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Agility w nowej siedzibie

ÔÔ Źródło: Agility Foto: Agility

Spółka Agility, wiodący globalny dostawca zintegrowanych
rozwiązań logistycznych, zmieniła siedzibę warszawskiego oddziału. Nowe biuro mieści się obecnie w kompleksie biurowym
- The Park Warsaw, przy ul. Krakowiaków 32 w Warszawie.
Zmiana podyktowana była dynamicznym rozwojem Agility
w Polsce i zatrudnieniem nowych pracowników.
- Agility Poland zakończyło ubiegły rok 30 proc. wzrostem sprzedaży usług w stosunku do roku 2014. Zmiana siedziby w Warszawie jest kolejnym etapem i potwierdzeniem tak dynamicznego rozwoju. Firma przez cały czas zwiększa grono lokalnych
klientów oraz skutecznie konkuruje w globalnych przetargach
na obsługę światowych koncernów w transportach do i z Polski.
Wszystko to dzięki zaufaniu i zadowoleniu naszych klientów oraz
pracownikom, którzy tworzą zgrany i zmotywowany zespół profesjonalistów. Stale też rozbudowujemy nasze kadry. W planach
mamy kolejne rekrutacje w dziale spedycji lotniczej, morskiej
oraz w dziale sprzedaży – mówi Karolina Gasińska-Byczkowska,
branch manager Agility Logistics Sp. z o.o.
Agility jest obecne w Polsce od 2008 roku. Firma posiada tutaj
dwie placówki, które świadczą usługi spedycyjne i logistyczne.
Biuro we Wrocławiu obsługuje fracht drogowy i rozwija logistykę. Oddział w Warszawie specjalizuje się w usługach spedycji
lotniczej oraz morskiej. Agility wyróżnia się na tle konkurencji
indywidualną obsługą klienta – firma oferuje rozwiązania logistyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, doradza i pomaga w znalezieniu najbardziej optymalnych rozwiązań.

Nowe biuro i szef
w Dolinie Krzemowej
ÔÔ Źródło: Brambles

Brambles, spółka do której należy oferujący
usługę wynajmu palet CHEP, informuje, że
Prasad Srinivasamurthy został nominowany na nowe stanowisko prezesa Brambles
(BXB) Digital. Nowe biuro Brambles powstanie w Dolinie Krzemowej w północnej
Kalifornii. Pan Srinivasamurthy przechodzi
do Brambles z SAP, jednego z najbardziej
znanych na świecie dostawców oprogramowania dla firm, gdzie pełnił dotychczas
funkcję starszego wiceprezesa ds. innowacji dla klientów i internetu przedmiotów.

Obsługuje głównie koncerny międzynarodowe, z takich branż
jak automotive, High-Tech oraz Retail.
Nowa, warszawska siedziba Agility znajduje się w The Park
Warsaw, jednej z najlepiej skomunikowanych i położonych dzielnic Warszawy - na odcinku łączącym Aleje Jerozolimskie z centrami komercyjnymi Mokotowa, w pobliżu Portu Lotniczego im.
F. Chopina. Biurowiec zapewnia nie tylko komfortowe biura, ale
też wysoki standard techniczny - projekt otrzymał końcowy certyfikat BREEAM z oceną Excellent, przyznawany wiodącym budynkom zrównoważonego rozwoju.

Nowy Dyrektor Generalny JLL na świecie
ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL ogłosiła zmiany na najwyższych stanowiskach na świecie i rozdział funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego.
Christian Ulbrich, do tej pory Dyrektor Generalny w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
(EMEA), obejmie funkcję Dyrektora Generalnego
JLL na całym świecie. Będzie nadzorował działania
firmy w obu Amerykach, regionie EMEA oraz rynkach Azji i Pacyfiku.
Prezes JLL– Colin Dyer – będzie nadal pełnił obowiązki na tym stanowisku, koncentrując się na strategicznych działaniach z obszaru nowoczesnych
technologii i polityki w obszarze analiz i zarządzania
danymi oraz nadzorze nad spółką inwestycyjną
w ramach grupy – LaSalle Investment Management, kwestiami finansowymi, HR, prawnymi oraz

marketingowymi. Christian Ulbrich będzie raportował do Colina Dyera.
Funkcję Dyrektora Generalnego w regionie
EMEA obejmie Guy Grainger (dotychczasowy szef
JLL w Wielkiej Brytanii).
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ŻELAZNA OFERTA NA TARGACH W KOLONII

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie i jedyny oferujący profilowane branżowo usługi dla dostawców do marketów typu dom i ogród, zaprezentuje swoje kompleksowe propozycje dla sektora Do-It-Yourself na Międzynarodowych Targach Wyrobów Metalowych – Eisenwaren 2016. Imprezie towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń merytorycznych. Wezmą w nich również udział eksperci Dachser z całej Europy, którzy omówią temat usprawnień łańcucha dostaw dzięki
zastosowaniu kodów kreskowych w standardzie NVE/SSCC. Targi Eisenwaren odbędą się w Kolonii w dniach 6-8 marca br.
- Międzynarodowe Targi Wyrobów Metalowych w Kolonii to jedna z najważniejszych imprez sektora DIY, która gromadzi tysiące
osób z całego świata związanych z tą branżą. Tym samym jest to
dla nas doskonała okazja do śledzenia nowych trendów i nawiązywania kontaktów, a także prezentacji rozwiązań oferowanych
w ramach Dachser DIY Logistics. Mamy ogromne doświadczenie
we współpracy z sieciami typu dom i ogród, bowiem codziennie dostarczamy towary do 18 000 marketów DIY w samej tylko
Europie. Usługi oferowane przez nas pozwalają zarówno większym, jak i mniejszym firmom sprawnie działać na rynkach zagranicznych, bez konieczności posiadania struktur handlowych
w innych krajach - wyjaśnia Juliusz Pakuński, project manager
Dachser DIY-Logistics.
- Jako operator logistyczny bierzemy na siebie odpowiedzialność nie tylko za terminowe dostawy do sieci w całej Europie,
możemy także wyręczyć klienta w obsłudze towarów na terenie
sklepów, ekspozycji produktów na półkach, organizacji zwrotów
czy reklamacji – dodaje Juliusz Pakuński.
W poszczególnych krajach europejskich Dachser współpracuje z profesjonalnymi zespołami merchandiserów, zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę towarów w każdym
markecie: od wyłożenia produktów na półki przez kontrolę jakości i ilości, realizację akcji promocyjnych, wsparcie sprzedaży,
po organizację zwrotów. W rezultacie Dachser przyśpiesza przepływ towarów i skraca czas pojawienia się produktów na półce
marketów z 4,5 dni do 1 dnia, co poprawia ich dostępność dla
ostatecznego klienta i wpływa na wzrost sprzedaży. - W tym roku
zwiedzającym Eisenwaren chcemy przybliżyć korzyści wynikają-

Juliusz Pakuński

ce ze stosowania przez Dachser kodów kreskowych w standardzie NVE/SSCC. Dzięki nim wszystkie transportowane przez nas
opakowania mogą być identyfikowane w dowolnym miejscu na
świecie, a ich skanowanie w poszczególnych platformach przeładunkowych Dachser dostarcza w czasie rzeczywistym aktualnych informacji o statusie przesyłki. Jest to możliwe dzięki wykonywaniu operacji transportowych na jednolitym systemie IT
Dachser w całej Europie. Jednak zalet stosowania kodów NVE/
SSCC jest znacznie więcej – zaznacza Juliusz Pakuński.
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Nowy oddział PEKAES w Opolu
ÔÔ Źródło: PEKAES

Czołowa grupa logistyczna - PEKAES SA, poinformowała o otwarciu nowego oddziału dystrybucyjnego w Opolu o powierzchni magazynowej 1 800
mkw. W ramach dalszej ekspansji w Polsce Spółka uruchomiła kolejny terminal, usytuowany we
wschodniej części Opola. Jego atutem jest doskonała lokalizacja, która pozwala na sprawną obsługę
firm z tego regionu kraju. Znajduje się on w pobliżu
obwodnicy Opola, która łączy się z autostradą A4.
Oddział będzie obsługiwał Klientów z województwa opolskiego, jak i sąsiadujących z nim
miast z terenu województwa śląskiego, takich jak
Lubliniec, Racibórz czy Gliwice.
– Nowy oddział zapewnia więcej możliwości zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych Klientów
PEKAES. Zyskaliśmy dzięki niemu przewagę nad
konkurencją pod względem terminów odbiorów
przesyłek. Możemy zaproponować teraz późniejszą godzinę odbioru, co w wielu przypadkach
będzie dużym ułatwieniem dla naszych Klientów
– powiedział Jerzy Markow, Dyrektor Operacyjny
PEKAES.
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„LADIES FIRST” DLA KOBIET
W LOGISTYCE I PRZEMYŚLE

ÔÔ Źródło: BNP Paribas Real Estate Foto: BNP Paribas Real Estate

W trakcie drugiego spotkania kobiet zarządzających i współpracujących z firmami z sektorów TSL i produkcyjnego zapowiedziano przekształcenie dotychczasowej platformy networkingowej w stowarzyszenie o nazwie „Ladies First”. Autorką koncepcji
projektu jest Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowowych i Logistycznych w BNP Paribas Real
Estate Poland.
Ponad sto kobiet uczestniczyło w zimowej edycji spotkań adresowanych do kobiet zarządzających firmami bezpośrednio i pośrednio związanymi z sektorami logistycznym i produkcyjnym.
Spotkanie pod hasłem „Ladies’ Winter Tea” odbyło się w oryginalnym warszawskim koncepcie La Maison Gourmand, będącym
połączeniem francuskiej restauracji i cukierni.
Podobnie jak podczas premierowego sierpniowego eventu,
dominującym tematem rozmów było zarządzanie karierą i rozwojem osobistym, ale dyskutowano także o znaczeniu networkingu i wzajemnego motywowania się w wyznanczaniu i osiąganiu celów zawodowych i prywatnych. Kluczowym elementem
spotkania było ogłoszenie decyzji o przekształceniu dotychczasowej platformy w struktury stowarzyszenia pod nazwą „Ladies
First”.
„Po pół roku działalności platformy wiem, że oprócz działań
stricte networkingowych - naszych spotkań i rozmów - potrzebne są nam, menadżerkom sformalizowane struktury do przeprowadzenia konkretnych przedsięwzięć. Chcemy stworzyć
warunki do lepszego poznania się, wspólnej nauki i wymiany
doświadczeń. Liczymy, że uda nam się zrealizować projekty, któ-

re wniosą wartość dodaną i przyczynią się do dalszego rozwoju
naszych członkiń i ich biznesów.” – podkreśla Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, pomysłodawczyni i założycielka platformy, Dyrektor
Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Lokomotywy sektora MŚP w Polsce
ÔÔ Źródło: EFL

W I kwartale 2016 roku przedstawiciele polskiego sektora MŚP oceniają warunki do
rozwoju jako umiarkowanie korzystne. Najbardziej pesymistyczne są mikro i małe firmy,
w lepszych nastrojach bieżący rok rozpoczęły
średnie przedsiębiorstwa – wynika z indeksu „Barometr EFL”[1]. Skąd taki wynik? Tylko
18,8% przedstawicieli mikrofirm spodziewa się
wzrostu inwestycji w pierwszych miesiącach
br., podczas gdy wśród średnich podmiotów
odsetek ten jest o 9,8 p.p. wyższy i wynosi
28,6%. Średni przedsiębiorcy są też większymi
optymistami, jeśli chodzi o poziom sprzedaży
– więcej niż co trzeci oczekuje wzrostu jej dynamiki, wśród mikrofirm tylko co piąty.
- Zróżnicowanie ocen sytuacji bardzo często skorelowane jest z wielkością firmy, która
tej oceny dokonuje. Więksi gracze czują się
pewniej na rynku, śmielej planują kolejne inwestycje i w związku z tym mniej obawiają się
przyszłości. Na drugim krańcu mamy mikro
i małych przedsiębiorców, którzy wykazują nieco mniejszą aktywność inwestycyjną i ostrożniej podchodzą do prognoz. Potwierdza to
odczyt pierwszego w tym roku Barometru, jeśli
spojrzymy na subindeksy firm w zależności od
ich wielkości. Optymizm wykazują przedstawiciele największych uczestników sektora MŚP,

natomiast pesymizm rośnie tym bardziej, im
mniejsza jest firma – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL. - Co ciekawe, wynik uzyskany
przez średnie przedsiębiorstwa jest wyższy niż
indeks główny (o 3,2 pkt.), co może oznaczać,
że to właśnie te podmioty w pierwszej części tego roku będą lokomotywą napędzającą
wzrost polskiego sektora MŚP – dodaje Kuczyński.
PESYMIŚCI W MNIEJSZYCH FIRMACH
Subindeks „Barometru EFL”, który informuje
o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu,
w I kwartale 2016 roku był najwyższy wśród
średnich przedsiębiorstw i wyniósł 56,3 pkt.
Mikro i małe firmy gorzej oceniają swoją sytuacją – uzyskany przez nie wynik był taki sam
i wyniósł tylko 52,2 pkt. Odczyt ten wciąż pozostaje ponad progiem ograniczonego rozwoju
(OR[2]) wynoszącym 50 pkt., czyli także mniejsze przedsiębiorstwa widzą w najbliższych
miesiącach szansę na rozwój. Na lepszy wynik
„BarometruEFL” uzyskany przez średnie podmioty miały wpływ przede wszystkim optymistyczne prognozy dotyczące dwóch spośród
czterech badanych obszarów.

VGL Group otwiera
oddział w Olsztynie
ÔÔ Źródło: VGL Group

Czołowy polski operator logistyczny VGL Group
uruchomił w Olsztynie kolejny oddział swojej firmy
oferujący usługi z zakresu transportu drogowego.
Zespół VGL Group w Olsztynie to grupa specjalistów
w dziedzinie spedycji drogowej oferujących w szczególności przewozy krajowe i międzynarodowe na
terenie całej Europy. Zakres usług obejmuje transport całopojazdowy, drobnicowy, ponadgabarytowy oraz transport specjalistyczny w chłodniach i
wywrotkach.
Nowe biura to nie tylko efekt dynamicznego rozwoju firmy, a świadome doskonalenie naszej oferty
w zakresie usług transportowych. Dzięki nim możemy oferować usługi transportu drogowego we
wszystkich kierunkach na terenie Europy. – mówi
Grzegorz Dobkowski, Prezes Zarządu VGL Group.
Oddział w Olsztynie to już 12 lokalizacja VGL Group w Polsce. Łącznie sieć biur obejmuje 15 oddziałów w Polsce i za granicą.
Zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnego oddziału właśnie w Olsztynie ze względu na wysoki potencjał lokalnego rynku województwa warmińsko
– mazurskiego. Pomimo tego, że olsztyńskie biuro
zostało uruchomione dopiero kilka tygodni temu,
to w portfolio klientów tego oddziału już znajdują
się regionalni producenci i dystrybutorzy owoców
i warzyw. – dodaje Grzegorz Dobkowski.
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X FORUM NAUCZYCIELSKIE

ÔÔ Źródło: WIGeoGIS

W dniach 10-11 marca w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się X Forum Nauczycielskie. Jubileuszowa edycja ogólnopolskiego
spotkania nauczycieli zgromadziła ponad 150 dydaktyków zaangażowanych w kształcenie logistyków.
Tegoroczne Forum było przede wszystkim okazją do podsumowania 10 lat szeroko zakrojonej współpracy Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym.
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem integracji i celebrowania
długoletnich relacji, które łączą grono dyrektorów i nauczycieli
z całego kraju.
Drugiego dnia uczestnicy forum odbyli krótką sentymentalną podróż przez minione lata spotkań, wspólnych inicjatyw
i sukcesów. Historia współpracy to m.in. zmiany w podstawie
programowej, podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych
czy projekty unijne, dostarczające nauczycielom innowacyjnych
materiałów i narzędzi do nauki zawodu.
Nie mogło w tym miejscu zabraknąć szczególnych podziękowań dla niestrudzonego eksperta – Zofii Hrychorowicz, Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, która swym wieloletnim wsparciem i zaangażowaniem, kluczowym dla rozwoju
skutecznej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami średnimi
dała wyraz zrozumienia i odpowiedzialności za jakość kształcenia zawodowego.
Każda edycja Forum Nauczycielskiego WSL to kolejny rozwojowy impuls dla nauczycieli. Tym razem w program wydarzenia
aktywnie włączyły się przedsiębiorstwa współpracujące z uczelnią, wcielając w czyn misję uczelni czyli kształcenie praktyczne.
W ten sposób powstała bogata oferta zajęć: warsztaty z zakresu nowoczesnych rozwiązań intralogistycznych, przygotowane
przez Tobiasza Jakubczaka i Pawła Włukę z firmy STILL Polska,

zajęcia dotyczące przewozu ładunków wartościowych, które poprowadził Robert Ignaszewski - ekspert z firmy KUEHNE + NAGEL. Podczas warsztatu PKN EPAL, prowadzonego przez Pawła
Wojciechowskiego, nauczyciele poznali historię drewnianych
palet oraz aktualne zasady zarządzania certyfikowanymi paletami w logistycznym obrocie. O logistycznej obsłudze, skrojonej
na miarę klienta internetowego goście WSL dowiedzieli się od
przedstawicieli firmy H&M Logistics - Moniki Walawender i Bartłomieja Heyduk.

Dachser Złotym Sponsorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej DSV Protect coraz
popularniejsze

ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, jako Złoty Sponsor planuje
zaoferować płatne dwuletnie staże również laureatom VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni
podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się
15 kwietnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
- To bardzo budujące, że co roku konkurs
przyciąga tysiące młodych osób, pasjonujących się właśnie logistyką. Ogromnie cieszy
nas fakt, że możemy wspierać rozwój uzdolnionej i ambitnej młodzieży, która za kilka
lat wkroczy na swoją zawodową ścieżkę i zasili szeregi naszej branży. Chcemy pomóc im
już teraz rozwinąć skrzydła i mamy nadzieję, że część z nich dołączy do naszego programu stażowego, a w przyszłości także do
społeczności pracowników Dachser - mówi
Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser
w Polsce.
Dachser od lat inicjuje i angażuje się w różnorodne programy edukacyjne, mające na
celu podniesienie jakości kształcenia przyszłych logistyków. Od 2014 roku realizuje
wraz z Wyższą Szkołą Logistyki program
pierwszych w Polsce logistycznych studiów
dualnych. Trwająca sześć semestrów nauka

ÔÔ Źródło: DSV

podzielona jest na dwie części – teoretyczną w systemie akademickim oraz praktyczną, obejmującą pracę w firmie logistycznej.
W 2013 roku dzięki współpracy Dachser z Uniwersytetem Łódzkim, uruchomiony został na
tej uczelni kierunek InfoGeoLog: Informatyka
– Geoinformacja – Logistyka. Studia licencjackie prowadzone są w całości w języku angielskim i mają na celu kształcenie specjalistów
zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorstw
produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Firma od kilku lat realizuje także w Polsce autorski program stażowy,
do którego rekrutowani są absolwenci szkół
średnich, chcący związać swoją zawodową
przyszłość z branżą logistyczną. Trwające dwa
lata płatne staże obejmują pracę w różnych
działach Dachser, pozwalając uczestnikom na
dobre poznanie całej organizacji.

