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BIK monitoruje
dachy magazynów

ÔÔBIK

Biuro Inwestycji Kapitałowych rozpoczęło współpracę z firmą Sense
Monitoring. System służący do
ciągłej kontroli stanu kondycji dachów o dużej powierzchni został
już zainstalowany w najnowszej
hali nr 5 w Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu. System
będzie montowany także w nowo
realizowanych obiektach. Zwiększa to bezpieczeństwo korzystania
z powierzchni magazynowych, przy
spodziewanym obniżeniu kosztów
eksploatacyjnych.
Biuro Inwestycji Kapitałowych
zainstalowało innowacyjny system Sense S-One w nowo wybudowanej hali magazynowej nr
5 w Śląskim Centrum Logistycznym
w Sosnowcu. Służy on do ciągłej
kontroli dachów płaskich oraz
zapobiegania ich przeciążeniom.
„System planujemy zamontować
także w nowo realizowanej hali nr
6 w Sosnowcu oraz we wszystkich
naszych kolejnych inwestycjach
magazynowych, w tym m.in. w planowanym centrum logistycznym
Kraków III w Targowisku pod Krakowem. Taką decyzję podjęliśmy
mając na celu podniesienie bezpieczeństwa i standardu oferowanej
powierzchni magazynowej” – podkreśla Krzysztof Mucha Business
Development Manager z Biura
Inwestycji Kapitałowych S.A.
System opracowany przez firmę
Sense Monitoring wykorzystuje nowatorską metodę pomiaru ugięcia
w płaszczyźnie dachu. Dzięki niej
nie jest ograniczana funkcjonalności posadzki, a montaż przebiega
bez ingerencji w konstrukcję. Na
bieżąco dostarczane są dane pomagające w zapobieganiu…

NOWY SKŁAD ZARZĄDU CTL LOGISTICS
ÔÔCTL Logistics, Fot. DB Schenker

Rada Nadzorcza CTL Logistics
w dniu 19 listopada 2018 roku
przyjęła rezygnację z funkcji
Członka Zarządu Pana Artura
Borowicza, jednocześnie powołując na to stanowisko Pana
Andrzeja Pawłowskiego.
Pan Artur Borowicz przez ostatni rok był odpowiedzialny za
przygotowanie i realizację
projektu reorganizacji Spółki
w obszarze kolejowym. Jego bogate doświadczenie zawodowe
przyczyniło się do osiągnięcia
stabilizacji we wspominanym
obszarze działalności podstawowej i dało impuls do rozwoju
w przyszłości. Pan Artur Borowicz będzie realizował projekty
poza strukturami CTL Logistics.

Nowoczesny terminal
z ekologią w tle

ÔÔDB Schenker, Fot. DB Schenker

DB Schenker przenosi operację
z Wrocławia do nowego większego
terminalu w Nowej Wsi Wrocławskiej.
Inwestycja pozwoli na zwiększenie
liczby obsługiwanych przesyłek.
"Nowoczesny terminal pozwoli
nam nie tylko terminowo obsłużyć
większą liczbę przesyłek, ale również zagwarantować jeszcze lepszą

Powołany na stanowisko
Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Operacji i Eksploatacji Andrzej Pawłowski jest związany
z Grupą CTL Logistics od roku
a z branżą kolejową od ponad
30 lat. Będzie odpowiedzialny
za funkcjonowanie pionu operacji w pełnym zakresie jego
działalności.
Andrzej Pawłowski jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy w specjalności
„Ruch i przewozy kolejowe”.
Dodatkowo ukończył Wydział
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Uniwersytecie
Gdańskim. Ukończył również
studia podyplomowe z Zarządzania i Przedsiębiorczości

obsługę naszym klientom. Nowa
inwestycja wzmacnia naszą silną
pozycję w regionie.” – mówi Janusz
Górski, CEO North & East Europe
w DB Schenker.
Przesyłki obsługiwane w nowej
lokalizacji będą mogły szybko dotrzeć do adresata zarówno krajowego jak i międzynarodowego dzięki codziennym relacjom pomiędzy
17 terminalami w Polsce oraz połączeniami z siecią w całej Europie.

Andrzej Pawłowski

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Uzyskał
również tytuł MBA w Gdańskiej
Fundacji…

„W całej Europie DB Schenker
zarządza siecią 420 terminali. Ta
inwestycja pozwala nam na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie
tych połączeń oraz zapewnienie
klientom szybkiego i bezpiecznego
transportu międzynarodowego.” –
dodaje Janusz Górski.
Inwestycja DB Schenker to również konsekwentna realizacja strategii zrównoważonego rozwoju.
Nowoczesny terminal zlokalizowany jest z dala od osiedli i centrum
miasta. W obiekcie zastosowano
rozwiązania, które zmniejszą dwukrotnie zużycie energii i redukują
emisję CO2 o 230 ton rocznie dzięki
m.in. kolektorom słonecznym czy
systemowi odzyskiwania ciepła.
Nowy obiekt rozpoczął operacje
8 października 2018 roku. Każdego
dnia 110 pracowników terminalu
oraz 300 kierowców obsługuje
8 000 przesyłek.
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SZKOLENIE NOWEJ
GENERACJI KIEROWCÓW

SZÓSTE Z RZĘDU
ZWYCIĘSTWO

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, angażuje się w kształcenie
zawodowych kierowców ciężarówek. Firma organizuje kompleksowe szkolenia w ramach dedykowanej spółki Dachser Service und Ausbildungs, która obecnie rozszerza
swoją działalność na Austrię.

Biedronka po raz kolejny została liderem
prestiżowego rankingu najpopularniejszych marek w mediach. Sieć sklepów
wygrała w kategorii„Markety Spożywcze”.
W tym roku dziennikarze i użytkownicy mediów społecznościowych napisali
o Biedronce prawie 470 tys. razy. Informacje o niej dotarły do ponad 800 mln
odbiorców – to dwukrotnie więcej, niż
w zeszłym roku i niemal dwukrotnie więcej, niż w przypadku konkurencji.

ÔÔDachser, Fot. Dachser

Wykwalifikowani kierowcy ciężarówek są
niezbędni, aby zapewnić ciągłość działania
łańcuchów dostaw. Jednak zapotrzebowanie na nich jest bardzo duże – wciąż jest za
mało osób do zastąpienia przechodzącego
na emeryturę pokolenia. Z tym problemem
w branży już od dawna boryka się cała
Europa. Aby wpłynąć na poprawę sytuacji,
Dachser Service und Ausbildungs współpracuje z podwykonawcami (operator sam
nie zatrudnia kierowców) w zakresie szkolenia młodych ludzi na profesjonalnych
kierowców ciężarówek. Dachser w ten sposób chce zwrócić uwagę na rolę jakości
szkolenia, a także wpłynąć na postrzeganie kariery kierowcy przez społeczeństwo
i zwiększyć atrakcyjność tego zawodu dla
młodych ludzi.
– Pierwsza grupa kierowców, która
ukończyła program szkoleniowy w Niemczech, z powodzeniem podjęła już pracę
zawodową. Jestem przekonany, że razem
możemy wiele osiągnąć i stać się dobrym
przykładem dla nowej generacji kierowców
w całej branży – mówi Hendrik Jansen, jeden z dyrektorów zarządzających Dachser
Service und Ausbildungs.

emil

Od niedawna Dachser Austria również
angażuje się w szkolenie profesjonalnych
kierowców ciężarówek. Jak podaje Hendrik
Jansen, zarówno władze, jak i Austriacka
Federalna Izba Gospodarcza oraz Izba
Pracy pozytywnie przyjęły koncepcję firmy. W rezultacie pierwsza tura kursantów
rozpoczęła już szkolenie w Austrii, gdzie
operator współpracuje z niezależnymi
podwykonawcami, a także z producentem
ciężarówek MAN w Wiedniu.
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ÔÔRedip

Top Marka organizowana była przez magazyn „Press” i firmę Press-Service Monitoring Mediów po raz jedenasty. O miejscu
w rankingu decydowała tzw. siła marki. Ten
wskaźnik to wypadkowa kilku zmiennych
(liczby publikacji, impaktu i indeksu sentymentu) świadczących o liczbie kontaktów
odbiorców z marką i jakościowej ocenie
komunikatu na jej temat.
W przypadku Biedronki siła marki wyniosła 1 882 296 i był to najlepszy wynik
w kategorii „Markety Spożywcze”. O sieci
sklepów Biedronka, w badanym okresie od
lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. przeczytało ponad 800 mln czytelników. Biedronka
zdeklasowała w ten sposób konkurencję
– informacje o sieci Lidl dotarły do nieco ponad 400 mln osób, podobny wynik
odnotowało Tesco. Łącznie, o Biedronce
pojawiło się 468 833 publikacji. Dla porównania: o sieci Tesco pisano 370 129 razy,
o Lidlu: 246 603 razy.
– Zwycięstwo po raz szósty z kolei to
dla nas powód do dumy, warto bowiem
zauważyć, że nie udało się to nigdy żadnej
marce – mówi Arkadiusz Mierzwa, Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska S.A. – Jest to też dowód
na to, że przyjęta przez naszą firmę strategia komunikacji przynosi efekty: nasza
marka jest rozpoznawalna, a z przekazem
dotarliśmy do prawie dwukrotnie większej liczby osób, niż konkurenci z drugiego
i trzeciego miejsca.
Dziennikarze i internauci najczęściej
pisali o Biedronce w kontekście akcji
promocyjnej „Gang Świeżaków”, chętnie
komentowano też przedłużenie umowy
z PZPN na sponsorowanie reprezentacji
Polski. Więcej o konkursie można przeczytać w listopadowo-grudniowym numerze
miesięcznika „Press”.
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NOWA SORTOWNIA KURIERSKA W PARZNIEWIE
ÔÔDPD, Fot. DPD

Otwarta w Parzniewie pod Warszawą nowa sortownia DPD Polska, jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w kraju. Docelowa
wydajność sięgająca blisko 250 tys. paczek na dobę, zapewni obsługę regionu warszawskiemu i obszarowi Polski północnowschodniej i wschodniej od Olsztyna przez Ełk i Białystok na północy, aż po Kielce i Zamość na południu. Ta inwestycja umożliwi
czołowej firmie polskiego rynku kurierskiego znaczne zwiększenie swojego potencjału logistycznego oraz dostosowanie się do
wysokiego tempa wzrostów w e-commerce.
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
Nowa sortownia dysponuje magazynem
o powierzchni ponad 11 tys. m2 oraz niespełna 3 tys. m2 powierzchni biurowej. Do
sprawnej obsługi paczek udostępnionych
jest 120 bram, a plac manewrowy zajmuje
ponad 4,6 hektara. Dwupoziomowy sorter
firmy VanRiet, wyposażony w 20 teleskopowych przenośników taśmowych, ma
wydajność 15 tys. paczek standardowych
na godzinę. Dodatkowo, sortownia wyposażona jest w dwie linie do obsługi paczek
niestandardowych o wydajności ok. 6 tys.
na godzinę oraz dwie taśmy przeznaczone
do małych paczek i foliopaków, o wydajności ok. 10 tys. paczek na godzinę.
Sortownia w Parzniewie, która rozpoczęła działalność z końcem października
br., będzie rozwijała pełnię swoich funkcjonalności w trzech fazach. Pierwsza, rozruchowa, już została zakończona. Obecnie,
w drugim etapie, który potrwa do końca
stycznia 2019 r., sortownia obsługuje 70-80

tys. paczek na dobę. W trzeciej, która powinna zakończyć się do końca pierwszego
kwartału 2019 r., będzie obsługiwanych do
150 tys. paczek. W okresie najbliższego
szczytu paczkowego sortownia planuje

dzienną przepustowość w wysokości ok.
130 tys. paczek. Docelowa wydajność będzie wynosić do 250 tys. paczek na dobę.

FIRMA TEREX CORPORATION
W SYSTEMIE KN CONTROLTOWER
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Zarządzanie globalnym transportem poprzez unikatowy
punkt kontaktu. Zwiększona
widoczność, szybkość i produktywność dzięki KN ControlTower. Geograficzna ekspansja
do Europy i Azji
Kuehne + Nagel ogłosiło przedłużenie wieloletniego kontraktu z firmą Terex Corporation,
jednym z wiodących światowych producentów sprzętu
do podnoszenia i obróbki materiałów. Współpraca między
Kuehne + Nagel oraz Terex
rozpoczęła się w 2013 i pozwoliła firmie Terex ulepszyć
zarządzanie kontrolą transportu i widocznością, dzięki
wykorzystaniu możliwości KN
ControlTower.
Nowa umowa zwiększa zakres współpracy poprzez ob-

jęcie wszystkich segmentów
Terex Corporation Business,
rozszerzając zasięg geograficzny o Europę i Azję oraz obsługując całkowity łańcuch dostaw
od surowych materiałów do finalnego konsumenta. Kuehne
+ Nagel jest unikatowym punktem kontaktu dla Terex.
„Ta współpraca podkreśla
wagę roli naszego rozwiązania
logistycznego end-to-end we
wsparciu potrzeb globalnej działalności Terex Corporation i ich
Klientów. Dodatkowe rozwiązania cyfrowe pozwolą firmie Terex
wdrożyć przewidujące przyszłe
zdarzenia analizy oraz cyfrowy
łańcuch dostaw, by stworzyć
szybszy i bardziej przewidywalny
łańcuch dostaw”, skomentował
Gianfranco Sgro, Członek Zarządu Kuehne + Nagel International
AG, odpowiedzialny za logistykę
kontraktową.

