zazwyczaj przeznaczone są do powtarzających się czynności typu: podnoszenie,

montaż czy pakowanie. Inne zadania, które
zleca się tym robotom to np.: manipulowanie
elementami, obsługa maszyn i paletyzacja.
Dużą zaletą robotów współpracujących jest
to, że mogą pracować samodzielnie lub
grupowo, w zależności od potrzeb. Można
przypisać im kilka zadań jednocześnie, co
jak potwierdzają producenci nie jest trudne
do zaprogramowania. Główny zarzut, który
stawia się cobotom, to ryzyko zastąpienia

nimi w przyszłości pracowników fizycznych.
Plany odnośnie przyszłości cobotów są dość
obiecujące, mogą już niedługo zastąpić tanią
siłę roboczą, której zaczyna brakować w krajach wysoko rozwiniętych. Skala użytkowania robotów współpracujących w Polsce jest
dość szeroka, a wykorzystywane są głównie
w motoryzacji, elektronice i farmacji.
AMR (ANG. AUTONOMOUS MOBILE
ROBOTS), CZYLI AUTONOMICZNE
ROBOTY MOBILNE
Kolejnym typem robotów AGV są AMR – automatyczne roboty mobilne. Ich głównym
zadaniem jest także transport produktów, ale
działają inaczej niż standardowe wózki mobilne. Wyróżniają się zaawansowaną technologią i są sterowane podobnie jak w przypadku
samochodów przez nawigację GPS…

IntraLog Poland
Międzynarodowe Targi
Intralogistyki,
Magazynowania
i Łańcucha Dostaw

3 - 5 marca 2020
PTAK WARSAW EXPO
REZERWACJE JUŻ TRWAJĄ!
Nie zwlekaj i już dziś zapytaj o stoisko.

info@intralogpoland.pl
www.intralogpoland.pl
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7 RAD DLA POLSKICH EKSPORTERÓW
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Sprzedaż produktów z segmentu„dom i ogród” w Europie szacowana jest na 168 mld euroi. To ogromny i rozwijający się rynek,
o który walczą również polscy producenci. Część z nich od lat
dostarcza swoje towary na półki zachodnich sklepów DIY, ale
niektórym się ta sztuka nie udaje. Dlaczego? Operator logistyczny
Dachser, którego odbiorcą jest 18 tys. marketów DIY w całej
Europie, radzi, jak współpracować z sieciami z tego segmentu.
„Ponad jedna czwarta globalnej sprzedaży produktów DIY
przypada na zachodnią Europę,
z czego największym rynkiem
są Niemcy. W tym kraju średnie
roczne wydatki na ofertę „home
improvement” to 465 euro na
mieszkańca, podczas gdy w Polsce poziom ten jest ponad trzy
razy niższy i wynosi zaledwie
183 euro per capita. To bardzo
dobrze pokazuje, jak atrakcyjny
jest ten rynek dla polskich producentów. Rodzimi wytwórcy
mogą walczyć o europejskiego konsumenta ceną, jakością
i wzornictwem, jednak oprócz
tego muszą być spełnione jeszcze inne warunki, by na dłużej
utrzymać się w ofercie tak wymagających partnerów, jakimi
są europejskie sklepy DIY” – wyjaśnia Juliusz Pakuński, Kierownik Rozwoju Biznesu, Dachser
DIY-Logistics w Polsce.
PO PIERWSZE:
ZAPEWNIJ DOSTĘPNOŚĆ
ASORTYMENTU
Sieci DIY systematycznie
zmniejszają wielkość zamówień
przy jednoczesnym zwiększaniu ich częstotliwości. W ten
sposób elastycznie zarządzają
ofertą i unikają trzymania zapasów, które kosztują i wymagają dodatkowej powierzchni.
Polscy producenci muszą być
więc przygotowani na mniejsze,
ale częstsze dostawy. Dzięki
dostępowi do rozbudowanej
sieci codziennych połączeń
operatora logistycznego z całą
Europą można uniknąć braków
asortymentowych.
PO DRUGIE: WYEKSPONUJ
TOWAR NA PÓŁCE
Właściwa ekspozycja towaru
ma duży wpływ na zainteresowanie klientów, a co za tym
idzie, zlecenia kolejnych dostaw