Wdrożona z początkiem listopada ubiegłego
roku usługa DSV Protect, zapewniająca dodatkową ochronę podczas transportu drogowego, spotkała się z dużym zainteresowaniem
klientów. O tym, jak rozwija się nowy serwis
operatora opowiada Anna Kowalska-Zientek,
Kierownik Zarządzania Ryzykiem, Bezpieczeństwem i Zgodnością w DSV Road.
DSV Protect to usługa, której celem jest zwiększenie podstawowej ochrony przewożonych
towarów. Jest to serwis o charakterze wartości
dodanej, a klienci DSV Road docenili przede
wszystkim możliwość ponadstandardowego
zabezpieczenia swoich przesyłek w transporcie
międzynarodowym za niewielką kwotę. Dla przypomnienia - DSV Protect, oprócz rozszerzenia
odpowiedzialności DSV Road w ruchu międzynarodowym, zapewnia klientom także dodatkowe
korzyści m.in. usprawnienie procesu reklamacji
oraz przyspieszenie wypłaty rekompensaty.
Po kilku miesiącach funkcjonowania usługi DSV
Protect możemy stwierdzić, iż implementacja
tego produktu była strzałem w dziesiątkę.
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GLOBALNY
CERTYFIKAT

ÔÔ Źródło: DHL Express

DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych, otrzymał po raz kolejny certyfikat idealnego
pracodawcy na świecie. DHL Express jako jedna z ośmiu firm, otrzymała globalny certyfikat Top Employer 2016 i jest jedyną
organizacją, której przyznano ten prestiżowy tytuł na wszystkich kontynentach świata drugi rok z rzędu. „Top Employers Global
Certification” to program organizowany przez Top Employers Institute – organizację, której zadaniem jest uhonorowanie pracodawców tworzących na skalę globalną doskonałe warunki rozwoju własnych pracowników, zarówno w życiu zawodowym,
jak i prywatnym. DHL Express w Polsce uhonorowano tytułem idealnego pracodawcy Top Employer 2016 w ramach globalnego
procesu certyfikacyjnego.
Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express: „Przyznanie DHL Express Globalnego Certyfikatu Top Employer 2016
jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz uznaniem dla
polityki personalnej prowadzonej w DHL Express. Integralną częścią globalnego programu rozwoju DHL Express jest
kształtowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, koncentrującego się na ludziach - na budowaniu zaangażowania, wzmacnianiu kompetencji i przywiązania do organizacji
najbardziej utalentowanych specjalistów w branży międzynarodowych przesyłek ekspresowych. Udział w procesie Globalnej Certyfikacji Top Employer pozwala na zestawienie naszych działań z najlepszymi praktykami HR stosowanymi na
całym świecie, a jednocześnie wskazuje obszary wymagające zespołu HR oraz kadry kierowniczej, jakie podejmują, aby być
udoskonalenia w naszej organizacji. Przyznane DHL Express Pracodawcą Pierwszego Wyboru.”
wyróżnienie jest dowodem uznania dla codziennych starań
REKLAMA
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EURO-AZJATYCKIE JOINT VENTURE

ÔÔ Źródło: HELI Polska Foto: Jungheinrich HELI Industrial Truck Renatl Co. Ltd

W dniu 25 stycznia 2016 firma Jungheinrich AG stała się oficjalnym partnerem Anhui Heli Co. Ltd (producentem sprzedawanego przez nas sprzętu marki Heli), zawierając joint venture
kontrakt w Szanghaj (Chiny). Nazwa spółki joint venture brzmi
Jungheinrich HELI Industrial Truck Renatl (China) Co. Ltd i jej
celem jest rozwój biznesu wynajmu na rynku Chińskim.
Wybór firmy Heli jako partnera firmy Jungheinrich wskazuje
na wysokie uznanie zaawansowania technicznego produktów Heli jak również jego nowoczesnej struktury produkcyjno-innowacyjnej , dzięki któremu paleta produktowa nowo
zawartego joint venture będzie w pełni pokrywała potrzeby
tego najbardziej gigantycznego rynku na świecie.
„Firma Heli wykazuje się pragmatycznym managementem,
który jest motorem sukcesu tej firmy. Join venture pomiędzy naszymi firmami będzie wspaniałą integracją. Będziemy
dążyć do stworzenia największej firmy zajmującej się wynajmem sprzętu transportu bliskiego na Chińskim rynku” zaakcentował w swojej wypowiedzi Hans-Georg-Frey, Prezes Zarządu firmy Jungheinrich.

Kooperacja między Heli a Jungheinrichem to nowe światło
w tunelu kooperacji tych potężnych gigantów. Firma Anhui
Heli to nie tylko producent własnych produktów znanych
szeroko pod nazwą HELI, to również producent komponentów dla takich firm jak NACCO (Yale i Hyster), JCB, Caterpillar.

BADANIE WYDAJNOŚCI

ÔÔ Źródło: ECR Polska Foto: ECR Polska

21 marca 2016 ruszyła druga polska edycja
badania Speed Docking, organizowanego
przez ECR Polska we współpracy z firmą
Caroz. W tym roku do udziału w nim zostały zgłoszone 42 centra dystrybucyjne,
należące do sześciu sieci handlowych, oraz
sześciu producentów i trzech operatorów
logistycznych. Wzrost liczby uczestników
oznacza szerszy zakres tegorocznego
badania i gwarantuje jeszcze pełniejsze
i bardziej miarodajne wyniki. Trwające 10 tygodni badanie zakończy się 29
maja. Równolegle odbywa się ono m. in. w Belgii, Holandii i Luksemburgu.
Speed Docking to badanie mające charakter pozytywnego współzawodnictwa,
polegające na mierzeniu i porównywaniu całkowitego czasu rozładunku ciężarówek w centrach dystrybucji (DC) od momentu przekroczenia bramy do opuszczenia centrum (from gate to gate). Dzięki wprowadzeniu do zarządzania łańcuchem
dostaw elementów grywalizacji, Speed Docking nie tylko realnie poprawia wskaźniki logistyczne, ale również buduje zaangażowanie, ducha rywalizacji i zwiększa
motywację pracowników w centrach dystrybucyjnych.
Celem udziału w badaniu jest wyeliminowanie nieproduktywnego czasu pracy (kierowcy, pracowników magazynu) na etapie rozładunku, a tym samym uelastycznienie i przyspieszenie całego łańcucha dostaw, przez co stanie się on bardziej
zrównoważony.
Każdy z aktywnych zleceniodawców konkursu otrzyma po jego zakończeniu nie
tylko generalny raport z całego badania, lecz także raporty szczegółowe dotyczące
ich firmy, które są podstawą do dyskusji na temat skrócenia czasów rozładunków
oraz optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw. Analiza tych danych pozwala
na konstruowanie wniosków dotyczących wydajności i elastyczności łańcucha
dostaw, promuje najlepsze praktyki oraz wskazuje obszary o dużym potencjale
usprawnień. Atutem badania jest porównanie nie tylko polskich centrów dystrybucyjnych, ale także odniesienie ich wyników do danych europejskich. Więcej
informacji: www.speeddocking.pl

Dwa światy – jedna potrzeba
ÔÔ Źródło: PSML

Brak wzajemnej komunikacji, presja czasu, potrzeba
transparentności i mierzalności – to jedne z wielu
problemów w procesach przetargowych na usługi
komunikacji marketingowej. Do takich wniosków doszli przedstawiciele działów zakupów i agencji marketingowych na spotkaniu zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.
Warsztaty miały charakter otwarty dla obu środowisk
i odbyły się w siedzibie PSML.
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki,
rozpoczęły dialog branżowy dotyczący najlepszych
standardów w zakupach usług marketingowych.
Zakładany jest cykl spotkań strategicznych i edukacyjnych z udziałem przedstawicieli klienta i agencji,
ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów zakupów.
Na wzór innych rynków europejskich, reprezentacja
branży klientów i agencji chce wspólnie pracować
nad ustaleniem najlepszych standardów zakupowych
i przetargowych w kategoriach marketingowych. Mając tym samym na uwadze nie tylko równość i partnerstwo biznesowe stron, ale przed wszystkim najwyższą możliwą efektywność w zakupach w relacji
jakość-cena. Podczas takich spotkań uczestnicy będą
mogli zaznajomić się z różnymi perspektywami i praktykami, dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem oraz
ustalać najbardziej skuteczne metody współpracy.
W ramach dialogu branżowego PSML i SKM SAR
przewidują również warsztaty – bezpłatną i wzajemną edukację przedstawicieli środowisk zakupów
i agencji dotyczącą efektywności w zakupach usług
marketingowych.
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EKOL LOGISTICS OTWIERA SPÓŁKĘ W BUŁGARII

ÔÔ Źródło: Ekol Logistics Foto: Ekol Logistics

Zgodnie z ogłoszonymi w zeszłym roku planami oraz spełniając założenia strategii bycia największą europejską siecią logistyczną, działająca w oparciu o największą flotę własnych środków transportu, w marcu 2016 roku Ekol Logistics otworzył spółkę na
terenie Bułgarii. Jest to dwunasty kraj, w którym Ekol posiada firmę.
„Spółka Ekol Bułgaria będzie świadczyła usługi transportu międzynarodowego oraz krajowego dla przesyłek rożnej wielkości.
W ramach naszego serwisu będziemy więc wykonywać zarówno
transporty całopojazdowe jak i drobnicowe. Usługi magazynowe będą oferowane w składach celnych i w magazynach tranzytowych. Obroty, które planujemy osiągnąć w ciągu najbliższych
dwóch lat to 4 500 000 Euro. Planowany poziom zatrudnienia
pod koniec drugiego roku prowadzenia działalności w Bułgarii
to 20 osób.” - mówi Nikolay Stoyanov, Country Manager, Ekol
Bułgaria.
Spółka Ekol Bułgaria została już zarejestrowana, ale działalność operacyjna rozpocznie się za jeden- dwa miesiące. Biura
i magazyn typu cross-dock o powierzchni blisko 1000m2 znajdują się w pobliżu lotniska w Sofii. Będąc właścicielem 5 statków typu Ro-Ro i wysyłając 80 składów pociągów towarowych
miesięcznie, Ekol pragnie wykorzystać oferowane przez siebie
ekologiczne usługi do wzmocnienia swojej obecności na kontynencie europejskim.
„W dłuższej perspektywie możliwe, iż Ekol Bułgaria będzie
oferować połączenia intermodalne do i z innych krajów europejskich. Następnym krokiem naszego rozwoju, najprawdopodobniej w roku 2017, będzie otwarcie biur w Płowdiwie i w Warnie.
Fakt, że nowa, ambitna firma pojawiła się na rynku bułgarskim
wróży dobrze dla naszego kraju i dla gospodarki” - mówi Nikolay
Stoyanov.

Warto dodać, że Ekol rozpoczął inwestycje w Europie w roku
1996, otwierając spółkę Ekol Niemcy, a następnie kolejne w Rumunii, Włoszech, Francji, Ukrainie, Grecji, oraz Bośni-Hercegowinie. Mając na celu oferowanie coraz lepszej, jakości usług swoim
Klientom, Ekol kontynuował inwestycje i w roku 2013 powstała
spółka Ekol Węgry w jednym z najbardziej strategicznych miejsc
na geopolitycznej mapie Europy. W roku 2014 do sieci transportowej operatora dołączyła spółka Ekol Hiszpania. W roku 2015
Ekol otworzył spółkę w Polsce.

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

www.exide.com

FABRYKA WZMACNIAJĄCA POZYCJĘ LIDERA

ÔÔ Źródło: Camso Foto: Camso

Camso, dawniej Camoplast Solideal, inauguruje swój nowy zakład produkcyjny w Wietnamie, aby osiągnąć pozycję lidera na
azjatyckim rynku Material Handling (opon do wózków widłowych). Camso pokrywa popyt na cały wymagany asortyment segmentu opon do wózków widłowych, dysponując najszerszą gamą tego typu produktów na rynku.
„Ta nowa fabryka zobowiązuje nas do utrzymania pozycji najlepszego partnera dla klientów OEM (produkujących wózki widłowe) oraz rynku wtórnego (aftermarket) na rynku azjatyckim i stanowi inwestycję, której celem jest wzmocnienie naszej pozycji
lidera w segmencie opon Material Handling (opon do wózków
widłowych),” mówi Jean-François Ferland, Wiceprezes i Dyrektor
Działu Material Handling w Camso.
Fabryka, zajmująca powierzchnię 23 000m2, zbudowana została w ciągu 14 miesięcy i jest wyposażona w najlepsze w swej
klasie urządzenia i technologię produkcyjną. Zakład mieści się
w Wietnamsko-Singapurskim Parku Przemysłowym w mieście
Tan Uyen, w prowincji Binh Duong, co stanowi idealną lokalizację umożliwiającą dywersyfikację działalności produkcyjnej
i poprawę konkurencyjności przez Camso. Wietnam, jako piąty
Nowy obiekt Camso w Wietnamie uzupełnia działalność proco do wielkości na świecie kraj w dziedzinie produkcji kauczuku,
zapewnia dostęp do surowców, konkurencyjną siłę roboczą wy- dukcyjną spółki prowadzoną w obiektach w Argentynie, Brazylii,
sokiej jakości oraz sprzyjające środowisko przemysłowo-ekono- Kanadzie, Chinach, na Węgrzech, we Włoszech, Korei Południomiczne dla prowadzenia działalności.
wej, Sri Lance i Stanach Zjednoczonych.

Dachser wspiera Kärcher
w wiosennym szczycie
ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, rozpoczął wzmożony sezon dostaw dla Kärcher związany z wiosennymi porządkami i zapotrzebowaniem na sprzęt czyszczący. W tym czasie Dachser obsługuje nawet trzy razy więcej przesyłek na rzecz Kärcher w porównaniu do
zwykłego dnia w roku. W ramach logistyki kontraktowej Dachser już od ponad 10 lat obsługuje wszystkie kanały sprzedaży firmy Kärcher w Niemczech
zapewniając szeroki zakres usług logistycznych. Należą do nich dostawy na
rzecz klientów indywidualnych i firm, a także just-in-time w specjalnych
oknach czasowych w sklepach typu DIY. Z kolei zamówienia z zagranicy są
realizowane przez sieć frachtu lotniczego i morskiego Dachser.
Kärcher obsługiwany jest przez Dachser przede wszystkim z rozbudowanego w ubiegłym roku niemieckiego centrum logistycznego w Öhringen
koło Heilbronn. Zapewnia ono aktualnie miejsce dla około 19 500 palet,
z czego Kärcher zajmuje dwie trzecie z nich. Stąd wysyłane są głównie urządzenia czyszczące producenta. Magazyn Dachser w Öhringen jest jednak
nie tylko centrum dystrybucyjnym ściśle związanym z produkcją Kärcher
w pobliskim Obersontheim, bowiem i inne zakłady produkcyjne w Europie
przechowują tu swój asortyment. Magazyn opuszcza codziennie średnio do
1300 paczek i 2500 przesyłek.
Dachser z jednakową uwagą traktuje klientów z sektorów B2B i B2C,
jednak każda branża potrzebuje zastosowania różnych rozwiązań. Swoje
specyficzne wymagania mają bowiem urządzenia czyszczące dla dealerów
samochodowych, warsztatów i stacji benzynowych, a jeszcze inne mają innowacyjne produkty dla zarządców nieruchomości i zakładów opieki zdrowotnej, profesjonalny sprzęt dla budownictwa czy technologie czyszczące
dla transportu i logistyki. Dla wszystkich tych branż jednak myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze okienne, zamiatarki oraz produkty do czyszczenia i konserwacji są bestsellerami na wiosnę. W rezultacie zarówno sklepy
z asortymentem dla domów, artykułami spożywczymi czy firmy wysyłkowe,
jak i każdy kto lubi sprzątać i zamawia produkty online bezpośrednio od
producenta, oczekują szybkiego transportu.