KN ControlTower jest produktem Zintegrowanej Logistyki Kuehne + Nagel, który
zapewnia usługi zarządzania
dostosowane do potrzeb Klientów, upraszczanie złożoności
łańcucha dostaw poprzez zintegrowane rozwiązanie end-to-end. Łączy ono doświadczenie
branżowe firmy, logistyczne
zasoby oraz innowacyjną tech-
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nologię, by zagwarantować kluczową koordynację sieci, która
dostarcza zwiększoną widoczność przepływu dóbr, danych
i płatności. Pozwala to Klientom
na optymalizację kosztów operacji logistycznych, czasu tranzytów oraz poziomu zapasów.
Zachęcamy do zapoznania się
z pozostałymi informacjami prasowymi, odwiedzając newsroom.
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BAUMALOG W HANOWERZE
ÔÔBaumalog, Fot. Baumalog

Prezentacja regału automatycznego MonoTower, który umożliwia składowanie elementów dłużycowych (np. prętów, profili
czy rur) oraz arkuszy blach, płyt, laminatów, jak również palet
i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach – to
główny cel wizyty firmy Baumalog na XXV Międzynarodowych
Targach Technologii Obróbki Blach EuroBLECH.

DWIE PRESTIŻOWE
NAGRODY
ÔÔAXI IMMO, Fot. AXI IMMO

AXI IMMO Group, polska firma specjalizująca się w doradztwie
w zakresie najmu i sprzedaży nieruchomości komercyjnych,
otrzymała dwie nagrody w konkursie CIJ Awards Poland w kategoriach: The Best Local Real Estate Agency oraz Leading Female
Property Professional.
CiJ Awards to międzynarodowy konkurs organizowany dla
rynku nieruchomości komercyjnych przez magazyn CEE Construction & Investment Journal,
którego tegoroczne wyniki już
po raz 17. z rzędu ogłoszono
na uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 6 listopada w Airport Hotel Okęcie.
Firma AXI IMMO Group
świadcząca kompleksowe
usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych zwyciężyła w dwóch kategoriach
konkursowych: The Best Local
Real Estate Agency, w której
firma odebrała nagrodę już
po raz siódmy oraz Leading
Female Property Professional,
która została przyznana Renacie Osieckiej – założycielce
i właścicielce największej, polskiej firmy doradczej na rynku
nieruchomości komercyjnych,
która jest aktywna na rynku
nieruchomości komercyjnych
blisko od 10 lat.
Renata Osiecka ma wieloletnie doświadczenie w branży
i z sukcesami zarządza ponad
50 osobowym zespołem specjalistów AXI IMMO. Pod jej
rządami firma rok do roku odnotowuje coraz wyższe udziały
w rynku w poszczególnych sektorach nieruchomości komercyjnych, w szczególności w sektorze magazynowym i gruntów

inwestycyjnych. Ponadto, Renata jest aktywnym członkiem
RICS i SIOR (Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców
na rynku nieruchomości magazynowych i biurowych) – przez
ostatnie 2 lata pełniła funkcję
Prezydenta Europejskiej Sekcji
SIOR.
„Zarówno nagroda indywidulana, jak i zespołowa to dla nas
ogromne wyróżnienie. Pragnę
podziękować szanownemu jury
oraz wszystkim osobom, w tym
naszym partnerom biznesowym oraz klientom za oddany
na nas głos. Jest to dla nas wyróżnienie, ale też zobowiązanie
do dalszej pracy” – skomentowała wygraną Renata Osiecka
AXI IMMO oferuje usługi
doradcze w sektorze magazynowym, biurowym i gruntów inwestycyjnych. Wspiera
również klientów przy zakupie
i sprzedaży inwestycyjnej, jak
też zarządzaniu nieruchomościami i facility management.
Firma dynamicznie się rozwija rozszerzając zakres i skalę
działalności. Biura AXI IMMO
znajdują się w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.
Dodatkowo, AXI IMMO przy
obsłudze klientów międzynarodowych współpracuje z cenionymi w Europie i na świecie
podmiotami takimi jak, Gerald
Eve i SIOR.

W trakcie wystawy zainteresowani klienci mogli porozmawiać
o ofercie z przedstawicielami firmy, w tym również z konstruktorami o szczegółach rozwiązań
konstrukcyjnych i zakresie parametrów technicznych budowanych przez Baumalog rozwiązań.
W ramach targów, we współpracy z firmą Power-Tech,
przedstawiono zestaw składający się z regału automatycznego MonoTower połączonego z wycinarką laserową Eagle
i systemem załadunkowo-rozładunkowym CraneMaster.
System MonoTower składa się
z jednej kolumny składowania

Logistyczna
platforma BNP
Paribas Real Estate

ÔÔRedip, Fot. BNP PRE

W pierwszym kwartale 2018 roku linia
biznesowa zarządzania nieruchomościami rozpoczęła świadczenie bieżących usług zarządzania w odniesieniu
do następujących nieruchomości:
• 6 obiektów na terenie Francji (Belfort, Hawr, Rennes, Orlean, a także
Combs-La-Ville oraz Rouen, które
zostały dodane do zarządzanego
portfolio w październiku 2018 roku)
• 4 obiekty w Niemczech (Frankfurt,
Kölleda, Langgöns, a także Berlin,
który został dodany do zarządzanego portfolio w maju 2018 roku)
• 4 obiekty w Holandii (2 x Maasvlakte, Hordijk oraz Schipol)
• 1 obiekt w Hiszpanii (Tarancon)
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oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda.
Jej zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej
oraz transport półek z kolumny
składowania do stacji załadowczej. Regał automatyczny MonoTower umożliwia składowanie
dużej ilości materiałów na małej
powierzchni oraz wykorzystanie
dostępnej wysokości hali wraz
zapewnieniem szybkiego i łatwego dostępu do składowanych
artykułów. Więcej informacji na
temat MonoTower jest dostępnych na stronie:
www.baumalog.pl

• 1 obiekt w Polsce (Sochaczew).
– Ważnym aspektem przy tworzeniu naszej platformy logistycznej było
znalezienie jednego zespołu o międzynarodowym zasięgu specjalizującego się w świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami, którego
systematyczne i aktywne działania
pozwalałyby mu na szybkie i efektywne reagowanie na pojawiające
się wyzwania. Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu zespół BNP PRE
odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami wykazuje się skutecznością od samego początku naszej
współpracy. Jesteśmy przekonani, iż
w miarę rozrastania się naszego portfolio wartość dodana naszych inwestycji również będzie wzrastać – Paul
Rodger, Dyrektor Zarządzający UREP.
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PIERWSZY ZINTEGROWANY MAGAZYN LOGISTYCZNY
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, Fot. ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics uruchomił pierwszy w Małopolsce obiekt
łączący funkcję magazynu logistycznego oraz nowoczesnego
terminala przeładunkowego typu cross-dock do obsługi operacji
logistyki kontraktowej pod jednym dachem. Nowa inwestycja
położona jest na terenie 7R Park Kraków w obrębie Wielickiej
Strefy Aktywności Gospodarczej.
– Integracja funkcji terminala
przeładunkowego oraz magazynu logistycznego umożliwia
zmniejszenie liczby operacji
handlingowych, co przekłada
się na bezpieczeństwo przesyłek i skraca czas realizacji
zleceń – mówi Artur Malarski,
Dyrektor Produktu Logistyki
Kontraktowej ROHLIG SUUS
Logistics. – Co więcej, możemy
efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi, dzięki czemu jesteśmy bardziej elastyczni dla
naszych klientów – dodaje Artur
Malarski.
Nowy obiekt zajmuje 15 tys.
m kw. i jest pierwszym obiektem ROHLIG SUUS Logistics
o wysokości 11,5 m. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz zastosowanie wózków
systemowych VNA, dedykowanych do magazynów wysokiego składowania, pozwoliły na
optymalne zagospodarowanie
powierzchni.
– Na terenie Małopolski
działamy już od 18 lat. Obecny
obiekt jest ponad dwukrotnie
większy od poprzedniego, dzięki czemu zyskaliśmy możliwość
obsługi zupełnie nowych, referencyjnych projektów. Był nam

niezbędny, by zwiększyć satysfakcję naszych klientów – mówi
Łukasz Kuliński, Dyrektor Oddziału Kraków ROHLIG SUUS
Logistics.
Doskonałe położenie w pobliżu autostrady A4 ułatwia
prowadzenie dystrybucji produktów na cały kraj, a także do
państw sąsiadujących. To strategiczna lokalizacja, w szczególności dla firm współpracujących
z partnerami w Czechach, na
Słowacji, czy dalej – na południe
Europy. Duże znaczenie ma też
bliskość wschodniej obwodnicy
Krakowa, dzięki której można
szybko dotrzeć do miasta.
– 7R Park Kraków dynamicznie się rozwija. W ciągu 3 lat
wybudowaliśmy na jego terenie
sześć nowoczesnych magazynów. Dwa kolejne są w budowie. Docelowo podkrakowski
park będzie oferował około 180
tys. m kw. i ma szansę stać się
największym hubem logistycznym w Małopolsce – mówi
Tomasz Lubowiecki, Prezes
Zarządu 7R.
Logistyka kontraktowa to
najdynamiczniej rozwijający
się obszar działalności ROHLIG SUUS Logistics. W 2018 r.

dynamika wzrostu powierzchni magazynowej operatora
przekroczyła 30 proc., by osiągnąć ponad 200 tys. m kw. Aż
29,8 tys. m kw. znajduje się
w Małopolsce. Drugi obiekt
operatora na terenie Krakowa
to nowoczesny magazyn dedykowany do obsługi wiodącego
producenta branży automotive.
– Bardzo ważny jest dla nas
komfort pracy i staramy się
go zapewnić nie tylko poprzez
doświetlanie obiektu światłem
dziennym czy rozmieszczenie
pomieszczeń socjalnych. To
pierwszy oddział firmy, w którego części biurowej wykorzystano zieleń na niespotykaną
skalę. Komfort pracowników
już wkrótce zwiększy się dzięki rozbudowie infrastruktury transportu publicznego.
Oprócz linii kolejowej łączącej
z Krakowem, do użytku oddana zostanie linia autobusowa
i busowa, które ułatwią naszym
pracownikom dojazd z okolicznych miejscowości – dodaje Dyrektor Oddziału.
W nowym magazynie ROHLIG
SUUS Logistics pracę znalazło
ponad sto osób. Podobnie jak
pozostałe oddziały firmy w całej
Polsce, również Oddział w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej objęty jest programem
„Zatrudnienie w 48 godzin”. Program, uruchomiony przez ROHLIG SUUS Logistics, daje kandydatom gwarancję otrzymania
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informacji zwrotnej w przeciągu maksymalnie 48 godzin
od zgłoszenia nadesłanego na
ogłoszenie o pracę. Co więcej,
wybrani kandydaci otrzymują
ofertę pracy w ciągu 48 godzin
od spotkania rekrutacyjnego.

Kurierska Top
Marka 2018

ÔÔRedip

Poczta Polska zajęła 1 miejsce
w rankingu Top Marka 2018 w kategorii branża kurierska. To największy ranking medialności brandów
na polskim rynku przeprowadzany
przez miesięcznik Press i agencję
monitorującą media Press Service.
Zajęcie przez Pocztę Polską 1 miejsca w rankingu Top Marka 2018
oznacza, że spółka ma najszersze dotarcie medialne i najlepszy wizerunek
wśród firm tego segmentu rynku.
W XI edycji badania wzięto pod
uwagę 500 marek z 50 branż. Na
potrzeby raportu przeanalizowano
opublikowane od 1 lipca 2017 roku
do 30 czerwca 2018 roku materiały
z prasy, internetu i social mediów.
W sumie zostało przeanalizowanych ponad 52 mln informacji
(1 mln tekstów prasowych, 5 mln
internetowych i 46 mln postów
w mediach społecznościowych).
W ramach badania przyjęto
nową metodologię, czyli zastosowano porównywalne wskaźniki dla
wszystkich rodzajów wzmianek,
uwzględniających specyfikę prasy,
portali internetowych i social mediów. Wartością decydującą o miejscu brandu w rankingu jest siła
marki – wypadkowa kilku zmiennych (liczby publikacji, impaktu i indeksu sentymentu) świadczących
zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej
ocenie komunikatu na jej temat.
Badanie Top Marka jest wspólnym przedsięwzięciem pomysłodawcy projektu – magazynu „Press”
oraz autora metodologii – PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, realizowanym od 2007 roku. Pierwsze
edycje zawierały analizę publikacji
prasowych. W roku 2013 badanie
poszerzono o materiały z internetu, a dwa lata później o wzmianki
z serwisów społecznościowych.
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WZBOGACENIE GLOBALNEGO PORTFOLIO ROZWIĄZAŃ
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel ogłasza przejęcie firmy Quick International Courier, lidera rynku
ekspresowych przesyłek i globalnych rozwiązań logistycznych. Quick jest specjalistą
branży szytych na miarę rozwiązań dla branży lotniczej oraz dla Klientów z rynku
farmaceutycznego, które łącznie generują 200 milionów USD rocznego dochodu netto.
Na firmę Quick składają się Sterling Aviation, QuickSTAT, Quick Healthcare oraz Quick
Logistics, które będą kontynuować swoje operacje jako niezależne marki produktowe.
„Strategia Kuehne + Nagel dotycząca fuzji
i przejęć jest zorientowana na zwiększanie
naszego udziału w rynku, tworzenie synergii
oraz zdobywanie wiedzy branżowej. Przejęcie firmy Quick jest kolejnym krokiem
napędzającym rozwój sieci oraz zwiększającym nasze globalne portfolio rozwiązań
dla Klientów”, powiedział Dr. Detlef Trefzger,
Prezes Kuehne + Nagel International AG.
„To przejęcie jest ważnym etapem w implementacji naszej strategii dotyczącej bogatej oferty rozwiązań dla Klientów oraz
potwierdza naszą wiodącą pozycję w transporcie lotniczym. Wraz z unikalną wiedzą
w zakresie obsługi przesyłek wrażliwych
na czas tranzytu w sektorze logistyki lotniczej i farmaceutyków – obu kluczowych
obszarów w strategii koncentracji i inwestycji dla Kuehne + Nagel – firma idealnie

uzupełnia nasze obecne globalne portfolio.
Nasi Klienci będą czerpać korzyści ze zwiększonej różnorodności serwisów i dostępnej
objętości ładunkowej dla ekspresowych
przesyłek, podczas gdy dotychczasowi
Klienci firmy Quick zyskają dostęp do globalnej sieci Kuehne + Nagel rozciągającej
się na ponad 100 państw”, mówi Yngve
Ruud, Członek Zarządu Kuehne + Nagel,
odpowiedzialny za transport lotniczy.
Założona w 1981 roku w mieście Jamaica, NY, firma Quick zatrudnia około 550
pracowników. Pośród wielu usług oferowanych przez firmę Quick, specjalizują się
oni w dwóch rodzajach serwisów, „Next
Flight Out” (pl. „Wylot pierwszym połączeniem”) oraz „Next Drive Out” (pl. „Wyjazd
pierwszym połączeniem”). Te przesyłki są
pilne z natury, a często również globalne,

złożone i wymagające intensywnych operacji logistycznych, jednocześnie pociągają za
sobą wysoki koszt w przypadku niepowodzenia oraz wymagają obsługi zgodnie ze
ściśle określonymi protokołami i punktami
kontrolnymi od momentu nadania przesyłki do chwili jej dostarczenia. Quick posiada
zlokalizowane dookoła świata regionalne
centra wsparcia oraz wieże kontrolne.
„Z entuzjazmem oczekujemy na dołączenie do grupy Kuehne + Nagel. Połączenie
sił z jednym z liderów branży logistycznej
zapewni nam nowe perspektywy rozwoju
dzięki globalnej sieci operacyjnej”, komentuje Dominique Bischoff-Brown, Prezes
Quick International Courier.