ze strony sklepu. Praktyka pokazuje, że warto zainwestować
w powierzenie obsługi profesjonalnemu merchandiserowi
- koszty są znacznie mniejsze
niż przy wysyłaniu własnych
przedstawicieli za granicę.
PO TRZECIE: ZADBAJ
O TERMINOWOŚĆ DOSTAW
Terminowość powinna być
najwyższym priorytetem we
współpracy z sieciami DIY.
Zdarza się, że w razie niedostarczenia przesyłek w terminie, nakładane są nawet kary
finansowe.
PO CZWARTE: ZAPEWNIJ
SOBIE DOSTĘP DO
TZW. OKIEN CZASOWYCH
Uzgodnienie z marketem konkretnego przedziału czasowego, w którym towar danego
producenta jest rozładowywany to sposób na uniknięcie
kolejek i szybsza droga do sklepowej półki. Mniejsi dostawcy
mogą skorzystać z tego sposobu poprzez operatora logistycznego, który ma odpowiednią
umowę z siecią.
PO PIĄTE: SPRAWDŹ
KOMPLETNOŚĆ ZAMÓWIENIA
Istotne jest, by przesyłka zawierała wszystko, co należy.
Na sklepowe półki mogą trafić
wyłącznie kompletne towary.
W związku z tym warto zdać
się na profesjonalną obsługę
magazynową, wykorzystującą
nowoczesne technologie. Wyspecjalizowany partner, zarządzający magazynem multiuser
jest bardziej elastyczny, a wykorzystywany przez niego system
WMS (warehouse management
system) ułatwia zarządzanie
stanami magazynowymi i eliminuje ryzyko ewentualnych
błędów.

PO SZÓSTE: ZADBAJ
O JAKOŚĆ
Produkty powinny spełniać
oczekiwania w zakresie jakości.
Nienaruszona zawartość opakowania pomoże zdobyć zaufanie klientów. Jak tego dopilnować? Transport w kontenerach
wymiennych, kontrola jakości
na każdym etapie realizacji
zlecenia, skanowanie opakowań podczas wszystkich przeładunków towaru oraz u klienta
w jednym systemie transportowym to 98-procentowa pewność skutecznej dostawy.
PO SIÓDME: SKOORDYNUJ
WSPÓŁPRACĘ DZIAŁU
SPRZEDAŻY I LOGISTYKI
Przepływ informacji i zrozumienie potrzeb obu tych działów to
przepis na udaną współpracę.
„Partnerstwo handlowe
z europejskimi sklepami DIY
jest w zasięgu wielu polskich
producentów, tylko trzeba mieć
świadomość oczekiwań tego
rodzaju klientów i być w stanie się do nich dostosować. Jest
o co walczyć, bo chociaż połowa
oferty w sklepach typu „dom
i ogród” przyjeżdża z fabryk
w Azji, to jednak pozostała połowa pochodzi od europejskich
dostawców. Nie ma powodu,
dla którego nasi producenci
nie mieliby mieć w tej grupie
silnej reprezentacji. Mogą o tym
myśleć nawet firmy, które nie
mają doświadczenia w handlu
zagranicznym czy współpracy
z zachodnimi sieciami DIY, o ile

