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CHEP ZWYCIĘZCĄ
MODERN RETAIL AWARDS
ÔÔCHEP. Fot. CHEP

CHEP Polska – wiodący dostawca rozwiązań poolingowych
w Polsce – otrzymał główną nagrodę w konkursie Modern
Retail Awards w kategorii Supply Chain & Logistics za swoją
innowacyjną ekspozycyjną paletę wielokrotnego użytku Q+.
Nowa paleta CHEP wykorzystywana jest w punktach sprzedaży jako nośnik ekspozycyjny, który pomaga zwiększać
sprzedaż towaru oraz rozpoznawalność marki w przestrzeni sklepowej. Q+ zaopatrzono
również w miejsce do montażu
urządzeń cyfrowych.
Jury konkursu nagradza firmy, które poprzez wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań, przyczyniają się do rozwoju handlu
detalicznego i dystrybucji.
CHEP otrzymał wyróżnienie
w kategorii Supply Chain & Logistics dedykowanej dostawcom przełomowych rozwiązań usprawniających łańcuch
dostaw i procesy logistyczne.
Kapituła – złożona z przedstawicieli czołowych firm sektora
FMCG, sieci detalicznych oraz
autorytetów świata biznesu
i nauki – nagradza projekty,
których zastosowanie realnie

oddziałuje na klientów i funkcjonowanie firm.
Uhonorowana nagrodą ekspozycyjna paleta plastikowa Q+
w równym stopniu odpowiada
na potrzeby producentów, sieci
handlowych, jak również firm
z branży opakowań czy transportowych.
Q+ pomaga lepiej wyeksponować produkt w miejscu
sprzedaży oraz usprawnić
procesy logistyczne w przestrzeni sklepowej. Nowy wzór
palety zawiera opatentowane
rozwiązanie umożliwiające
tzw. „double stacking”, czyli
sztaplowanie – piętrowe układanie produktów w przestrzeni magazynowej i sklepowej.
Ćwierćpaleta CHEP została
wyposażona w wewnętrzny
i zewnętrzny system mocowania Blue Click® – służący do
montażu ekspozytora.

SEGRO Liderem
Zrównoważonego
Budownictwa

ÔÔSEGRO. Fot. SEGRO

SEGRO zwyciężyło w konkursie
Sustainable Economy Awards
w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Kapituła doceniła dewelopera za wdrażanie idei
odpowiedzialnego biznesu i promowanie postawy proekologicznej. Uroczysta gala, w czasie której
wręczono wyróżnienie, odbyła się
27 listopada w Warszawie.
Konkurs Sustainable Economy
Awards organizowany jest przez
Executive Club – organizację biznesową zrzeszającą przedstawicieli
top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
W skład jego kapituły wchodzą
wybitne osobistości zaangażowane w obszar zrównoważonego
rozwoju.
Jury uznało, iż SEGRO jest firmą
promującą działania prowadzące
do rozwoju zrównoważonego budownictwa i realizującą inwestycje
zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.
Deweloper, zarządca i właściciel
powierzchni magazynowych i produkcyjnych od lat realizuje nowe

projekty oraz zarządza swoim portfolio z dbałością o środowisko naturalne. Jednym z wyznaczników
jest tu certyfikacja BREEAM, której
poddawane są wszystkie nowopowstające obiekty magazynowe
SEGRO. Spółka może się pochwalić
między innymi oceną Very Good
dla centrum dystrybucyjnego zrealizowanego dla firmy LPP w SEGRO Logistics Park Stryków czy dla
centrum Volkswagen Group Polska
zlokalizowanego na terenie SEGRO
Logistics Park Poznań, Komorniki.
– Nagroda Sustainable Economy Awards to dla nas ogromny
zaszczyt i powód do dumy. To
także siła napędowa do kolejnych
działań w duchu zrównoważonego
rozwoju. Dojrzały biznes to biznes
odpowiedzialny społecznie. W SEGRO na każdym kroku staramy się
udowadniać, że troska o środowisko naturalne to nasz wielki, wspólny obowiązek – mówi Magdalena
Szulc, Dyrektor SEGRO na Europę
Centralną.
Ekologiczne podejście jest widoczne w działaniach dewelopera
już na etapie projektowym, kiedy
można m.in. zaplanować większy dostęp do światła dziennego
poprzez np. w pełni przeszklone bramy czy przeszkloną część
biurową, co wpływa nie tylko na
komfort pracowników, ale też na
mniejsze zużycie energii elektrycznej. Wykorzystanie nowoczesnych
materiałów w całej bryle budynku
pozwala z kolei m.in. na łatwiejsze
utrzymanie właściwej temperatury
w obiekcie. W efekcie zimą budynek
nie traci szybko ciepła, a latem nie
przegrzewa się nadmiernie z zewnątrz. Długofalowo pozwala to
zoptymalizować koszty związane
z grzaniem i chłodzeniem magazynu.
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NOWY TERMINAL PEKAES W OPOLU
ÔÔPEKAES. Fot. PEKAES

PEKAES, czołowy operator logistyczny,
konsekwentnie realizuje strategię rozwoju
sieci dystrybucyjnej, uruchamiając nowoczesny terminal przeładunkowy w Opolu.
Jego atuty to optymalnie dopasowana
do operacji powierzchnia, nowoczesna
infrastruktura oraz doskonała lokalizacja
w pobliżu autostrady biegnącej w kierunku Katowic i Wrocławia. Pierwsze transporty z nowego terminalu wyruszyły już
do odbiorców z województwa opolskiego
i śląskiego.
Rosnący popyt na usługi logistyczne sprawia, że PEKAES rozbudowuje swoje terminale dystrybucyjne i przenosi je do nowych
lokalizacji. Po Kielcach i Legnicy, Spółka
ogłosiła oddanie do użytku kolejnego
obiektu, w Opolu przy ulicy Partyzanckiej
95. Do nowej lokalizacji przeniesiono również Oddział PEKAES Opole.

emil

Nowy terminal PEKAES wyposażony jest
w nowoczesną infrastrukturę doków, ramp
załadunkowych oraz bram umożliwiających
wjazd na rampę i załadunek z poziomu
zero. Terminal rozpoczął działalność operacyjną 31 października br.
– Potrzebowaliśmy większej powierzchni
terminalowej w związku z szybko rosnącym
popytem na usługi dystrybucji drobnicowej
w tej części kraju. Nasz dotychczasowy terminal był już zbyt mały w stosunku do skali
operacji realizowanych w Opolu. Teraz,
dzięki dobrze rozbudowanej sieci terminali,
możemy skrócić czas dostaw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych przesyłek
drobnicowych, a także zwiększyć częstotliwość naszych linii eksportowych i importowych na wybranych kierunkach – mówi
Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
PEKAES sukcesywnie rozwija infrastrukturę krajowej sieci dystrybucyjnej. W tym
roku, Spółka uruchomiła nowoczesne ter-
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minale w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Legnicy, a 31 października również
w Opolu. Łącznie PEKAES posiada 19 terminali dystrybucyjnych, które zapewniają
sprawną dystrybucję ładunków drobnicowych na terenie Polski, jak i Europy. Prezes
Grupy PEKAES zapowiada kolejne inwestycje i dalszą rozbudowę krajowej sieci dystrybucyjnej już w styczniu przyszłego roku.

DB Schenker najsilniejszym
brandem w branży TSL

ÔÔDB Schenker

Magazyn Press i PRESS-SERVICE Monitoring
Mediów opublikowały ranking medialności
brandów. DB Schenker już po raz drugi z rzędu
został uznany za najbardziej medialną markę
w branży. W XII edycji badania Top Marka firma
zajęła pierwsze miejsce w kategorii transport
i logistyka.
Ranking Top Marka jest największym badaniem na polskim rynku, które mierzy siłę
medialną marek. Siła ta jest wypadkową kilku
zmiennych: impaktu, czyli potencjału dotarcia
do odbiorców, indeksu sentymentu – oceny
komunikatów pod względem wydźwięku pozytywnego, neutralnego lub negatywnego, a także
liczby publikacji.
Strategia DB Schenker dotycząca obecności
w mediach zakłada komunikowanie działań firmy w ramach zrównoważonego rozwoju. Zakres
materiałów obejmował między innymi tematy
związane z ochroną środowiska, np. ofertą kolejową i intermodalną, nowymi technologiami
jak druk 3D, inwestycjami w modernizację sieci
logistycznej – w nowe, ekologiczne terminale
lokalizowane poza miastami czy kontenery BDF
w sieci operatora. Odzwierciedlenie w mediach
znalazły też materiały na temat wolontariatu
pracowniczego i działań społecznych firmy.
Sporą część stanowiły komentarze ekspertów
DB Schenker dotyczące ważnych wydarzeń na
rynku i sytuacji w branży TSL.
– Ranking TOP Marka jest dla nas dobrym
punktem odniesienia dla oceny skuteczności
naszej komunikacji z otoczeniem. Cieszy nas,
że utrzymaliśmy pierwsze miejsce w branży
i ponownie uzyskaliśmy tytuł TOP Marka, a siła
marki DB Schenker istotnie wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym – mówi Monika Pachniak-Radzińska, Dyrektor ds. Komunikacji w DB
Schenker.
Top Marka jest wspólnym przedsięwzięciem
pomysłodawcy projektu – magazynu „Press”
oraz autora metodologii – PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Wyniki badania są efektem analizy materiałów z prasy, portali internetowych
oraz social media, które zostały opublikowane
w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca
2019 roku. W XII edycji Top Marka przeanalizowano łącznie 73 miliony informacji i uwzględniono blisko 500 marek z 50 branż.
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INPOST
FULFILLMENT
WYSTARTUJE
W PARKU P3
PIOTRKÓW
ÔÔP3. Fot. P3