WEBEYE OD 10 LAT NA POLSKIM RYNKU
ÔÔWebEye, Fot. WebEye

10 lat temu WebEye, jeden
z czołowych węgierskich dostawców usług telematycznych, otworzył swój pierwszy
oddział w Polsce. Po upływie
dekady podsumowuje swoją
działalność w naszym kraju
i planuje dalszy rozwój.
Pierwszy oddział firmy został
zlokalizowany w Krakowie, gdzie
ze względu na bliskość do granicy WebEye miał pierwszych
klientów. – 10 lat temu zaczyna-

liśmy od zera. Powoli zaczęliśmy
się rozwijać, otworzyliśmy nowe
oddziały, poszerzyliśmy liczbę
dostępnych w naszej ofercie
usług oraz zwiększyliśmy czterokrotnie liczbę pracowników.
Przełomowy był dla nas 2014
rok. Od tego czasu rośniemy
w tempie 30% w skali roku – tłumaczy Paweł Wloczek – dyrektor
generalny WebEye Polska.
Przez ostatnie lata firma nawiązała współpracę z ponad 700
klientami. – Część z nich korzysta z naszych usług od samego

początku, czyli od 8–10 lat. To
oni są naszą największą wartością – dodaje Paweł Wloczek.
ZMIANA RYNKU
TRANSPORTOWEGO
W 2008 roku, kiedy został założony pierwszy polski oddział,
telematyka oznaczała głównie
śledzenie pojazdu (usługa track&trace). Dzisiaj w ofercie firmy
dostępny jest szereg zróżnicowanych funkcji – od stylu jazdy,
przez analizę czasu pracy kierowcy po rozwiązania dedykowane dla poszczególnych branż
lub typów transportu.
Przez ostatnie 10 lat zmienił
się też polski rynek transportowy. Polska stała się europejskim liderem w ilości przewożonych towarów, rosły również
przychody ze sprzedaży usług
transportowych. Do 3,2 mln
zwiększyła się liczba samochodów ciężarowych, dynamicznie
rozwija się też rynek tzw. lekkich samochodów dostawczych
(LCVs), których tylko w Polsce
jest ok. 950 tysięcy.
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– Zdecydowaliśmy się otworzyć pierwszy oddział w Polsce, ponieważ dostrzegliśmy
ogromny potencjał w polskim
rynku. Z perspektywy tych 10
lat widzimy, że była to bardzo dobra decyzja – mówi Pál
Németh – CEO węgierskiej firmy WebEye International.
DYNAMICZNY ROZWÓJ
Rozwój, inwestycja i innowacje
– na to stawiamy w kolejnych latach. Polska jest czołowym, a zarazem jednym z największych
i najdynamiczniej rozwijających
się rynków logistycznych w Europie. Rozwijamy się też w ramach
zarządzanego przez nas klastra,
w którego skład oprócz Polski
wchodzą również Słowacja oraz
Czechy. Doceniając wsparcie
i potencjał rynku oraz dużą liczbę
specjalistów, do 2021 planujemy
otworzyć kolejne 4 lokalizacje,
m.in. w Warszawie, zatrudniać
nowych specjalistów i nadal inwestować w rozwój naszej firmy
na polskim rynku – mówi Paweł
Wloczek.
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Obie strony uzgodniły, iż cena przejęcia
nie będzie ujawniona. Przejęcie podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia i zatwierdzeniu przez właściwe organy kontroli fuzji.
Przez ponad 35 lat, Grupa Quick oferowała priorytetowe, zaufane oraz globalne
usługi logistyczne i transportowe dostępne
24/7/365 dla firm zlokalizowanych dookoła
świata, zapewniając przy tym specjalistyczną
wiedzę branżową oraz innowacyjne technologie. Zespół doświadczonych specjalistów
projektuje zindywidualizowane rozwiązania
logistyczne dla wrażliwych na temperaturę
i czas tranzytu, mających status krytycznych
i ratujących życie przesyłek dla branż obsługiwanych przez Quick – lotnictwo, nauki
przyrodnicze, farmaceutyka/biotechnologia, oraz zaawansowane technologie. Firma Quick posiadana nieskazitelną historię
niezawodności i jest zobowiązana do bezbłędnej realizacji podejmowanych usług.
Grupa Quick składa się z:
Quick Healthcare, lider rynku, specjalizujący się w transporcie medycyny osobistej,
genów komórkowych i immunoterapii, krwi
pępowinowej, organów, tkanek wykorzystywanych przy przeszczepach, produktów
krwiopodobnych, szpiku kostnego, oraz
urządzeń medycznych. Marka ta obsługuje również żywe komórki z ekstremalnie
ograniczoną trwałością, zapewniając przy
tym niezwykłą precyzję.
QuickSTAT specjalizuje się w transporcie typu end-to-end dla próbek badań klinicznych, leków badawczych, materiałów
do badań klinicznych oraz medycyny osobistej we wszelkich zakresach temperatur
w ramach rygorystycznego środowiska
zgodności, które umożliwia wprowadzenie
nowych leków i protokołów medycznych
na rynek.
Sterling Aviation, lider w specjalistycznej
logistyce dla globalnego lotnictwa. Obsługuje najpilniejsze przesyłki części samolotów charakteryzujących się wrażliwością
na czas, wysoką transparentnością, monitoringiem i precyzją, będąc najlepszym
w swojej klasie, współpracującym i innowacyjnym rozwiązaniem Control Tower,
od momentu produkcji do doprowadzenia
na rynek wtórny. Eksperci AOG pomagają
zapewnić ciągłość użytkowania samolotów
oraz zminimalizować wpływ sytuacji AOG
dla operatorów samolotów, a więc, producentów wyposażenia samolotu oraz MRO
(Maintenance Repair and Operations).
Quick Logistics zapewnia zarządzanie
projektami w modelu end-to-end, bezpieczny łańcuch dostaw, kontrolę i pilny transport dla, instytucji finansowych,
branż, zaawansowanej technologii, mediów i rozrywki, dbając o nienaruszalność
łańcuchów dostaw.

Inwestycje w najważniejszych
ośrodkach gospodarczych

ÔÔPrologis

Prologis, Inc., światowy lider nieruchomości logistycznych, poinformował dzisiaj o rozpoczęciu
budowy nowej hali o powierzchni 16 700 metrów
kwadratowych w ramach istniejącego parku logistycznego Prologis Park Wrocław V. Firma podpisała już pierwszą umowę najmu 6 000 metrów
kwadratowych w nowo powstającym budynku
z operatorem logistycznym dla branży lotniczej.
„Konsekwentnie realizujemy inwestycje
w najważniejszych ośrodkach gospodarczych
w Polsce, wiedząc, jak ważna dla naszych klientów jest optymalizacja łańcuchów dostaw.
Z przeszło 1,8 miliona metrów kwadratowych
powierzchni magazynowych, Wrocław – obok
Warszawy, Śląska, Polski Centralnej czy Poznania – niewątpliwie należy do najbardziej
pożądanych lokalizacji w Polsce, od wielu lat
znajdując się w czołówce rodzimego rynku

nieruchomości logistycznych” – powiedziała
Magdalena Kostjan, leasing manager, Prologis
w Polsce. „Jesteśmy dumni z tego, że oprócz
najwyższej jakości produktu, możemy oferować naszym klientom profesjonalną obsługę
i nowoczesne rozwiązania pozwalające obniżać koszty operacyjne, stając się atrakcyjnym
partnerem dla klientów z różnych branż – od
produkcji lekkiej, przez farmację, e-commerce,
aż po logistykę i lotnictwo.”
Budynek powstaje w ramach istniejącego centrum przemysłowo-dystrybucyjnego Prologis
Park Wrocław V o powierzchni to 156 000 metrów kwadratowych, z potencjałem rozbudowy
o kolejne 102 000 metrów kwadratowych. Podobnie jak wszystkie pozostałe obiekty Prologis,
nowo powstający budynek zrealizowany jest
w bardzo wysokim standardzie oraz w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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OD 20 LAT TEN
SAM KURS
ÔÔMPM, Fot. MPM

Rok 2018 jest dla MPM Productivity Management czasem szczególnym, ponieważ
mija dwadzieścia lat od podpisania umowy spółki. Przez dwie dekady w niemalże
1300 szkoleń tej firmy wzięło udział ponad
17 500 osób.

INWESTYCJA ZA PONAD
20 MLN EURO
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny,
zainwestuje ponad 20 mln euro w rozbudowę centrum logistycznego w mieście
Malsch, położonym niedaleko Karlsruhe
w Niemczech.
Powierzchnia nowego magazynu wynosi
blisko 22 tys. mkw., zapewniając miejsce
dla ok. 43 tys. palet. Obiekt został zaprojektowany tak, by umożliwić odpowiednie
przechowywanie produktów chemicznych
oraz towarów niebezpiecznych, takich jak
farby, powłoki i kleje. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na pierwszy
kwartał 2019 r.
Dachser działa w Malsch od 2012 roku.
Niemieckie miasto stało się kluczową lokalizacją dla operatora ze względu na doskonałe połączenia z Francją, stanowiącą
główny kierunek eksportu niemieckich chemikaliów. Decyzja o rozbudowie tamtejszego centrum logistycznego została podjęta
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie
ze strony firm z branży chemicznej.
– Badenia-Wirtembergia jest jednym
z pięciu wiodących niemieckich landów
pod względem przychodów w ramach
branży chemicznej. W związku z tym jest
tutaj duży popyt na współpracę z niezawodnym partnerem logistycznym, który
zapewni bezpieczny transport oraz właściwe przechowywanie produktów chemicznych – mówi Bernd Großmann, dyrektor
generalny oddziału Dachser Malsch.
Dachser ma duże doświadczenie w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych.
Firma dysponuje dedykowanym obszarem
biznesowym DACHSER Chem-Logistics,

oferującym rozwiązania dopasowane do
potrzeb klientów z tego sektora. Podczas
transportu i przechowywania ładunków
specjalnych operator działa zgodnie ze
standardami bezpieczeństwa i jakości, które znacznie wykraczają poza obowiązujące
wymogi prawne.
– Dachser przeprowadził w ostatnich
kilku latach wiele inwestycji w ramach logistyki kontraktowej tworząc ponad 500 tys.
nowych miejsc paletowych. Dzięki nowemu
obiektowi do obsługi materiałów niebezpiecznych możemy oferować silną sieć
dla przemysłu chemicznego w południowo-zachodnich Niemczech, ze specjalnie
wyposażonymi magazynami w Karlsruhe,
Mannheim, Überherrn i Ulm – mówi Alexander Tonn, dyrektor zarządzający Dachser European Logistics w Niemczech.
Nowy obiekt w Malsch podzielono na
dziewięć sekcji odgrodzonych od siebie
zaporami ogniowymi. Każda z poszczególnych części magazynu będzie wyposażona
m.in. w automatyczny system gaśniczy ze
spryskiwaczami sufitowymi, a także w dodatkowe zraszacze wmontowane w półki.
Większość sektorów będzie posiadać instalacje ostrzegające przed wyciekiem gazu
oraz system przeciwpożarowy z wykorzystaniem piany gaśniczej. Co więcej, w posadzkę ze zbrojonego betonu wbudowane
zostaną specjalne arkusze uszczelniające,
które w połączeniu ze specjalną niższą konstrukcją podłogi będą w stanie zatrzymać
więcej wody użytej do ugaszenia ognia.
Tymczasem bariery przy studzienkach
ściekowych zapewnią dodatkową ochronę
przed skażeniem wód gruntowych.