Logistyka kontraktowa

znajdą operatora logistycznego, który ich w tym wesprze.
Takim właśnie partnerem może
być Dachser, który specjalizuje się w obsłudze krajowych
eksporterów” – mówi Juliusz
Pakuński.
Dachser to firma logistyczna
oferująca wyspecjalizowane
rozwiązania dostosowane do
potrzeb rynku DIY. W ramach
tzw. DIY-Supply Pipeline operator zapewnia sprawny przepływ
towarów z linii produkcyjnych
na półki sklepowe. W efekcie
Dachser każdego roku dostarcza ok. 6 mln przesyłek do
18 tys. europejskich sklepów
DIY. Solidną podstawę dla takiej
obsługi stanowi – oprócz wieloletniego doświadczenia i znajomości branży – rozbudowana
sieć oddziałów i połączeń drogowych Dachser, obejmująca
cały kontynent. Pozwala to zapewnić bezpieczną i terminową
dostawę do dowolnego sklepu
DIY w Europie. Oprócz tego
operator świadczy dodatkowe
usługi, takie jak magazynowanie
towarów czy obsługa produktów w sklepie – od kontroli jakości i ilości, poprzez wyłożenie na
półkę oraz zadbanie o właściwą
ekspozycję, po obsługę zwrotów, reklamacji, a także zarządzanie akcjami promocyjnymi.
Dzięki współpracy z Dachser
zarówno znaczący producenci,
jak i mniejsi wytwórcy mogą
planować rozwój eksportu, bez
konieczności zakładania zagranicznego oddziału.
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ZIELONY POOL PALETOWY

Raben stawia na
rynek niemiecki

ÔÔRedakcja

Rynek paletowy w Polsce rozwija się w dojrzałych ekspansywnych konsumencko strukturach
gospodarczych, tworzących nowe obszary jakościowej walki o klienta. Rynek potrzebuje jakościowych zmian i wydawałoby się, że w takim sektorze jak palety nic już nowego się nie może
pojawić. Nic bardziej błędnego, „niewidzialna ręka” rynku wprowadziła do gry nowy produkt
o wysokich parametrach jakościowych – paletę NDHP, spełniającą najwyższe wymagania jakościowe w obrocie towarowym.
Nowa polska marka, to certyfikowane półpalety NDHP o wymiarach 800 x 600 x 163 mm,
nośności 600 kg oraz ćwierćpalety NDHP o wymiarach
400 x 600 x 163 mm, nośności 400 kg wykonane zgodnie
z wymaganiami sieci handlowych, według dokumentacji
technicznej dopuszczone do
obrotu towarowego – Półpalety NDHP zastępują na rynku
półpalety DHP a ćwierćpalety NDHP są paletami wystawowymi, palety te stanowią
jedyną alternatywę dla palet
kolorowych, wyprodukowanych zostało 3 miliony palet, które zasiliły rynek sieci
handlowych. Mamy akceptację trzech sieci handlowych,
które wykorzystują w swoich
strukturach dystrybucyjnych
palety NDHP, są to sieci DINO,
NETTO, POLOMARKET – mówi
Jan Padewski pomysłodawca
i wytwórca nowej palety.
Struktury produkcyjne i dystrybucyjne nowego produktu
są dobrze przygotowane do
konkurencyjnej walki na tym
niezwykle trudnym rynku. Na
którym zapewne jest jeszcze
miejsce na nowe jakościowo rozdanie, w interesującej
formule nowatorskich dostaw do klienta palet NDHP.
– Dostarczamy palety w ilości
potrzebnej do realizacji konkretnych zadań, czy to w formie wynajmu czy sprzedaży,
zależnie od życzenia klienta.
Nasze dostawy są elastyczne,
a struktury przygotowane na
różne ewentualności, dzięki
czemu osiągamy przewagę
konkurencyjną na rynku. Musimy zmagać się z nie do końca przejrzystymi praktykami
konkurencyjnych biznesów,
które wykorzystują swoje pozycje, jednak jestem dobrej
myśli i wierzę w mechanizmy

rynkowe, które zadziałają i pozwolą klientom docenić wartość naszej palety – dodaje Jan
Padewski.
Dla tych produktów to początek drogi, nie chodzi tu tylko
o produkt i jego udział w rynku,
procesy są co raz bardziej złożone, nastawione na obniżanie
kosztów, wzrost produktywności, unifikacja procesów, robotyzacja. Rynek przez to staje się
niezwykle wymagający, oczekuje możliwie wysokiego standardu opakowań w tym palet,
które spełniać będą powyższe
oczekiwania.
Zapewniona kontrola procesów produkcyjnych, gwarantujących wysoką jakość palet
NDHP jest jednym z czynników
działających na korzyść produktu. Rynek ciągle się rozwija, zagospodarowuje nowe obszary
działania i potrzebuje nowych
jakościowo produktów, które
utrzymają jakość będą dla jego
uczestników pomocnymi narzędziami w rozwoju.
Tworzy się nowy pool paletowy NDHP, zastępujący paletę DHP, o której jakości „krążą
legendy”, ta nowa jakościowo
zmiana zapewne odbywać się
będzie latami, niemniej początek drogi i kierunek został
wybrany. W pierwszym roku
działalności NDHP, opracowano i wdrożono klarowny system kontroli produkcji palet,