P3 długoterminowy właściciel i deweloper europejskich obiektów magazynowych podpisał z firmą InPost umowę
najmu na ponad 6.150 m2 powierzchni
magazynowo - biurowej w parku P3
Piotrków. Magazyn będzie przeznaczony
do prowadzenia nowej usługi logistycznej w ofercie operatora skierowanej do
klientów z branży e-commerce - InPost
Fulfillment.

jednym dachem – zaoferować branży e-commerce nową jakość: od magazynowania przez konfekcjonowanie do błyskawicznej dostawy do Paczkomatu® lub przez
Kuriera InPost. Chcemy zdjąć z branży
e-commerce konieczność zajmowania
się logistyką, a przez konkurencyjne ceny
jesteśmy w stanie zaproponować spadek
kosztów operacyjnych nawet o 10-30%,
dzięki współdzieleniu zasobów i efektu ska-

li. Korzystający z naszej usługi Fulfillment,
mogą się skupić wyłącznie na rozwijaniu
swojego biznesu, logistykę zostawiając
specjalistom z InPost”.
P3 Piotrków to jeden z największych
parków magazynowych w Polsce Centralnej. Park znajduje się w Woli Bykowskiej,
w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego, na
przecięciu autostrady A1 oraz dróg E75
i E67.

To już kolejna umowa między firmami
podpisana w ciągu ostatnich miesięcy. Na
początku października została zakończona
rozbudowa głównej sortowni InPost w Parku P3 Piotrków, dzięki której powierzchnia
obiektu powiększyła się o 3.109 m2 i wynosi
obecnie ponad 18.400 m2. Wszystkie prace
były zorganizowane w taki sposób, aby nie
zakłócać operacji prowadzonych w sortowni. Generalnym wykonawcą rozbudowy
obiektu była firma Atlas Ward Polska.
Bartłomiej Hofman, Managing Director
P3 Logistic Parks w Polsce, mówi: „Bardzo
się cieszę, że po raz kolejny udało nam się
sprostać oczekiwaniom naszego wieloletniego partnera i zapewnić firmie InPost jak
najlepsze warunki do rozwoju. Pomimo
krótkiego, zaledwie czteromiesięcznego
terminu realizacji z ponad dwutygodniowym wyprzedzeniem zakończyliśmy rozbudowę głównej sortowni InPost. Jestem
przekonany, że doskonała lokalizacja parku
P3 Piotrków w Polsce Centralnej, która od
lat jest doceniania przez firmy prowadzące
stąd dystrybucję na cały kraj, sprawdzi się
również w przypadku nowej usługi uruchamianej przez naszego klienta”.
InPost Fulfillment to usługa kompleksowej obsługi procesów magazynowych na
potrzeby rynku B2B e-commerce. W ramach InPost Fulfillment przedsiębiorca
może skorzystać m.in.: z przestrzeni magazynowej InPost – zlokalizowanej tuż obok
sortowni InPost, co skraca do minimum
czas wysyłki – zautomatyzowania procesu
przetwarzania zamówień oraz ich finalnego
kompletowania i nadawania w magazynie
przez dedykowany zespół pracowników.
Rafał Brzoska, prezes InPost, mówi:
„Wprowadzając nową usługę chcemy – pod
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NOWA SERIA NIEBRUDZĄCYCH
OPASEK AMORTYZUJĄCYCH
ÔÔCamso

Camso wprowadza na rynek
nową serię niebrudzących opasek amortyzujących (szarych)
do wózków widłowych, które
spełniają wymagania aplikacji
pracy wewnątrz pomieszczeń
i flot wynajmowanych
Camso przedstawia opaski
amortyzujące marki Solideal
PON 555 NM i PON 550 NM
firmy Camso, dwa zupełnie
nowe, niebrudzące produkty
uzupełniające serię opon Solideal PON. Te nowe i ulepszone
nie pozostawiające śladów zabrudzeń opaski amortyzujące
zostały opracowane w celu
zwiększenia wydajności energetycznej i termicznej.
Obie opony zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić
rosnące potrzeby zastosowań
w pracy wewnątrz pomieszczeń
i flot wynajmowanych o średnim natężeniu pracy, oferując
klientom niebrudzące rozwiązanie o wiodącej w branży żywotności. Rzeczywiście, firmy
nie chcą widzieć żadnych śladów opon lub czarnego pyłu
gumowego na podłodze, bądź

na swoich towarach, a rosnąca liczba branż przemysłowych
ustanawia przepisy, które wymagają stosowania niebrudzących opon - ale do tej pory
żadne z nich nie mogły zapewnić kompromisu z oferowaną
żywotnością lub wydajnością.
„Ponieważ więcej realizowanych operacji przeniosło się do
wewnątrz pomieszczeń i wymaga to utrzymania czystszego środowiska pracy, dlatego
niebrudzące opony stały się koniecznością dla około 30% zastosowań wózków widłowych”,
mówi Thierry Miche, dyrektor
wykonawczy linii produktów do
transportu wewnętrznego w firmie Camso. „W połączeniu ze
wzrostem liczby rodzajów aplikacji dla wózków wynajmowanych i rosnącym trendem stosowania elektrycznych wózków
widłowych, nie jest zaskoczeniem, że popyt na rozwiązania
wydajnych opon niebrudzących
stale rośnie. Jako lider w branży
opon przemysłowych chcemy
oferować rozwiązania, które
sprostają nowym wyzwaniom,
gdy tylko się pojawią. ”

Niebrudzące rozwiązanie,
które jest energooszczędne
i zmniejsza nagrzewanie się
konstrukcji, bez uszczerbku
dla wydajności
Seria niebrudzących opasek
amortyzujących Solideal PON
została opracowana z myślą
o obniżeniu oporów toczenia,
co zwiększa efektywność energetyczną, co z kolei jest ważną
cechą, jeśli chodzi o ograniczenie do minimum zużycia
paliwa i zużycia akumulatora.
Ponadto ulepszona mieszanka
z naturalnego kauczuku zastosowana w niebrudzącej mieszance zmniejsza złuszczanie
się i zwiększa odporność na
rozcięcia, a unikalna dwustopniowa konstrukcja zmniejsza
nagrzewanie się. Ciągła poprawa wydajności termicznej jest
kluczowym wymogiem w celu
zmniejszenia awarii opon i wyeliminowania przestojów wózków widłowych.
Nowe opaski amortyzujące
dodane do serii opon PON to:
Solideal PON 555 NM - opona o gładkim czole bieżnika:
zapewnia czyste środowisko

pracy, niskie opory toczenia
i lepszą wydajność termiczną.
Została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną żywotność w aplikacjach
o średniej intensywności pracy,
wymagających niebrudzących
opasek amortyzujących.
Solideal PON 550 NM – opona z bieżnikiem: ma wszystkie
cechy i zalety PON 555 NM,
z szerokim profilem i płaską
powierzchnią czoła opony dla
większej stabilności i przyczepności. Korzysta z opracowanego przez firmę wzoru bieżnika,
który sprawdza się od ponad
25 lat.
Seria Solideal PON: pełna
gama opasek amortyzujących
do wózków widłowych
Dzięki w/w nowym oponom
niebrudzącym do wózków widłowych, wyjątkowa żywotność
jest teraz zapewniona w całej
linii opasek amortyzujących
oferowanych przez Camso, dostępnej w standardowej czarnej, niebrudzącej (szarej) oraz
opatentowanej technologii antystatycznej Camso, zapewniającej maksymalną żywotność
opasek amortyzujących dla
każdej aplikacji i intensywności
użytkowania.
Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź Camso’s website.

NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE ZA 22 MLN EURO
ÔÔDachser. Fot. Dachser

Globalny operator logistyczny Dachser otworzył nowe centrum
logistyczne na terenie bryzgowijskiego parku przemysłowego we
Fryburgu. Obiekt o powierzchni ponad 6,1 tys. mkw. pełni rolę
hubu dla transportów drobnicowych do południowo-zachodnich
Niemiec oraz, dzięki bliskości granic, do Francji i Szwajcarii.
W nowym niemieckim centrum
logistycznym mieści się terminal z 82 dokami przeładunkowymi oraz dwukondygnacyjny
budynek biurowy. Budowa
trwała rok, a wartość całej inwestycji to ok. 22 mln euro.
„Nowy obiekt, usytuowany
bezpośrednio przy autostradzie
A5, ma doskonałe połączenie
z trzema krajami: Niemcami,
Francją i Szwajcarią. Dla Dachser lokalizacja nowego obiektu,
infrastruktura techniczna, zasoby ludzkie, przepustowość i po-

tencjał ekspansji stanowią ważny element wzrostu w Europie
i dalszego umacniania sieci”,
komentuje Michael Schilling,
COO Road Logistics w Dachser.
Dotychczas we Fryburgu
funkcjonował oddział Dachser otwarty w 1984 r., jednak
w ostatnich latach jego przestrzeń ładunkowa stawała się
niewystarczająca. Obecnie ten
przygraniczny hub obsługuje
bowiem ok. 260 tys. ton towarów przemysłowych rocznie,
a wolumen wciąż wzrasta.
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NOWY ODDZIAŁ
ROHLIG SUUS
LOGISTICS
ÔÔRohlig Suus Logistics. Fot. Rohlig Suus Logistics

Jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce, Rohlig Suus Logistics,
poinformował o przeniesieniu katowickiego oddziału firmy z Czeladzi do Sosnowca.
Nowy obiekt o powierzchni 18 500 m kw.,
został zlokalizowany na terenie parku logistycznego Panattoni Park Sosnowiec II.
Nowy obiekt Rohlig Suus Logsitics został
zaprojektowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy. Charakteryzuje się dedykowaną siatką słupów (która
umożliwia zaprojektowanie najbardziej
efektywnej strefy składowania regałowego)
i niestandardową wysokością 11,5 m. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest zastosowanie systemów wysokiego składowania
i co za tym idzie – wózków systemowych
VNA przystosowanych do pracy w bardzo
wąskich korytarzach. Ważną funkcjonalnością będzie także połączenie terminala
przeładunkowego z magazynem wysokiego składowania. Jak podkreśla Artur
Malarski Dyrektor Logistyki Kontraktowej
Rohlig Suus Logistics, nowy obiekt pozwala
na istotne zwiększenie możliwości operacyjnych firmy.
– Powierzchnia nowego obiektu Rohlig Suus Logistics wynosi 18 500 m kw.,
z czego terminal przeładunkowy zajmie
niemal 8 tys. m kw., a magazyn wysokiego
składowania prawie 10 tys. m kw. Obiekt
wyposażony będzie w 75 doków i ponad
16 tysięcy miejsc paletowych w magazynie. Znacząco powiększona zostanie
także część biurowa, która obejmie blisko 1 tys. m. kw. To parametry, które
w zdecydowany sposób podnoszą nasze
możliwości operacyjne w tym regionie
Polski. W nowej siedzibie firmy zatrudnionych łącznie będzie ponad 100 osób.
Na korzyść nowej lokalizacji przemawia
sąsiedztwo drogi ekspresowej S1 i autostrady A4, łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski – mówi Artur Malarski
Dyrektor Logistyki Kontraktowej Rohlig
Suus Logistics.
Województwo śląskie to dla operatorów logistycznych bardzo istotny region.
Dogodne połączenia z południową i centralną Polską oraz bliskość granic ze Słowacją i Czechami powodują, że pełni on
rolę węzła komunikacyjnego zarówno dla
transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Rosnące zapotrzebowanie klientów
na usługi logistyczne w tej części kraju po-

twierdzają dane dotyczące budowy nowych
powierzchni magazynowych. Jak wynika
z raportu „Market in Minutes – Rynek magazynowy w Polsce" opracowanego przez

firmę Savills, na koniec ubiegłego roku
najwięcej budowanych powierzchni – aż
25 proc. – znajdowało się właśnie w tym
województwie.
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LAUREACI PLEBISCYTU PRZYJAZNY
PRACODAWCA TSL 2019
ÔÔTSL. Fot. TSL

6 listopada 2019 r., w trakcie
uroczystej gali wystawców
7. edycji Międzynarodowych
Targów Transportu i Logistyki
TransLogistica Poland oraz II
Ogólnopolskich Targów Pracy
Branży TSL – TransLogistica
Jobs 2019, ogłoszono wyniki
5. edycji plebiscytu Przyjazny
Pracodawca TSL.
Tytuł Przyjazny Pracodawca TSL
2019 został przyznany:
• C.H. Robinson Polska SA.
w kategorii firm dużych (o zatrudnieniu powyżej 500 pracowników)
• Sanmar Sp. z o.o w kategorii
firm średnich (o zatrudnieniu
od 51 do 500 pracowników)
• SafeFleet Sp. z o.o w kategorii firm małych (o zatrudnieniu do 50 pracowników)

szarów funkcjonowania firmy
w zakresie: modelu i środowiska
pracy, rekrutacji, rozwoju kariery
oraz przyjaznego miejsca pracy.
Ankieta odzwierciedla ogólne
trendy panujące na rynku pracy. W tegorocznym plebiscycie
szczególną uwagę zwrócono
na proces rekrutacji i przyjazne
miejsce pracy. Do konkursu
zgłosiło się blisko 70 firm.
- W tym roku do Plebiscytu
zgłosiła się rekordowa liczba
przedsiębiorstw w porównaniu
z poprzednimi edycjami konkursu. O statuetkę ubiegało
się ponad 70 firm z całej Polski. Wygrały najlepsze, chociaż
poziom był bardzo wyrówna-

ny. Oznacza to, że bez względu
na wielkość firmy, standardy
i środowisko pracy są wszędzie
podobne. To dobra zachęta dla
kandydatów, którzy planują
karierę w branży Transport –
Spedycja – Logistyka, ale też
i dobry sygnał dla całej gospodarki – skomentowała Beata
Trochymiak, redaktor naczelna
portalu Pracujwlogistyce.pl.
– Cieszymy się, że Plebiscyt
Przyjaznego Pracodawcy zyskał
tak duże uznanie pracodawców
i coraz większa ich grupa ubiega się o statuetki. Warto przy
tym dodać, że znakomite wyniki osiągnęła również 7. edycja
Międzynarodowych Targów

Transportu i Logistyki – TransLogistica Poland 2019, których
Plebiscyt jest częścią. W tym
roku liczba wystawców zwiększyła się o 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W sumie
wystawiło się ponad 280 firm –
podsumował Paweł Konowałek,
manager Międzynarodowych
Targów Transportu i Logistyki
TransLogistica Poland.
ORGANIZATORZY PLEBISCYTU
Organizatorami plebiscytu
Przyjazny Pracodawca TSL są
redakcja portalu Pracujwlogistyce.pl i organizator Międzynarodowych Targów Transportu
i Logistyki TransLogistica Poland - największych targów logistycznych w Europie Środkowo - Wschodniej, które co roku
odbywają się w pierwszym tygodniu listopada w Warszawie.

JAK WYBRANO LAUREATÓW?
Zwycięzcy zostali wyłonieni
przez organizatorów plebiscytu – portal Pracujwlogistyce.pl
i organizatora Targów TransLogistica Poland – na podstawie
punktacji uzyskanej w ocenie
ankiet, które wypełniali przedsiębiorcy jako zgłoszenie do
plebiscytu. Ankieta zawierała
pytania dotyczące czterech ob-

KOLEJNY NAJEMCA ZOSTAJE
NA DŁUŻEJ W PARKU P3 BŁONIE
ÔÔP3

P3 Logistic Parks długoterminowy właściciel i deweloper europejskich obiektów magazynowych poinformował o zakończeniu
renegocjacji umowy najmu na ponad 14 000 m2 na terenie parku
P3 Błonie z firmą Europapier. To już kolejna umowa wynajmu
zawarta przez dewelopera w podwarszawskim parku w ostatnich
miesiącach. Na koniec sierpnia, w tej lokalizacji, P3 zapewniło
dodatkową powierzchnię XBS Logistics.
Iwona Sadowska, Senior Leasing
Manager P3 Logistic Parks w Polsce, mówi: „Cieszę się, że kolejna
firma zdecydowała się na pozostanie w parku P3 Błonie. To
dla nas nie tylko potwierdzenie
doskonałej lokalizacji naszej in-

westycji, którą podkreśla wielu
najemców, ale także wyraz zaufania ze strony klientów, którzy
są z nami od lat i nadal chcą się
tu rozwijać. W naszą strategię
mamy wpisane budowanie wieloletnich i długotrwałych relacji

z klientami, a ostatnie przedłużenia kontraktów pokazują, że
udaje nam się doskonale realizować ten cel”.
Firma Europapier Polska
w magazynie numer 10 w parku
P3 Błonie jest obecna od niemal
15 lat. Obiekt został wybudowany zgodnie z potrzebami najemcy i od tej pory służy jako magazyn centralny spółki w Polsce.
Marek Cholewa, prezes zarządu Europapier, mówi: „Od zawsze cenimy otwarte podejście
P3 do naszych potrzeb i elastyczność w dopasowaniu do naszej