Order Finansowy 2015 dla Fast Auto
ÔÔ Źródło: Raiffeisen Leasing

Fast Auto, oferta błyskawicznego finansowania samochodu leasingiem lub pożyczką, została wyróżniona w tegorocznej edycji Orderów Finansowych, przyznawanych przez magazyn Home&Market.
Jeden z flagowych produktów Raiffeisen Leasing, umożliwiający
pozyskanie finansowania w ciągu 24 godzin, nagrodzono w kategorii najlepszy produkt leasingowy.
Oferta Fast Auto umożliwia sfinansowanie samochodu osobowego zarówno w formie leasingu, jak i pożyczki. Przeznaczona jest dla
wszystkich przedsiębiorców – także dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Decyzja o przyznaniu finansowania podejmowana jest w większości w ciągu 24 godzin od złożenia
kompletu dokumentów wymaganych do decyzji.
W Fast Auto klient może w łatwy i prosty sposób sfinansować nowy
samochód osobowy o wartości netto do 280 tys. PLN lub używany
do wartości netto 120 tys. PLN. Wkład własny nie jest wymagany,
a od stałych klientów nie jest wymagane również zabezpieczenie
w postaci weksla. Dokumenty do zawarcia umowy to niezbędne minimum – wniosek klienta i faktura proforma. Nie ma konieczności
przedstawiania formularza PIT ani sprawozdań finansowych.
Podstawową zaletą Fast Auto jest błyskawiczna obsługa procesu
zakupu i finansowania samochodu. Dzięki szybkiej transakcji przedsiębiorcy mogą nabyć samochód niemal tak szybko, jak w przypadku zakupu za gotówkę, dodatkowo czerpiąc korzyści podatkowe
płynące z leasingu. Oferta poszerzona jest także o atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, które doradcy pomagają dopasować do
potrzeb klienta.
Produkt wpisuje się w kierunek rozwoju obrany przez Raiffeisen
Leasing. Firma stawia na szybkie i uproszczone procesy, łatwy dostęp do źródeł finansowania i szybkie decyzje kredytowe. Z uproszczonych procedur można już skorzystać w przypadku finansowania
maszyn i urządzeń oraz sprzętu IT. Eksperci jednak uważają, że szybkość ma największe znaczenie właśnie w przypadku zakupu samochodów osobowych dla firmy.
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USŁUGI DLA LOTOSU

ÔÔ Źródło: Cursor Foto: Cursor

Cursor z Grupy OEX, specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu e-logistyki i wsparcia sprzedaży, rozpoczął realizację projektu
obejmującego kompleksową obsługą logistyczną materiałów marketingowych spółki LOTOS Paliwa. Umowa obejmuje m.in.
magazynowanie i dystrybucję materiałów POS do kilkuset stacji paliw klienta, a także logistykę programu premiowego LOTOS
Navigator.
W ramach usługi Cursor udostępnia klientowi dedykowaną platformę IT do zarządzania materiałami marketingowymi. Umożliwia ona uprawnionym pracownikom LOTOS Paliwa składanie
zamówień na poszczególne produkty, kontrolowanie stanów
magazynowych i asortymentu POSM oraz generowanie raportów. W gestii Cursora znajduje się pełna logistyka materiałów
– od ich magazynowania i obsługi zamówień, przez dystrybucję,
instalację, serwis i utylizację produktów. Spółka zajmuje się także techniczną obsługą platformy.
Nasza oferta jest skierowana do firm, które chcą optymalizować działania związane z logistyką materiałów marketingowych.
Rozwiązanie Cursora pozwala znacznie ograniczyć koszt POSM.
Posiadamy nie tylko know how i wieloletnie doświadczenie, ale
także infrastrukturę pozwalającą nam obsługiwać projekty logistyczne każdej skali – powiedział Artur Wojtaszek, prezes zarządu Cursor SA z Grupy OEX.
Cursor realizuje projekty z zakresu stałej obsługi logistycznej
materiałów marketingowych dla ponad 70 klientów, m.in. dla
czołowych koncernów z branży FMCG, kosmetycznej i farmaceutycznej. Spółka dysponuje jednym z większych w Polsce centrów
magazynowych dedykowanych obsłudze POSM i branży e-commerce. Posiada także własne rozwiązania IT, pozwalające automatyzować procesy logistyczne i zwiększać ich efektywność.

Doradzamy klientom jak optymalizować asortyment materiałów POS i efektywniej nimi dystrybuować. Na wymierne
oszczędności finansowe dla klientów przekłada się także skala
naszej działalności. Korzystne warunki współpracy z naszymi
partnerami zewnętrznymi przekładamy na odbiorców usług
Cursora. W rezultacie nasi klienci oszczędzają m.in. na koszcie
przesyłek kurierskich – dodaje Grzegorz Wroniszewski, dyrektor
zarządzający e-logistyką w Cursor SA.
Umowa Cursora i LOTOS Paliwa obejmuje także obsługę logistyczną programu premiowego klienta. W ramach współpracy
outsourcer odpowiada za magazynowanie i dystrybucję nagród.
Jakość logistyki w przypadku materiałów marketingowych i programów premiowych bezpośrednio przekłada się na wizerunek
i zaufanie klientów. W ramach usługi Cursor zapewnia nie tylko
określone parametry KPI dotyczące m.in. terminów dostaw, ale
także gwarantuje odpowiedni sposób przechowywania i transportu różnego rodzaju materiałów.

AZJATYCKA AKWIZYCJA FM LOGISTIC

ÔÔ Źródło: FM Logistic Foto: Log4.pl

Międzynarodowa grupa FM Logistic objęła większościowe udziały w jednej z największych indyjskich spółek logistycznych Spear Logistics. Od 2009 r. należały one do prywatnego funduszu inwestycyjnego. FM Logistic i Spear Logistics połączą swoje
siły i uzupełniające się kompetencje w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi swoim klientom na tym rynku.
Spółki będą działać w strategicznych sektorach, takich jak e-commerce, telekomunikacja, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, rynek dóbr konsumpcyjnych, przemysł i motoryzacja.
Obie spółki, zajmującą wiodące pozycje na swoich kontynentach, łączy wspólny cel - dążenie do doskonałości w działaniu
i budowania bliskich relacji z klientami. Wysoka rozpoznawalność spółki Spear Logistics, która mieści się w pierwszej piątce
indyjskich firm, w połączeniu z doświadczeniem uznanej międzynarodowej firmy logistycznej zapewnia strategiczny sojusz
na rynku indyjskim.

ZNANA FIRMA INDYJSKA
Założona w 2001 roku spółka Spear Logistics należy do liderów
na indyjskim rynku usług logistycznych, a jej obroty osiągają 18
milionów euro (dane za rok obrachunkowy kończący się w dn. 31
marca 2016). Firma oferuje szeroki wachlarz usług: usługi magazynowe, dystrybucyjne, spedycyjne i transportowe oraz usługi o wysokiej wartości dodanej, takie jak co-packing.
Spear Logistics zatrudnia 1 600 osób i prowadzi 75 magazynów w 23 miastach w 12 indyjskich stanach: Mumbaj (Bombaj),
Nowe Delhi, Pune, Hajdarabad, Ahmadabad, Bengaluru, Ćennaj
(Madras), Nagpur, Kalkuta... Firma dysponuje powierzchnią magazynową 270 tys. m2 i zapewnia usługi transportowe i dystrybucyjne w oparciu o około stu współpracujących z nią przewoźników.

Dzięki wysokim kompetencjom i doświadczeniu swoich pracowników Spear Logistics cieszy się dużym uznaniem. Na swoim koncie ma również liczne nagrody za wysoką jakość świadczonych
usług (trzy wyróżnienia zdobyte w 2015 roku, w tym tytuł „Firma
logistyczna roku” przyznawany przez Indian Institute of Materials
Management).

Chronometr wydarzeń
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WYSOKA JAKOŚĆ PORTFOLIO

ÔÔ Źródło: Goodman Foto: Goodman

Grupa Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, z sukcesem zakończyła I połowę roku finansowego 2016, podpisując umowy najmu niemal 1 mln m2 powierzchni logistycznej w Europie kontynentalnej. Ponad 720 000 m2
powierzchni jest aktualnie w trakcie budowy, z czego budowa 544 000 m2 rozpoczęła się w I półroczu roku finansowego 2016
(tj. przed 31 grudnia 2015 r.).
W samej Europie Środkowo-Wschodniej firma zarządzała 944
000 m2, czyli powierzchnią o 35% większą niż przed rokiem. Największy wpływ na rozwój Goodman w regionie miała Polska,
gdzie portfolio Grupy osiągnęło 702 000 m2. Na pozostałe 242
000 m2 składają się nieruchomości na Węgrzech, w Czechach i na
Słowacji. W I półroczu roku finansowego 2016, w Europie Środkowo-Wschodniej Goodman zawarł umowy najmu 77 000 m2
powierzchni magazynowej.
- Rozwój Grupy Goodman przez ostatnie półrocze w Europie
Środkowo-Wschodniej wpisywał się w trend rosnącego popytu
na najwyższej jakości obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach. Nasze wyniki potwierdzają, że jesteśmy jednym z liderów
rynku oraz posiadamy solidne podstawy, aby dalej umacniać naszą pozycję w regionie - powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor
Regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią. - Z kolei
duża aktywność w zakresie wynajmu już istniejących nieruchomości potwierdza wysoką jakość naszego portfolio, przewagę
elastycznego podejścia do zarządzania nieruchomościami oraz
siłę naszych relacji z klientami.
Goodman rośnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
W ciągu ostatniego półrocza, Goodman zakończył budowę 94
000 m2 powierzchni magazynowej, z czego 79 000 m2 w Polsce.
Pozostałe 15 000 m2 zostało przekazane w Goodman Senec Logistics Centre na Słowacji.
W Polsce Goodman oddał do użytku dwa pierwsze obiekty
w nowym parku Goodman Wrocław IV Logistics Centre o łącznej powierzchni 40 000 m2. W Pomorskim Centrum Logistycznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk, Goodman oddał łącznie 46 800 m2
powierzchni logistycznej. W kolejnych miesiącach Goodman
będzie dalej zwiększał swoje aktywa w zarządzaniu w Polsce
o około 50 000 m2, na co składa się rozbudowa o 17 700 m2 centrum logistycznego dla ILS z Grupy Inter Cars.
Na Węgrzech, Goodman nadal będzie się koncentrował na
rozbudowie portfolio w ramach banku ziemi niedaleko Budapesztu. W centrach logistycznych w Gyál i Üllő, Goodman może
wybudować kolejne 130 000 m2 powierzchni logistycznej.
Goodman Senec Logistics Centre ma z kolei priorytetowe
znaczenie dla Grupy na Słowacji – w centrum tym klienci mogą
objąć jeszcze 77 000 m2. W 2015 r. Goodman systematycznie rozwijał tę inwestycję, a dalsza rozbudowa jest w planach.
ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO POTRZEB KLIENTÓW
W I półroczu roku finansowego 2016, Goodman podpisał umowy na wynajem 62 000 m2 istniejącej powierzchni w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym zakresie Goodman był szczególnie aktywny w Goodman Kraków Airport Logistics Centre, gdzie wynajął
26 000 m2 oraz w Goodman Toruń Logistics Centre, gdzie wynajął
24 600 m2 powierzchni logistycznej.
Goodman utrzymał 100-proc. wskaźnik wynajmu w Czechach
i na Węgrzech, podpisując umowę przedłużenia najmu 7 700 m2
z Bosal w Goodman Kecskemét Logistics Centre.
Dla całego portfolio nieruchomości w regionie Europy kontynentalnej współczynnik wynajętej powierzchni utrzymuje się na
poziomie 98%, zaś wskaźnik utrzymania klientów przekracza 80%.

ŚWIATOWE TRENDY I WYNIKI
Goodman nadal doświadcza wysokiego popytu na budowę
nowoczesnej, wysokiej jakości powierzchni logistycznej w kluczowych lokalizacjach. W I półroczu roku finansowego 2016,
aktywa w zarządzaniu Grupy zwiększyły się do 22,4 mld euro,
co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do końca 2015 roku.
Grupa prowadziła 72 nowe projekty w 11 krajach na całym świecie. W kluczowym dla Grupy portfolio, wskaźnik wynajętej powierzchni utrzymywał się na poziomie 96%.

Bilans
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DAF PODSUMOWUJE 2015 R.

ÔÔ Źródło: CargoNEWS

Udział firmy DAF w polskim rynku ciężkich pojazdów ciężarowych (powyżej 16 t) wzrósł do 18,9% w 2015 roku. „Odnotowaliśmy
wzrost udziału we wszystkich głównych segmentach polskiego rynku” — mówi Renaud Dehillotte, dyrektor zarządzający DAF
Trucks Polska Sp. z o.o. „Nasze pojazdy Euro 6 udowodniły swoją przewagę jakościową i kosztową, co zaowocowało coraz bardziej
dynamicznym procesem wymiany taboru u przewoźników międzynarodowych, napędzając wzrost polskiego rynku”.
Rok 2015 pokazał znacznie bardziej dynamiczny wzrost niż był
prognozowany na początku roku. Ciężki segment (pow. 16t DMC)
wzrósł o 31,6% osiągając 20 236 pierwszych rejestracji nowych
pojazdów ciężarowych (15 373 w 2014). Rejestracje marki DAF
osiągnęły dynamikę większą o 0,8% osiągając 18,9% rynku (18,1%
2014) z wynikiem 3 823 pojazdów (wobec 2 785 w 2014).
Rynek ciężkich ciągników siodłowych wzrósł o 31,9% osiągając 17 005 rejestracji (2014 – 12 890). Firma DAF dostarczyła 3 435
ciągników (2014 – 2 486) osiągając 20,2% udziału (wobec 19,3%
w 2014), czyli osiągając wzrost 38,2%.
Lekki segment pokazał spadek ilości rejestracji o 7,1% z wynikiem 1 893 sztuk (2014 – 2 038). 78 pojazdów marki DAF znalazło
nabywców, co dało wynik 4,1% udziału w rynku.
Rok 2015 okazał się też rokiem obfitującym w rekordy w niemal każdym aspekcie biznesu DAF w Polsce. Sprzedaż kontraktów serwisowych DAF Multisupport osiągnęła rekordową ilość
1 751 sztuk, co stanowi rekordowy udział 44,9%, zwiększając tym
samym portfolio aktywnych kontraktów do rekordowych 2 970.
Wynik 766 sfinansowanych pojazdów jest kolejnym rekordowym
wynikiem w czteroletniej historii działalności Paccar Financial Polska, co przełożyło się na 19,6% udziału w całkowitej sprzedaży DAF
w Polsce. Kolejne rekordy to sprzedaż części na poziomie 38,7 mln

Euro , z czego aż 8,3 mln Euro (21%) przypada na części dostępne
w ramach katalogu TRP. Jest to również efektem dynamicznego
wzrostu ilości punktów sprzedaży, działających pod logiem TRP
do 4, z których aż 3 dysponują warsztatem. Dział After Sales zarejestrował również kilka rekordowych wskaźników, z których najważniejsze to pomoc na drodze w czasie nie dłuższym niż 6 godzin
w 92% przypadkach zgłoszeń do ITS (92,2% w przypadku PTS), co
jest również najlepszym wynikiem wśród wszystkich europejskich
przedstawicielstw DAF.
Od października roku 2015 firma DAF rozpoczęła też akcję masowego szkolenia kierowców w ramach programu DAF EcoDrive+.
W ramach tego programu każdy klient odbierający nowy pojazd
serii CF i XF model roku 2015 u uczestniczących dealerów otrzymał
voucher uprawniający do nieodpłatnego przeszkolenia z ekonomicznej jazdy 1 kierowcy. 437 kierowców zostało przeszkolonych
w ramach programu uczestnicząc w jednym ze 139 zorganizowanych szkoleń i osiągając poprawę wyników zużycia paliwa o 18%,
jednocześnie zwiększając średnią prędkość przejazdu o ponad 1%.
Również sieć dealerska DAF osiągnęła rekordową ilość punktów
serwisowych – 27 – dzięki otwarciu nowego obiektu w Opolu, poprawiając jednocześnie swoją efektywność, co przejawia się rekordowym wskaźnikiem absorbcji w historii działalności DAF w Polsce.

REKLAMA
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POZYTYWNA WYDAJNOŚĆ

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Dla globalnie działającej Grupy Kuehne + Nagel rok 2015 był kolejnym rokiem zakończonym sukcesem. Zwiększona została rentowność osiągając rekordowy poziom. Z powodu silnego kursu franka szwajcarskiego, obroty netto spadły o 4,4% do poziomu
16.731 mln CHF, natomiast zysk brutto pozostał na ubiegłorocznym poziomie. Wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 3,6% do
1.041 mln CHF.
Marża EBIT wyniosła 5,1% i przekroczyła założony cel przed czasem. Zysk za rok poprawił się o 5,4% (w stałych kursach walut
o 12,7%) do 679 milionów CHF. Za rok 2015 Zarząd zaproponuje
na Walnym Zgromadzeniu dywidendę w wysokości 5,00 CHF za
akcję.
Dr Detlef Trefzger, Dyrektor Generalny (CEO) Kuehne + Nagel
International AG: „Jesteśmy dumni, że w trudnych warunkach
udało nam się dodatkowo zwiększyć opłacalność i po raz kolejny
osiągnąć nowy rekordowy wynik. Ta pozytywna wydajność była
napędzana przez skuteczność naszych programów i realizację
inicjatyw strategicznych. Zrozumienie potrzeb klienta i jego
przyszłych wymagań, pozwala nam na innowacyjne rozszerzanie naszej oferty usług zgodnie z oczekiwaniami rynku. Dzięki konwersji) wzrósł z 30,3% do imponujących 33,2%. EBIT wzrósł
temu ustawiamy kierunek dla dalszego sukcesu Grupy.”
o 15,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.
SPEDYCJA MORSKA
W międzynarodowym rynku transportu morskiego charakteryzującego się wysoką zmiennością kursów i słabym wzrostem, Kuehne + Nagel koncentruje się na zyskownym biznesie.
W pierwszej połowie roku doprowadziło to do spadku wolumenu, który następnie został zrekompensowany w drugiej połowie
przez najbardziej dochodowe linie, w tym wewnątrz Azji i Ameryki Północnej. W Europie jego morskie usługi logistyczne wykazywały stagnację, a wyraźne wzrosły wolumenów dotyczyły
handlu do i z Ameryki Północnej i Południowej. W odniesieniu
do specjalistycznych rozwiązań takich jak kontenery chłodnicze i LCL, Kuehne + Nagel zyskała udział w rynku i wzmocniła
swoją pozycję lidera. W sumie firma obsłużyła 3,8 mln TEU – taka
sama ilość jak w poprzednim roku, ale z poprawą rentowności:
Zysk brutto za TEU wzrósł o 5,2%, a marży EBIT (współczynnik

SPEDYCJA LOTNICZA
Na rynku frachtu lotniczego Kuehne + Nagel pomyślnie utrzymywał kurs w odniesieniu do stagnacji i nieznacznie malejącego rynku
globalnego. Spółka zwiększyła swój tonaż o 4,7% do 1.250.000 ton,
tym samym potwierdzając swoją pozycję drugiego największego
światowego spedytora lotniczego. Poprzez skupienie się na rozwiązaniach frachtu lotniczego dla różnych sektorów branżowych,
uzyskano znaczące zwycięstwa biznesowe w obsłudze sektora farmaceutycznego, lotniczego oraz w transporcie produktów łatwo
psujących się. KN FreightNet, innowacyjny portal internetowy, okazał się nowy skutecznym kanałem sprzedaży. Dzięki niemu klienci
na całym świecie mogą otrzymywać oferty na usługi frachtu lotniczego, miejsce rezerwacji w zaledwie kilka minut, a potem śledzić
swoje przesyłki.