MPM Productivity Management od początku swojej działalności jest kojarzone ze szkoleniami z zakresu zarządzania łańcuchem
dostaw. Pierwszym właścicielem był Kurt
Montgomery, który zimą 2001 roku oddał
firmę we władanie Agacie Buszczak – Męcinie, jedynej wówczas przedstawicielce działu sprzedaży i Zbigniewowi Sobkiewiczowi,
trenerowi, który wiosną 2001 roku przejął
prowadzenie szkoleń. Od tamtego czasu
na czele spółki stoją nadal te dwie osoby.
Firma sukcesywnie powiększa swoją ofertę oraz zasoby – zespół sprzedażowy i trenerski, co jest reakcją na potrzeby klientów
oraz rosnącego popytu na doskonalenie
umiejętności przydatnych w zarządzaniu
łańcuchem dostaw. W szkoleniach biorą
udział zarówno specjaliści jak i managerowie różnych szczebli, a także dyrektorzy
i członkowie zarządów. Przez 20 lat firma
MPM Productivity Management zorganizowała około 1 300 szkoleń (co rozłożyło się
na 3 411 dni), w których wzięło udział ponad
17 500 osób z prawie 980 firm.
Zapytana o to czy czegoś by nie zmieniła w działalności firmy na przestrzeni lat,
Agata Buszczak – Męcina, President, Sales
Director MPM Productivity Management
odpowiada: „Decyzje, odnośnie przyszłości

Chronometr wydarzeń
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TARGOWE REKORDY W BRANŻY TSL
ÔÔTransLogistica Poland, Fot. TransLogistica Poland

VI edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki w Warszawie – największego spotkania
branży TSL w tej części Europy – odbyła się pod znakiem rekordów. W targach udział wzięło aż
242 wystawców oraz 7 030 uczestników z 58 państw z czego aż 24% stanowili tzw. „załadowcy”
(właściciele ładunków) z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych. Liczba
wystawców i odwiedzających targi wzrosła odpowiednio o 27% i 16% w stosunku do ubiegłorocznej edycji, co jest najlepszym dowodem na dynamiczny rozwój wydarzenia.
Uroczyste otwarcie targów odbyło się 6 listopada 2018 roku
o godzinie 10:00, a symbolicznego przecięcia wstęgi doko-

rynku pracy w branży TSL.
Jednym z najważniejszych
punktów programu była konferencja pt.: Polski import

nali: Alvin Gajadhur – Główny
Inspektor Transportu Drogowego, Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby
Spedycji i Logistyki, Edward
Strachan – ITE Group, Beata
Trochymiak – Wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl i Paweł
Konowałek – Dyrektor targów
TransLogistica Poland.
Podczas TransLogistica
Poland odbył się szereg merytorycznych wydarzeń towarzyszących, które przyciągnęły
zarówno najlepszych ekspertów, jak i wielu zainteresowanych słuchaczy. Konferencje
dotknęły najbardziej aktualnych
dla branży tematów, takich jak
bezpieczeństwo, najnowsze
technologie oraz sytuacja na

i eksport z wykorzystaniem
multimodalnych łańcuchów
logistycznych: optymalizacja
i rozwój a infrastruktura i bezpieczeństwo. Dużą publiczność
przyciągnęła także debata magazynu Transport Manager
dotycząca kontroli przewoźników w Europie oraz Spotkania
Transportowe organizowane
przez wydawcę miesięcznika
TSL Biznes.
Na szczególną uwagę zasługuje debiut Pierwszych Ogólnopolskich Targów Pracy Branży
TSL – TransLogistica Jobs. W wydarzeniu wzięło udział 24 wystawców, co można uznać za
sukces pierwszej edycji. Program wydarzeń towarzyszących
poświęcony był różnorodności,

spółki, które podejmowaliśmy
wspólnie ze Zbyszkiem (wcześniej często dyskutowane z całym naszym zespołem), okazały
się trafne. Oczywiście mogliśmy
niekiedy działać odważniej, czy
też jakiegoś działania zaniechać,
ale patrząc z perspektywy czasu, każdy nawet niedoskonały
nasz krok wiele nas uczył. Zdarzały się czasy koniunkturalnie nieprzychylne, jak kryzys
w 2008 i 2009 roku, ale udawało
się tak prowadzić działalność, że
zawsze utrzymywaliśmy obrany
wcześniej kurs i mogliśmy być
wierni wartościom, jakie przy-

świecały nam od początku. Co
dla mnie było i jest bardzo ważne – cokolwiek się nie działo,
zawsze mogłam i mogę liczyć
na cały zespół. Z MPM jestem
związana praktycznie od początku, to moja pierwsza praca
zawodowa (i praktycznie jedyna, nie licząc epizodu na UAM
zaraz po studiach) i w tej kwestii
nie mam zamiaru niczego zmieniać. Kontakt z naszymi klientami, projekty rozwojowe prowadzone z naszym zespołem
i atmosfera, którą udało nam
się zbudować przynoszą sporo
satysfakcji. Mam nadzieję, że

wartościom i innowacyjności,
a możliwość zaprezentowania
się miały nie tylko firmy, ale
także kandydaci poszukujący
nowych wyzwań zawodowych.
Współorganizatorem targów
pracy jest wydawca portalu
Pracujwlogistyce.pl.
TransLogistica Poland to
także plebiscyt Przyjazny Pracodawca TSL, który miał w tym
roku swoją czwartą edycję. Celem konkursu jest wyróżnienie
i promowanie pracodawców,
którzy w szczególny sposób

przed MPM kolejnych minimum
20 lat, które pozwolą nam na
dalszy rozwój.”
Zbigniew Sobkiewicz, CPIM
Master Instructor, Jonah®
– Consulting Director, dodaje:
„Myślę, że dużą rolę w prowadzeniu działalności MPM
z sukcesem odgrywają dwa
czynniki. Po pierwsze starannie
dobieramy członków zespołu.
W przypadku trenerów, którzy mają bezpośredni kontakt
z Klientem, to muszą być ludzie
z doświadczeniem zawodowym
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, czyli praktycy, ale też

Chronometr wydarzeń

dbają o stabilność i rozwój
miejsc pracy, rozwój kompetencji i talentów, różnorodność
w organizacji, zapewniając jednocześnie godne i przyjazne
warunki zatrudnienia. 7 listopada, podczas uroczystego
Bankietu Wystawców zostali
ogłoszeni zwycięzcy w trzech
kategoriach pod względem
wielkości firmy. Nagrodzone
zostały firmy Agility Logistics,
Sped Partner oraz Trust Logistic.
Kolejna edycja targów TransLogistica Poland odbędzie się
w dniach 5–7 listopada 2019
w EXPO XXI Warszawa. Rezerwacje stoisk już trwają!
Więcej informacji na stronie:
www.translogistica.pl

z talentem do przekazywania wiedzy innym. Połączenie
tych cech nie zdarza się często. Po drugie, wypracowanie
najlepszej strategii dla firmy
umożliwiają nasze odmienne
charaktery, Agaty i mój. Agata potrafi ostudzić mój zapał
do rewolucyjnych pomysłów
i dzięki chłodnemu osądowi
i ponownemu przeanalizowaniu sytuacji, rodzi się rozwiązanie znajdujące się mniej więcej
pośrodku naszych postaw. To
funkcjonuje już 20 lat i każdemu życzę tak skutecznej metody prowadzenia biznesu.”
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PODĄŻAJĄC PO ŚLADACH KLIENTA – ROSNĄCA
ROLA ANALITYKI W BRANŻY HANDLOWEJ
ÔÔSAS

Jak wynika z badania1 przeprowadzonego przez SAS, Intel oraz
Accenture Applied Intelligence, największą korzyścią wynikającą
z wdrożenia rozwiązań z zakresu analityki w czasie rzeczywistym
jest utrzymanie klientów (58% odpowiedzi). Kolejno ankietowani wskazywali lepsze zrozumienie ścieżki zakupowej klienta
(51%), wzrost przychodów (44%) oraz wartości klienta (33%).
Na podstawie różnorodnych danych o niemal każdej czynności,
jaką wykonują kupujący, tworzony jest ich profil. Dzięki temu
doświadczenia zakupowe są coraz bardziej spersonalizowane,
a sklepy wiedzą, co zaproponować klientom, zanim ci zdążą
o tym pomyśleć.
Według danych firmy badawczej Bisnode, w Polsce w 2010
roku zarejestrowano ponad
7,6 tys. sklepów internetowych.
Na koniec stycznia 2018 roku
mniej lub bardziej aktywnie
funkcjonowało już tylko 2,3 tys.
firm. Oznacza to, że tylko 30%
polskich e-sklepów działa dłużej
niż 8 lat. Zdaniem ekspertów
SAS o sukcesie w trudnej branży retail decyduje umiejętność
wykorzystania posiadanych danych w najbardziej optymalny
sposób. Ważne jest także zrozumienie, że od przedstawienia
oferty do dokonania zakupu
prowadzi niekiedy niezwykle
długa droga, a wielu klientów
rezygnuje z transakcji dopiero
na etapie koszyka.
– W handlu liczą się nie tylko umiejętności przewidywania zapotrzebowania na dane
produkty, właściwa polityka cenowa, planowanie akcji rabatowych czy sprawna komunikacja
z klientem. Istotna jest także
cierpliwość i konsekwentne,
ale nienachalne promowanie
danej oferty. Chodzi o to, aby
nie spamować, ale subtelnie
przypominać się osobom, które
z różnych powodów odstąpiły od zakupu, ale dalej są nim
zainteresowane – mówi Anna
Walkiewicz, Territory Sales Manager w SAS Polska.
WALKA O UWAGĘ KLIENTA
Chcąc zrozumieć rolę narzędzi
analitycznych w branży retail,
najlepiej prześledzić przykładową ścieżkę zakupową klienta.

Poniższy przykład pokazuje,
jak wiele wysiłku wymaga sfinalizowanie zakupu i jak dużo
czynników może odciągnąć czy
rozproszyć klienta.
KROK 1 – E-MAIL ZE
SPERSONALIZOWANĄ
OFERTĄ
Będąc w pracy, klient otrzymuje wiadomość e-mail ze
spersonalizowaną ofertą sezonową z akcesoriami w kategorii,
która go najbardziej interesuje.
Dodatkowo zareklamowane są
akcesoria z innej kategorii (których klient nie kupował do tej
pory, ale są powiązane z interesującymi go produktami lub
je uzupełniają).
KROK 2 – PORZUCONY
KOSZYK
W sklepie internetowym
klient klika w link z wiadomości e-mail nawigujący do oferty
sezonowej. Spersonalizowana
reklama z akcesoriami jest
zaprezentowana na stronie
z ofertą sezonową. Klient klika
w reklamę i przechodzi do strony produktu. Dodaje produkt
do koszyka, ale ponieważ zaraz
zaczyna spotkanie, nie finalizuje zakupu.
KROK 3 – ZDARZENIOWY
MOBILE PUSH
Następnego dnia wiadomość
mobile push zostaje wysłana do
klienta. Informuje go o dostępnym rabacie. Nawiguje klienta
do aplikacji na stronę programu lojalnościowego. Klient

otwiera banner, reklamę produktu z porzuconego koszyka.
W tym samym momencie ktoś
do niego dzwoni, opuszcza aplikację mobilną i odbiera telefon.
KROK 4 – MOBILE PUSH PO
WEJŚCIU DO SKLEPU
Dwa dni później klient przyjeżdża do sklepu. Otrzymuje
wiadomość „push” przypominającą mu o rabacie.
KROK 5 – MOBILE PUSH
W DZIALE SKLEPU
Podczas tej samej wizyty
klient otrzymuje push message reklamujący produkt, który
planował kupić, co ostatecznie
skłania go do sfinalizowania
zamówienia.
WIEDZA Z PARAGONU
Przykładem wykorzystania
analityki w branży retail jest
analiza danych paragonowych.
Dzięki informacjom znajdującym się na dowodzie zakupu
można dowiedzieć się, w jakich
godzinach i w jakie dni placówkę odwiedza najwięcej klientów, ile sztuk danego towaru
kupują podczas jednej wizyty
lub jaka jest średnia wartość ich
koszyka. Ponadto, w przypad-

podjęcie odpowiednich decyzji
odnośnie zatowarowania poszczególnych sklepów – tłumaczy Anna Walkiewicz, Territory
Sales Manager w SAS Polska.
Rozwiązaniem, które pozwala efektywnie wykorzystać dane
dotyczące obecnych i potencjalnych klientów jest SAS Customer Intelligence. Poza danymi
paragonowymi, informacje te
pochodzą z różnych źródeł i są
to m.in.:
• informacje deklaratywne
z programów lojalnościowych oraz te dotyczące wykorzystania programu przez
klienta,
• wszelkie dane o zachowaniu
obecnych i potencjalnych
klientów w kanałach elektronicznych, w tym: odwiedzane
strony, oglądane produkty,
interakcje z koszykiem zakupowym,
• informacje o lokalizacjach,
w których pojawia się klient
i o zachowaniu klientów
w tradycyjnych punktach
sprzedaży.
Rozwiązania analityczne
zmieniły krajobraz retail raz
na zawsze. Teraz do właścicieli
sklepów należy decyzja, na ile
zechcą włączyć je w strategię

Chodzi o to, aby nie spamować, ale
subtelnie przypominać się osobom,
które z różnych powodów odstąpiły od
zakupu, ale dalej są nim zainteresowane
ku większych sklepów możliwe
jest sprawdzenie, które kasy są
najbardziej obciążone.
– Ten niewielki kawałek papieru, który większość z kupujących wyrzuca do kosza na śmieci może mieć ogromną wartość
dla biznesu. Zawarte na nim
informacje umożliwiają m.in.
planowanie działań promocyjnych, optymalne ustalenie
grafiku pracy sprzedawców czy
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pozyskiwania i utrzymywania
klientów, zwiększając tym samym swoje szanse na pierwszeństwo na rynku.
1)

Analityka w czasie rzeczywistym: Klucz

do wiedzy o kliencie i personalizowania
doświadczenia klienta, Raport Działu
Usług Analitycznych Harvard Business
Review, 2018
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ZA SIEDEM LAT HANDLOWA
RÓWNOWAGA W EUROPIE
ÔÔColliers International, Fot. Colliers International