Chronometr wydarzeń

strategii rozwoju. Dlatego przedłużenie umowy na kolejne lata
było dla nas oczywiste”.
Firmę Europapier reprezentowała firma doradcza Cresa
Polska.
Park P3 Błonie położony
jest zaledwie 27 km na zachód
Warszawy, na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 92 z autostradą A2 (która jest częścią
europejskiej trasy tranzytowej
E30). W skład parku wchodzi
14 budynków, w których poza
typowymi powierzchniami magazynowymi znajdują się również m.in. chłodnie, mroźnie
i data center. P3 ma możliwość
dalszej rozbudowy parku o ponad 35 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.
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RABEN OTRZYMAŁ NAGRODĘ IM. JACKA KURONIA
ÔÔRaben. Fot. Raben

5 lat współpracy, 13 tys. palet,
8 tys. ton uratowanej żywności, 16 mln wydanych posiłków
– tak w skrócie można podsumować współpracę Grupy
Raben z Federacją Polskich
Banków Żywności. Zaangażowanie firmy zostało docenione
podczas gali inaugurującej 23.
Świąteczną Zbiórkę Żywności,
na której Grupa Raben otrzymała nagrodę im. Jacka Kuronia w kategorii Darczyńca
Ogólnopolski. Gala została objęta Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
Nagroda im. Jacka Kuronia to
wyraz uznania i podziękowania dla jednego z inicjatorów
pierwszego Banku Żywności
w Polsce. Wyróżnienie to przyznawane jest dla firmy lub
instytucji, która dostrzega potrzeby drugiej osoby i pomaga
Bankom Żywności, wspierając
działania na rzecz zmniejszania
problemu niedożywienia i marnowania żywności w Polsce.
26 listopada w warszawskim
Centrum Olimpijskim nagrodę

Rozbudowa oddziału
za 9,5 mln euro

ÔÔ Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, rozbudowuje oddział Öhringen na południu Niemiec. Do
lata 2020 r. powierzchnia tamtejszego terminala przeładunkowego
wzrośnie o 3,5 tys. mkw. Planowane jest także powiększenie części
biurowej. Firma zainwestowała
w ten projekt około 9,5 mln euro.
Oddział Dachser w Öhringen jest
częścią europejskiej sieci operatora
od 2012 r. Niemiecki obiekt znajduje
się w dogodnej lokalizacji przy autostradzie A6. W 2015 r. nastąpiła
jego pierwsza znacząca rozbudowa,
w wyniku której dodano magazyn do
dotychczasowego terminala przeładunkowego. Nowy obiekt zapewnił
klientom w ramach logistyki kontraktowej ponad 15 tys. mkw. oraz około
22 tys. miejsc paletowych.

w imieniu Grupy Raben odebrali: Małgorzata Czechowska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów
oraz Krzysztof Hajduk, Dyrektor
Sprzedaży, Raben Logistics Polska.
„Chciałbym podkreślić, że
ta nagroda to wyróżnienie dla
całej Grupy Raben. To także
zobowiązanie na przyszłość,
abyśmy nie tracili wrażliwości
na problemy społeczne – żyjemy w bardzo dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości
i niezwykle istotne jest, abyśmy
stawiali jej czoła razem. Dlatego, chciałbym podziękować
wszystkim klientom Grupy
Raben, którzy wspierają Banki
Żywności przekazując im swoje
produkty, ponieważ bez nich
nie byłoby tej nagrody.” – podkreślił Krzysztof Hajduk.
Federacja Polskich Banków
Żywności i Grupa Raben współpracują ze sobą od lat, ratując
żywność przed zmarnowaniem
i przekazując ją osobom najbardziej potrzebującym. Banki
Żywności bezpłatnie pozyskują
żywność od producentów i sieci
handlowych, potrzebują jednak
środków na transport i magazynowanie. Często są to produkty
z krótkim terminem ważności.
„Oddanie tego magazynu do
użytku było dla nas wówczas dużym krokiem naprzód – w kolejnych
latach obsługiwany przez nas tonaż
wzrósł o prawie 10% w skali roku.
Jest to zatem najwyższy czas, by
ponownie rozbudować naszą przestrzeń” – wyjaśnia Marc-Oliver Bohlender, kierownik oddziału Dachser
w Öhringen.
W wyniku rozbudowy, obecny
terminal przeładunkowy zyska
kolejne 3,5 tys. mkw. zajmując
łącznie powierzchnię blisko 9 tys.
mkw. Wzrośnie także liczba bram –
z 38 do 87. Jednocześnie powiększony zostanie budynek biurowy
oraz pojawi się 25 nowych miejsc
pracy. Obecnie Dachser Öhringen
zatrudnia około 230 pracowników,
którzy odpowiadają za dostawy towarów do całej Europy. Miesięcznie
oddział obsługuje około 57,4 tys.
przesyłek, co daje w sumie ponad
302 tys. ton w ciągu roku.

Dlatego, tak ważny jest czas dostawy, który umożliwia przekazanie żywności w jak najkrótszym
czasie do rąk osób najbardziej
potrzebujących. Dzięki wsparciu logistycznemu Grupy Raben,
Banki Żywności mogą skuteczniej
pozyskiwać niesprzedaną, a nadającą się do spożycia żywność.
„W Grupie Raben CSR rozumiemy jako współpracę na rzecz
budowania dobrobytu społecznego tak, aby nasze dzieci
miały dostęp możliwie do tych
samych zasobów, co my dzisiaj.
Działalność Banków Żywności
jest niezwykle istotna ze społecznego punktu widzenia, gdyż
skala marnowania żywności –
nie tylko w Polsce – jest bardzo
duża. Ma ona również przełożenie na kwestie środowiskowe.
My z kolei zajmujemy się na co
dzień transportem i magazynowaniem produktów – także
klientów z branży FMCG, więc
pomaganie w tym obszarze jest
dla nas naturalne, gdyż wynika
bezpośrednio z naszej biznesowej działalności.” – komentuje Jakub Krzewina, Menedżer
ds. CSR, Grupa Raben.
Warto również nadmienić, że
w 2018 roku w ramach akcji #RabenExpress wspólnie z influencerem Rafałem Gęburą z kanału
„7 metrów pod ziemią” przygotowano reportaż o działalności
Banków Żywności w Polsce pt.
„Opowiem Wam o pewnym paradoksie”. Dzięki filmowi, który
miał niemal 500 000 wyświetleń, Banki Żywności zebrały
100 000 zł. Zebrane środki pomogły uratować 800 ton pełnowartościowego jedzenia przed
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zmarnowaniem i dostarczyć je
do najbardziej potrzebujących.
„Czujemy, że jesteśmy istotnym ogniwem i możemy wspólnie
realizować cele zrównoważonego
rozwoju ONZ, w szczególności:
odpowiedzialną produkcję i konsumpcję oraz walkę z ubóstwem.
Mamy też nadzieję, że razem
zwiększamy świadomość społeczną, dzięki temu podejmowane działania nie ograniczają się
tylko do zaangażowanych bezpośrednio podmiotów. Chciałabym podkreślić, że tego rodzaju
współpraca po prostu się opłaca. Niezwykle budujące jest to,
że na taką skalę działamy razem
na rzecz wspólnych celów – Banki
jako organizacja pozarządowa,
Grupa Raben, nasi klienci i inne
firmy z sektora prywatnego, ale
również sektor publiczny i administracja państwowa. Życzę nam,
aby takich przedsięwzięć, również
w innych obszarach np. środowiskowych, było coraz więcej.”
– podsumowuje Agnieszka Haik,
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu,
Grupa Raben.
Grupa Raben, chcąc podkreślić
swoje zaangażowanie w walkę
z problemem marnowania żywności, zdecydowała się na wsparcie inauguracji 23. Świątecznej
Zbiórki Żywności, zostając partnerem głównym wydarzenia.
W tym roku świąteczna zbiórka dla potrzebujących organizowana przez Federację Polskich
Banków Żywności odbędzie się
w dniach 29–30 listopada i weźmie w niej udział ponad 53 tys.
wolontariuszy. Akcją objętych
jest ponad 3,3 tys. sklepów z niemal 550 miejscowości.
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BAUMALOG NA TARGACH WARSAW INDUSTRY WEEK
ÔÔBaumalog. Fot. Baumalog

W dniach 13-15 listopada w podwarszawskim Nadarzynie odbyły się targi
Warsaw Industry Week - Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań
Przemysłowych organizowane od 2016
roku. To miejsce dysponujące dużą przestrzenią i doskonałą infrastrukturą potrzebną do profesjonalnej prezentacji
produktów.
Uczestnikiem tego wydarzenia była firma Baumalog, która przedstawiła swoje
rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynowych.
Na stoisku zaprezentowano stacje automatyczne wraz z półkami do składowania
arkuszy blach oraz dłużyc, które są częścią
automatycznych systemów magazynowych
oferowanych przez firmę.
Dodatkowo wszyscy zwiedzający mogli
poznać zasadę działania i korzyści płynące
z użytkowania regału windowego Modula
Lift, który był prezentowany na stoisku.
Automatyczne regały windowe Modula umożliwiają składowanie wszelkiego
rodzaju artykułów w praktycznie każdej
branży, zapewniając szybką i bezbłędną
kompletację przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni.