WZMOCNIONA PLATFORMA MARKETING AUTOMATION

ÔÔ Źródło: SALESmanago

SALESmanago, platforma Marketing Automation specjalizująca się w rozwiązaniach dla eCommerce i B2C, pozyskała 25 mln zł finansowania od 3TS Capital
Partners. Środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój produktowy oraz
silną ekspansję na terenie Europy. Wcześniej w SALESmanago zainwestował
Rafał Brzoska, założyciel i prezes Grupy Integer.pl
SALESmanago zostało założone w 2011 roku przez Grzegorza Błażewicza i Konrada Pawlusa. Odtąd firma konsekwentnie buduje
pozycję lidera marketing automation w regionie. Zatrudnia ponad 130 osób w biurach w Polsce, USA, UK oraz Indiach, a także
współpracuje z ponad 400 partnerami. Systemu SALESmanago
używa ponad 5000 firm z branż eCommerce, B2C i B2B z ponad
40 krajów.
SALESmanago posiada unikalną technologię umożliwiającą
gromadzenie informacji o zachowaniu klientów na stronach www
i aplikacjach mobilnych oraz ich wykorzystywanie do automatyzacji i personalizacji marketingu we wszystkich kanałach. Obejmują one e-mail marketing, dynamiczne treści na stronie WWW,
media społecznościowe, sieci reklamowe i aplikacje mobilne.

„3TS to kolejny inwestor, który pozwoli SalesManago na dynamiczny rozwój. To przedsiębiorcy, którzy tak jak my lubią nowe
technologie. Inwestycja sfinansuje naszą międzynarodową
ekspansję i pomoże rozwijać ofertę dla B2C i sklepów internetowych. Marketing Automation w Europie, szczególnie w segmencie B2C, znajduje się na początku drogi. Chcemy odegrać
bardzo istotną rolę w budowaniu tego rynku” – mówi Grzegorz
Błażewicz, prezes SALESmanago.
Zbigniew Łapiński z 3TS, który przeprowadzał inwestycję, dodaje: „Jesteśmy pod wrażeniem zespołu, produktu i filozofii SALESmanago. Nie możemy się doczekać wspierania ich w umacnianiu pozycji międzynarodowego lidera rynku”.
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PROGNOZY PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH

ÔÔ Źródło: BZ WBK Foto: Log4.pl

Wymiana handlowa Polski, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, intensyfikuje się nie tylko w promieniu Europy, ale także coraz
dalszych kierunków takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Afryka czy Ameryka Południowa. Nasz kraj stał się też na przestrzeni ostatnich lat zagłębiem produkcyjnym dla wielu zachodnich koncernów, które swoją produkcję dostarczają na wiele różnych
rynków. To oznacza konkretne konsekwencje dla branży transportowej, w tym dla transportu morskiego. – Polskie porty najlepsze lata mają przed sobą. Ich gwiazda ma szansę rozbłysnąć dzięki inwestycjom i rosnącej wymianie handlowej. Spodziewamy
się, że wzrost przeładunków w polskich portach w następnych trzech latach może wynieść średnio ok. 4 proc. rocznie – mówią
eksperci Banku Zachodniego WBK uczestniczący w Transport Week 2016 w Sopocie.
Jak podaje Piotr Bielski, starszy ekonomista Banku Zachodniego WBK, w ciągu ostatnich 10 lat polski eksport liczony w euro
rósł średnio w tempie +9,8 proc. rocznie, zaś import w tempie
+9,5 proc.[1] Równolegle rozwijał się rynek transportu, w tym
transportu morskiego: w ostatnich 8 latach wzrost przeładunków w polskich portach wyniósł średnio 4,2 proc. rocznie. Eksperci Banku Zachodniego WBK spodziewają się kontynuacji tego
trendu. Rok 2015 był świetny dla portu w Gdańsku, gdzie przeładunki (zgodnie z danymi własnymi portu) wzrosły o ponad 11
proc. r/r do prawie 36 mln ton i były rekordowe w całej historii
polskiej gospodarki morskiej. Nieco gorzej w minionym roku
poradził sobie zespół portów Szczecin-Świnoujście (niewielki
spadek o 0,9 proc. do 23,2 mln ton) oraz port w Gdyni (spadek
o 6,2 proc. do 18,2 mln ton).
Spadek przeładunku kontenerów w 2015 r. był spowodowany przede wszystkich mniejszym tranzytem kontenerów przeznaczonych na rynek Rosji. Negatywny był też wpływ słabszego importu z Chin spowodowany niższym wzrostem chińskiej
gospodarki i silną aprecjacją dolara amerykańskiego. – Dalszą
przyszłość transportu morskiego w Polsce oceniamy jednak
optymistycznie. Przede wszystkim prognozowany jest dalszy
wzrost polskiego eksportu i importu oraz dalsza dywersyfikacja
kierunków wymiany handlowej, w tym rozwój współpracy z innymi kontynentami. Przykładowo, jeśli porozumienie handlowe
(TTIP) między Unią Europejską a USA zostanie zawarte, można
spodziewać się wzrostu transportu przez Ocean. Walka o miano lidera przeładunków po stronie europejskiej będzie zażarta,
ale nie widzę przeszkód, aby polskie porty nie mogły o to miano
zawalczyć – mówi Robert Wiński z Banku Zachodniego WBK, Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku.

PRODUKCJA W POLSCE + SPRZEDAŻ NA INNYCH
RYNKACH = WZROST TRANSPORTU
Kraje Europy Centralnej, w tym głównie Polska, są lokalizacją dla firm
produkcyjnych, które zaopatrują w gotowe produkty i komponenty
rynki Europy Zachodniej. W szczególności dotyczy to sektora motoryzacyjnego, produkcji AGD i przetwórstwa żywności. Rozwija się także e-commerce, a rozbudowujące się w naszym kraju magazyny oraz centra
logistyczne w coraz większym stopniu obsługują nie tylko duży rynek
niemiecki czy rynki krajów centralnej i wschodniej Europy, ale także
rynki pozaeuropejskie. Jednocześnie rosnące utrudnienia dla polskich
firm zajmujących się transportem drogowym kontenerów w Zachodniej Europie (np. płaca minimalna w Niemczech i związane z nią trudności administracyjne) przyczyniają się do większego zainteresowania
transportem kontenerów za pośrednictwem polskich portów, które
dalej koleją, transportem drogowym lub transportem multimodalnym,
trafiają do finalnych odbiorców. Co w tym kontekście bardzo ważne,
od początku 2015 zmniejszono bariery administracyjne, które istotnie
ograniczały konkurencyjność importu towarów przez porty w Polsce:
nastąpiło znaczne skrócenie czasu odpraw celnych i granicznych.

PONAD 1 BILION DOLARÓW W 2020R.

ÔÔ Źródło: EFL Foto: Log4.pl

Starzenie się społeczeństw będzie miało znaczący wpływ na wzrost rocznej wartości transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości do poziomu ponad 1 biliona dolarów w 2020 r. Według międzynarodowej firmy doradczej JLL, w 2015 r. w nieruchomości zainwestowano 700 miliardów dolarów na całym świecie. Inwestorzy instytucjonalni (w tym fundusze emerytalne)
aktywnie poszukują nowych form inwestowania.
JLL przewiduje, że roczna wartość transakcji transgranicznych
(typu cross-border) wzrośnie do 500 miliardów dolarów do 2020 r.
(50% udział w całkowitym prognozowanym wolumenie).
David Green-Morgan, Dyrektor Działu Badań Rynków Kapitałowych w JLL, powiedział: “Do roku 2050 liczba osób powyżej 55
roku życia na świecie będzie wyższa niż wielkość całkowitej populacji w 1950. Zmiany demograficzne będą miały wpływ na strategie dotyczące rynku nieruchomości realizowane przez fundusze
inwestycyjne. Przewidujemy również wzrost aktywności kapitału
prywatnego nawet o 500%. Fundusze będą poszukiwały nowych,
ciekawych produktów, o atrakcyjnych stopach kapitalizacji.”
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Inwestycje w nieruchomości przynoszą stały dochód, są atrakcyjne pod względem możliwości dywersyfikacji portfela, charakteryzują się niskim ryzykiem, a także stanowią zabezpieczenie
przed zmianami inflacyjnymi. W ciągu ostatnich 10 lat na rynku
inwestycji w nieruchomości zaobserwowano wiele nowych trendów, które były związane z globalizacją gospodarki. Definicja
produktów inwestycyjnych rozszerzyła się o m.in. obiekty służby zdrowia, domy spokojnej starości, akademiki oraz projekty
mieszkaniowe.
„Przewidujemy, że w sytuacji ograniczonej dostępności „typowych” produktów inwestycyjnych na rynku nieruchomości,
inwestorzy będą poszukiwali nowych form lokowania kapitału.
Będą to różnego rodzaju spółki, fuzje, przejęcia, przedsięwzięcia
joint venture, a także zakupy szpitali, domów opieki czy - w coraz
większej mierze - inwestycje w sektorze mieszkaniowym”, dodał
David Green-Morgan
Niższe stopy kapitalizacji i zmienne stopy zwrotu na rynku zaowocowały wzrostem zainteresowania produktami alternatywnymi. Tylko w Wielkiej Brytanii w 2015 zainwestowano w ‘nietypowe’ nieruchomości 15 miliardów funtów, co stanowiło 25%
wszystkich inwestycji w nieruchomości komercyjne tym kraju
i oznacza znaczny wzrost z poziomu mniej niż 10% w roku 2010.

Agnieszka Kołat, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych
Nieruchomości Handlowych w JLL, powiedziała: „Polska
przyciąga dużych inwestorów instytucjonalnych - fundusze
emerytalne czy ubezpieczeniowe, stawiające na dywersyfikację portfela. Sprzyja nam dobra kondycja gospodarki oraz
wyższe niż w Europie Zachodniej stopy kapitalizacji. 2016
ma szansę zakończyć się mocnym wynikiem pod względem
wartości transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości,
szczególnie biorąc pod uwagę ogłoszoną w marcu transakcję
kupna przez południowoafrykański fundusz Redefine Properties 75% udziałów w spółce Echo Prime Properties - kontrolującej aktywa komercyjne grupy Echo Investment.”
Wartość ubiegłorocznych transakcji sięgnęła w Polsce
4,1 mld euro, co stanowi drugi najlepszy rezultat w historii
rynku. W wyniku dużego zainteresowania inwestorów polskim rynkiem nieruchomości, odnotowano obniżenie stóp
kapitalizacji we wszystkich sektorach, co przełożyło się na
wzrost wartości nieruchomości. „Dostępność produktów
alternatywnych w Polsce jest na razie mocno ograniczona,
aczkolwiek stopniowo rośnie grupa inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w akademiki, szpitale czy
mieszkania na wynajem”, dodaje Agnieszka Kołat.

PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2016 R.

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Według prognoz międzynarodowej firmy doradczej Cushman
& Wakefield wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym
rynku nieruchomości wzrośnie w 2016 r. o 4% do rekordowego
poziomu 1,34 biliona USD. Główne czynniki wzrostu aktywności inwestycyjnej to między innymi nowe źródła kapitału, silny
popyt i łatwy dostęp do finansowania dłużnego.
Firma Cushman & Wakefield przedstawiła dziś swój najnowszy
raport na targach MIPIM zatytułowany Atlas Outlook 2016. Zawiera on analizę trendów inwestycyjnych na światowych rynkach nieruchomości i prognozy na najbliższy rok.
Z zaprezentowanego raportu wynika, że po raz pierwszy od
sześciu lat globalny wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne zmniejszył się w ubiegłym roku o 2% i wyniósł 1,29
biliona USD. Jest to efekt umocnienia się kursu dolara amerykańskiego i spowolnienia aktywności inwestycyjnej w Azji,
zwłaszcza na rynku gruntów inwestycyjnych. Z wyłączeniem
gruntów wartość transakcji inwestycyjnych w ujęciu globalnym wzrosła o 8%. Dotyczy to szczególnie sektora nieruchomości mieszkaniowych wielorodzinnych i hotelowych oraz logistycznych.
Zmiany na rynku walutowym również miały znaczący wpływ,
skłaniając inwestorów do inwestowania w USA i zmniejszając
wzrost obrotów mierzonych w innych walutach. Na przykład
wartość transakcji w skali globalnej w dolarach amerykańskich
spadła o 2%, natomiast w euro wzrosła o 17%. Największe różnice odnotowano w regionie EMEA, gdzie wolumen transakcji
inwestycyjnych w dolarach nie zmienił się, a w euro wzrósł aż
o 23%.
Pomimo spadku aktywności inwestycyjnej w ubiegłym roku,
eksperci firmy Cushman & Wakefield przewidują, że w 2016 r.
wolumeny obrotów wzrosną do rekordowych poziomów.
Carlo Barel di Sant’Albano, dyrektor generalny działu globalne rynki kapitałowe i usługi dla inwestorów, Cushman & Wakefield, powiedział: „Czynniki takie jak sytuacja geopolityczna,

etap cyklu koniunkturalnego, niestabilność i wzrost niepewności skutkują różnicami w podejściu do alokacji aktywów i wyboru najlepszych sposobów inwestowania. Rośnie pula środków
przeznaczanych na inwestycje w nieruchomości, co skutkuje
wzrostem popytu.
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INDEKSY Z PESYMIZMEM W TLE

ÔÔ Źródło: EFL Foto: Log4.pl

Osłabienie koniunktury sygnalizują przedstawiciele aż czterech z sześciu badanych branż – wynika z odczytu subindeksów „Barometru EFL”na I kwartał 2016 roku. Gorsze niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku oceny sytuacji wystawiły firmy handlowe,
produkcyjne, usługowe i transportowe. Jedynym sektorem, który rozpoczął ten rok w lepszych nastrojach niż zakończył ubiegły,
jest HoReCa. Bez zmian pozostają natomiast prognozy branży budowlanej. Warto jednak podkreślić, że wszystkie subindeksy
pozostają ponad progiem ograniczonego rozwoju, co oznacza, że każdy sektor widzi szansę na dalszy wzrost w tym roku.
- Każda branża charakteryzuje się swoją specyfiką, zmaga się
z innymi wyzwaniami, a jej wyniki zależą od różnych elementów. Te okoliczności z pewnością wpływają także na subiektywną ocenę sytuacji przedstawiciela firmy. Mam tutaj na myśli na
przykład czynniki związane z rokiem kalendarzowym. Podczas
gdy handel i produkcja na początku roku, po „szale” świątecznych zakupów, zwalniają, hotele i restauracje rozkręcają się
z uwagi m.in. na zimowe ferie i urlopy
– mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.
– Jednak wartość branżowych subindeksów to również pochodna sytuacji
gospodarczo-politycznej.
Większość
podejmowanych przez rząd decyzji i legislacji ma przełożenie na przedsiębiorców. Z taką sytuacją mamy obecnie do
czynienia w handlu, usługach, głównie
finansowych, oraz branży budowlanej.
Stąd wynikać może większa niepewność
przedsiębiorców i ostrożność w prognozowaniu – dodaje Kuczyński.

REKLAMA

MNIEJ INWESTYCJI W HANDLU
Wśród badanych branż najniższą wartość odnotował subindeks dla handlu
(51,1 pkt.). Co ciekawe, jest to wynik
odwrotny niż przy pomiarze dokonanym w IV kwartale 2015 roku. Wówczas
przedstawiciele tego sektora najlepiej
ze wszystkich badanych oceniali swoją sytuację, a subindeks wynosił aż
62,7 pkt. Oznacza to, że kwartał do kwartału mamy spadek o 11,6 pkt. proc., najwyższy wśród wszystkich branż.
NISKA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
W SEKTORZE HANDLU WYNIKA
PRZEDE WSZYSTKIM Z PESYMIZMU
PRZEDSIĘBIORCÓW
w zakresie planowanych inwestycji.
Różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorców spodziewających się spadku
inwestycji a tymi, którzy optymistycznie oceniają ten obszar, jest wyższa niż
w przypadku pozostałych branż (ratio
-8,6 pkt. proc., podczas gdy w pozostałych branżach wynosi pomiędzy -4,7 do
+2,0 pkt. proc.). Warto podkreślić, że
nastroje w branży handlowej mogą być
związane z planowanymi zmianami legislacyjnymi, w szczególności podatkiem
od sklepów wielkopowierzchniowych,
które mogą koszt ten przenieść na dostawców i hurtowników.
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GOTOWI NA KOLEJNE WYZWANIA

ÔÔ Źródło: PEKAES SA Foto: PEKAES SA

Grupa Kapitałowa PEKAES wypracowała w roku 2015 prawie 21 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 1,5 proc. w porównaniu
z rokiem 2014. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 706 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej był wyższy niż rok
wcześniej o 9,3 proc. i osiągnął poziom 18,5 mln zł. Poprawie uległ również wynik EBITDA (wzrost r/r o 4,5 proc.) oraz pozostałe
wskaźniki rentowności.
Wzrost wyniku EBITDA w 2015 roku o 4,5 proc. do 38,1 mln zł;
Rentowność EBITDA wzrosła r/r o 0,4 pp. do poziomu 5,35 proc.;
20,8 mln zł zysku netto wobec 20,5 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost r/r o 1,5 proc); Wskaźnik rentowności netto jest wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,1 pp. osiągając 2,9 proc.
W raportowanym okresie Grupa wypracowała 706 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 644 mln zł wygenerował
podmiot dominujący w Grupie – Spółka PEKAES SA. Największy
udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 555,49
mln zł. Zysk netto wzrósł z 20,46 mln zł w roku 2014 do 20,78 mln
zł w roku 2015, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł
18,5 mln zł, wobec 16,9 mln zł w roku 2014.
− Celem Grupy PEKAES na 2015 był dalszy wzrost wskaźnika
EBITDA. Dziś z satysfakcją możemy ogłosić, że dzięki doskonaleniu
procesów oraz koncentracji na dalszym intensywnym rozwoju produktu drobnicowego, wypracowaliśmy wskaźnik EBITDA na poziomie 5,35 proc. W mojej ocenie to bardzo dobry wynik – podkreśla
Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES SA.
− Grupa bardzo dynamicznie się rozwija, w kolejnym kroku planujemy podjąć działania akwizycyjne, które z pewnością podniosą
wartość firmy i pozycję Grupy na rynku. Dzięki nowym inwestycjom
w rozwiązania IT oraz w infrastrukturę segmentu usług drobnicowych i intermodalnych znacząco wzmocniliśmy naszą skuteczność
operacyjną i dostępność usług dla naszych Klientów. Jesteśmy
w pełni gotowi na kolejne wyzwania. Będziemy konsekwentnie
realizować założone plany i umacniać status wiodącego operatora
logistycznego w Polsce − dodaje Maciej Bachman z PEKAES SA.

Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami na poziomie 141,8 mln zł, zatem
nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
o 53,0 mln zł.
W 2016 roku PEKAES planuje dalsze inwestycje w rozwój infrastruktury sieci terminali drobnicowych. Ponadto, Grupa jeszcze
w bieżącym roku wdroży innowacyjne, mobilne rozwiązanie IT,
które zapewni Klientom PEKAES nie tylko jeszcze szybszą obsługę, ale także dostęp do informacji o wykonywanej obsłudze
w czasie rzeczywistym.

WYNIKI ZA 2015 ROK I NOWA STRATEGIA

ÔÔ Źródło: OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, publikuje wyniki za 2015 r. Grupa wypracowała 752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł.
Mimo niesprzyjających warunków na rynku węgla i stali i ich oddziaływania na polską gospodarkę, Grupa konsekwentnie kontynuowała
rozwój organiczny oraz poprzez nowe przedsięwzięcia (m.in. dzierżawa nieruchomości na terenie Portu Gdańsk w celu budowy największego w regionie terminala specjalizującego się w obsłudze towarów
agro, tj. zbóż i pasz). Spółka zaiwestowała również w akcje operatora
największego portu w Chorwacji, stając się jego największym branżowym udziałowcem (ok. 21% akcji). Plany rozwoju projektów, w które
OT Logistics zaangażowała się w minionych miesiącach, Spółka zamierza przedstawić w najbliższych tygodniach, w ramach nowej strategii.
W samym IV kw. 2015 r. Grupa zrealizowała przychody w wysokości 198,2 mln zł i osiągnęła zysk netto w wysokości 8,9 mln zł. Wpływ
na wyniki osiągnięte w całym 2015 r. miały czynniki zewnętrzne, takie
jak konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy i związane z tym czasowe
ograniczenie przepływu ładunków drogą kolejową (ok. 2,3 mln zł na
poziomie EBITDA), jak również sytuacja na rynku węgla i stali, która EBITDA o 7,5 mln zł (m.in. koszty związane z reorganizacją i rozwojem
zmniejszyła sprzedaż w ramach działalności portowej. Na wypraco- Grupy i działaniami optymalizacyjnymi).
wane wyniki wpływ miało również wiele pojedynczych zdarzeń jednorazowych, których suma obniżyła ubiegłoroczny zysk na poziomie

Bilans

16

KONKURS TOYOTA LOGISTIC DESIGN COMPETITION

ÔÔ Źródło: Toyota MH Europe Foto: Toyota MH Europe

Jak będzie wyglądał wózek widłowy przyszłości, czy będzie przypominał znane nam konstrukcje? To pytania które na hasło
„wózek przyszłości” automatycznie pojawiają się w głowie, wszyscy dostawcy wózków widłowych pracują nad nowymi konstrukcjami, a firmy jak Toyota MH Europe, ogłaszają konkursy, by zainspirować tematem młodych konstruktorów. Jury Toyota
Material Handling Europe, wybrało zwycięskie propozycje projektów pod tytułem, „Wózki widłowe. Jakich nigdy wcześniej nie
widzieliście”. Zwycięzców ogłoszono podczas konferencji prasowej CeMAT, przyznano nagrody pieniężne, a także możliwość
ubiegania się o staż w Centrum Designu.

Celem Toyota Material Handling Europe, jest dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych, ale zawsze można iść
o krok dalej. Dlatego, druga edycja konkursu na projekt, skupia
się na wózkach widłowych w temacie, „Wózki widłowe. Jakich
nigdy wcześniej nie widzieliście”. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni, o to, by zreorganizować lub zrewolucjonizować wygląd i funkcje w wózkach widłowych. Uczestnicy mieli szansę,
pozostawienia po sobie śladu w przyszłych projektach transportowych i zabrania nagrody pieniężnej do domu.
Tegoroczny konkurs, zyskał czterokrotnie większe zainteresowanie w porównaniu do poprzednich edycji. Organizatorzy
otrzymali 565 rejestracji (w roku 2014 r., odnotowano jedynie
132 rejestracje i ostatecznie 100 zgłoszeń zostało wziętych pod
uwagę.
Zasłużonym zwycięzcą w konkursie design competition jest
projekt Flock, zaprojektowany przez Belgijczyka, Fabiana Breës,
z Uniwersytetu w Antwerpii. Zaprojektował efektywny produkt,
który jest zarówno opłacalny i energooszczędny. Jest to najlepsza koncepcja w opinii jury, ponieważ zapobiega stratom (w znaczeniu japońskim „Muda, tak, by procesy były wydajne).
Zdobywcą drugiego miejsca, został Josef Cerny ze Słowacji,
z projektem o nazwie DLS (Drone Logistic System), z futurystycznym eye catherem, który wyglądem przypomina samochód
sportowy i charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Trzecie miejsce przyznano fińskiemu studentom Antii Laukkanen,
Sami Laiho i Valjami Räisänen. Ich wspólny projekt Toyota KAMU,
pokazuje perfekcyjną harmonię pomiędzy człowiekiem i urządzeniem i bardzo dobrze pasuje do sposobu myślenia Toyoty.

“Pierwsza edycja naszego konkursu design competition,
była doskonałą okazją, do odkrycia młodych talentów projektowych w Europie”, mówi Magnus Oliveira Andersson,
Head of Design. „Osiągnęliśmy sukces, a zainteresowanie
tegorocznym konkursem, wzrosło zarówno w interesie globalnym jak i liczby zarejestrowanych osób. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z wyników, a zwycięzców wybieraliśmy, w oparciu o ciekawe koncepcje i obiecujące projekty”. Andersson
podsumowuje: „Ten konkurs będzie odbywał się regularnie,
co dwa lata, kolejną edycję zaplanowano na 2018 rok”.
Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, otrzymali odpowiednio nagrody pieniężne o wartości: 5000€,
3000€ i €1500€. Oprócz tego, przyznano nagrodę specjalną People’s Award, o wartości 1500€, a przyznana została
w drodze głosowania publicznego. Nagrody zostały przekazane zwycięzcom podczas oficjalnej uroczystości, konferencji prasowej CeMAT, która miała miejsce 24 lutego w
Hanowerze.
Pierwsza edycja konkursu Design Competition, odbyła się
w 2013 roku, pod tytułem: „Wózki do holowania: maszyny
przemysłowe, w potrzebie całkowitej przemiany”. Studenci
i absolwenci z całej Europy zostali zaproszenie do przedstawienia swoich propozycji projektowych. Druga edycja
Design Competition, skupiała się na temacie wózków widłowych. „Wózki widłowe. Jakich nigdy wcześniej nie widzieliście”. Zgłoszenia do kolejnego konkursu Toyota Logistic Design Competition, zostaną otwarte ponownie w 2017
roku.
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TABLETY PANASONIC NA KOLEI

ÔÔ Źródło: Panasonic Foto: NMBS

Belgijska kolej (NMBS) zdecydowała się wdrożyć wzmocnione tablety Panasonic, aby służyły konduktorom jako terminale do
sprzedaży i skanowania biletów. To oznacza, że wraz z końcem 2015 r. w NMBS zakończono proces cyfryzacji, w wyniku którego
zrezygnowano ze sprzedaży w pociągach biletów papierowych, a co za tym idzie z terminali z wbudowanymi drukarkami, które
były ciężkie i awaryjne.
Pierwszą cyfrową transformację belgijskie koleje przeszły już
10 lat temu, wprowadzając narzędzie o nazwie IBIS. Dzięki niemu ponad 2500 konduktorów miało dostęp do danych przesyłanych elektronicznie, a także możliwość sprzedawania i kontrolowania biletów oraz kart miejskich MoBib. Po latach jednak
rozwiązanie przestało spełniać rosnące potrzeby komunikacyjne, a wykorzystywane terminale coraz częściej wymagały napraw i były za ciężkie (1,3 kg), na co uskarżali się pracownicy.
Nowe rozwiązanie NMBS wybrało we współpracy z firmą
PwC, która na podstawie szczegółowych badań wytypowała najważniejsze cechy, jakimi powinny charakteryzować się
nowe terminale. Na pierwszym miejscu postawiono ergonomię, a szczególnie wagę urządzenia. Aby ją ograniczyć zrezygnowano z biletów papierowych, dzięki czemu nowe terminale
nie musiały już mieć zintegrowanej drukarki. Kluczowe okazały się także żywotność baterii, jasność ekranu i odporność na
upadki.
Ostatecznie zdecydowano się na wdrożenie platformy o nazwie ITRIS składającej się z 7-calowego tabletu Panasonic, który pełni funkcję terminalu głównego oraz małego terminalu
służącego do dokonywania płatności i sprawdzania biletów.
Wybrany tablet Toughpad FZ-M1 to wzmocniony model profesjonalny, odporny na upadek do 150 cm, wodę i kurz. Istotną jego zaletą była możliwość przerobienia i dostosowania go
w pełni do potrzeb NMBS. W tym celu tablet został wyposażony
w sloty SAM, technologię zbliżeniową NFC, czytnik kart Smart
Card, opcję wymiany baterii hot-swap (bez przerywania pracy
urządzenia) oraz moduły 4G oraz GSM-R. Co ważne, mimo wielu dodatków waga urządzenia nie przekroczyła 850 g.
Po pomyślnym przejściu testów wśród 250 użytkowników,
rozpoczęto wdrożenie platformy ITRIS, które zakończyło się

wraz z końcem ubiegłego roku. - Załoga pociągu ma teraz
dostęp do informacji na temat połączeń, awarii czy opóźnień
w czasie rzeczywistym i może je natychmiast przekazywać
pasażerom. Mnóstwo informacji jest także dostępnych w trybie offline. Co więcej, cały proces sprawdzania biletów i pobierania płatności przebiega dużo sprawniej, a podróżujący
mogą wykorzystywać między innymi karty płatnicze – mówi
Pascal Rooms, Project Manager w NMBS. – Platforma ITRIS
usprawniła zarówno komunikację wewnętrzną, jak i tę z pasażerami. Zamiast papierowych rozkładów jazdy pracownicy mają aktualne informacje w zasięgu ręki, dzięki szybkiemu połączeniu internetowemu 3G lub 4G. Z dumą możemy
stwierdzić, że dzięki wdrożeniu rozwiązania typu all-in-one,
w obszarze technologii wyznaczamy kierunek innym kolejom w Europie – dodaje Pascal Rooms.

AUTOMATYKA W OSM KALISZ

ÔÔ Kamil Kubicz Foto: Promag

Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz)
wdrożyła na początku tego roku kompleksowy system transportu, paletyzacji, pakowania i składowania produktów. To
obecnie jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań
w całej branży mleczarskiej w Polsce. Za realizację projektu odpowiadała firma PROMAG S.A. – jeden z największych producentów i dostawców wyposażenia magazynowego w Polsce.
Przedsiębiorstwo z Kalisza przeznaczyło na inwestycje w usprawnienie procesów produkcyjno-magazynowych kilkadziesiąt milionów
złotych, z czego ponad połowa pochodziła z dotacji. Inwestycje
objęły obszary: przechowywania surowców, produkcji, pakowania
i magazynu wyrobów gotowych.
- Instalacja systemów transportu pionowego i pozimowego zintegrowanych z robotami zrealizowana w naszej firmie przez PRO- my w tej chwili jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań
MAG S.A. zapewniła nam zdecydowane zwiększenie wydajności w branży – mówi Kazimierz Gęsicki, Prezes Zarządu w Kaliskiej Spółpracy w obszarze paletyzacji i transportu. Natomiast systemy skła- dzielczej Grupie Producentów Mleka.
dowania pozwoliły nam na maksymalne wykorzystanie dostępnej
powierzchni w magazynie. Śmiało mogę powiedzieć, że posiada-
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NOWA JAKOŚĆ KOMPLETACJI
AUTONOMICZNY IGO NEO CX 20

ÔÔ Wojciech Podsiadły Foto: STILL

STILL wprowadza do seryjnej produkcji pojazd autonomiczny iGo neo CX 20. To innowacyjny wózek do kompletacji poziomej,
wykorzystujący niespotykane dotychczas inteligentne rozwiązania. Urządzenie zostało nagrodzone tytułem najlepszego produktu targów LogiMAT 2016 w kategorii „Technika komisjonowania, transportu, podnoszenia i magazynowania“.
Wózek wyposażono w oprogramowanie i czujniki, dzięki którym staje
się on inteligentnym elementem procesów intralogistycznych, znacząco
podnoszącym ich wydajność. System iGo neo sprawia, że pojazd samoczynnie porusza się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się procesów transportowych możliwe
jest dzięki zintegrowanemu z urządzeniem układowi Motion Tracking.
Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi
rozpoznawania otoczenia, iGo neo CX 20 w czasie rzeczywistym analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika
i innych uczestników ruchu.
Bogate wyposażenie sprawia, że wózek skutecznie włącza się w procesy przepływów materiałowych, niezależnie od stopnia ich złożoności
i panujących warunków. Urządzenie przestrzega wszystkich zasad ruchu,
zachowując bezpieczną odległość od innych wózków, pieszych oraz infrastruktury magazynu. Testy wykazały, że zwolnienie operatora z obowiązku kontroli wózka, pozwalające w pełni poświęcić się zadaniom
związanym z kompletacją, pozwala zaoszczędzić około 30% czasu pracy.
iGo neo CX 20 charakteryzuje się przy tym dużą elastycznością działania. W trybie jazdy automatycznej zachowuje dowolnie wybrany przez
użytkownika odstęp. Dzięki opcji „Automation on Demand“, operator

może w każdej chwili przejść na sterowanie ręczne bądź z powrotem uruchomić funkcjonowanie autonomiczne. Tryb pracy zmienia
się przez wciśnięcie jednego przycisku. Wbudowany w urządzenie
ekran, zwany Optical Signal Unit, wyświetla obrazy prezentujące
bieżące ustawienia. Dzięki zastosowaniu intuicyjnych piktogramów,
iGo neo CX 20 jest uniwersalny kulturowo i nie wymaga dodatkowych, złożonych szkoleń obsługowych.
STILL iGo neo CX 20 będzie dostępny od lipca 2016.

REKLAMA
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STABILNE ROZWIĄZANIE SENTE DLA
ZMIENNYCH WARUNKÓW

ÔÔ Źródło: Sente Foto: Fotolia

Firma Polskie Pomidory S.A. należy do grupy Citronex, zajmującej się importem bananów oraz produkcją i dystrybucją pomidorów Kompleks szklarni należący do przedsiębiorstwa zajmuje obecnie 10 hektarów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, firma jest w stanie dostarczać na rynek świeże pomidory malinowe przez cały rok. Spółka od początku zdecydowała
wdrożyć odpowiedni system wspomagający procesy operacyjne w najważniejszych obszarach: Sprzedaż, Logistyka, Finanse
i księgowość.
WYBÓR SYSTEMU
Pomimo że grupa Citronex
ma wdrożone rozwiązanie
informatyczne innego producenta, firma Polskie Pomidory
- za sprawą polecenia zarządu PPO Siechnice - rozważyła
propozycję Sente. PPO Siechnice już od kilku lat pracuje na
systemie Sente, który został
dopasowany ściśle do charakteru działalności firmy. Firma
Polskie Pomidory, stojąc przed
wyborem systemu, zdawała sobie sprawę ze szczególnych wymagań rozwiązań IT
dla rynku spożywczego. Stąd
propozycja Sente spotkała się
z uznaniem zarządu.
SPROSTAĆ WYMAGANIOM
Istotne jest, aby już na początku zdefiniować najważniejsze
potrzeby. Wśród firm z branży przetwórstwa spożywczego największym wyzwaniem jest stała kontrola kosztów i określenie
rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu. Śledzenie rentowności produkcji jest właściwie procesem ciągłym. Skupiając się na
obszarze kontroli kosztów i analizie rentowności, szczególne znaczenie zyskuje odpowiednia obsługa magazynu. Duże znaczenie
ma również prawidłowe ewidencjonowanie surowca. Jak wiadomo owoce pod wpływem ciepła tracą wodę, przez co ich waga
zmienia się od momentu zerwania do chwili wydania z magazynu.
Funkcjonalność systemu generująca dokumenty na odparowanie
- czyli utratę wagi lub ubytek naturalny - musiała być tutaj standardem. Ponadto firmie Polskie Pomidory zależało na ograniczeniu
czasu na wprowadzanie danych do systemu - raz naniesione dane
powinny być dostępne na zamówieniu, dokumencie magazynowym oraz na fakturze. System ma za zadanie również automatycznie księgować dokumenty. Dodatkowo, przy takiej skali produkcji,
kolejnym strategicznym elementem było stworzenie odpowiednich narzędzi do raportowania: możliwość dokładnego wyliczenia
kosztów na poziomie funkcjonalności finansowo-księgowej.
Nieodłącznym elementem procesu magazynowania jest również konieczność śledzenia ruchu towarów. Stanowi to już swoisty wymóg, niezbędny ze względu na spełnienie wskaźników jakościowych i norm bezpieczeństwa produktów żywnościowych.
Ruch towarów jest odzwierciedlany za pomocą obiegu dokumentów magazynowych. Dla firmy Polskie Pomidory jednym z ważniejszych dokumentów był dokument obsługi rezerwacji i blokad
towarów. Wynika to z faktu czasu potrzebnego do wzrostu i dojrzewania pomidorów, dlatego też istotne jest, aby skutecznie blokować przed sprzedaniem towar, na który zostało złożone zamówienie (rezerwacja).