W najnowszym raporcie dotyczącym regionu EMEA pt. “The Retail
Rollercoaster”(Handlowy rollercoaster) eksperci Colliers International
przewidują, że minie kolejnych siedem lat, zanim branże handlu
tradycyjnego i elektronicznego osiągną w Europie równowagę.
Autorzy raportu przewidują, że popyt na powierzchnie
handlowe w przyszłości będzie
generowany albo przez nowych
przedsiębiorców handlu detalicznego, albo przez gigantów
internetowych. Ani jedni, ani
drudzy nie będą się przy tym
borykać ze spuścizną XX wieku
w postaci wielkich sieci sklepów
generujących ogromne koszty.
W najbliższych latach będzie
również ewoluował handel
elektroniczny, który pod pewnymi względami zacznie przypominać zakupy tradycyjne.
– Obserwujemy znaczne spowolnienie tempa wzrostu handlu elektronicznego, dlatego
uważamy, że udział sprzedaży

internetowej w Wielkiej Brytanii,
który osiągnął około 27%, jest
nie do powtórzenia w żadnym
innym europejskim kraju. Oczekujemy, że w przypadku wszystkich europejskich podregionów
rok 2025 będzie rokiem przełomowym, a wydatki na zakupy internetowe osiągną wtedy punkt
wskazujący na dojrzałość rynku
– komentuje Etienne van Unen,
który w Colliers współzarządza
działem ds. sprzedaży detalicznej w regionie EMEA.
Amazon zaczyna w coraz
większym stopniu odchodzić
od pierwotnego modelu handlu internetowego i staje się
dostawcą rozwiązań technologicznych i usług logistycznych

z własnymi sklepami, które oferują szeroką i elastyczną gamę
marek i produktów.
Jak zauważa van Unen,
w XXI wieku Amazon zredefiniuje koncepcję supermarketu
i domu handlowego, dzięki czemu stanie się jednym z największych najemców powierzchni
handlowej na świecie.
Transformacjom tym będzie
towarzyszyć wzrost płac realnych, które prawdopodobnie
zwiększą wydatki na dobra luksusowe w Europie o około 3,9%
rocznie przez kolejne pięć lat.
Nie poprawi to jednak znacznie sytuacji borykających się
z poważnymi problemami posiadaczy tradycyjnych obiektów
handlowych.
– Sam wzrost płac i wydatków
nie uratuje branży tradycyjnych
powierzchni handlowych, gdyż
prawdopodobnie nie przełoży
się na realne zwiększenie popytu na taką powierzchnię. Branża
nieruchomości handlowych nie
może po prostu czekać, aż dynamika sprzedaży online spad-

nie, a duże marki internetowe
zaczną otwierać więcej sklepów.
Niezbędne są radykalne działania. Zbędnej powierzchni należy
się pozbyć poprzez wyburzanie
obiektów lub przekształcanie ich
w budynki mieszkalne bądź na
inne potrzeby – komentuje Paul
Souber, który w Colliers współzarządza działem ds. sprzedaży
detalicznej w regionie EMEA.
– Aby odpowiednio zareagować na tę sytuację, niezbędna
będzie współpraca wszystkich
zainteresowanych stron w branży handlowej, a rządy w całej
Europie będą zmuszone zrobić
coś z ogromną przewagą konkurencyjną, jaką dziś cieszą się
internetowi giganci. Jednak naszym zdaniem, jeszcze zanim
Amazon będzie świętować 30.
urodziny w 2024 roku, powstanie
nowy model handlu, który pozbędzie się XX-wiecznego bagażu i będzie stanowić połączenie
wygody, jaką zapewnia handel
elektroniczny, z głębią doznań
oferowaną przez sklepy tradycyjne – dodaje Paul Souber.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

Bilans

www.exide.com
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Internesta stworzony dla sieci handlowych

POJEMNIK DO CAŁEGO
PROCESU OBSŁUGI
ZAMÓWIEŃ ONLINE
ÔÔGeorg Utz, Fot. Georg Utz

W ofercie Georg Utz sp. z o.o.
– producenta systemów wielokrotnego użytku z tworzywa
sztucznego dla logistyki i magazynowania pojawił się pojemnik
Internesta, stworzony dla obsługi
zamówień online przez sieci handlowe.
Internesta to lekki i wytrzymały
pojemnik o wymiarach 600 x 400
x 243 mm, który z powodzeniem
może być wykorzystywany w całym procesie obsługi zamówień
online – od momentu kompletacji w sklepie lub
magazynie, aż po dystrybucję do klienta.
Innowacyjnym rozwiązaniem w pojemniku Internesty, jest
zastosowanie wymiennych przegród, umieszczonych wewnątrz pojemnika w specjalnych prowadnicach.
W jego górnej krawędzi zostały
jednocześnie zaprojektowane
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specjalne zaczepy na reklamówki.
Dzięki tym rozwiązaniom można
segregować zamówienia i oddzielać od siebie różne grupy produktów – np. świeże owoce i warzywa
od środków do sprzątania domu,
a także zwiększyć bezpieczeństwo
produktów podczas transportu do
klienta końcowego.
Trapezowy kształt umożliwia
układanie pojemników w stos,
za pomocą pałąków. Po złożeniu
pałąków i umieszczeniu pustych
pojemni-

ków jeden w drugim, zredukujemy natomiast pierwotną objętość o 75% i oszczędzimy tym
samym miejsce w transporcie.
Aby ułatwić przepływ powietrza
i utrzymać odpowiednio niską
temperaturę zawartości, zastosowano szczelinową konstrukcję pojemnika. Internesta jest
przyjazny zarówno dla obsługi
manualnej, jak również w automatyzacji, dzięki wykorzystaniu
płaskiej podłogi.
Do zarządzania systemem
dystrybucji można dodatkowo
wyposażyć pojemnik w etykiety
z kodami kreskowymi. Kolor pojemnika może zostać dopasowany
do wymagań i potrzeb klienta.
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PONAD 15 MLN. MKW. POWIERZCHNI
PRZEMYSŁOWO-LOGISTYCZNEJ
ÔÔCushman & Wakefield, Fot. Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje III kwartał br. na polskim rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych w raporcie: MARKETBEAT – RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE – III KW. 2018 r.
Na koniec III kwartału 2018 r.
całkowite zasoby rynku powierzchni przemysłowych i logistycznych przekroczyły granicę
15 mln mkw. dzięki oddaniu od
początku roku 1,42 mln mkw.
powierzchni magazynowej. Od
czerwca do września br. deweloperzy ukończyli 687 000
mkw. w ramach 23 projektów.
Najwięcej powierzchni dostarczono w regionie Polski Centralnej (210 000 mkw.), gdzie
firma Panattoni zakończyła
realizację obiektu dla Media
Expert w Central European
Logistics Hub (74 000 mkw.,
Panattoni) a SEGRO rozbudowę SEGRO Logistics Park
Stryków (55 000 mkw., w tym
39 000 mkw. dla Corning Optical Communications). Wśród
największych oddanych do
użytku inwestycji były również
Goodman Wrocław V Logistics
Center (57 000 mkw. dla The
Hut Group), Hillwood Krosno
Odrzańskie (41 500 mkw.)

oraz Panattoni Park Białystok
(41 000 mkw.).
Analitycy Cushman & Wakefield wskazują, że na rynku obserwowany jest dalszy
wzrost aktywności deweloperskiej wspierany wysokim
popytem. Na koniec września
2018 roku w budowie pozostawało 2,1 mln mkw. (w 61 projektach), z czego 78% zostało
zabezpieczone umowami najmu. Najwięcej powierzchni magazynowej powstaje w Polsce
Centralnej (584 000 mkw.), na
Górnym Śląsku (383 000 mkw.)
oraz w regionie Warszawy
(259 000 mkw.). Znaczący
wzrost zasobów spodziewany jest również w północnej
i zachodniej części kraju m.in.
w Trójmieście (183 000 mkw.),
Wrocławiu (145 000 mkw.)
i Szczecinie (130 000 mkw.).
– W strukturze inwestycji dominują duże centra dystrybucji
zlokalizowane wzdłuż głównych
szlaków transportowych oraz

projekty typu BTS realizowane
na potrzeby takich firm jak Amazon, Zalando, Leroy Merlin, BSH,
Ideal Automotive, Metsa Tissue
czy K-Flex. Rośnie zaangażowanie deweloperów w segmencie
miejskich obiektów logistycznych, co ma związek z szybkim
rozwojem sektora e-commerce
i rosnącą presją na skrócenie
czasu dostaw – informuje Adrian Semaan, konsultant w dziale powierzchni przemysłowych
i logistycznych, Cushman &
Wakefield, autor raportu. – Najwięcej powierzchni w budowie
niezabezpieczonej umowami
najmu odnotowano w okolicach
Warszawy (91 000 mkw.), w Trójmieście (91 000 mkw.), a także
we Wrocławiu (61 000 mkw.),
w Poznaniu (52 000 mkw.), na
Górnym Śląsku (44 000 mkw.)
oraz w Polsce Centralnej
(38 000 mkw.) – dodaje Adrian
Semaan.
Zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię logistyczną i produkcyjną w Polsce w III
kwartale 2018 r. utrzymało się
na wysokim poziomie.. Wolumen transakcji najmu wyniósł
789 000 mkw. a całkowity po-
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pyt w okresie pierwszych trzech
kwartałów osiągnął rekordowy
poziom 2,89 miliona mkw. i był
wyższy o 15% w porównaniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tradycyjnie
najwięcej wynajęto na pięciu
głównych rynkach (prawie
2,18 mln mkw.), z których liderem był region Górnego Śląska
(515 000 mkw.), Polska Centralna (495 000 mkw.) oraz okolice Warszawy (460 000 mkw.).
W strukturze transakcji największy udział miały branże:
logistyczna (33%), sieci sklepów (17%), e-commerce (15%)
i produkcyjna (8%). Popyt
netto uwzględniający nowe
umowy i ekspansje wyniósł
2,19 miliona mkw. (76% całkowitego popytu), a pozostałe
700 000 mkw. (24%) stanowiły
renegocjacje. Największymi
transakcjami zawartymi w okresie ostatnich trzech miesięcy
były ekspansja Amazon w ramach realizowanej inwestycji
BTS w Gliwicach (60,000 mkw.)
oraz rozszerzenie powierzchni
najmu Jysk w P3 Mszczonów
(35,000 mkw.).
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ROŚNIE LICZBA „INTELIGENTNYCH”
PRZEDSIĘBIORSTW
ÔÔRedip, Ryc. Redip

Firma Zebra Technologies Corporation, lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych, oferujący również oprogramowanie i usługi
zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, przedstawiła wyniki
badania „Indeks Inteligentnych Przedsiębiorstw”. Jest to globalna analiza mierząca,
na jakim etapie znajdują się firmy na drodze do „inteligentnego przedsiębiorstwa”.
Pojęcie to oznacza podmiot, który łączy świat fizyczny i cyfrowy, wdrażając innowacyjne
rozwiązania na podstawie wniosków wyciąganych w czasie rzeczywistym.
Liczba firm definiowanych jako „inteligentne przedsiębiorstwa”, które przekroczyły
75 punktów w ogólnym indeksie, podwoiła
się do 10 proc. w 2018 r. Indeks mierzy,
w jakim stopniu współczesne podmioty gospodarcze spełniają kryteria inteligentnego
przedsiębiorstwa. Obrazuje zwiększenie
liczby wdrożeń i inwestycji w Internet Rzeczy (IoT), przedstawiając dynamikę wzrostu
liczby implementacji w miarę spadku oporu prowadzących biznes. Przedsiębiorcy
coraz powszechniej uznają rozwiązania IoT
za kluczowy czynnik przyszłego rozwoju.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA
• Inwestycje w IoT rosną, a opór przed
jego wdrożeniem maleje. W firmach,
które wzięły udział w sondażu, roczne
wydatki na IoT wzrosły o 4 proc. rok do
roku. Aż 86 proc. firm szacuje, że liczba
ta wzrośnie w ciągu przeciągu dwóch
lat, a niemal połowa przewiduje wzrost
inwestycji o 11–20 proc. Ponieważ pracownicy stają się bardziej otwarci na
nowe technologie, liczba firm, które
oczekują oporu wobec swoich planów
IoT, spadła z 75 proc. w 2017 r. do 64
proc. w tym roku.
• Przedsiębiorstwa zwiększają wydajność
dzięki wnioskom wyciąganym w czasie
rzeczywistym. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) z całego świata
mówi, że informacje z ich rozwiązań

IoT są udostępnianie pracownikom
w czasie rzeczywistym lub zbliżonym
do rzeczywistego. Oznacza to wzrost
o 37 proc. w porównaniu z zeszłorocznym indeksem, podkreślając rosnące
zapotrzebowanie na procesy mobilne,
które umożliwiają przepływ informacji
wśród pracowników. Ponadto 2/3 respondentów stworzyło plan organizacji i analizy danych, co oznacza wzrost
o 10 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analityka czasu rzeczywistego (66
proc.) i bezpieczeństwo (63 proc.) były
wskazywane jako dominujące elementy
firmowego planu zarządzania danymi.
Prawie połowa (47 proc.) respondentów
w regionie EMEA twierdzi, że informacje z ich rozwiązań IoT są udostępniane
pracownikom w czasie rzeczywistym lub
zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to
wzrost o 19 proc. w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami z regionu EMEA.
Godne uwagi jest to, że organizacje z regionu EMEA udostępniają pracownikom
pierwszej linii dane, które umożliwiają
podejmowanie konkretnych działań – 27
proc. respondentów z regionu twierdzi,
że dostarczają takich informacji pracownikom pierwszej linii. Odzwierciedla to
zapotrzebowanie na innowacje, technologie i możliwość bieżącego dostępu
do aktualnych danych przez wszystkich
pracowników przedsiębiorstwa.