Odwiedzający stoisko mogli zapoznać
się również z działaniem oprogramowania
WMS dostarczanego razem maszynami,
którego integrowalność z systemami ERP

zapewnia pełną kontrolę nad stanami magazynowymi. Do krótkiej relacji z targów
prowadzi TEN LINK.

DACHSER Z GODŁEM INWESTOR
W KAPITAŁ LUDZKI 2019
ÔÔDachser

Dachser, operator logistyczny o globalnym zasięgu, został nagrodzony prestiżowym godłem
Inwestor w Kapitał Ludzki 2019. Firma zawdzięcza ten sukces swoim pracownikom - laureaci
konkursu wybierani są bowiem na podstawie badania certyfikacyjnego przeprowadzanego
wśród pracowników przez Fundację Digital Knowledge Observatory.
Program Inwestor w Kapitał
Ludzki jest skierowany do
wszystkich firm, instytucji,
a także krajowych oddziałów
koncernów działających na terenie Polski, które wyróżniają
się w zakresie dbałości o rozwój kompetencji swoich pracowników, a co za tym idzie,
całej organizacji. Warunkiem
przejścia przez proces certyfikacji jest osiągnięcie średniego wyniku na poziomie minimum 70% w pięciu badanych
obszarach, takich jak: ogólna
satysfakcja z pracy, zaangażowanie, relacje (komunikacja,
współpraca), kompetencje
(rozwój, obowiązki i warunki

pracy) oraz pracownik jako
ambasador.
„Zdobyte wyróżnienie jest
dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Tym bardziej, że w tegorocznej edycji projektu wzięło
udział aż 83% pracowników firmy. Przy tak wysokiej frekwencji poprawiliśmy jednocześnie
nasze wyniki we wszystkich badanych obszarach. Oczywiście
nie spoczywamy na laurach wiedza, że kierunek, jaki obraliśmy w polityce personalnej po
raz kolejny okazał się słuszny,
daje nam dużą motywację do
dalszych działań” – komentuje
dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Zespół Dachser przyznał
firmie najwyższe oceny w obszarach „zaangażowanie” oraz
„pracownik jako ambasador”.
„Jako firma rodzinna stawiamy ludzi na pierwszym
miejscu od zawsze, nie tylko
w dobie rynku pracownika.
Dokładamy wszelkich starań,
by tworzyć przyjazne środowisko dla naszego zespołu
w oparciu o nasze wartości.
Zależy nam tym, aby każdy
z nas czuł się doceniany, miał
możliwość rozwoju zawodowego i najzwyczajniej – lubił
swoją pracę. Cieszymy się, że
nasze starania przekładają się
na realne zadowolenie i za-
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angażowanie pracowników.
Dlatego, że Dachser tworzymy razem” – mówi Magdalena
Jamroziak, dyrektor ds. personalnych w Dachser Polska.
Międzynarodowy operator logistyczny od początku
swojego istnienia dużą wagę
przywiązuje do dbałości o pracowników. U podstaw polityki firmy leżą wartości takie
jak m.in. szacunek, otwartość, uczciwość czy odwaga,
by myśleć nieszablonowo.
Dachser stara się także maksymalnie uatrakcyjniać warunki zatrudnienia, oferując
nie tylko standardowe benefity pozapłacowe – ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet
sportowo-rekreacyjny, ale też
m.in. finansowany w całości
przez pracodawcę Pracowniczy Program Emerytalny, dodatkowe dni płatnego urlopu
związanego ze stażem pracy
w Dachser, dopłaty do posiłków czy możliwość nauki języków obcych.
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TEGOROCZNY BLACK FRIDAY
MOŻE BYĆ REKORDOWY!
ÔÔRohlig Suus Logistics

W październiku 2019 r. wzrosła też liczba przewiezionych palet. W stosunku do średniej
rocznej wzrost wyniósł 28 proc., a w zestawieniu – październik 2019 r. vs październik
2018 r. – 26,5 proc. Biorąc natomiast pod uwagę pierwsze dwa tygodnie listopada
2019 r., przewieziono o 10 proc. więcej palet niż w analogicznym okresie 2018 r.
Z danych serwisu Picodi wynika, że w tym
roku aż 68 proc. Polaków planuje zakupy
w trakcie tzw. Czarnego Piątku. Z kolei
dane Deloitte wskazują, że na bożonarodzeniowe prezenty, żywność, podróże
oraz spotkania z najbliższymi przeznaczą średnio o 5 proc. więcej pieniędzy
niż w poprzednie święta. Wzmożony ruch
w tym okresie to wyzwanie nie tylko dla
producentów i dostawców, ale także dla
operatorów logistycznych odpowiadających za dostarczenie towarów do hurtowni oraz klientów. Dane Rohlig Suus
Logistics wskazują, że pod względem zamówień ostatni kwartał roku może okazać
się rekordowy.
Operatorzy logistyczni przygotowują się
do świątecznej gorączki już od września.
Podczas gdy uczniowie ruszają do szkół,
hurtownie oceniają zasoby i planują ich
uzupełnienie przed najgorętszym dla nich
okresem w roku.
– Szczyty przewozowe, czyli okresy
zwiększonej liczby zamówień, występują
kilka razy w roku. Jednak to ten związany
z Black Friday, a następnie Świętami Bożego Narodzenia jest najtrudniejszy. Zwłaszcza, że jest on bardzo długi, bo trwa od
września do końca grudnia – mówi Fabian
Szmurło, Dyrektor Krajowych Przewozów
Całopojazdowych Rohlig Suus Logistics,
jednego z największych polskich operatorów logistycznych.
Jak pokazują dane przedstawione przez
firmę, w porównaniu do średniej rocznej,
w okresie wrzesień-grudzień miesięczna
liczba przewiezionych palet towarów wzrasta nawet o blisko 30 proc. – Pierwsze tygodnie obecnego szczytu przewozowego
wskazują, że tegoroczny Black Friday może
być rekordowy pod względem zrealizowanych zamówień. Dlatego przewidujemy, że w grudniu firmy kurierskie będą
mieć jeszcze większą liczbą przesyłek do
dostarczenia niż w zeszłym roku. Dlatego
jako operator logistyczny, przygotowania
do świątecznego spiętrzenia przesyłek zaczynamy we wrześniu. Dzięki temu mamy
pewność, że towary dotrą do hurtowni na
czas i będą dostępne dla klientów – mówi
Fabian Szmurło, Dyrektor Krajowych Przewozów Całopojazdowych Rohlig Suus Logistics.

Niestety, jak zaznacza ekspert Rohlig
Suus Logistics, zwiększenie zamówień
w ciągu kilku tygodni to dla firm logistycznych nie lada problem. Tak dynamiczny
wzrost, który występuje zaledwie w ciągu
kilku tygodni, wpływa na istotne podniesienie kosztów usługi.
– Z jednej strony rosnąca sprzedaż może
cieszyć, z drugiej przypominają o sobie stałe bolączki branży TSL, czyli niedobór kierowców. Aby uniknąć spiętrzenia przesyłek

w jednym terminie, od kilku lat prowadzimy
kampanię „Szczyty kosztują”, której celem
jest wprowadzenie rozwiązań systemowych,
które przekładają się na dostawę towarów
dla klientów końcowych – podsumowuje Fabian Szmurło, Dyrektor Krajowych Przewozów Całopojazdowych Rohlig Suus Logistics.

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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MAGAZYNY POTRZEBNE OD RĘKI
ÔÔCBRE

Przestrzeń logistyczno-przemysłowa w Polsce zajmuje już
17,6 mln mkw. – wynika z najnowszego raportu CBRE za III
kwartał 2019 r. Jeszcze 5 lat temu było jej o ponad połowę mniej
– 8,5 mln mkw. W pierwszych trzech kwartałach br. oddano
do użytku niemal 2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, czyli
o 38% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Można
przypuszczać, że 2019 r. będzie rekordowy pod względem nowo
oddanej przestrzeni magazynowej.
– Magazyny rosną w naszym
kraju jak grzyby po deszczu.
Utrzymuje się zainteresowanie inwestorów tym rynkiem,
co widać wyraźnie w naszych
statystykach. W ostatnich latach dostępna powierzchnia
powiększyła się tak bardzo, że
najemcy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą – dzięki budowom
spekulacyjnym zmniejszył się
także towarzyszący im od dłuższego czasu problem braku magazynów dostępnych od zaraz.
A są one potrzebne najbardziej
sieciom handlowym i firmom
logistycznym – komentuje Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych
i Logistyki CBRE.

regionach – okolicach Warszawy, regionie Wrocławia i Górnego Śląska. Na tych obszarach
znajduje się 60% całkowitej powierzchni w budowie w Polsce.
Około połowa tego wolumenu
jest zabezpieczona umowami
najmu, co wskazuje na większy
optymizm deweloperów niż
w poprzednich kwartałach. Od
początku roku całkowite zapotrzebowanie na magazyny wyniosło ponad 2,87 mln mkw., co
oznacza spadek popytu o 7% r/r.
Najemcy szukali przede wszystkim w Warszawie Regionie, na