powstała Karta Oceny Małej
Palety. Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska,
wraził nadzieję, że Karta Oceny Palet Małych przyjmie się
na rynku podobnie jak Karta
Oceny Palet i wydatnie wpłynie
na podniesienie jakości i bezpieczeństwa palet w obiegu
otwartym.
Jakość i bezpieczeństwo to
dwie cechy produktów zapewniające bezpieczeństwo całych
procesów dystrybucyjnych, nie
pozostających bez wpływu na
osiąganie zamierzonych celów
operacyjnych. W minimalizacji kosztów obsługi procesów
coraz częściej brane są po
uwagę koszty jednostek transportowych, tych biorących
większy udział w procesach
sprzedażowych. Półpalety lub
ćwierćpalety są taki produktem
uczestniczącym w procesie tak
zwanej ostatniej mili (Last Mile
Solutions) znakomicie spełniając swoje zadanie.
Wsporniki palet NDHP będących w wynajmie operacyjnym
znakowane są na kolor zielony, ułatwiający identyfikację.
Malowanie tylko wsporników,
ma swój głębszy ekologiczny
sens, utylizacja pomalowanego
drewna jest trudniejsza i szkodliwa dla środowiska. Powstaje
„zielony pool paletowy” nastawiony na proekologiczne działania formuły recyklingu palet.
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ÔÔRaben. Fot. Raben

Niemcy są dla Polski głównym partnerem handlowym, odpowiedzialnym za ok. 1/4 eksportu i importu.
Nic więc dziwnego, że Grupa Raben
intensywnie rozwija sieć bezpośrednich połączeń z tym rynkiem
– obecnie to już 90 codziennych
linii. Wyjątkową rolę, jaką odgrywa
operator logistyczny we współpracy obu krajów podkreśla fakt, że
Grupa Raben była sponsorem tegorocznych obchodów Dnia Jedności
Niemiec w Warszawie.
3 października w siedzibie ambasady Republiki Federalnej Niemiec uroczyście świętowano Dzień
Jedności Niemiec. Gospodarzem
wydarzenia był ambasador Niemiec
w Polsce Rolf Nikiel, a wśród gości
znaleźli się m.in. minister spraw
zagranicznych Jacek Czaputowicz
oraz delegacja Grupy Raben – już
drugi rok z rzędu jako przedstawiciele sponsora. Podczas obchodów
zwrócono uwagę na znaczenie relacji gospodarczych między tymi
krajami. Liczby nie pozostawiają
żadnych wątpliwości w tej kwestii: Republika Federalna Niemiec
odpowiada za 28,1% całości polskiego eksportu oraz 22,4% całości polskiego importu, co czyni
ją najważniejszym partnerem dla
polskiej gospodarki, a dla Grupy
Raben oznacza ogromny potencjał
biznesowy.
Raben Group w ostatnich latach
dynamicznie inwestuje i rozwija się
na rynku niemieckim. Zbudowanie
na bazie 40 oddziałów własnej sieci transportowej i konsekwentne
wdrażanie najnowszych rozwiązań
IT w sektorze logistyki stworzyły
nowe perspektywy rozwoju dla
samej firmy, ale także dla wszystkich jej klientów. Ważną rolę mają
tutaj do odegrania bezpośrednie
dzienne połączenia na linii PL-DE,
których głównym założeniem jest
podwojenie ilości przesyłek w najbliższych latach.
„System połączeń drobnicowych
Raben pomiędzy dwoma krajami to
obecnie 90 codziennych linii, dzięki
którym 98% przesyłek z Polski trafia
bezpośrednio do lokalnych oddziałów niemieckich, odpowiadających
za finalną dystrybucję do klienta
zlokalizowanego w obszarze działania danego depotu.” – tłumaczy Łu-
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DOBRY KLIMAT BIZNESU
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Pompy ciepła Ochsner zapewniają przyjemną temperaturę
w mieszkaniach i domach. By
mieć gwarancję, że towary
firmy będą sprawnie dostarczane do klientów w całej
Europie i coraz częściej także
w innych częściach świata, austriacka firma już od dekady
współpracuje z operatorem
logistycznym Dachser.
Wszystko
zaczęło
się
w 2009 roku. Firma Ochsner,
specjalizująca się w pompach
ciepła, zdecydowała się na zmodernizowanie swojego łańcucha
logistycznego. W tym celu postanowiła poszukać nowego operatora obsługującego przesyłki
drobnicowe, który „będzie w stanie zapewnić więcej niż przewóz
towarów z punktu A do punktu
B”. Odpowiedzią na oczekiwania
firmy okazał się Dachser. Austriackiemu przedsiębiorstwu
zależało na wykorzystaniu całej swojej powierzchni na potrzeby produkcji, dlatego firma
zrezygnowała z magazynowania pomp u siebie. „W tamtym
czasie był to dla nas ogromny
krok, bo coraz mocniej przywiązywaliśmy się do naszego
partnera” – wspomina Marco
Schäfer, dyrektor zarządzający w Ochsner. Wraz z Karlem
kasz Lubański, dyrektor ds. rozwoju
polsko-niemieckiego rynku w Grupie Raben. – „Równolegle – dzięki
takiemu modelowi – nasi koledzy
z Raben Germany oferują klientom
bezpośredni załadunek i wysyłkę
towaru do Polski jeszcze tego samego dnia po odbiorze u klienta.:
– zaznacza.
Wyniki wrześniowe firmy pokazują wzrost zlecań na poziomie
30% rok do roku, co potwierdza, iż
działania realizowane przez Grupę
Raben spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów biznesowych w Polsce i Niemczech. Jednocześnie ekonomiści ostrzegają,
że gospodarka Niemiec wchodzi
w okres spowolnienia lub nawet
recesji. Paradoksalnie, kryzys za
zachodnią granicą może, przy-