• Bezpieczeństwo wysoko na liście priorytetów przedsiębiorstw. Firmy przyjmują
bardzo rozważne podejście do stosowania standardów bezpieczeństwa w swoich rozwiązaniach IoT. Indeks pokazuje
18-procentowy wzrost liczby firm, które
stale monitorują poziom bezpieczeństwa Internetu Rzeczy, aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony i rzetelność danych.
• Firmy w większym stopniu polegają na
ekosystemie rozwiązań. Aż 40 proc.
firm twierdzi, że zarządza całym środowiskiem IoT we współpracy ze strategicznym partnerem, co oznacza wzrost
o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Ta
zależność od specjalistycznej wiedzy
stron trzecich w zakresie zarządzania
procesami IoT, przypominająca sposób,
w jaki platforma Savanna® firmy Zebra wspomaga jej klientów i partnerów,
jest kluczowym sygnałem, że przedsiębiorstwa są zdecydowane przyspieszyć
wprowadzanie rozwiązań do inteligentnego przetwarzania danych oraz wdrożenia IoT.

APLIKACJA
PRZETARGOWA
ÔÔRedip, Fot. Redip

PTV Group, światowy lider oprogramowania z zakresu transportu i logistyki
miejskiej, wprowadza na rynek innowacyjne i długo oczekiwane rozwiązanie do
obliczania kosztów w przetargach transportowych. Moduł PTV tender+ będzie
dostępny online i w pełni zintegrowany
z dobrze już znanym planistom transportu
systemem PTV Map&Guide internet.
Program umożliwi obliczanie składowych kosztów transportu, czasów
przejazdów i odległości w relacji A do
B tak, aby można było szybko stworzyć
konkurencyjne i profesjonalne oferty.
PTV Map&Guide internet tender+ skierowany jest do dostawców usług transportowych, operatorów logistycznych oraz załadowców. Świetnie sprawdzi się zarówno
w działach sprzedaży oraz zakupów, jak
również w dziale kontrolingu tych firm.
Moduł przeznaczony jest do bardzo precyzyjnego wyliczania wszystkich składowych
kosztów transportu tak, aby użytkownik
mógł szybko stworzyć profesjonalne i konkurencyjne oferty, np. te składane w przetargach transportowych. System umożliwia

Bilans

14

TEC HN OLOGI E

Cyfrowa platforma
dla transportu
morskiego

Sea Explorer, platforma firmy Kuehne + Nagel zapewnia cyfrowy
dostęp do największej sieci transportu morskiego. Wraz z udostępnieniem połączeń serwisowych
i przeładunków, firma dalej rozwija swoją platformę dla spedycji
morskiej. Sea Explorer oferuje
teraz inteligentne połączenia między ponad 1200 portami na całym
świecie, dzięki zaawansowanemu
algorytmowi wyszukującemu trasy
morskie. Ponad 63 000 par portów
jest skomunikowanych przez 750
bezpośrednich serwisów tygodniowo oraz wiele usług realizowanych
w ramach przeładunku.
Otto Schacht, Członek Zarządu
Kuehne + Nagel International AG,
odpowiedzialny za Spedycję Morską: “To rozszerzenie wprowadza
Sea Explorer na nowy poziom i uzupełnia inteligentną ofertę spedycji
morskiej Kuehne + Nagel. Jest to inteligentne rozwiązanie dla wszystkich serwisów liniowych w ramach
transportu kontenerowego. Dzięki
zaawansowanym funkcjom, jak porównywanie rzeczywistego czasu
tranzytu bezpośrednich serwisów

oraz intuicyjnej nawigacji, Klienci
będą odkrywać nowe możliwości
dla ich codziennej działalności. Po
raz pierwszy platforma dostarcza
pełną widoczność emisji CO2 pośród wszystkich przewoźników
i pojedynczych serwisów. Co więcej,
w świetle nadchodzącej regulacji
IMO 2020, pozwoli to spedytorom
przyczynić się do gospodarki przyjaznej środowisku i zrównoważonego transportu morskiego w ujęciu
globalnym. Kuehne + Nagel wykorzystuje potencjał technologii
big data i informacje z systemów
operacyjnych, by zapewnić unikalny wgląd w możliwości transportu
morskiego.”
Użytkownicy mogą znaleźć, porównać i stworzyć wizualizację
realizacji transportu u różnych
przewoźników. Informacje o serwisach są poparte przez ponad 200
milionów zestawów danych dziennie, pochodzących z różnorodnych
źródeł, takich jak AIS (Automated
Identification System) oraz systemów operacyjnych Kuehne + Nagel.
Sea Explorer jest projektem,
który będzie kontynuująco rozwijany w oparciu o bliską współpracę
z Klientami.
Zachęcamy do zapoznania się
z pozostałymi informacjami prasowymi, odwiedzając newsroom.

nienie tender+ w chmurze
również nie było przypadkowe. Tego typu usługi cieszą się
coraz większym zainteresowaniem wśród naszych Klientów,
a zależało nam na rozwiązaniu,
które dla użytkowników będzie
łatwo dostępne, w przejrzystym
i dogodnym modelu cenowym
opłat – mówi Wojciech Bujak,
Sales Manager z PTV Group.
Funkcjonalność PTV tender+
będzie dostępna tylko dla użytkowników PTV Map&Guide

internet. Aby z niej korzystać,
należy posiadać odpowiednią
subskrypcję, przynajmniej dla
jednego użytkownika. Rozwiązanie będzie dostarczane
w formie usługi w chmurze,
a płatność odbywać się będzie
w oparciu o abonament zależny od liczby transakcji (liczba
obliczanych tras). Funkcjonalność ta będzie dostępna dla
testerów i użytkowników PTV
Map&Guide internet pod koniec listopada br.

ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

masową kalkulację tras przejazdu pomiędzy zadanymi adresami czy kodami pocztowymi.
Zapewnia dokładną kalkulację
kosztów eksploatacyjnych,
kosztów czasu pracy czy dele-

resów i kalkulacje danych bez
konieczności wcześniejszego
tworzenia interfejsu API. Oznacza to, że jest dostępny „od
ręki”, bez ukrytych kosztów i konieczności wykonywania skom-

gowania pracowników, opłat
drogowych, autostrad, promów
i tuneli w poszczególnych krajach. Ponadto zaawansowany
algorytm dokonuje symulacji
czasu prowadzenia i przerw
(w obsadzie jedno- i dwuosobowej), kalkuluje alternatywne odległości (przebiegi) oraz oblicza
poziom emisji CO2 wg kategorii
pojazdu. Dodatkowo system
porównuje obecnie obowiązujące opłaty z dostępnymi przyszłymi opłatami tak, aby można
było przygotować się do budżetowania kosztów i negocjacji
cen na kolejny rok. Co więcej,
obliczenia te można wykonać
dla różnych typów pojazdów,
uzyskując dodatkowe symulacje oszczędności, aby podnieść
konkurencyjność oferty. System może także obliczyć realny
koszt zrealizowanego przejazdu i pomóc w stworzeniu analizy progu rentowności lub raportów o rentowności klientów.
Moduł PTV tender+ posiada pełny, intuicyjny interfejs
użytkownika, który umożliwia
import plików (XLS, XLSX), automatyczne geokodowanie ad-

plikowanych analiz. Obliczenia
są wykonywane w tle, dlatego
PTV Map&Guide internet może
być używany w tym czasie bez
żadnych ograniczeń. Analiza
nie zostanie przerwana, gdy
wylogujemy się z programu,
zamkniemy okno przeglądarki
lub wyłączymy komputer. Gdy
masowe obliczenia zostaną
zakończone, użytkownik dostanie powiadomienie w aplikacji oraz mailem. Następnie
otrzymane wyniki będzie mógł
pobrać w formacie pliku Excel.
W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania programu
użytkownik będzie mógł zadać
je na czacie, gdzie otrzyma pomoc w lokalnym języku.
– Zdecydowaliśmy się mocno
rozwinąć funkcjonalność PTV
Map&Guide, gdyż nasi użytkownicy często pytali o rozwiązanie, które wsparłoby ich
podczas udziału w przetargach
transportowych oraz odnawianiu kontraktów. Zauważyliśmy,
że na rynku brakuje takich rozwiązań, więc cieszymy się, że
będziemy mogli pomóc tworzyć
jeszcze lepsze oferty. Udostęp-
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CYFROWE USŁUGI CZWARTEJ
REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
ÔÔWojciech Podsiadły, Fot. Still

„Logistyka 4.0 spotyka Przemysł 4.0”, „Cyfrowe spotyka realne” – motta tegorocznych imprez
zza naszej zachodniej granicy nie pozostawiają wątpliwości, że digitalizacja i usieciowienie to
obecnie najważniejsze trendy w logistyce. Z rodzimego rynku płyną jednak sygnały, że równolegle
z ICT – a często w związku z nim – w branży prężnie rozwijają się także inne usługi.
Czwarta rewolucja przemysłowa staje się faktem. Pozwalające na wymianę informacji
między maszynami, systemami
magazynowymi, sprzętem i produktami sensory, nadajniki i odbiorniki są coraz powszechniej
wykorzystywane i usprawniają
coraz większy odsetek procesów. Internet Rzeczy umożliwia
uzyskanie pełnej transparentności przepływu materiałów
oraz daje komplet informacji
na temat eksploatacji pojazdów
i efektywności pracy operatorów. Nieoczywistym skutkiem
rozwoju technologicznego jest
zmiana podejścia przedsiębiorców do pozyskiwania aktywów.
Stały dostęp w czasie rzeczywistym do danych na temat
obłożenia floty pracą pozwala
elastycznie reagować na bieżące zapotrzebowanie.
W wielu przypadkach bezzasadnym czyni to posiadanie
na stałe własnego, rozbudowanego ponad codzienną miarę
parku maszynowego. Tym sposobem popularność cyfrowych

usług napędza popularność
wynajmu krótko- i długoterminowego. Przenikanie się rzeczywistości fizycznej i wirtualnej
widoczne jest także w obszarze
ograniczania ryzyka wypadków.
O przejawach tego stanu rzeczy w działalności STILL Polska
w 2018 roku opowiedzieli nam
eksperci firmy obszaru bezpieczeństwa, fleet management
oraz pozyskiwania wózków.
Bezpieczeństwo Grzegorz
Kurkowski, Specjalista ds. Produktu STILL Polska, prowadzący
warsztaty w ramach Akademii
Bezpieczeństwa STILL : – Wspierającą zapewnienie bezpieczeństwa w magazynie nowością
STILL Polska z pogranicza świata cyfrowego i realnego jest
aplikacja STILL PreOp, służąca
ucyfrowieniu i indywidualizacji
list kontrolnych wózków widłowych Za jej pośrednictwem na
ekranie telefonu operatora po
zeskanowaniu umieszczonego
na pojeździe kodu QR wyświetlają się odpowiednie, skojarzone z konkretnym wózkiem

pytania. Operator ma dzięki
temu pewność, że skontrolował wszystkie kluczowe elementy i gwarantuje sobie tym
samym bezpieczeństwo pracy

oraz spełnia związane z utrzymaniem floty oczekiwania pracodawcy. Z perspektywy osoby
zarządzającej flotą rozwiązanie
pozwala z kolei minimalizować
ryzyko wypadków spowodowanych niesprawnością wózka i ułatwia identyfikację momentu wystąpienia usterki. Co
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więcej, elektroniczna ewidencja
powstaje bez udziału menadżera, a dostęp do danych jest
możliwy w czasie rzeczywistym
– za pośrednictwem dowolnego
połączonego z siecią urządzenia obsługującego przeglądarki
internetowe. Nie tylko sam sposób działania, ale także historia
powstania STILL PreOp to ciekawy przykład tego, jak świat
cyfrowy przeplata się z rzeczywistym. Inspiracją do stworzenia polskiej wersji aplikacji
były płynące od uczestników

Akademii Bezpieczeństwa STILL
informacje o ich stosunku do
papierowych list kontrolnych.
Jestem przekonany, że wymiana kłopotliwego i nieadekwatnego rozwiązania na wygodną, elektroniczną alternatywę
przyczyni się do zwiększania
skuteczności codziennych przeglądów floty intralogistycznej.
Fleet Management Michał
Stanisławski, Dyrektor Działu
Advanced Applications STILL
Polska: – Na całym świecie
z rozwiązaniami STILL z obszaru zarządzania flotą jest zintegrowanych około 100 tysięcy
pojazdów transportowych.
Na podstawie doświadczeń
z użytkowania naszego oprogramowania – zarówno z punktu widzenia klientów i naszego
– opracowana została nowa formuła usług Fleet Management.
Docelowo jej centralnym elementem stanie się platforma
STILL neXXt fleet, łącząca zróżnicowane aplikacje, wybierane
przez klientów w zależności od
bieżących potrzeb, i pozwalająca obsługiwać wózki wielu dostawców. Jedno rozwiązanie bę-
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Dane na
wyciągnięcie ręki

ÔÔConsafe Logistics, Fot. Consafe Logistics

dzie kompleksowo realizować
ogół zadań z obszaru zarządzania flotą i optymalizacji procesów intralogistycznych. Jego
wdrożenie pozwala także na
weryfikację liczebności i składu
floty w 1–1,5-rocznych cyklach,
co w połączeniu z elastycznymi
formami korzystania z wózków
gwarantuje dopasowanie przepustowości transportu do potrzeb przedsiębiorstwa.
Pozyskiwanie wózków Eliza Świętochowska, Dyrektor
Działu Wynajmu STILL Polska:
– W związku z upowszechnieniem elektronicznych narzędzi
ewidencji pracy wózków rośnie
świadomość klientów na temat
obłożenia pojazdów transportowych zadaniami – w ciągu
dnia, miesiąca i roku. Sytuacja

sprzyja ograniczaniu liczebności flot stale obsługujących
dany zakład, dając miejsce na
rozwój wynajmowi krótkoterminowemu. Dzięki systemom
zarządzania wózkami czarno
na białym widać, że w wielu
przypadkach jest to po prostu
bardziej opłacalne rozwiązanie.
Wymiernym wyrazem rosnącego zainteresowania usługami
STR jest fakt, że w odpowiedzi
na popyt otworzyliśmy w 2018
roku pod Wrocławiem kolejne,
piąte już centrum wynajmu STILL
w Polsce, a nasza flota wynajmu
liczy już ponad 2 tys. zróżnicowanych modeli. Na co dzień
widzimy również, że wynajem
długoterminowy staje się wraz
z leasingiem podstawowym sposobem pozyskania floty.