Górnym Śląsku oraz we Wrocławiu – te obszary odpowiadały za
60% całego zapotrzebowania.
Przewidywania dla końca
grudnia wskazują nieco ponad 4 mln mkw. popytu, co jest
porównywalne z poprzednimi
dwoma niezwykle dobrymi
latami na rynku powierzchni
magazynowych.
GÓRNY ŚLĄSK NA
PROWADZENIU
Regionem, który najwięcej urósł
od początku tego roku jest Górny Śląsk – dostępnej przestrzeni jest więcej o 443 tys. mkw.,
z czego za prawie połowę
odpowiada wcześniej wymieniona inwestycja w Gliwicach.
Tym samym rynek śląski stał
się drugim po warszawskim,
oferującym ponad 3 mln mkw.
Warszawa i Region Warszawski, Górny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i Wrocław utrzymują

pozycje liderów – na tych terenach znajduje się obecnie 80% zasobów powierzchni logistycznej
i przemysłowej całego kraju. Na
uwagę zasługuje ruch na budowach w niedocenianym dotychczas Regionie Północy – powstaje
tam obecnie ponad 182 tys. mkw.
NIECO WIĘCEJ DO WYBORU
W minionych dwóch latach zapotrzebowanie na magazyny
było tak duże, że poziom pustostanów utrzymywał się na
wyjątkowo niskim poziomie.
Obecnie stanowią one 6,5%
rynku, co oznacza wzrost o 1,4
p.p. w porównaniu z II kwartałem 2019 r. Zestawienie z analogicznym okresem zeszłego
roku wskazuje na jeszcze wyższy wzrost – o 2 p.p.
Pełna wersja raportu CBRE
„Rynek przemysłowy i logistyczny w Polsce 3 kw. 2019” jest dostępna TUTAJ.

OPTYMIZM TEŻ CORAZ
WIĘKSZY
Całkowite zasoby powierzchni
przemysłowej i logistycznej wyniosły 17,6 mln mkw. na koniec
III kwartału 2019 r., co oznacza
wzrost o 18% w porównaniu do
analogicznego okresu zeszłego roku. W trakcie minionych
dziewięciu miesięcy do użytku
oddano ponad 1,96 mln mkw.
Złożyło się na to m.in. otwarcie
największego w Polsce magazynu BTS – Panattoni BTS Gliwice
o powierzchni 210 tys. mkw.
oraz drugiego etapu Panattoni BTS Leroy Merlin w miejscowości Piątek w województwie
łódzkim – 64 tys. mkw., z całkowitych 124 tys. mkw. Spośród
projektów przeznaczonych na
wynajem dla wielu klientów
największym oddanym w III
kwartale br. był Panattoni Park
Sosnowiec I (54,3 tys. mkw.).
Po trzecim kwartale w budowie pozostaje ponad 1,8 mln
mkw., z czego najwięcej, bo po
ponad 300 tys. mkw. w trzech
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POLSCY KUPUJĄCY ONLINE OCZEKUJĄ WIĘKSZEJ
PRZEJRZYSTOŚCI I PERSONALIZACJI
ÔÔUPS

Kupujący online w Polsce chcą
przejrzystych opłat, kontroli nad
procesem dostawy, możliwości
łatwego zwrotu towaru i nagród
w programach lojalnościowych.
96% kupujących online korzysta
z platform handlowych. 29% dokonało zwrotu artykułu w ciągu
ostatnich trzech miesięcy.
Efektowna strona internetowa
albo łatwa w obsłudze aplikacja
to za mało, by zadowolić dzisiejszych kupujących online. Według
badania Pulse of the Online
ShopperTM przeprowadzonego
w 2019 r. na zlecenie UPS oczekują oni przejrzystych opłat, kontroli
nad procesem dostawy, jasnych
zasad zwrotów oraz nagród
w programach lojalnościowych.
Najnowsze badanie UPS Pulse
of the Online Shopper pokazuje zmieniające się trendy, preferencje i oczekiwania kupujących
online w 15 krajach w Europie
(w tym w Polsce), obu Amerykach i Azji1. W ramach badania
przeanalizowano wpływ pokolenia Baby Boomers, pokolenia X,
millenialsów oraz pokolenia Z na
trendy w handlu detalicznym,
zapewniając sprzedawcom detalicznym i hurtowym oraz producentom niezbędną wiedzę do
dalszego rozwoju i wyróżnienia
się na tle konkurencji na globalnym rynku.
„Jako wiarygodny partner naszych klientów, staramy się nie
tylko sprawnie dostarczać przesyłki, ale także dzielić się naszą
wiedzą. Cieszę się, że dzięki badaniu nasi klienci z Polski mogą
poznać szerzej preferencje kupujących online, a przez to dalej
rozwijać swój biznes nie tylko
w Polsce, ale także wkraczać na
rynki zagraniczne.” – powiedział
Piotr Sitarek, Dyrektor Generalny UPS Polska.
Najważniejsze wnioski z tegorocznego badania:
Przed dokonaniem zakupu
klienci szukają informacji na
temat produktów. Bardziej niż
mogłoby się wydawać. Prawie

96% konsumentów w Polsce szuka informacji na temat produktów przed ich zakupem online,
a młodsze pokolenia najczęściej
kierują się opiniami innych kupujących. Polscy konsumenci
najchętniej poszukują informacji
na temat ceny produktu i / lub
rabatów (90%), opcji dostawy,
w tym szybkości i jej kosztów
(66%), a także szczegółów produktu i alternatyw (48%). W przypadku zakupów w zagranicznych
sklepach internetowych 96% kupujących z Polski oczekuje jasnej
informacji na temat łącznych
kosztów dostawy i podatków
przed dokonaniem zakupu.
Nagrody i docenianie klientów. Ponad 10% polskich konsumentów uczestniczy w więcej
niż pięciu programach lojalnościowych. Wśród powodów
przystąpienia do programów
lojalnościowych respondenci
wymienili darmową dostawę,
zniżki tylko dla uczestników
oraz zbieranie punktów, które
można wymieniać na nagrody.
Platformy handlowe cieszą
się niesłabnącą popularnością:
korzysta z nich 96% kupujących
online z Polski, a 37% zamierza więcej kupować na takich
portalach w ciągu następnych
12 miesięcy.
Wybór i wygoda. Za to się nie
płaci, prawda? Respondenci cenią opcję dostawy w następnym
dniu, ale są w stanie rozważyć
dłuższy termin doręczenia
w zamian za niższą opłatę lub

inną zachętę. Spośród wszystkich grup wiekowych szybszą
dostawę najchętniej wybierają
millenialsi. Generalnie kupujący online z Polski niechętnie
płacą za dostawę. Dlatego podejmują różne działania, aby
tego uniknąć, w tym odwlekają
zakup w oczekiwaniu na ofertę
darmowej dostawy (30%), wybierają odbiór osobisty (30%)
albo kupują alternatywny produkt, którego cena uprawnia
do darmowej dostawy (27%).
Obsługa zwrotów. Możliwość
zwrotu towaru to kluczowe
wymaganie kupujących online
z Polski: 73% respondentów
przyznało, że procedura zwrotów ma wpływ na ich decyzję
o kolejnych zakupach u danego sprzedawcy. 29% polskich
e-konsumentów dokonała
zwrotu towaru w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Ponad połowa kupujących
w Polsce (59%) odsyła zwracany towar do sprzedawcy. Jako
główny powód niezadowolenia
z procedury zwrotu respondenci z Polski podają konieczność
zapłacenia za przesyłkę zwrotną
(32%). Wśród innych powodów
wymieniono opóźnienia w wypłacie zwrotu (18%) oraz długie
oczekiwanie na wymianę (18%).
„Handel elektroniczny napędza rozwój wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości. Szczególnie jednak pomaga
małym firmom, które jak nigdy
wcześniej mogą docierać do no-
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wych klientów zarówno w kraju, jak i za granicą” – powiedział Abhijit Saha, wiceprezes
ds. marketingu w UPS Europe.
„O sukces w handlu detalicznym trzeba ciągle dbać, dlatego sprzedawcy muszą cały czas
spełniać oczekiwania klientów.
Klienci oczekują jak największej
przejrzystości i możliwości bezproblemowego zwrotu towaru,
chcą też mieć łatwy dostęp do
najważniejszych informacji
o produkcie i transakcji. Ponadto z badania wypływa jeden
ważny wniosek: nie ma dwóch
takich samych online-konsumentów. Badanie UPS Pulse of
the Online Shopper dostarcza
klientom UPS informacje i rozwiązania, dzięki którym mogą
rozwijać swoją działalność”.
Aby uzyskać więcej informacji
albo pobrać pełny raport z badania 2019 UPS Pulse of the
Online Shopper, kliknij tutaj.
INFORMACJE O BADANIU
UPS PULSE OF THE ONLINE
SHOPPER
Badanie UPS Pulse of the Online
Shopper analizuje nawyki zakupowe konsumentów od etapu
przed dokonaniem zakupu do
etapu po dostawie. Badanie
przeprowadzono na początku
2019 r. na podstawie ankiety PwC
obejmującej ponad 18 000 kupujących online z całego świata.
W typowym okresie trzech miesięcy respondenci dokonali co
najmniej dwóch zakupów online.
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GEFCO wprowadza
dwie innowacyjne
usługi phygitalowe

ÔÔGEFCO. Fot. GEFCO

Grupa GEFCO, europejski lider
w logistyce dla branży motoryzacyjnej i światowy ekspert w zakresie
multimodalnego łańcucha dostaw,
ogłosiła wprowadzenie na rynek
dwóch rozwiązań phygitalowych,
łączących usługi fizyczne i technologie cyfrowe. Innowacje usługi
wykorzystują 70-letnie doświadczenie i wiedzę Grupy w zakresie
logistyki oraz cyfrowe możliwości
partnerów.
Chronotruck – niedawno przejęty
przez GEFCO – to innowacyjna platforma cyfrowa łączącą przewoźników drogowych i spedytorów
przy wsparciu zaawansowanych
algorytmów dopasowujących zapotrzebowanie na transport i podaż. Z kolei Moveecar jest cyfrową
platformą stworzoną przez GEFCO
i zewnętrznych ekspertów IT, która oferuje logistykę pojazdów na
każdym etapie ich eksploatacji dla
klientów z branży motoryzacyjnej
i podmiotów działających w obszarze mobilności.