Na efektywną realizację procesów biznesowych w sektorze spożywczym wpływają rozwiązania wspierające takie
obszary, jak kontrola marży, kontrola partii/serii, kontrola
opakowań zwrotnych. System daje możliwość kontrolowania
stanów ilościowych opakowań przekazanych do klientów.
Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych
ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym
naliczeniem kaucji, a także jej rozliczenie. Jest to o tyle istotne, że firma produkuje pomidory na dużą skalę, zaopatrując
m.in. sieć sklepów Biedronka, i obrót opakowaniami stanowi
dużą wartość. To wszystko, czego wymagają normy branżowe i współpraca z wielkimi sieciami handlowymi, oznacza
często konieczność uruchomienia EDI - daje to możliwość
elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami. Dokumenty przesyłane w tym standardzie mogą być
automatycznie importowane do systemów informatycznych
kontrahentów. Wymiana EDI dotyczy faktur, zamówień oraz
awizacji wysyłek.
OWOCNE PLONY Z SENTE
Ciągła zmienność otoczenia, wynikająca m.in. z fluktuacji
cen surowców, kursów walut, czy niepewności plonów, oznacza konieczność podejmowania dynamicznych i trafnych decyzji. W konsekwencji umiejętność szybkiej reakcji na zmiany
bezpośrednio wpływa na pozycję konkurencyjną firmy Polskie Pomidory. Wsparcie ze strony Sente, dostarczającego
oprogramowanie, polega na usprawnianiu procesów i doborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki branży. Trudno sobie wyobrazić, że produkty mające krótką datę
przydatności do spożycia, czekają na magazynie z powodu
usterek systemu. Firma Polskie Pomidory nie miała dylematów z tych związanych, ponieważ stabilność rozwiązań Sente
potwierdza PPO Siechnice.
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TECHNOLOGIA WSPIERAJĄCA PRODUKCJĘ

ÔÔ Źródło: VIVE Group

VIVE Group, lider recyclingu tekstyliów w Polsce i Europie, uroczyście uruchomiła Innowacyjną Technologię Głosowego Sterowania Procesem Sortowania. Nowa inwestycja zaprezentowana została 10 marca 2016 roku w Hali YUUYAO Kieleckiego Parku
Technologicznego, przy ulicy Olszewskiego w Kielcach. Technologia, wspierająca produkcję, wykorzystuje najnowocześniejsze
w Polsce rozwiązanie głosowego sterowania procesem sortowania oraz unikalne w skali światowej rozwiązanie Fibersort.
Dzięki nowej technologii firma będzie mogła jeszcze elastyczniej
dostosować się do oczekiwań i potrzeb rosnącej rzeszy Klientów,
oferując im lepsze i szybsze usługi. Uruchomienie Innowacyjnej
Technologii Głosowego Sterowania Procesem Sortowania VIVE
Group jest kolejnym etapem realizacji strategii firmy zakładającej inwestycje w nowoczesne rozwiązania. Grupa VIVE potwierdza tym samym najwyższy standard jakościowy usług branży
recyklingu tekstyliów na polskim rynku.
Symbolicznego uruchomienia nowej technologii dokonał Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling Pan Bertus Servaas, Dyrektor
Operacyjny VIVE Textile Recycling Pan Mariusz Baran, Zastępca
Prezydenta Miasta Kielce Pan Andrzej Sygut i Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. Uroczystość poprowadził Maciej
Orłoś.
- Spółki Grupy VIVE stale poszukują nowych rozwiązań umożliwiających 100% recycling tekstyliów. Inwestycje w działania
w obszarze badawczo-rozwojowym (R&D) jest jednym z głównych kierunków rozwoju Grupy VIVE. Prowadzimy badania, mające na celu wytwarzanie nowych produktów z przetworzonych
w różnorodnych procesach włókien tekstylnych, poszukujemy
nowych pod względem technologicznym materiałów, które

można wytworzyć z tekstyliów (jak kompozyt, który jest znakomitą alternatywą dla drewna), a także nowych zastosowań dla
tych materiałów. – mówi Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE
Textile Recycling.

MOBILNA DRUKARKA DLA LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: Leitz Icon Foto: Leitz Icon

Idealne narzędzie w każdym magazynie czy biurze, które umożliwi nam drukowanie etykiet dopasowanych do potrzeb danej
chwili. Naklejki (samoprzylepne lub nie) z różnymi szablonami adresowymi, nadrukowanym logo, dowolną grafiką czy zdjęciem, strzałki kierunkowe, taśmy blokujące dostęp i wiele innych – to tylko niektóre możliwości, które posiada aplikacja drukarki mobilnej Leitz Icon. Icon drukuje do 200 etykiet na minutę w dowolnie wybranym przez nas miejscu. W pełni mobilne
urządzenie idealnie nadaje się do pracy „w terenie” – poręczne do zabrania ze sobą, a sterowane m.in. za pomocą smartfona.

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE ZASTOSOWAŃ
Leitz Icon to nie tylko drukarka, ale również specjalna aplikacja
dostosowana do potrzeb użytkownika. Znajdziemy w niej szablony
etykiet adresowych, naklejek z popularnymi ostrzeżeniami czy przydatne cliparty. Aplikacja daje możliwość wgrywania własnych znaków graficznych czy zdjęć, a także projektowania własnych szablonów. Konieczność zmiany etykiet w magazynie, przeklejenie kodów
kreskowych, przepakowanie i nowe oznaczenie paczek, oznaczenie
regałów, wstawienie taśm blokujących dostęp, przeniesienie materiałów z jednego miejsca w inne czy po prostu wydrukowanie tysięcy etykiet w szybkim czasie (200 etykiet na sek.).
MOBILNIE, BEZPRZEWODOWO
Leitz Icon to mała, kompaktowa (21x11x13 cm i 2 kg) drukarka,
którą można podłączyć do wybranego urządzenia zarówno za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo przez WiFi. Leitz Icon pozwala
na szybkie i proste drukowanie wielu rodzajów etykiet: samoprzylepnych papierowych (do wyboru: o gotowych rozmiarach oraz
w formie taśmy z możliwością przycięcia do potrzebnego rozmiaru),
kartonowych (idealnych na identyfikatory, wizytówki, segregatory),
samoprzylepnych plastikowych (odpornych na wodę i promienie
UV, dostępnych w różnych kolorach, stąd idealnych m.in. do oznaczania różnych rodzajów przedmiotów).

Prędkość drukowania wynosi do 200 sztuk etykiet na minutę.
Inteligentna kaseta monitoruje i informuje o rodzaju załadowanej
taśmy oraz poziomie jej zużycia, zapewniając pełną kontrolę nad
ilością etykiet pozostałych do wydrukowania. Co ciekawe zgodnie
z najnowszymi trendami kaseta wykonana została z masy papierowej pochodzącej z recyklingu. Nowoczesny design urządzenia
doceniony został przez międzynarodowe jury, które przyznało mu
prestiżową nagrodę IF Design Award.
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PRZESYŁKI E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS

Sklepy internetowe oferują swoim klientom różne formy dostawy przesyłki. Są one uwarunkowane nie tylko indywidualnymi
preferencjami kupującego ale również wielkością paczki. Rynkowa oferta usług dostawy obejmuje m.in. paczkomaty, serwis
kurierski czy doręczenie za pomocą operatora logistycznego.
Dwie pierwsze opcje łączy niewielki rozmiar oraz ustalona, maksymalna waga przesyłek (do 25 kg w paczkomacie, do 30 - 32
kg w serwisie kurierskim), a odróżnia miejsce realizacji usługi.
Klienci, którzy chcą samodzielnie zdecydować o miejscu i czasie
odbioru przesyłki wybiorą paczkomaty, ponieważ są dostępne
przez całą dobę. Konsumenci którym zależy na bezpośrednim
dostarczeniu przesyłki, zamówią natomiast serwis kurierski.
W przypadku zakupu towarów o dużej rozpiętości gabarytowej,
w tym niespaletyzowanych, wykraczających poza możliwości
paczkomatów i kurierów, warto skorzystać z usług doświadczonego operatora logistycznego.
Dynamiczny rozwój rynku e-commerce, powoduje że klienci
coraz chętniej kupują przez Internet nie tylko drobne produkty, ale również meble ogrodowe, armaturę, czy sprzęt sportowy
typu rowery lub wyposażenie siłowni. W porównaniu do paczek
o standardowych rozmiarach, profesjonalny transport tak nietypowych przesyłek, niesie ze sobą określone wyzwania logistyczne. Rozpoczynając obsługę dostaw produktów o dużej rozpiętości gabarytowej ROHLIG SUUS Logistics przeprowadził specjalne
szkolenia swojej sieci dystrybucyjnej w zakresie nowych zasad
i procedur dostawy, zapewnił odpowiednie wyposażenie oraz
podwójną obsadę kierowców przy szczególnie trudnych transportach.
Zdaniem Teresy Bukalskiej, Project Managera w ROHLIG SUUS
Logistics - nie bez znaczenia pozostają też nowoczesne rozwiązania systemowe, zapewniające pełną informację na temat
rodzaju i dokładnych wymiarów przesyłki. Dostarczone dane
pozwalają szczegółowo zaplanować transport oraz ewentual-

ne zapotrzebowanie na podwójną obsadę kierowców lub inne
usługi dodatkowe.
Wraz z rozwojem rynku e-commerce, konsumenci coraz częściej oczekują od sklepów internetowych usług dodatkowych,
obejmujących wniesienie zakupionego towaru, jego rozpakowanie, czy dostawę w godzinach niestandardowych. W odpowiedzi na wciąż rosnące potrzeby klientów, ROHLIG SUUS Logistics
rozszerzył swoje usługi o tzw. ,,white gloves’’ – czyli pakowanie
przesyłek ze szczególną starannością. Operator zapewnia również usługę awizacji, dzięki której klient otrzymuje mailowo i telefonicznie powiadomienie o nadchodzącej przesyłce, tuż po jej
załadowaniu na samochód dystrybucyjny. Zamawiający może
także uzgodnić z kierowcą dogodną godzinę odbioru towaru,
podczas telefonicznego ustalania terminu dostawy.
Jak podkreśla Teresa Bukalska - klienci e-sklepów stawiają na
szybką i wygodną dostawę, która nie wymaga od nich opuszczania miejsca zamieszkania, ani samodzielnego wniesienia ciężkiego sprzętu. Takie potrzeby pojawią się coraz częściej i kreują
usługi dodatkowe. Są również drogowskazem dla e-sklepów
i operatorów logistycznych, uważnie obserwujących rynek, pod
kątem wdrażania nowych pomysłów. - dodaje przedstawicielka
ROHLIG SUUS.
Oprócz tradycyjnych form dostawy e-commerce, na rynku
pojawiła się również zupełnie nowa propozycja, obejmująca
transport przesyłek za pomocą dronów. Jak dowiadujemy się
z mediów, to bardzo innowacyjne ale na razie ograniczone m.in.
wagą przesyłki (do 2 kg) rozwiązanie. Kto wie, może za kilka lat
drony będą dostarczać przesyłki pod drzwi naszych domów.

JAK USPRAWNIĆ LOGISTYKĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM?

ÔÔ Krzysztof Wieczorek, dyrektor wdrożeń procesów e-logistics w Cursor SA

Polski e-commerce szybko adaptuje trendy pojawiające się na rynku sprzedaży internetowej w Europie Zachodniej czy Stanach
Zjednoczonych. Jednak nasze rodzime e-biznesy wciąż muszą się mierzyć z wieloma barierami utrudniającymi rozwój zakupów
online.
Wśród szeregu trudności, z jakimi borykają się polscy e-przedsiębiorcy, można wymienić zarówno te związane ze stosunkowo
wysokimi opłatami za płatności elektroniczne, co wpływa na
rentowność biznesu, jak i te związane z dostępem do dostosowanego do potrzeb oprogramowania. Mimo ogromnego wyboru rozwiązań informatycznych dla e-sklepów, wciąż trudno
o przyzwoity interfejs do systemu magazynowego czy księgowego. Dostawcy takich aplikacji najczęściej ograniczają się do
udostępnienia API, czyli gotowego „łącznika” strony sklepu, do
którego należy podpiąć inne programy. Z konfiguracją należy
poradzić sobie samodzielnie, co niestety nie zawsze się udaje lub
zostaje wykonane w sposób, który nie zapewnia optymalnego
współdziałania poszczególnych systemów.
W efekcie obniża to marże i mocno ogranicza swobodę e-handlowca w stosowaniu takich bonusów dla kupujących jak
darmowa wysyłka i zwrot, indywidualne i bezpieczne opakowania, gratisy czy akcje lojalizujące. Z drugiej strony infrastruktura
nie pozwala na upowszechnienie takich usług jak „the same day
delivery” czy wysyłka w dniu zamówienia złożonego np. do godziny 17.00.

To jednak logistyka stwarza najwięcej trudności dla prowadzących e-sklepy. Internetowi przedsiębiorcy napotykają problemy praktycznie w każdym elemencie tego łańcucha.
MAGAZYNOWANIE
Prawie każdy, kto często kupuje w sieci, choć raz spotkał
się z zakupem nieistniejącego towaru. Taka sytuacja może
wystąpić na skutek świadomej polityki sprzedawcy („zaoferuję coś fajnego w dobrej cenie, żeby ściągnąć ruch na
stronę. Potem sprzedam klientowi coś innego, twierdząc, że
pożądany produkt właśnie się sprzedał”). Może to być również wynikiem braku rozwiązań systemowych (synchronizacji stanów magazynowych z witryną sklepu) czy też nieodpowiednich warunków przechowywania produktów (towar
fizycznie obecny w magazynie nie nadaje się do sprzedaży).
Dodatkowo nie bez znaczenia jest elastyczność w dostępie
do powierzchni i możliwość obsłużenia sezonowych wzrostów obrotów bez całorocznego angażowania się w najem
dużych powierzchni.
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DEBATA O E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: TCA Foto: TCA

Podczas debaty eksperckiej czołowi gracze rynku e-commerce w Polsce dyskutowali o tematach, które w tym roku rozpalać
będą branżę. Jakie szanse i wyzwania stoją przed polską branżą e-commerce w 2016 roku? Czy i jak podatek obrotowy wpłynie
na kondycję e-sklepów? Jak zmniejszać koszty i zwiększać zyski? Jak duże znaczenie ma logistyka i bezpieczeństwo platform
zakupowych e-commerce? Te tematy zdominowały debatę, która odbyła się 10 marca 2016 roku, w siedzibie Business Link
w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm branży e-commerce
z sektora B2B i B2C: Ilona Weiss - Prezes ABC Data S.A., Marcin Grzymkowski - Prezes Zarządu eobuwie.pl
S.A., Karol Dudij - Członek Zarządu
Unified Factory S.A. oraz Łukasz Kiczma – Członek Zarządu, Ekspert ds.
legislacji krajowej w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Rolę moderatora
pełnił Rafał Irzyński, Główny Analityk
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Organizatorami debaty byli: telewizja inwestorzy.tv S.A., ISBNews,
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Telma Communications Agency. Patronat nad wydarzeniem objęła Izba Gospodarki Elektronicznej oraz Związek ważna w sektorze B2B, jak i B2C. Uczestnicy rozmowy jednogłoPracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a partnerem śnie uznali, że dane Klientów są jednym z najcenniejszych akgłównym była spółka ABC Data S.A.
tywów, dlatego dbałość o procesy bezpieczeństwa jest dla nich
priorytetem. I tak, jak w przypadku lidera dystrybucji IT i sprzętu
BIZNES W CZASACH BRAKU CZASU
elektronicznego, spółki ABC Data czy firmy Eobuwie, standardy
Najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed branżą e-commer- bezpieczeństwa platform zakupowych są bardzo zaawansowace związane są przede wszystkim z automatyzacją procesów ne, tak poziom bezpieczeństwa dostawców i mniejszych firm
oraz szybkim i skutecznym dostosowywaniem się do potrzeb prosperujących na rynku, nie jest już taki pewny. Jak powiedział
rynku, co wiąże się z wprowadzaniem nowych strategii biz- Członek Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, Łukasz Kicznesowych. Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju branży, ma, kolejnym wyzwaniem edukacyjnym, jakie stoi przed Izbą,
utrzymania konkurencyjności i zwiększania rentowności przed- jest właśnie uświadamianie całej branży e-commerce w kwestii
siębiorstw jest stałe wprowadzanie innowacji m.in. poprzez bezpieczeństwa oraz wskazanie jednego modelu biznesowego
spersonalizowaną ofertę, czy też unowocześnianie wyszukiwa- na poziomie bezpieczeństwa w e-commerce. Według Izby Erek. Wyzwaniem dla branży jest też dalsza automatyzacja, która -commerce, ważne jest również usystematyzowanie standardów
zdaniem Karola Dudija ze Spółki Unfied Factory S.A., jest w Polsce dobrych praktyk i stworzenie jednoznacznej identyfikacji opisu
na wysokim poziomie. Dostosowanie się do potrzeb współcze- produktów.
snych klientów jest równie ważne dla firm z sektora B2C. Marcin Grzymkowski, Prezes firmy eobuwie.pl S.A. , za największe PODATEK OBROTOWY CZYLI TEN, KTÓRY… OBRÓCI SIĘ
wyzwania, jakie stoją przed branżą e-commerce w sektorze B2C PRZECIW POLSKIEMU BUDŻETOWI?
uważa dobre produkty w portfolio spółki, jakość obsługi klienW dyskusji nie zabrało również kwestii dotyczącej zmian leta, otwarcie się na nowe rynki, sprofilowaną reklamę i sprawne gislacyjnych. Uczestnicy rozmawiali o wprowadzeniu podatku
zarządzanie logistyką. Generalnie uczestnicy debaty zgodnie obrotowego dla sklepów e-commerce. O ile nie dotyka on w tej
stwierdzili, że dla całej branży e-commerce istotne znaczenie chwili dystrybutorów, to dla pozostałych podmiotów istotne jest
ma usprawnienie procesów dostaw i płatności. Za podstawowe aby objął on bez wyjątku wszystkie firmy z sektora e-commerce.
działanie w tym obszarze uważają szybkość dostawy do klienta Z kolei firmy dostarczające technologii automatyzujących sprzeoraz sprawne i bezpieczne płatności, które stanowią podstawę daż i obsługę klienta, mimo że nie opowiadają się za wprowae-handlu. Według Ilony Weiss, Prezes ABC Data S.A., w całym dzeniem podatku, widzą w nim szansę na wzrost liczby klientów
procesie bardzo ważne jest prawidłowe zarządzanie zapasami, w swoim portfolio. Generalnie zgodnie stwierdzono, że wprowainteligentne zakupy i dostępność towarów, które mają dużą ro- dzenie podatku jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla branży
tację, w magazynie. Ilona Weiss podkreśliła również, jak ważna e-commerce, może bowiem powodować ucieczkę polskiego ejest optymalizacja procesu dostaw. Firmy z branży e-commerce -handlu poza Polskę. Skutkiem tego może być wyprowadzenie
nieustannie pracują nad usprawnieniami w tych obszarach.
wszystkich podatków za granicę, czyli straty dla budżetu zamiast
przychodu.
WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE?
To pierwsza debata organizowana przez Konsorcjum inwePodczas debaty poruszona została również kwestia poziomu storzy.tv, ISBNews, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
bezpieczeństwa firm z branży e-commerce, która jest równie i Telma Communications Agency.
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ZROBOTYZOWANE ŁAŃCUCHY DOSTAW