Ochsnerem – większościowym
udziałowcem firmy, koncentruje się on na rozwoju w zgodzie
ze środowiskiem: „Dlatego
zależy nam na partnerze logistycznym, który też przywiązuje wagę do zrównoważonego
wzrostu oraz inwestuje w tym
obszarze” – wyjaśnia Schäfer.
Dachser doskonale spełnia te
wymagania – m.in. dzięki wykorzystywaniu alternatywnych
układów napędowych, ciągłej
optymalizacji wykorzystywanej
przestrzeni ładunkowej w pojazdach czy aktywnym działaniom
mającym na celu minimalizowanie emisji spalin.
IDEALNIE POŁĄCZONE IT
We wszystkie dni robocze gotowe pompy ciepła trafiają do
centrum logistycznego Dachser
w Linz, gdzie czekają w magazynie, by wyruszyć w dalszą drogę do europejskich klientów.
Dachser ma w Austrii sześć
oddziałów, co czyni ten kraj
ważnym węzłem transportowym do całej Europy. Korzysta
na tym Ochsner, który notuje
stabilne wzrosty na Starym
Kontynencie. Systemy informatyczne do zarządzania magazynem i transportem obu firm
są połączone w sposób, który
umożliwia im automatyczną
komunikację. Ochsner może
najmniej w pierwszym okresie,
okazać się korzystny dla polskiej
koniunktury. Stwarza bowiem
szansę, iż dobrej jakości produkty
z Polski w konkurencyjnej cenie
znajdą jeszcze większe uznanie
niemieckich konsumentów. Raben
jest przygotowany na taki rozwój
wydarzeń i ostatnie, wrześniowe
inwestycje w bezpośrednie połączenia z Poznania w rejon Bremy,
Braunschweig, Duisburg oraz Hannover i Osnabrück są najlepszym
potwierdzeniem przemyślanej
strategii.
„Jako wiodąca firma z branży TSL
jesteśmy na to gotowi. Mamy bardzo dobry produkt, znakomitych
pracowników i kompleksową ofertę, bowiem obsługa codziennych
linii drobnicowych to nie tylko fi-