Metodyka lean KNPS
wspierająca rozwój

cie, w którym obsługiwane będą
części zamienne o przeznaczeniu
wojskowym i komercyjnym. Operacje dostarczają części zamienne
od Klientów Pratt & Whitney na całym świecie. Kuehne + Nagel jest
zobowiązane do wsparcia Pratt &
Whitney w zwiększeniu wydajności logistycznej oraz udoskonalenia
ogólnej satysfakcji Klientów z procesu dostarczania produktów.
Jakość, bezpieczeństwo i precy-

ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Globalny dostawca usług logistycznych Kuehne + Nagel podpisał
nowy wieloletni kontrakt z firmą
Pratt & Whitney, dywizją United
Technologies Corp.. W ramach tej
umowy, Kuehne + Nagel będzie zarządzało centrum dystrybucyjnym
o wielkości 300,000 m2 w Atlan-

Firma Consafe Logistics zaprezentowała dziś aplikację na smartfony Astro WMS® Mobile Companion. Pozwala ona pracownikom
na monitorowanie operacji wewnątrz magazynów w dowolnym
czasie i miejscu za pomocą urządzeń mobilnych. Dane analityczne
oraz te, które dotyczą wydajności
magazynu, mogą być sprawdzane
w czasie rzeczywistym w każdym
momencie, co umożliwia szybką
reakcję i zwiększenie wydajności.
Ważne informacje są przekazywane
za pomocą automatycznych powiadomień.
Aplikacja Mobile Companion
w standardzie pokazuje najważniejsze informacje z Astro WMS®,
ale może również zostać rozszerzona w celu wizualizacji infor-

zja są kluczowe dla Pratt & Whitney. Wraz z odpowiedzialnością
za przyjęcie, magazynowanie oraz
kontrolę zapasów ponad 40,000
części silników samolotowych, zespół Kuehne + Nagel wykorzysta
metodologię KNPS lean management by zwiększać wydajność. Procesy podlegają regularnej analizie,
aby umożliwić redukcję kosztów,
poprawę długości cyklu procesów
oraz przekroczyć wykorzystywane
dotychczas przez Pratt & Whitney
wytyczne dotyczące wydajności.
Od 2017 roku, Kuehne + Nagel
prowadzi operacje logistyki produkcyjnej Pratt & Whitney w West Palm
Beach na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, by wesprzeć działalność produkcyjną fabryki. Ostatnio
podpisana umowa stanowi kolejny
krok w kierunku rozwoju biznesowego i umocnienia partnerstwa.
“Jesteśmy niezwykle zaszczyceni,
że firma Pratt & Whitney wybrała

Technologie

macji z dowolnego, innego źródła
danych.
– Kierownicy magazynów muszą
na bieżąco wiedzieć, co się dzieje
na ich odcinku łańcucha dostaw,
żeby móc reagować bez zbędnej
zwłoki. Algorytm powiadomień
automatyzuje przepływ najważniejszych informacji, a użytkownik
nie jest zasypywany nieistotnymi
powiadomieniami, które tylko usypiają jego czujność. Dzięki temu
pracownicy mogą szybko podejmować odpowiednie działania, zapobiegając negatywnym efektom
i maksymalizując korzyści – mówi
Stefan Svedberg, Product Manager
odpowiedzialny za rozwój produktu
w Consafe Logistics.
Więcej informacji na temat rozwiązań Consafe Logistics dla logistyki można znaleźć na stronie:
www.consafelogistics.com

nas ponownie, abyśmy zarządzali
ich częściami zamiennymi w Stanach Zjednoczonych oraz jesteśmy
zobowiązani do zaspokojenia ich
strategicznych celi”, powiedział
Bob Mihok, Prezes Kuehne + Nagel w Północnej Ameryce. „Cieszę
się również, gdy widzę że oddanie
naszego zespołu by zapewniać jakość, rozwiązania o wartości dodanej i znakomity serwis naszym
Klientom zostało docenione tym
nowym biznesem.”
Branża aerospace jest kluczowym rynkiem dla Kuehne + Nagel.
Wraz z portfolio serwisów „Supply
the Sky”, firma rozwinęła zintegrowany zakres serwisów logistycznych, aby zaspokoić wymagające
zapotrzebowania branży w ramach
różnorodności produktów i ich wymiarów.
Zachęcamy do zapoznania się
z pozostałymi informacjami prasowymi, odwiedzając newsroom.
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Lotnicze wahadło
do Szanghaju

ÔÔDachser, Fot. Dachser

CORAZ WIĘKSZY RUCH NA
JEDWABNYM SZLAKU
ÔÔPEKAES, Fot. PEKAES

Dynamicznie rośnie transport i przeładunek produktów z Chin i wszystko wskazuje
na to, że wymiana handlowa na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku będzie jeszcze
większa. SPEDCONT zwiększył znacząco moce terminala przeładunkowego w Łodzi,
aby móc obsługiwać jeszcze więcej pociągów z Chin.
Blisko pięć lat temu zainicjowano projekt
przepływu towarów Nowym Jedwabnym
Szlakiem i uruchomiono pierwsze połączenie Łódź-Chengdu. Nowy Jedwabny
Szlak stworzył nieznane dotąd możliwości
i korzystnie wpłynął na rozwój wielu firm.
Jedną z nich jest SPEDCONT, spółka wchodząca w skład Grupy PEKAES, która już od
kilku lat z sukcesem obsługuje na swoim
terminalu w Łodzi kontenery przyjeżdzające do Polski, jak i wyjeżdzające z naszego
kraju do Chin.
– Pierwszy pociąg z Łodzi do chińskiego
Chengdu wyjechał w 2013 roku. Transporty
kolejowe z Chin odbywały się raz w tygodniu i obejmowały wyłącznie import. Obecnie terminal SPEDCONT w Łodzi obsługuje
transporty w obu kierunkach. W 2016 roku
do naszego terminala przyjechało i wyjechało 250 pociągów, natomiast w roku
2017 było ich już 500. W tym roku wyniki
zapowiadają się obiecująco – spodziewamy
się, że padnie kolejny rekord – stwierdza
Marcin Dobruchowski, Prezes Zarządu
SPEDCONT.
W ciągu pięciu lat zwiększył się wolumen
połączeń między Polską i Europą a Chinami. Obecnie wszystkie pociągi jadące z Chin
w kierunku Europy przejeżdżają przez nasz
kraj. Każdy załadowany towarem kontener

jest wyposażony w nadajnik GPS, dzięki
czemu transport jest monitorowany na
całej trasie.
Grupa PEKAES rozwija także współpracę
w zakresie usług celnych i drobnicy kolejowej na trasie Chiny-Europa-Chiny.
– Przez ostatnie pięć lat zainwestowaliśmy znaczne środki, aby dostosować się
do szybko zmieniających się warunków
na rynku i móc przyjmować coraz większy
wolumen towarów z Chin. Zaproponowaliśmy stronie chińskiej kompleksową usługę
łączącą w sobie obsługę celną, obsługę
terminalową, transport drogowy krajowy
i międzynarodowy – przyznaje Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
Terminal SPEDCONT Łódź to obecnie
jeden z największych tego typu obiektów
w Polsce. Jego doskonałe usytuowanie
w samym centrum kraju umożliwia firmie
sprawną dystrybucję towarów. Spółka zakończyła kolejny etap rozbudowy łódzkiego
terminala polegającego na zwiększeniu
placu składowego o 2,5 ha oraz uruchomieniu kolejnej suwnicy kontenerowej.
Zwiększono także flotę naczep podkontenerowych. Wszystkie te inwestycje mają
wzmocnić jeszcze bardziej potencjał SPEDCONT we współpracy z kontrahentami
z Państwa Środka.

Dachser, globalny operator logistyczny, spodziewa się pracowitej końcówki roku w lotniczym
cargo i w związku z tym uruchomił specjalny rejs
na trasie Frankfurt-Szanghaj-Frankfurt. Dzięki
temu firmy z Polski i innych krajów Europy Środkowej oraz Chin mają zapewnione cotygodniowe
połączenia w obie strony podczas szczytu sezonu w transporcie lotniczym.
Wyczarterowany przez Dachser Boeing 747 to
możliwość przetransportowania około 105 ton
ładunku. W ten sposób Dachser i jego klienci
unikną problemu dostępu do przestrzeni cargo,
który pod koniec roku dotyka branżę lotniczą.
Na takie rozwiązanie operator postawił już drugi
raz z rzędu.
– Spodziewamy się, że tegoroczny szczyt również będzie bardzo odczuwalny. Własny czarter
to dla naszych klientów gwarancja dostępu do
miejsca oraz dotrzymanych terminów. Dzięki
temu rozwiązaniu mają oni możliwość przesłania większej ilości towaru nawet w sytuacji
ograniczonej dostępności przestrzeni ładunkowej na rynku – wyjaśnia Timo Stroh, szef Global
Air Freight w Dachser.
Robert Pastryk, Dyrektor Generalny Dachser
Air & Sea Logistics w Polsce dodaje: Listopad
i grudzień to w transporcie lotniczym szczególnie
pracowity okres. Z jednej strony spada dostępna
przestrzeń cargo ze względu na mniejszą liczbę
lotów pasażerskich, które w innych miesiącach
zabierają część ładunków towarowych. Z kolei
zwiększony popyt na usługi transportowe w tym
okresie to m.in. zasługa światowej koniunktury,
cykli produkcyjnych i sprzedażowych globalnych firm, a także szczytu w handlu związanego
z okresem przedświątecznym.
Polskie firmy, które mają partnerów biznesowych w Chinach, korzystają z rozległej sieci połączeń Dachser i integracji różnych form
transportu przez operatora. Dachser odbiera
towar z dowolnego miejsca w Polsce i transportem drogowym dostarcza przesyłkę do portu
lotniczego w Polsce lub we Frankfurcie. Stamtąd
towar wyrusza drogą lotniczą do Szanghaju,
by następnie zostać przetransportowany na
miejsce przeznaczenia w Chinach. Analogicznie obsługiwany jest import do Polski. Oprócz
tego operator zapewnia kompleksową obsługę
formalności w ramach własnej agencji celnej.

Logistyka kontraktowa
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KN InteriorChain
wspiera renowację
floty easyJet

ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel oraz EasyJet podpisały umowę o wsparcie logistyczne
przy renowacji i modyfikacjach 39
samolotów, które będą odbywały się w pięciu lokalizacjach MRO.
easyJet zdecydowało się na KN
InteriorChain, by utrzymać zaplanowany czas przestoju użytku samolotów, wynikający z renowacji,
na minimalnym poziomie. Jest to
możliwe dzięki wykorzystaniu zintegrowanego rozwiązania łańcucha
dostaw.
Elentinus Margeirsson, Dyrektor Inżynierii Łańcuchów Dostaw i Kontraktów Technicznych w easyJet: „Z sukcesem współpracowaliśmy z Kuehne
+ Nagel przy naszym poprzednim
projekcie renowacji floty. Przy kolejnych 39 samolotach kompleksowość
projektu wzrasta, ponieważ będziemy pracować w 4 europejskich lokalizacjach. KN InteriorChain stanowi
fundament zachowania wymagań
dotyczących minimalnego czasu
przestoju maszyn oraz posiadania
widoczności w ramach całego łańcucha dostaw. Kuehne + Nagel rozumie
te wyzwania.”
“Wprowadzenie KN InteriorChain
jako cyfrowego rozwiązania end-to-end było potwierdzone przez potrzeby rynkowe. Jesteśmy dumni, że
easyJet zdecydowało się kontynuować naszą współpracę polegając
na naszym rozwiązaniu. W odpowiedzi na wzrastającą częstotliwość
renowacji wnętrz, KN InteriorChain
oferuje liniom lotniczym, ośrodkom
MRO i firmom leasingowym, wyjątkowe rozwiązanie, które odpowiada na kompleksowe wymagania
klientów z tej branży”, powiedział
Erik Goedhart, Straszy Wiceprezes
Aerospace w Kuehne + Nagel”.