CYFRYZACJA KSZTAŁTUJE
USŁUGI
– Cyfrowe zachowania konsumentów wyraźnie wpływają na naszą
strategię w zakresie obsługi rynków B2B (business-to-business)
i B2B2C (business-to-business-to-consumer). Łączymy naszą wiedzę
z zakresu tradycyjnego łańcucha
dostaw z umiejętnościami cyfrowymi, aby rozwijać nowe usługi phygitalowe. Chronotruck i Moveecar
wykorzystują sztuczną inteligencję,
uczenie maszynowe i potężne algorytmy, aby zmieniać doświadczenia
klientów – powiedział Emmanuel
Arnaud, Executive Vice President,
Sales and Marketing, GEFCO.

INNOWACYJNOŚĆ SIŁĄ
NAPĘDOWĄ GEFCO
Innowacje poprzez cyfryzację
i przejęcia są podstawą strategii
rozwoju GEFCO. Moveecar i Chronotruck to dwa konkretne przykłady pokazujące, jak GEFCO zmienia
sektor logistyczny i oferuje wartość
dodaną dla klientów. – Moveecar
opiera się na doświadczeniu GEFCO w logistyce pojazdów goto-

wych i kompleksowych rozwiązań,
których odpowiednie połączenie
uwalnia ogromny potencjał dla
rynku samochodów używanych.
Dodatkowo, elastyczna i dostępna
platforma cyfrowa Chronotruck zapewnia klientom GEFCO terminowe
odpowiedzi na ich bieżące potrzeby – powiedział Luc Nadal, Prezes
Zarządu Grupy GEFCO.

CHRONOTRUCK: DOSTĘP
DO NAJLEPSZYCH
PRZEWOŹNIKÓW
W DOWOLNYM MOMENCIE
– Chronotruck jest cyfrową platformą przewozu towarów. Spedytorzy
i przewoźnicy są kontaktowani ze
sobą za pomocą platformy cyfrowej
opartej na zaawansowanych algorytmach. Opracowaliśmy to bardzo
wydajne rozwiązanie dla spedytorów i przewoźników, którzy oczekują
terminowych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Nasza usługa redukuje puste przebiegi i ogranicza emisję
CO2 przez transport drogowy, jednocześnie umożliwiając mniejszym
przewoźnikom pracę dla większych
klientów – wyjaśnia Rodolphe Allard,
Prezes Chronotruck.
Spedytorzy mogą wybrać przewoźnika dla każdego ładunku o wadze od 50 kg do 28 ton w konkretnej
cenie i czasie. Chronotruck oferuje
im dostęp do pobliskich przewoźników i szereg usług cyfrowych,
w tym natychmiastowe oferty cenowe, geo-tracking, potwierdzenie
dostawy i e-fakturowanie. Z kolei
dla przewoźników platforma cyfrowa oferuje możliwość optymalizacji przepływów i uzyskania pełnych
przebiegów dzięki przyjmowaniu
zleceń na transport blisko zlokalizowanych ładunków.

NIEZAWODNE, EFEKTYWNE
KOSZTOWO I ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA
W dzisiejszych czasach zwiększanie
zdolności przewozowych oraz znalezienie kierowców stanowią coraz
większe wyzwanie. Kiedy spedytorzy składają zapytanie przez platformę Chronotruck, przewoźnicy
są geolokalizowani i odpowiadają
w formie natychmiastowych ofert
kwotowych. Chronotruck umożliwia wybór przewoźnika w cenie
i w odpowiednim czasie.

POŁĄCZENIE TECHNOLOGII
GŁĘBOKIEGO UCZENIA
Z KAMERAMI
ÔÔDB Schenker. Fot. DB Schenker

DB Schenker, globalny dostawca usług logistycznych, wprowadził do swojego oddziału w Lipsku roboty autonomiczne firmy
Gideon Brothers. Jest to elastyczne rozwiązanie automatyzujące
procesy logistyczne w magazynach – wyposażone w najnowocześniejsze technologie roboty umożliwiają zwiększenie
wydajności bez konieczności modyfikacji obiektów.
– Chcąc zaoferować naszym
klientom strategiczne korzyści
w coraz bardziej złożonym środowisku cyfrowym, DB Schenker nieustannie bada możliwości wykorzystania innowacji
stworzonych przez wizjonerskie
start-upy – powiedział członek
zarządu logistyki kontraktowej
w Schenker AG, Xavier Garijo –
Zapewnienie możliwości automatyzacji operacji logistycznych i magazynowych stanowi
podstawę tworzenia łańcucha
dostaw nowej generacji.
Autonomiczny robot logistyczny firmy Gideon Brothers wyposażony jest w Robot Autonomy
System, który bazując na technologii Visual Perception, łączy
technologię głębokiego uczenia
z kamerami stereoskopowymi.
Rewolucyjna technologia percepcji wizualnej wsparta sztuczną inteligencją umożliwia bezpieczne
poruszanie się pośród pracowników i sprzętu, jak również innych ruchomych maszyn. Roboty
potrafią przenieść jednorazowo
towar ważący 800 kg i mają możliwość wymiany akumulatorów
bez przerywania pracy, co pozwala zminimalizować czas przestoju.
Roboty testowane są w magazynie DB Schenker w Lipsku
i mają na celu automatyzację

Technologie

zadań związanych z bieżącą realizacją zamówień, przyspieszając ten proces i pozwalając pracownikom skupić się na bardziej
skomplikowanych obowiązkach.
Kilka tygodni po rozpoczęciu
przedsięwzięcia DB Schenker
rozszerzył je, dodając znaczną
liczbę nowych punktów odbioru i wydawania towarów. O elastyczności systemu świadczy
fakt, że zarówno rozszerzenie
projektu, jak i precyzyjne prace
dostosowawcze prowadzone są
przez pracowników DB Schenker. W pierwszym miesiącu realizacji pilota przeciętna odległość pokonywana przez robota
przekroczyła 26 km tygodniowo.
Szczegółowe wyniki zostaną
wkrótce ocenione.
– Stworzone przez nas maszyny postrzegają świat tak jak
my: przetwarzając dane wizualne, rozumiejąc co je otacza
i jak to się odnosi do powierzonych im zadań – wyjaśnił prezes
i współzałożyciel firmy Gideon
Brothers, Matija Kopić – Jest
to ogromny postęp technologiczny. Samojezdne urządzenia
działające w oparciu o sztuczną inteligencję odniosą sukces
tam, gdzie zawiodła poprzednia
technologia i staną się wszechobecne w branży przemysłowej.
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LO GIS T Y K A KON TRAKTOWA

DACHSER
Z CERTYFIKATEM
NA TRANSPORT
LEKARSTW
ÔÔDachser

Dachser, globalny operator logistyczny,
uzyskał kolejny certyfikat CEIV Pharma
od IATA – tym razem dla swojego oddziału Air & Sea Logistics w Atlancie.
Jest to już czwarta lokalizacja firmy, po
Frankfurcie, a także Bombaju i Hajdarabadzie w Indiach, mająca rozszerzone
uprawnienia do obsługi logistycznej
klientów z sektora nauk przyrodniczych
oraz opieki zdrowotnej.