zatem w dowolnym momencie sprawdzić aktualny status
swoich towarów w magazynie
lub na trasie przewozu, mając pewność, że pompy ciepła
zostaną dostarczone do klientów w całej Europie prosto pod
drzwi i na czas.
„Nasza współpraca w dużej
mierze opiera się na technologiach informatycznych, ale
bardzo cenimy sobie także
komunikację interpersonalną”
– mówi Günther Plank, kierownik sprzedaży w Dachser Austria w Hörsching. Obie firmy
spotykają się regularnie, by
omówić najróżniejsze kwestie
biznesowe – od wyników w zakresie wydajności po przyszłe
warunki współpracy czy sposoby na dalsze podnoszenie

jakości. Ta ostatnia kwestia jest
dla Ochsner szczególnie ważna.

zyczny transport – to także doradztwo i logistyka na terenie Niemiec
i Polski. To sprawia, że widzimy

w nowej sytuacji więcej szans niż
zagrożeń.” – podsumowuje Łukasz
Lubański.

WSPÓLNIE PODBIJAJĄC CHINY
Schäfer podkreśla, że poziom
obsługi Dachser jest w pełni
satysfakcjonujący. Rozpoczął
się już także kolejny etap tej
współpracy: Dachser będzie
wspierać Ochsner na rynku
chińskim. Pierwsze pompy ciepła Ochsner trafiły tam już trzy
lata temu, jednak to 2019 rok
był początkiem regularnych dostaw do najludniejszego kraju
na Ziemi. „Oferujemy Ochsner
pełen zakres usług, w tym
transport do Chin, magazynowanie, odprawę celną i dystrybucję na miejscu” – mówi Plank.

Raben Team w Ambasadzie Niemiec, od lewej Łukasz Lubański, Paweł Michalski, Andrzej Siess
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KO MENTARZE

DOBRY KLIMAT DO
INWESTOWANIA
W POLSKIE
NIERUCHOMOŚCI

FRANCJA PRZYGOTOWAŁA
PROCEDURY CELNE
PO BREXICIE
ÔÔITD PIP

ÔÔRenata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Firmy działające na rynku
nieruchomości komercyjnych,
zwłaszcza oferujące magazyny, biura i hotele były bardzo
widoczne na tegorocznych targach Expo Real w Monachium.
Trend wzrostu zainteresowania międzynarodowych inwestorów lokowaniem kapitału
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce,
utrzymuje się. Wartość transakcji inwestycyjnych tylko
w pierwszej połowie br. w Polsce przekroczyła poziom 2,72
mld euro, a będących w trakcie
negocjacji jest kolejne kilkadziesiąt umów.
Pomimo sygnałów o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym w Europie, kapitału
na rynku nie brakuje, w odróżnieniu od produktu inwestycyjnego typu „prime”. Dlatego
obserwujemy coraz większy
odsetek transakcji, gdzie fundusze inwestują już na etapie

deweloperskim. Trend dotyczy
zarówno sektora komercyjnego, jak i segmentu instytucjonalnego w sektorze mieszkaniowym.
Aktualnie najciekawszy
strumień kapitału inwestycyjnego płynie z Azji. Fundusze
z Dalekiego Wschodu chcą
kupować i dysponują dużymi
zasobami kapitału, co pozwala
deweloperom i właścicielom
osiągać wysokie ceny sprzedaży. Efektem tego jest dalsza
postępująca kompresja stóp
procentowych, choć nadal
oferta inwestycyjna sektora
nieruchomości komercyjnych
w Polsce pozostaje konkurencyjna względem rynków
zachodnich.
Nastroje inwestorów są dobre, a ocena kondycji polskiego
rynku pozostaje wysoka. W momencie spowolnienia naturalnym efektem jest poszukiwanie
oszczędności, co daje sektorowi
magazynowemu i biurowemu
w Polsce przewagę konkurencyjną nad rynkami Europy Zachodniej, w tym największym
niemieckim.
Kolejną kwestią, sprzyjającą
inwestowaniu w polskie nieruchomości, jest przedłużająca się niepewność w zakresie
porozumienia na linii Unia
Europejska – Wielka Brytania
w związku z Brexitem. Wiele
firm nie czeka, tylko decyduje się na relokację procesów,
na czym zyskuje rynek najmu
w naszym regionie.
Podsumowując, tegoroczne
targi Expo Real pokazały jak na
przestrzeni ostatnich lat urósł
i zmienił się rynek w Polsce,
w każdym sektorze. Jakość
ekspozycji, widoczność, aktywność polskich i regionalnych
podmiotów była nieporównywalnie większa niż w latach
poprzednich.