Modułowe rozwiązanie KN InteriorChain obejmuje zarządzanie
zamówieniami dostawcy, multimodalny transport, magazynowanie,
jak i serwisy o wartości dodanej,
takie jak, tworzenie zestawów, pakowanie, zmiany oraz dyspozycja.
By zapewnić, że materiał do kabiny
samolotu, który jest bardzo istotny dla komfortu pasażerów, jest
zarówno właściwie obsługiwany,
a jednocześnie zgodnie z wymogami, procesy Kuehne + Nagel posiadają certyfikat standardu EN/AS
9100:2016.
Wszelkie zmiany są przeprowadzane przez mechaników, którzy posiadają certyfikację EASA
part-145, podczas gdy większość
aktywności dyspozycyjnych jest
wspieranych przez partnerów
z certyfikatem AFRA. Kontrola
i zarządzanie przepływem materiałów w ramach wszystkich środków transportu i magazynowania
jest zagwarantowana dzięki zintegrowanemu systemowi online
do zamówień, zarządzania cargo
i zarządzania materiałami.
Rozwiązanie jest oparte o globalną sieć aerospace Kuehne + Nagel,
jej nowoczesna infrastruktura IT zapewnia łączność oraz widoczność,
centra kompetencji ze wsparciem
24/7 oraz strukturę AOG Desk.
https://home.kuehne-nagel.com/
Grupa Kuehne + Nagel jest jedną
z największych firm logistycznych
na świecie, swoją ugruntowaną
pozycję na rynku zawdzięcza działalności związanej ze spedycją
morską, lotniczą, drogową, a także
logistyką kontraktową. Skupia się
na zapewnieniu zintegrowanych
informatycznych rozwiązań logistycznych.
Więcej informacji na stronie:
www.kuehne-nagel.com

EKOLOGICZNA TRANSAKCJA
ÔÔEFL, Fot. EFL

Grupa EFL podpisała umowę finansowania 10 ciągników siodłowych IVECO Stralis Natural Power, zasilanych skroplonym
gazem ziemnym LNG. Nabywcą pojazdów jest firma Don Trucking
specjalizująca się w transporcie transgranicznym. W ramach
współpracy z IVECO, EFL od 2013 roku sfinansował aktywa
o wartości ponad 1,6 mld PLN netto.
Wartość pierwszej transzy kontraktu wyniosła ok. 6 mln PLN
netto. Przekazane firmie pojazdy stanowią pierwszą część
kontraktu. Kolejne dostawy
planowane są na 2019 r.
„Współpracujemy z IVECO
od ponad 5 lat. W marcu 2013
roku podpisaliśmy umowę generalną z importerem tej marki
w Polsce, na mocy której EFL
został głównym partnerem finansowym IVECO i otrzymał
wyłączne prawo do reprezentowania IVECO Capital. Dzięki
temu nasi klienci mają możliwość skorzystania z finansowania wszystkich modeli
z oferty tego producenta. Dziś
do naszego portfolio dołączył
jeden z najnowocześniejszych
modeli IVECO Stralis 460 Natural Power, charakteryzujący
się najniższym zużyciem paliwa
w historii tego modelu, najdłuższym okresem międzyprzeglądowym i najniższym TCO (Total
Cost of Ownership) w swojej
klasie” – powiedział Radosław
Woźniak, wiceprezes EFL.
W ramach współpracy z IVECO, EFL od 2013 roku sfinansował łącznie aktywa o wartości
1,6 mld PLN netto, z czego ciągniki siodłowe stanowią wartość ok. 650 mln PLN netto.
Łącznie zostało podpisanych
ponad 10 tys. umów.
„IVECO STRALIS NP to ciągniki
siodłowe i podwozia ciężarowe
skonstruowane jako pojazdy zasilane wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do eksploatacji szosowej głównie w ruchu
długodystansowym oraz w lekkim terenie. Dysponując mocą
460 KM i zasięgiem ponad 1600
km, oferują najlepsze w swojej
klasie osiągi w transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie
paliwa w historii modelu oraz
najdłuższe okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w sta-
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nie osiągnąć do 15% niższe zużycie paliwa przy jednoczesnym
zmniejszeniu emisji cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx)
i dwutlenku węgla (CO2).Bezobsługowy układ oczyszczania
spalin nie wymaga stosowania
AdBlue ani filtra cząstek stałych
(DPF). Ponadto silnik napędzany
gazem ziemnym charakteryzuje się cichą pracą – powiedział
Maciej Ciżyński, Product Manager Pojazdów Ciężkich w IVECO
Poland.

Ciągniki siodłowe IVECO Stralis 460 NP dostarczone zostały
firmie Don Trucking. Holenderskie przedsiębiorstwo dostarcza dużym i średnim firmom
usługi logistyczne oraz wykwalifikowanych kierowców na potrzeby transportu materiałów
na terenie całej Europy.
„Jesteśmy młodym, szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem specjalizującym się
w transporcie transgranicznym.
W naszej działalności wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania i szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko
naturalne oraz otoczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup najnowszego modelu IVECO
Stralis 460 LNG. Dzięki współpracy IVECO z EFL otrzymaliśmy
propozycję finasowania, która
spełniła nasze oczekiwania” – powiedział Dariusz Nawrotek Prezes Zarządu firmy Don Trucking.
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ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE
ÔÔROHLIG SUUS Logistics

Nowa siedziba szczecińskiego
Oddziału firmy ROHLIG SUUS
Logistics mieści się w parku
logistycznym Panattoni Park
Szczecin – Załom. Do obiektu
magazynowo-przeładunkowego przystosowanego do
operacji z zakresu logistyki
kontraktowej przylega nowoczesna powierzchnia biurowa.
Oddział zajmuje się obsługą
kompleksowych łańcuchów
dostaw i doradztwem dla
klientów z Polski Zachodniej
oraz Niemiec i Skandynawii.
Nowy obiekt firmy ROHLIG
SUUS Logistics składa się z nowoczesnego multiklienckiego
magazynu klasy A i zajmuje
powierzchnię 7 tys. m kw. Do
magazynu przylega dwupiętrowa powierzchnia biurowa
o powierzchni 640 m kw.
– W Szczecinie prowadzimy
operacje już od 10 lat i stale
się rozwijamy. Przenieśliśmy
nasze struktury do większego, bardziej nowoczesnego
magazynu, by zwiększyć możliwości operacyjne w zakresie logistyki kontraktowej dla
klientów z regionu Pomorza
Zachodniego, Skandynawii czy
Niemiec. Dodatkowa funkcja
terminala przeładunkowego
przyspiesza handling przesyłek dla systemów dystrybucji
krajowej i międzynarodowej

– mówi Marcin Grzelak, Dyrektor Oddziału ROHLIG SUUS
Logistics w Szczecinie. – Natomiast duży, nowoczesny obiekt
biurowy to miejsce stworzone
z myślą o dynamicznie rosnącym w miarę rozwoju biznesu
zespole spedytorów, którzy koordynują wymianę handlową,
odbywającą się za pośrednictwem transportu morskiego,
drogowego, lotniczego i kolejowego – na cały świat. Rozwijamy tu również dział promowy
– dodaje Marcin Grzelak.
Klientami szczecińskiego oddziału ROHLIG SUUS Logistics są
zarówno duże korporacje, wymagające opracowania skomplikowanego modelu obsługi
łańcucha dostaw wraz z wyma-

gającą integracją systemową,
jak i przedsiębiorstwa z sektora
MŚP, wymagające indywidualnego podejścia i rozwiązań dopasowanych do ich wymagań.
– Na rynku operatorów działających w regionie wyróżnia
nas kompleksowość oferty.
Stawiamy na długoterminową
obsługę całościowych łańcuchów dostaw – od transportu komponentów z Dalekiego Wschodu, przez obsługę
celną, dostawy do fabryk po
dystrybucję gotowych towarów w Polsce lub na świecie.
Za pomocą zaawansowanych
systemów informatycznych,
dajemy klientom możliwość
podglądu statusu przesyłek,
co daje im możliwość analizy
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realizacji założonych celów
biznesowych w czasie rzeczywistym – mówi Artur Malarski,
Dyrektor ds. Produktu Logistyki Kontraktowej ROHLIG SUUS
Logistics. – Również w naszych
magazynach i biurach wdrażamy kolejne innowacyjne rozwiązania technologiczne, m.in.:
inteligentne rękawice skanujące czy karty wyposażone w system ostrzegania i komunikator.
Ich zadaniem jest ułatwienie
i optymalizacja czasu pracy
oraz podniesienie bezpieczeństwa naszych pracowników
– dodaje Artur Malarski.
W nowej siedzibie pracę znalazło 80 osób. Ze
względu na dynamiczny
rozwój biznesu, rekrutacja
zarówno na stanowiska operacyjne jak i magazynowe jest stale otwarta. Oddział objęty jest
programem „Zatrudnienie w 48
godzin”, dedykowanym dla wykwalifikowanych pracowników
fizycznych. Kandydaci otrzymują gwarancję uzyskania informacji zwrotnej w przeciągu
maksymalnie dwóch dni roboczych od nadesłania aplikacji.
Co więcej, wybrani kandydaci
otrzymują ofertę pracy w ciągu
48 godzin od spotkania rekrutacyjnego. Oddział oferuje również programy praktyk i staży
dla studentów we współpracy
z Uniwersytetem Szczecińskim
i Akademią Morską.
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KONIEC OPŁAT ZA NIEZAWINIONE
OPÓŹNIENIE INWESTYCJI
ÔÔAnna Maksymiuk, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Fot. Kancelaria Gardocki i Partnerzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał interesujące i korzystne dla uczciwych użytkowników
wieczystych orzeczenie. W sprawie sporne było, czy termin zagospodarowania nieruchomości
i termin zabudowy może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego z przyczyn od
niego niezależnych. NSA stwierdził, że obliguje to gminę najpierw do rozpoznania wniosku, zanim
dojdzie do wymierzenia dodatkowej opłaty rocznej w wysokości 10% wartości nieruchomości.
Wyrok jest bardzo ciekawy,
ponieważ ukrócił praktykę naliczania przez m.st. Warszawa
opłaty dodatkowej w wysokości
10% wartości nieruchomości
użytkownikom wieczystym,
którzy spóźnili się choćby nieznacznie z terminem rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji.
Sąd Apelacyjny w Warszawie
z kolei wydał w tej samej sprawie wyrok, zgodnie z którym
postanowienie umowy użytkowania wieczystego, zgodnie
z którym gminie przysługuje
uprawnienie do naliczenia
użytkownikowi wieczystemu
kary umownej za przekroczenie ustalonego terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia zabudowy nieruchomości oddanej
w użytkowanie wieczyste, jest
nieważne z mocy prawa (art.
58 § 1 kc).
Dotychczas gmina warszawska – zawierając z użytkownikami wieczystymi aneksy do
umów użytkowania wieczystego zmieniające sposób zago-

spodarowania i użytkowania
nieruchomości – określała
w umowie terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji na
nieruchomościach. Dodatkowo wprowadzała zapis o obowiązku zapłaty kary umownej
przez użytkownika – w razie
niedochowania tych terminów. Wysokość kary umownej
zazwyczaj wynosiła 10% wartości nieruchomości. Zapisy
o karach umownych były wpisywane do umów na żądanie
gminy – pomimo, że w ustawie
o gospodarce nieruchomościami przewidziana jest możliwość
wymierzenia użytkownikowi
wieczystemu w drodze decyzji
administracyjnej dodatkowej
opłaty rocznej za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości w wysokości
10% wartości nieruchomości.
Czyli gmina miała zagwarantowaną w ustawie o gospodarce
nieruchomościami możliwość
naliczenia 10%-procentowej
opłaty dodatkowej za prze-

kroczenie terminów realizacji
inwestycji – ale żądała dodatkowych 10% z tytułu kary
umownej.
W praktyce wyglądało to tak,
że w razie stwierdzenia przez
gminę nawet niewielkiego
przekroczenia któregokolwiek
z terminów (rozpoczęcia lub
zakończenia inwestycji), wzywała użytkownika wieczystego
do zapłaty kary umownej oraz
wydawała decyzję o ustaleniu
dodatkowej opłaty rocznej.
Konsekwencje dla użytkownika
były bardzo poważne, bowiem
za jedno „przewinienie” był karany dwukrotnie:
• w trybie administracyjnym
przez wymierzenie decyzji
administracyjnej o dodatkowej opłacie rocznej,
• w trybie cywilnym przez skierowanie do sądu powszechnego pozwu o zapłatę kary
umownej.
Takie działanie było praktykowane przez gminę wobec warszawskich użytkowni-

ULTIMA RATIO ELEKTRONICZNY SĄD
POLUBOWNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ÔÔRedip

Powstaje pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny dla
przedsiębiorców, ULTIMA RATIO właśnie rozpoczął prowadzenie
symulowanych spraw sądowych. Jego premierę zaplanowano na
kwiecień 2019 r. Wyroki Ultima Ratio mają zapadać w ciągu 21 dni,
czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Twórcami
sądu są spółka Causa Finita SA oraz Stowarzyszenie Notariuszy
RP. Arbitrami sądu są notariusze wybrani przez Stowarzyszenie.
Z siedzibą w Warszawie, Ultima
Ratio będzie rozstrzygał spory
gospodarcze między przedsiębiorcami. Będą one dotyczyć na
przykład niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży czy zlecenia. Każdego roku
w Polsce prowadzi się ponad 300

tysięcy podobnych sprawa. Już
od samego początku działalności ULTIMA RATIO i jego arbitrzy
będą gotowi do rozstrzygania kilku tysięcy spraw miesięcznie. To
znakomite rozwiązanie dla firm
telekomunikacyjnych, banków,
towarzystw ubezpieczeniowych,

firm produkcyjnych, hurtowni,
firm transportowych i kurierskich
czy przedsiębiorstw energetycznych, które współpracują z setkami albo tysiącami klientów bazując na powtarzalnych umowach.
Arbitrami w pierwszym elektronicznym sądzie ULTIMA RATIO są wybrani i przeszkoleni
notariusze ze Stowarzyszenia
Notariuszy RP. Stowarzyszenie
sprawuje kompleksowy nadzór
nad procesem orzeczniczym. Jest
także odpowiedzialne za proces
szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do
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ków wieczystych. Opóźnienia
w realizacji inwestycji są czymś
bardzo często spotykanym, co
przekładało się na postępowanie gminy, która za każde opóźnienie korzystała z powyższych
instrumentów prawnych.
NSA przesądził, że gmina
powinna się odnieść merytorycznie do wniosku o wydłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości – zanim
została wydana decyzja administracyjna o wymierzeniu
dodatkowej opłaty rocznej.
Sąd Apelacyjny w Warszawie
z kolei stwierdził, że nałożenie
opłaty dodatkowej w sytuacji,
gdy nieruchomość została
zabudowana w terminie wyznaczonym w umowie, ma wyłącznie charakter represyjny
i nie zmierza do zapewnienia
realizacji ustawowych celów.

rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4.000
czynnych zawodowo notariuszy.
Bezstronność, wysoka etyka pracy oraz dyscyplina są wpisane
w istotę ich zawodu. Niezależnie
od powyższego, działalność Sądu
będzie monitorowana przez dziesięcioosobową Radę Sądu Polubownego, złożoną z wybitnych
przedstawicieli biznesu, nauki
i praktyki prawa procesowego
w Polsce. Zadaniem Rady będzie
monitoring i opiniowanie każdego potencjalnego przypadku
mogącego nasuwać jakiekolwiek
wątpliwości co do legalności funkcjonowania Ultima Ratio.
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