ROZSZERZENIE EUROPEJSKIEJ
SIECI POŁĄCZEŃ DROGOWYCH
ÔÔKuehne + Nagel. Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel ogłasza przejęcie wydzielonej części działalności transportowej i logistycznej firmy Rotra. Firma
z siedzibą w Holandii zatrudnia ok. 800
pracowników i osiąga roczny przychód
netto powyżej 100 mln EUR.
Po niedawnym przejęciu Grupy Jöbstl w Austrii, to przejęcie jest kolejnym strategicznym krokiem Kuehne + Nagel w dążeniu
do rozszerzania i umacniania swojej sieci
połączeń drogowych w Europie.
„Firma Rotra jest wiodącym dostawcą
usług logistycznych i spedycyjnych w Holandii i w Belgii, czyli w drogowych centrach
europejskiej logistyki”, mówi Stefan Paul,
członek zarządu w grupie Kuehne + Nagel
International AG odpowiedzialny za spedycję drogową. „Takie działania strategicznie
umacniają i uzupełniają drogowy łańcuch
dostaw z korzyścią dla naszych lokalnych
i międzynarodowych Klientów, którzy już
teraz mogą korzystać z rozszerzonej oferty
usług w tym regionie. ”
Rotra to rodzinna firma. Zapewnia wysokiej jakości obsługę Klienta oraz niezawodny i elastyczny serwis. Są to wartości

wpisane także w core działalności Kuehne
+ Nagel. Firma Rotra zarządza flotą ponad
200 ciężarówek oraz świadczy usługi logistyki kontraktowej dla Klientów z Danii,
Holandii, Belgii oraz klientów międzynarodowych. Zarządza także obiektami typu
cross dock w Holandii i Belgii.
Harm Roelofsen, dyrektor i współwłaściciel firmy Rotra, komentuje: „Po ponad
stu latach działalności i rozwoju nadszedł
czas, aby zaoferować naszym długoletnim
Klientom jeszcze szerszy zakres usług w zakresie logistyki i spedycji. Kuehne + Nagel
jest jednym z międzynarodowych liderów
branży TSL, a od teraz naszym partnerem,
który umożliwia nam dalszy rozwój. Jednocześnie jest w stanie zaoferować naszym
pracownikom najlepsze możliwości rozwoju w przyszłości.”
Kuehne + Nagel przejmie działalność logistyczną i drogową firmy Rotra. W zakresie
obsługi terminalu kontenerowego, spedycji morskiej i lotniczej, firma nadal będzie
prowadzona przez poprzednich właścicieli.
Warunki przejęcia są zgodne z przepisami
prawnymi oraz zostały zatwierdzone przez
organy ds. konkurencji.

Certyfikacja oddziału w Atlancie to kolejny kamień milowy w zakresie ekspansji
działalności Dachser dla branży medycznej i farmacji. Pod koniec 2018 r. operator
uzyskał certyfikat CEIV Pharma dla swojego
europejskiego oddziału przy frankfurckim
porcie lotniczym. Pół roku później, otrzymał
także uprawnienia dla dwóch azjatyckich
lokalizacji – w Bombaju i Hajdarabadzie.
„Nasze lokalizacje w Niemczech, Indiach
i Stanach Zjednoczonych umożliwiają
nam obsługę klientów w tzw. sektorze
Life Science & Healthcare w kluczowych
regionach na całym świecie”, mówi Timo
Stroh, szef Global Air Freight w Dachser.
„Certyfikat potwierdza, że spełniamy najwyższe standardy usług i jakości poprzez
zapewnienie jednolitych procesów oraz
spójną sieć. W efekcie nasi klienci korzystają z bezpiecznych, zgodnych i wydajnych
usług transportu lotniczego” – dodaje.
Więcej niż międzynarodowe standardy
Certyfikat IATA, jako standard branżowy,
oznacza spełnianie szczególnych wymagań nadawców produktów farmaceutycznych. Uzyskanie certyfikatu CEIV Pharma
potwierdza, że obsługa farmaceutyków
przez Dachser spełnia, a nawet przewyższa międzynarodowe wymogi, wynikające m.in. z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(GDP) Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), standardów Farmakopei Amerykańskiej (USP) czy przepisów
dotyczących kontroli temperatury IATA.
Proces certyfikacji obejmował szkolenia
wewnętrzne i zewnętrzne, przegląd procedur obsługi przesyłek w temperaturze
kontrolowanej w kontekście nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej oraz szczegółową ocenę tych złożonych procesów przez
dwóch niezależnych audytorów.
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LO GISTY KA KONTRAKTOWA

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Z MOTODORADCĄ
ÔÔRaben. Fot. Raben

Czy można prowadzić samochód bez lusterek bocznych? Jak podpiąć naczepę do ciągnika? Ile
czasu zajmuje podstawienie ciężarówki pod załadunek? Odpowiedź na te pytania poznacie oglądając najnowszy odcinek Motodoradcy, w którym wraz z kierowcą Grupy Raben Sebastianem,
testuje nowego Actrosa Mercedesa, promując przy tym kampanię propagującą bezpieczeństwo
drogowe „Nie bądź dziki”.
Akcja bazuje na tzw. influencer
marketingu, czyli wykorzystaniu wizerunku znanych osób
do promowania marek, czy jak
w tym wypadku kampanii społecznej. Grupa Raben zaprosiła tym razem do współpracy
najpopularniejszego influencera z branży motoryzacyjnej
w Polsce – Motodoradcę oraz
swojego wieloletniego partnera
biznesowego – firmę Mercedes-Benz Truck Warszawa. Celem
projektu jest przede wszystkim
promowanie bezpieczeństwa
na drodze, w tym platformy
www.niebadzdziki.pl, a także
pokazanie pracy kierowcy samochodu ciężarowego i zrecenzowanie nowego Actrosa.
„Codziennie na polskie drogi
wyrusza ponad 4,5 tyś. naszych
kierowców. Zależy nam na tym,
aby każdy z nich bezpiecznie
dotarł do celu, niezależnie od
tego, czy jest to dostawa do najdalszego zakątka czy powrót

do domu. Czujemy się także
odpowiedzialni za innych użytkowników ruchu drogowego.
Dlatego, naszych kierowców
wyposażamy w nowoczesne
i zwiększające bezpieczeństwo
jazdy narzędzia pracy, a także
uruchomiliśmy interaktywną
platformę edukacyjną o bezpieczeństwie na drodze niebadzdziki.pl, którą teraz promujemy
wspólnie z Motodoradcą i naszymi kierowcami.” – wyjaśnia
Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR manager, Grupa Raben.
Współpraca z Motodoradcą
obejmuje promocję w mediach
społecznościowych influencera (facebook, instagram) oraz
dedykowany program na kanale YouTube. W reportażu
influencera, który znajduje się
na kanale YouTube panowie
wspólnie zrecenzowali nowego
Actrosa z kamerą MirrorCam
zamiast lusterek oraz asystentem martwego pola, który od

początku października jeździ
we flocie Raben. Sebastian
przeszkolił także Motodoradcę
z obowiązkowego dla wszystkich kierowców Grupy Raben
szkolenia „Nie bądź dziki”.
„Niezwykle się ucieszyłem
gdy Grupa Raben zaproponowała mi współpracę, to w końcu spełnienie marzeń każdego
dużego chłopca – przejażdżka
ogromnymi ciężarówkami (na
które mam, rzecz jasna, prawo
jazdy). Co więcej, sama jazda
nowym Actrosem to naprawdę spora przyjemność, między
innymi dzięki nowinkom technologicznym poprawiającym
bezpieczeństwo i pomagającym kierowcy dotrzeć do celu.
Cieszę się, że firmy logistyczne biorą sobie za cel nie tylko
reklamy wizerunkowe ale też
i kampanie zwiększające bezpieczeństwo na drodze – takie
jak projekt „Nie bądź dziki”
Grupy Raben, który znalazł się
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także w moim filmie. To świadczy o dużej dojrzałości i świadomości biznesu. W takich
kampaniach to ja mogę brać
udział codziennie. Do zobaczenia Mobilki na trasie!” – tak cały
wspólny projekt podsumowuje
Motodoradca.
Dodatkowo Motodoradca, który oczywiście posiada
prawo jazdy kategorii C i C+E,
miał szansę sprawdzić swoje
umiejętności w praktyce i po
raz pierwszy podpiąć naczepę
do ciągnika oraz podstawić ciężarówkę pod załadunek w oddziale Grupy Raben w Chlebni.
Wyniki jego zmagań można zobaczyć w najnowszym odcinku Motodoradcy.
Grupa Raben ma już doświadczenia we współpracy
z influencerami. W ramach
swojej akcji #RabenExpress,
podejmowała działania min.
z Tasteaway, Dr Lifestyle czy
Rafałem Gęburą z 7 metrów
pod ziemią. Projekt #RabenExpress otrzymał nawet statuetkę Brązowy Spinacz w kategorii
PR korporacyjny. Firma współpracowała także z Magic of Y
promując międzynarodowe
połączenia drobnicowe, a niebawem usłyszycie o kolejnym
projekcie promującym zdrowy
tryb życia. Wszystkie działania
z influencerami Grupa Raben
realizuje we współpracy z agencją Good For You.
„Gdyby ktoś 3 lata temu mi
powiedział, że będę współpracował z firmą logistyczną,
z którą będziemy zdobywać
najważniejsze nagrody za akcje influencerskie, nie uwierzyłbym. A tu proszę, można!
Nawet w tak trudniej branży
jak logistyka – da się podejść
innowacyjnie, zrealizować kreatywny i niesztampowy projekt.
To jest możliwe dzięki odważnym osobom, z którymi na co
dzień pracuję w Grupie Raben.
Dziękuję! I już się nie mogę doczekać się co przyniosą kolejne
lata współpracy.” – śmieje się
Wojtek Kardyś z agencji Good
For You.
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