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Według Grupy Deutsche Post DHL (DPDHL), wiodącej spółki na rynku usług logistycznych i pocztowych, logistyka zbliża się do
momentu, w którym roboty staną się niezbędne w świecie usług logistycznych. Grupa opublikowała najnowszy raport trendów
zatytułowany „Robotics in Logistics”, ujawniający, jaki wpływ na łańcuchy dostaw będzie miało wdrożenie robotów współpracujących z ludźmi. Robotyka może już niedługo zdominować usługi, takie jak odbieranie, pakowanie i transportowanie towarów
w środowisku logistycznym.
Zdaniem Matthiasa Heutgera, starszego wiceprezesa ds. marketingu i innowacji w DHL Customer Solutions & Innovation: - Roboty pracują w wielu sektorach przemysłu, lecz nie miało to dotychczas wpływu na logistykę ze względu na złożoność pracy, tj.
wykonywania szeregu różnych czynności w nieskończenie dużej
liczbie kombinacji, w pobliżu ludzi i w ograniczonej przestrzeni.
Bieżące badania wskazują, że 80 proc. placówek logistycznych
nadal obsługują ludzie. Od niedawna jednak technologie zaczęto dostosowywać do potrzeb związanych z wykorzystaniem elastycznych i tanich robotów, które mogą współpracować z człowiekiem w sektorze usług logistycznych.
ROBOTY STANĄ SIĘ WKRÓTCE STANDARDEM
W MAGAZYNACH NA CAŁYM ŚWIECIE
Wspomniany wyżej raport zwraca uwagę na przyspieszony
rozwój robotów nowej generacji, zdolnych do widzenia, przemieszczania się, reagowania na otaczające je środowisko oraz
wykonywania precyzyjnych czynności w połączeniu z ludźmi.
Proces ten jest stymulowany takimi czynnikami jak natężenie bez komputerów, prawdopodobnie ich dzieci nie będą w stanie
pracy, e-handel, a także kurczące się i starzejące zasoby siły ro- wyobrazić go sobie bez robotów. Opracowanie robotów przeboczej.
mysłowych nowej generacji, zdolnych do pracy z ludźmi i wokół
nich, będzie wymagało olbrzymich nakładów inwestycyjnych na
rozwój technologii tego typu, lecz my w Grupie DPDHL wierzymy, że towary będą wkrótce obsługiwane w łańcuchach dostaw
szybciej i oszczędniej przez roboty i ludzi współpracujących ze
sobą.

W wyniku tego, projekty finansowane przez rządy, inwestorów i kluczowych sprzedawców detalicznych w kilku krajach są
siłą napędową przeprowadzanych na dużą skalę nowych badań, co nie pozostaje bez wpływu na tworzenie robotów spokrewnionych z usługami logistycznymi. Oprócz USA, Chin, Rosji
i Japonii, w tym swoistym „wyścigu robotów” solidną pozycję
zajmuje również Europa. W ramach programu SPARC Komisji Europejskiej, UE zainwestuje 700 mln euro w badania nad robotyką
przemysłową, zaś konsorcjum 180 spółek europejskich ma przekazać dodatkowe 2,1 mld euro do roku 2020.
Clemens Beckman, wiceprezes ds. innowacji i działalności
PeP (Post – eCommerce – Parcel) w Grupie DPDHL stwierdza: Tak samo, jak nasze dzieci nie potrafią wyobrazić sobie świata

WYNIKI PRÓB PRZEPROWADZONYCH NA PROTOTYPACH
ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PODCZAS DNIA ROBOTYKI
(ROBOTICS DAY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ DEUTSCHE
POST DHL
Grupa DPDHL rozpoczęła już testowanie robotów i ich roli
w sektorze usług logistycznych. Próby z użyciem robotów, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań umożliwiających przekształcenie łańcuchów dostaw, przeprowadzono w wyselekcjonowanych magazynach. Tempo postępu technologicznego
wzrasta dzięki najnowszym udoskonaleniom i przełomowym
rozwiązaniom tworzonym niemal z dnia na dzień. Prognoza
dotycząca robotyki przedstawia się niezwykle ekscytująco, cały
świat usług logistycznych będzie zaś czerpał korzyści płynące
z rozwoju tych technologii. Opiniami na temat testów będzie
można podzielić się podczas Dnia Robotyki - imprezy organizowanej w niemieckim Centrum Innowacji DHL, skupiającej czołowe umysły branży automatyki i robotyki przemysłowej. Będzie
to dzień poświęcony dyskusjom nad poziomem zaawansowania
współpracy człowieka z robotem w połączeniu z nowoczesnymi
wystawami wiodących firm w branży robotyki przemysłowej.
Raport „Robotics in Logistic” zawiera opinie i aktualne informacje czołowych naukowców i praktyków na temat robotyki
i został opracowany w ramach Logistics Trend Radar - narzędzia
wykorzystywanego przez DHL do wskazywania oraz podtrzymywania trendów i technologii właściwych dla sektora robotyki.
Raport jest dostępny na stronie www.dhl.com/robots.
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»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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USŁUGA UPS TEMPERATURE TRUE® CRYO

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Firma UPS wprowadza w Europie usługę UPS Temperature True® Cryo, która zapewnia instytucjom medycznym kompleksową
ochronę ich produktów oraz możliwość transportu próbek w środowisku kriogenicznym. Usługa obejmuje śledzenie i interwencję w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z rozwiązaniami UPS służącymi ograniczeniu ryzyka oraz globalną siecią wież
kontrolnych zapewnia pełną widoczność przesyłki na każdym etapie podróży w łańcuchu dostaw.
W rozwiązaniu wykorzystano najnowocześniejsze pojemniki kriogeniczne Cryoport, które pozwalają utrzymywać transportowane lub przechowywane produkty w temperaturze
-150°C przez dziesięć dni przy użyciu ciekłego azotu. Przy
spełnieniu minimalnych wymogów ilościowych transport kriogeniczny można połączyć z usługą UPS Proactive Response®
Secure, która zapewnia zabezpieczenie finansowe przesyłek
wrażliwych na upływ czasu i temperaturę.
„Kiedy produkty wymagające chłodzenia kriogenicznego ruszają w drogę, klienci chcą mieć pewność, że ich przesyłka jest
pod ciągłą opieką, więc wprowadzenie tego rozwiązania na europejskim rynku było następnym, logicznym etapem międzynarodowej ekspansji naszych usług logistycznych dla branży medycznej i biotechnologii — powiedział Jan Denecker, dyrektor
ds. marketingu i strategii medycznej, UPS Europe. — Usługa UPS
Temperature True Cryo łączy innowacyjność opakowań, całodobowe monitorowanie i możliwość interwencji podczas transportu próbek szczególnie wrażliwych na upływ czasu i temperaturę,
używanych w takich dziedzinach, jak inżynieria tkankowa, medycyna regeneracyjna, terapia genowa, badania biofarmaceutyczne i zdrowie reprodukcyjne”.
Wyniki najnowszego badania UPS Pain in the Chain, czyli globalnego sondażu na temat najważniejszych problemów w łańcuchu dostaw w sferze medycznej, pokazuje, że bezpieczeństwo, potencjalne uszkodzenie i psucie się produktów nadal
budzą niepokój wśród osób zarządzających w sektorze medycznym. Nowa usługa UPS Temperature True Cryo w połączeniu
z UPS Proactive Response Secure zapewni ogromne korzyści badaczom, technikom laboratoryjnym i lekarzom, którzy wysyłają
często bezcenne okazy i próbki wymagające chłodzenia kriogenicznego.
Oferta UPS Temperature True® obejmuje usługi przechowywania, transportu i pakowania produktów w temperaturach od

kriogenicznej do pokojowej, przeznaczone specjalnie dla branży medycznej, biotechnologii oraz urządzeń medycznych. Uzupełnieniem tych usług jest szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów oraz międzynarodowa sieć 51 obiektów UPS
dedykowanych sektorowi medycznemu.
Więcej informacji o rozwiązaniach logistycznych UPS
dla sektora medycznego można znaleźć pod adresem
www.ups.com/healthcare.

Usługi dedykowane dla przemysłu
ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie,
stworzył nową centralną jednostkę organizacyjną - Corporate Solutions,
Research & Development. Do jej zadań należy rozwijanie globalnych
rozwiązań logistycznych dedykowanych różnym branżom przemysłowym. Nowa jednostka będzie również integrować działania badawcze
i rozwojowe Dachser w zakresie usług logistycznych, przy ścisłej współpracy z działami Corporate Strategy & Development oraz Corporate IT.
Na czele Corporate Solutions, Research & Development stanął Stefan
Hohm, doświadczony manager Dachser, który przez ostatnie siedem lat
prowadził centrum logistyczne w Hof w Niemczech.
- Staramy się zrozumieć w najdrobniejszych szczegółach skomplikowane wymagania logistyczne różnych branż, opracowywać dostosowane do potrzeb rozwiązania i wdrażać je na całym świecie za pomocą naszych skutecznych, wydajnych i standaryzowanych sieci – mówi Stefan
Hohm, dyrektor Corporate Solutions, Research & Development.
Stefan Hohm wraz z zespołem zajmie się wdrażaniem procesów dostaw na całym świecie sprofilowanych pod kątem klientów z wybranych branż. W zakresie kompetencji nowej jednostki pozostaje stwo-

rzanie nowych, jak
i dalszy rozwój dotychczasowych usług
dodanych,
które
uzupełniają
usługi
transportu i magazynowania w standardowej sieci Dachser.
Stworzone zostaną
także usługi dedykowane poszczególnym
klientom, usługi dodane projektowane
pod konkretne branże oraz usługi premium powiązane z dostawami do
klientów końcowych. Dyrektor Corporate Solutions, Research & Development będzie podlegać bezpośrednio Bernhardowi Simonowi, CEO
Dachser.
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PONADGABARYTOWE WYZWANIE

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

DSV Road systematycznie rozwija działalność związaną z realizacją transportów ponadgabarytowych dla swoich Klientów. Wraz
z nawiązaniem współpracy z firmą Logstor pod koniec ubiegłego roku liczba tego typu wyzwań zdecydowanie wzrośnie w 2016 r.
Logstor jest globalnym dostawcą
i producentem rurociągów dla przemysłu energetycznego. Obie firmy
współpracują ze sobą od wielu lat
w Danii, a od końca ubiegłego roku
DSV Road obsługuje także polski zakład produkcyjny Logstor. Początkowo zakres współpracy obejmował ładunki standardowe na wyłonionych
w wyniku przetargu kierunkach, a następnie dołączyły do niej również ładunki ponadnormatywne w ramach
stałego kontraktu.
Obsługa transportów dla firmy
Logstor to duża odpowiedzialność
i zarazem ogromne wyzwanie. Imponujący jest nie tylko sam ładunek
w postaci 16-metrowych rur, transportowanych pojazdami typu platforma otwarta rozciągana z kłonicami,
ale i cały proces obsługi. Krótki czas
awizacji transportów, dostawy do
odbiorców według ściśle ustalonego harmonogramu oraz konieczność
elastycznej reakcji na dodatkowe zamówienia to tylko niektóre
z zadań, z jakimi mierzymy się na co dzień. Realizując zlecenia
musimy mieć też świadomość, że każde potencjalne spóźnienie
skutkowałoby dodatkowymi kosztami dla klienta wynikającymi
z przestoju dźwigu na rozładunku. Ogromną satysfakcję daje
nam więc świadomość sprawnej obsługi tak wymagającego
klienta, jak Logstor – mówi Mariusz Bala, Kierownik Operacyjny
Działu Spedycji Międzynarodowej w DSV Road.
Pomimo dużego doświadczenia we współpracy z innymi operatorami logistycznymi, dopiero od czasu powierzenia obsługi
naszych transportów w ręce DSV Road możemy powiedzieć, że
nasza praca stała się łatwa. To ogromna przyjemność pracować

z tak kompetentnym zespołem, który dba zarówno, o jakość obsługi, jak i o doskonałą komunikację – mówi Nanda Kornelissen
z holenderskiego oddziału firmy Logstor.
Dzięki współpracy z firmą Logstor liczba realizowanych przez
DSV Road transportów ponadgabarytowych w Polsce zdecydowanie wzrośnie w 2016 roku, co pozwoli umocnić pozycję rynkową operatora w tym segmencie transportowym. DSV Road
współpracuje na co dzień z grupą doskonale wyszkolonych
i zweryfikowanych przez system ISO przewoźników, co pozwala
nie tylko na sprawne realizowanie transportów, ale i na szybkie
rozwiązywanie pojawiających się w drodze problemów.

Sąsiedztwo 17 terminali
ÔÔ Źródło: DB Schenker Foto: DB Schenker

DB Schenker chce poznać opinię osób mieszkających w pobliżu oddziałów
firmy, na temat swoich działań. W ramach badania „Preferowany Sąsiad” firma
prowadzi rozmowy z mieszkańcami oraz zachęca do wypełnienia internetowej
ankiety.
W ankiecie można ocenić m.in. wpływ firmy na mieszkańców, gospodarkę,
czy lokalny rynek pracy. Badanie sprawdza też, czy mieszkańcy słyszeli o projektach DB Schenker skierowanych do społeczności lokalnych. Część pytań dotyczy
tematu bezpieczeństwa na drogach i wpływu firmy na środowisko naturalne.
– Firmy nie działają w próżni, wpływają na swoje otoczenie. Warto wiedzieć, co
myślą o nas sąsiedzi, jak nas postrzegają, jakie są ich sugestie dotyczące naszego działania i potencjalnej współpracy – mówi Beata Konecka, Szef Marketingu
w DB Schenker. – Badanie jest prowadzone wokół 17 terminali DB Schenker
w Polsce. Wyniki pomogą nam w rozwijaniu i doskonaleniu naszych działań i relacji z sąsiadami. Zebrany materiał będzie też cenny z punktu widzenia wolontariatu pracowniczego, pokaże w jakim kierunku powinniśmy dalej rozwijać nasz
program – Czas Pomagania – aby wsparcie, które oferujemy, trafiało do osób
i środowisk, które najbardziej tego potrzebują.

Jakub Michałowski z firmy Deloitte, która współpracuje z DB
Schenker w ramach badania,
zwraca uwagę, że podobnych
inicjatyw jest bardzo mało. – To
jedna z niewielu takich akcji
w Polsce, kierowana w części
do tych samych osób i instytucji.
Firma uzyskuje w tym wypadku
nie tylko informację bieżącą, ale także może analizować wpływ podjętych działań na przestrzeni lat – mówi.
Badanie uwzględnia wywiady z liderami opinii i przedstawicielami lokalnych
instytucji oraz ankietę internetową do mieszkańców. To już jego trzecia edycja,
poprzednia miała miejsce w 2012 r. W porównaniu z badaniem z 2010 r., ankietowani lepiej ocenili wówczas wpływ firmy m.in. na mieszkańców (o 21 %), lokalną gospodarkę (17 %) czy też środowisko naturalne (o 14 %). Wyniki tegorocznej
edycji będą znane na wiosnę br. Link do ankiety: www.preferowanysasiad.pl
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STRATEGIA DEDYKOWANEJ LOGISTYKI KONTRAKTOWEJ

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

Wiodący dostawca usług logistycznych - firma ID Logistics, przedstawia strategię rozwoju w latach 2016-2018 na rynku polskim.
Firma ukierunkowana będzie na wzmocnienie pozycji rynkowej, rozszerzenie zakresu usług o nowe branże, innowacyjność i jakość procesów operacyjnych.
Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla Grupy ID Logistics.
Przyjęta strategia rozwoju na lata 2016-2018 zakłada dalszy
wzrost aktywności i wzmocnienie obecności ID Logistics jako
jednego z liderów dedykowanej logistyki kontraktowej. Utrzymane zostanie dynamiczne tempo rozwoju w zakresie obsługi
sieci handlowych (w tym także specjalistycznych). Natomiast,
działając w oparciu o międzynarodowe doświadczenie i know
how ekspertów Grupy, ID Logistics planuje wejście na rynek
usług logistycznych dla sektora e-commerce, branży odzieżowej, kosmetyków i dóbr luksusowych.
„Podstawowym obszarem działalności ID Logistics pozostanie
dedykowana logistyka kontraktowa, uzupełniona o transport
i usługi o wartości dodanej. Skupimy się na proaktywności, satysfakcji i potrzebach naszych klientów. Stawiamy na innowacyjność. Nadal będziemy testować nowoczesne rozwiązania
techologiczne, sprawdzając ich funkcjonalność i przydatność
w codziennej pracy magazynowej“ powiedział Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics Polska
Jako przykład, jedną z zaplanowanych dużych inwestycji
w najbliższych miesiącach będzie uruchomienie nowego magazynu w pobliżu Bydgoszczy dla sieci sklepów Carrefour.

ID LOGISTICS - INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI
W oparciu o Wartości ID Logistics „Ambicje - Doskonałość Operacyjna – Wsparcie – Przedsiębiorczość“, ID Logistics rozwijać będzie
wewnętrzny system jakości operacyjnej, który opiera się na dwóch
filarach - Wewnętrznym Systemie Jakości CID i certyfikacji IFS Logistics (International Featured Standard).
„CID to innowacyjne podejście do wdrażania systemów jakości,
które odróżnia ID Logistics od innych operatorów logistycznych. Jest
zbiorem dobrych praktyk magazynowych, wypracowanych przez
Grupę ID Logistics w oparciu o potrzeby klientów oraz firmy jako
Operatora Logistycznego, który zapewnia najwyższą jakość usług.
Specyfiką tej certyfikacji jest to, że norma opiera się na naszym wewnętrznym doświadczeniu, ale jest audytowana przez zewnętrzną,
w pełni niezależną firmę“ powiedział Marcin Smoła, Dyrektor Operacyjny ID Logistics Polska.
W lutym 2016 certyfikat CID został przyznany wszystkim magazynom ID Logistics w Polsce. Tym samym Polska została pierwszym
krajem, poza Francją, która z sukcesem przeprowadziła kompleksowy proces certyfikacji. W przypadku IFS Logistics w 2015 roku proces
certyfikacji objął cztery z siedmiu magazynów, zarządzanych przez
ID Logistics. Docelowo obejmie on wszystkie magazyny, bez względu na profil działalności klienta.