Rząd francuski przygotował nową procedurę celną, aby przyspieszyć przejazd samochodów ciężarowych i ograniczyć poważne
skutki gospodarcze, techniczne oraz zatory w Eurotunelu i portach m.in. Calais lub Dunkierce.
Nowa procedura celna została
utworzona na wypadek bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z tego
powodu, Ambasada Francji
w Hiszpanii zorganizowała w poniedziałek, 23 września br., konferencję techniczną, podczas której
został przedstawiony tzw. inteligentny system graniczny.

nej, zwrócą się do kierowcy
o oświadczenie dotyczące
kilku konkretnych kwestii: czy
jest to transport z ładunkiem,
czy też pusty, czy przewozi
towary podlegające kontroli
sanitarnej lub fitosanitarnej,
czy przewozi produkty rybołówstwa, czy też przewozi na
podstawie karnet TIR/ATA.

ABY USPRAWNIĆ PROCESY
Celem nowego systemu celnego jest utrzymanie płynności
tranzytu, zapewnienie wypełnienia obowiązków prawnych
oraz ułatwienie wymiany informacji między podmiotami
gospodarczymi, przedsiębiorstwami żeglugowymi, zarządcą
Eurotunelu i organami celnymi.

IDENTYFIKACJA KOLOREM
Po wjeździe ciężarówki do Eurotunelu lub na prom, ekrany
pokładowe zidentyfikują tablice
rejestracyjne i kody, przypisując
im konkretny kolor, w zależności od ważności dokumentów
tranzytowych:
• zielony – dla przewozów realizowanych w tranzycie oraz
tych, w których nastąpiła prawidłowa walidacja deklaracji
celnej oraz
• pomarańczowy – dla przewozów, w których zajdzie
potrzeba przeprowadzenia
kontroli sanitarnych, fitosanitarnych, itp.
– Nowa procedura celna będzie obowiązywać w przypadku
bezumownego wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Nałoży ona dodatkowe obowiązki na nadawców, odbiorców
i przewoźników, ale ograniczy
czas odpraw celnych w Eurotunelu oraz portach. Niemniej
jednak nie są jeszcze znane
działania władz brytyjskich, dlatego nie można aktualnie przewidzieć, jakie będą opóźnienia
i zatory podczas przekraczania
granicy – komentuje Mariusz
Hendzel, ekspert Kancelarii
Transportowej ITD-PIP.
Więcej informacji dostępnych jest na francuskiej stronie
www.douane.gouv.fr

4 ETAPY TRANZYTU
Cały proces opiera się na dopełnieniu formalności celnych
przed załadunkiem poprzez
nadanie kodu kreskowego
związanego z pojazdem oraz
dokumentacją tranzytową.
Proces tranzytowy będzie
przebiegał w czterech głównych
etapach:
1. Przygotowanie towarów
przez importera/eksportera,
który przekaże operatorowi
wszystkie informacje niezbędne do zgłoszenia celnego (zgłoszenie tranzytowe
lub zgłoszenie wstępne).
2. Działanie zgłaszającego, który
będzie odpowiedzialny za sporządzenie zgłoszenia (w tranzycie lub przewidywanego).
3. Wysyłka towaru przez nadawcę, który będzie odpowiedzialny za przekazanie deklaracji.
4. Przedstawienie dokumentacji
przez Przewoźnika. Na tym
etapie organy celne, pomimo
przypisania kodu kreskowego do tablicy rejestracyj-
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