„ZIELONA” USŁUGA DHL

ÔÔ Źródło: DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding, specjalista frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład Deutsche Post DHL Group, jest pierwszym
spedytorem w branży, który uruchomił nową zieloną usługę. Pozwala ona klientom wybrać usługę frachtu morkiego z obniżonym poziomem emisji CO2.
Już dostępna, nowa usługa Green Danmar - oferowana przez
Danmar Lines NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
- pozwala klientom wybrać przewoźnika, który emituje o 5 proc.
mniej dwutelenku węgla niż średnia w branży. Ponadto, klient
może zdecydować się na opcję połączenia tej usługi z rozwiązaniem kompensującym DHL i transportować swoją przesyłkę
w sposób wolny od emisji dwutlenku węgla. Ekologicznie świadomi klienci mają teraz możliwość dalszej poprawy efektywności przewozów oceanicznych, a więc są o jeden krok bliżej do
realizacji swoich celów redukcji emisji CO2.

„Widzimy coraz więcej klientów wyrażających zainteresowanie minimalizacją emisji dwutlenku węgla w trakcie transportu
swoich przesyłek” - powiedział Dominique von Orelli, Senior Vice
President, Product & FCL Product & Capacity DHL Global Forwarding. „Wdrażając Green Danmar Service jesteśmy pierwszą
firmą spedycyjną oferującą klientom zielone usługi na przesyłki
frachtu morskiego, które mogą być dostosowane specjalnie do
potrzeb ich łańcucha dostaw.”
Nowo uruchomiona zielona usługa może być opcjonalnie
wybierana przez klientów korzystających z produktu DHL Oce-
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an Direct FCL (Full Container Load). Poprzez dokładny proces zarządzania, istnieje bowiem możliwość identyfikacji
tych przewoźników, którzy nie spełniaja naszych warunków
i przekraczają 5 proc. emisji dwutlenku węgla (g CO2/TEU
km) powyżej akceptowalnej średniej w branży.
Dzięki wiedzy eksperckiej DHL Global Forwarding na temat
działania przewoźników, dostępności miejsca i poziomu stawek operatora, klienci zyskują szereg dodatkowych korzyści.
Otrzymują oni regularne raporty, mają wgląd do wszelkich
certyfikatów, które łatwo mogą uwzględnić w ich własnych
raporatch CSR.

Od 2007 roku DHL Global Forwarding zmniejszył emisję dwutlenku węgla we frachcie morskim o ponad 40 proc. Jest to wynik postępu technologicznego w przemyśle, m.in. wprowadzenie większych
i bardziej wydajnych statków oceanicznych, a z drugiej strony podejścia do zarządzania i metod wyboru podwykonawców DHL GF.
Ocena przewoźników GoGreen - efektywność przewoźników
partnerskich opiera się na podstawie czterech kryteriów: współpraca, niskoemisyjność CO2, przejrzystość działań i zaangażowanie.
Nowy system oceny został wprowadzony w grudniu 2015 roku,
zapewniając partnerom frachtu morskiego DHL Global Forwarding
certyfikaty wydajności GoGreen.

WYTRZYMAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW –
KLUCZOWE PRZESŁANIE RAPORTU DHL

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

Budowanie wytrzymałości w ramach „bycia przygotowanym na każdą ewentualność „ jest nie tylko najlepszą metodą obrony
przed zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Firmy globalne, które prawidłowo zastosują tę strategię, mogą zapobiec wielomilionowym stratom i cieszyć się przewagą konkurencyjną w całej organizacji. Jest to jeden z kluczowych wniosków przedstawionych
w najnowszym raporcie DHL „InsightOn” poświęconym zarządzaniu ryzykiem i wytrzymałości łańcucha dostaw.
Łańcuch dostaw stał się niezamierzoną konsekwencją dwóch
najistotniejszych trendów ostatnich dziesięcioleci: globalizacji
i produkcji oszczędnej. Raport ujawnia, że w 2015 roku 74% ankietowanych firm doświadczyło zakłóceń w łańcuchu dostaw na
skutek konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, katastrofalnych pożarów w chińskim porcie Tiencin, akcji protestacyjnych
w portach amerykańskich oraz katastrof o zasięgu globalnym,
które uczyniły rok 2015 rokiem trudnym dla globalnych łańcuchów dostaw. Średnia wartość strat spowodowanych przez zakłócenia w łańcuchach dostaw w latach 2000 – 2010 wyniosła
115 mld dolarów w skali roku, osiągając poziom 380 mld dolarów w roku 2011. Prognozuje się, że w roku 2015 koszt ten
ma być jeszcze większy. Straty sprzedawców z tytułu opóźnień
w funkcjonowaniu portów amerykańskich szacuje się obecnie
na 7 miliardów dolarów.
- Nowoczesna gospodarka funkcjonuje w oparciu o globalne łańcuchy dostaw, lecz coraz większe odległości i skojarzone
z tym utrudnienia pociągają za sobą nowe rodzaje zagrożeń, począwszy od klęsk żywiołowych (bądź wywołanych przez człowieka), poprzez zmiany klimatyczne, czynniki społeczno-polityczne
i ekonomiczne, a na wojnach, strajkach i przestępczości kończąc.
Każda firma działająca w oparciu o skomplikowane łańcuchy
dostaw wymaga udoskonalenia procesu zarządzania ryzykiem,
„InsightOn” zaś zawiera wnioski i metodologie potrzebne do
wspierania firm w opracowywaniu strategii inteligentniejszych.
Celem jest zbudowanie wytrzymałych łańcuchów dostaw, tj. takich, które zapewnią firmom dodatkowo przewagę konkurencyjną – twierdzi Bill Meahl, Dyrektor Handlowy w DHL.
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ
W najnowszym raporcie „InsightOn: Risk & Resilience” spółki
DHL, stwierdza się, że firma z solidnym ukierunkowaniem na
zarządzanie ryzykiem ma o wiele większe szanse przetrwania
w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Dzięki zintegrowaniu
zarządzania ryzykiem z procesem zakupowym, uwzględnieniu
podejścia opartego na współpracy oraz tworzeniu nowych relacji partnerskich, firmy mogą tworzyć solidne i wytrzymałe sieci
dostawcze.
Tak jak w przypadku redukcji ryzyka, nowe narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw generują wymier-

ne korzyści. Wytrzymałe łańcuchy dostaw charakteryzują się
elastycznością, dzięki której firmy mogą wykorzystywać w pełni
pojawiające się przed nimi szanse, np. realizowanie dostaw przy
braku takiej możliwości po stronie konkurencji lub zwiększanie/
zmniejszanie produkcji i dostaw wraz ze wzrostem/spadkiem
popytu lub cen surowców.
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POROZUMIENIE PARYSKIE A BRANŻA TSL

ÔÔ Wojciech Podsiadły Foto: STILL; Log4.pl

Na 22 kwietnia 2016 roku wyznaczono datę podpisania porozumienia, będącego owocem Konferencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Paryżu w grudniu 2015 r. Czy sygnowanie dokumentu przez Polskę może wpłynąć
na sytuację branży TSL?
COP (ang. United Nations Framework Convention on Climate
Change, Conference of the Parties) to międzynarodowe obrady,
skupiające delegowanych do zajmowania się kwestiami zmian
klimatycznych przedstawicieli ONZ oraz strony Protokołu z Kioto. 21 sesja, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku, uchodzi za przełomową. Po raz pierwszy w historii udało się wypracować światowy kompromis – akceptowalny zarówno dla krajów
rozwiniętych, rozwijających się oraz tych, których gospodarka
oparta jest na węglu. W porozumieniu zawarto wytyczne, które
w długoterminowej perspektywie mają umożliwić zatrzymanie
globalnego wzrostu średnich temperatur. Czy ustalenia mogą
mieć realny wpływ na polską gospodarkę i opartą dziś w dużej
mierze na paliwach kopalnych branżę transportową?
ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA PARYSKIEGO
Przełomowym efektem prac COP21 jest niemal jednogłośne
opowiedzenie się uczestników konferencji za podjęciem starań
ograniczających wzrost temperatury – tak, by w roku 2100 była
ona maksymalnie o 1,5 stopnia wyższa od średniej z ery przedindustrialnej. Co ciekawe, nie narzucono jednak szczegółowych
harmonogramów realizacji planów ani konkretnych narzędzi
egzekwowania ich wykonania, poza dobrowolnymi deklaracjami i regularnym raportowaniem postępów. Zgodnie z opiniami
części naukowców, spełnienie tych założeń będzie wymagać
jednak zerowej emisji dwutlenku węgla netto pomiędzy 2030
a 2050 rokiem. Wnioski płynące z ustaleń 21 klimatycznej Konferencji Stron są zbieżne z działaniami podejmowanymi przez proekologiczne przedsiębiorstwa z branży TSL. – Z początkiem 2015
roku firma STILL zapoczątkowała edukacyjno-promocyjną akcję
Mission: Zero Emisson, mającą na celu minimalizowanie emisji
dwutlenku węgla w efekcie realizacji procesów intralogistycznych – mówi Paweł Włuka ze STILL Polska. – Sukces tego typu
działań, przejawiający się w stopniowym zwiększaniu udziału
pojazdów elektrycznych w rynku wózków widłowych, sugeruje
że w długiej perspektywie możliwe jest zmniejszenie liczby sytuacji transportowych, w których konieczne jest wykorzystanie

ODEJŚCIE OD „DEKARBONIZACJI”
Z punktu widzenia polskiej gospodarki energetycznej, w przeważającej części opartej na węglu, za sukces może być poczytywane odejście od terminu „dekarbonizacji”. Nasza delegacja
skutecznie forsowała hasło „neutralności węglowej”. Różnica
polega na wprowadzeniu możliwości równoważenia emisji gazów cieplarnianych przez ich absorbcję dzięki roślinom oraz
technologiom wychwytywania i składowania CO2. W przypadku
naszego kraju jest to korzystne ze względu na wydłużenie dopuszczalnego okresu transformacji z gospodarki węglowej na
bardziej ekologiczną, przy założeniu że zwiększone zostanie zalesienie powierzchni kraju, a w elektrowniach montowane będą
nowoczesne systemy ograniczenia ilości gazów cieplarnianych
trafiających do atmosfery.

EKOLOGIA DOBREJ WOLI
Proces ratyfikacji porozumienia rusza 22 kwietnia 2016 roku
w Nowym Jorku. Każde Państwo, które zdecyduje się na jego
przyjęcie, będzie zobowiązane do określenia docelowego poziomu redukcji emisji CO2. Powstanie mechanizm zmuszający
do złożenia deklaracji w konkretnym terminie, nie będą jednak
wyciągane żadne konsekwencje za niezrealizowanie założeń.
Część komentatorów krytykuje tak liberalne podejście do tematu, twierdząc że nie przyniesie żadnych działań, a tylko obietnice.
Z drugiej strony, oparte na na wspólnym dążeniu i dobrej woli
porozumienie klimatyczne ma szanse zostać przyjęte i ratyfikowane przez państwa na wielu poziomach rozwoju ekonomicznego i o zróżnicowanych gospodarkach. Porozumienie stanie się
prawnie wiążące, jeśli przynajmniej 55% krajów będących członkami Konwencji, wytwarzających minimum 55% globalnych
emisji gazów cieplarnianych, podpisze je w okresie pomiędzy
22 kwietnia a 2016 a 21 kwietnia 2017 roku. – Wątpliwości, czy
umowa nieprzewidująca sankcji za niewypełnienie deklaracji co
do stopnia ograniczenia emisji CO2 ma szansę realnie zmienić
globalną i rodzimą energetykę oraz transport są uzasadnione.
maszyn spalinowych. Dużo bardziej złożoną kwestią jest zagad- Jednak przyjęcie porozumienia przez wymagane kworum ma
nienie sposobów wytwarzania energii elektrycznej oraz trans- szansę stać się kamieniem milowym, znaczącym dla zmiany poportu drogowego, wodnego i lotniczego. Ograniczenie emisji staw osób decydujących o światowej energetyce – takim, jakim
gazów cieplarnianych na tych polach jest prawdziwym wyzwa- na mniejszą skalę jest z założenia Mission: Zero Emission – podniem najbliższych dziesięcioleci – dodaje ekspert STILL Polska.
sumowuje Paweł Włuka ze STILL Polska.
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OD DEKADY W POLSCE

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

W tym roku Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, obchodzi 10 jubileusz uruchomienia swojego
pierwszego oddziału w Polsce. Na przestrzeni tych lat Polska organizacja przetransportowała ponad 5,6 mln przesyłek o łącznej
wadze blisko 2,3 mln ton, realizując dostawy do i z 118 krajów na świecie.
- Każdy jubileusz skłania do refleksji i podsumowań minionych lat. Dla
Dachser w Polsce było to bez wątpienia 10 lat prężnego rozwoju i budowy niezwykle sprawnie funkcjonujących struktur. Za datę rozpoczęcia działalności Dachser w Polsce należy uznać wdrożenie jednolitego
systemu, tych samych procesów i produktów dla European Logistics,
które firma realizowała w pozostałych swoich lokalizacjach w Europie.
Oddział w Strykowie powstał w 2006 roku na bazie przejętej spółki
Graveleau. Od tego czasu firma rozwija się dynamicznie, poszerzając
w sposób znaczący grono klientów, rozbudowując sieć oddziałów,
a także co najistotniejsze również dla naszych klientów zwiększyliśmy
sieć bezpośrednich międzynarodowych połączeń z Polski. Docieramy
z codziennymi, stałymi połączeniami drobnicowymi - od jednej do kilku palet - do wszystkich krajów w Europie - mówi Grzegorz Lichocik,
prezes Dachser w Polsce.
- Niedawno utworzona linia bezpośrednia połączyła Polskę z Półwyspem Iberyjskim, tworząc najdłuższe połączenie w Europie. Z naszej
linii mogą korzystać koledzy z Finlandii, co daje im i naszym klientom
najszybszy serwis do Hiszpanii i Portugalii. Stale pracujemy nad naszą
ofertą, by na bieżąco odpowiadać na zmieniające się trendy i pojawiające się nowe potrzeby rynku. W Dachser skupiamy się na międzynarodowym transporcie drobnicowym, a nasi klienci, którzy oczekują
od nas realizacji dostaw przesyłek paletowych do wielu odbiorców
w całej Europie, cenią nas przede wszystkim za niedoścignioną jakość,
bezbłędność, szybkość i terminowość. Dysponując jednym systemem
informatycznym w całej Europie, zapewniamy dostęp do informacji
o wszystkich przesyłkach naszych klientów w czasie rzeczywistym.
Dostawa do odbiorcy zawsze jest skanowana i potwierdzana elektronicznie, stąd informacja o dostarczeniu każdej przesyłki widoczna jest
w systemie już po kilkunastu sekundach – dodaje Grzegorz Lichocik.
Dachser w Polsce specjalizuje się w międzynarodowym transpor-

Grzegorz Lichocik

cie ładunków drobnicowych, jak również w logistyce kontraktowej,
konfekcjonowaniu towarów oraz usługach logistycznych z zakresu
transportu lotniczego i morskiego. Firma oferuje także pełny serwis
logistyki DIY do marketów typu„dom i ogród” na terenie całej Europy.
- Jesteśmy firmą globalną, z własnymi oddziałami w ponad 40 krajach, zaliczamy się więc do światowej czołówki również w obszarze
transportu lotniczego i morskiego. Polscy eksporterzy i importerzy doceniają naszą jakość oraz globalną sieć ponad 400 biur. W połączeniu
z naszymi operacjami w Polsce i Europie, tworzymy unikalną, potężną
sieć logistyczną mogącą zaspokoić oczekiwania każdego klienta. Tak
zintegrowaną siecią nie dysponuje żaden z naszych konkurentów.

Właśnie dlatego tak sprawnie możemy obsługiwać na przykład eksporty lotnicze przez Frankfurt czy morskie importy drobnicowe z USA,
Chin, Meksyku czy Brazylii. Cieszy mnie niezmiernie, że klienci, którzy
z nami zaczynają współpracę, zostają z nami na długo. Dla operatora
logistycznego nie ma lepszego dowodu zaufania i docenienia naszej
najwyższej jakości – twierdzi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics Polska.
- W Polsce wypracowaliśmy bardzo wysoki standard usług logistycznych, a nasze krajowe oddziały plasują się w czołówce najlepszych placówek Dachser na całym świecie. Jest to bez wątpienia zasługa całego
zespołu kompetentnych, zaangażowanych ludzi, bez których sukcesy
osiągane na przestrzeni 10 lat nie byłyby możliwe. Wchodząc na rynek
polski zdawaliśmy sobie sprawę z faktu istniejącej już od kilkunastu
lat konkurencji, dodatkowo kryzys z roku 2009 wpłynął w znaczący
sposób na wielu naszych klientów. Jednak mimo tych przeciwności
udało nam się stworzyć w krótkim czasie organizację, która dzisiaj jest
jedną z wiodących na naszym rynku – zwłaszcza w obszarze eksportu
i importu towarów. Przed nami jednak stoją nowe wyzwania, ambitne plany, a dotychczasowe dokonania tylko potwierdzają, że w przyszłość powinniśmy patrzeć również z optymizmem - dodaje Grzegorz
Lichocik.
Najpopularniejszy kierunek dostaw Dachser stanowiły Niemcy,
gdzie zrealizowano ponad połowę transportu operatora z Polski
(53%). Na kolejnych miejscach znalazły się Francja, Czechy i Austria
ze Szwecją. Polski Dachser odnosi również sporo sukcesów w dostawach na Węgry i do Rumuni oraz do krajów bałkańskich. W realizacji
usług do i z krajów spoza Unii operacje wspierane są przez własną
Agencję Celną, która w ostatnim czasie rozrasta się również bardzo
dynamicznie.
Przez dziesięć lat stabilnego rozwoju Dachser podwoił liczbę swoich oddziałów w kraju. W tym czasie znacznie zwiększyła się też liczba
pracowników. W 2006 roku Dachser zatrudniał w Polsce niecałe 60
osób, zaś obecna załoga to ponad 370 osób.
Dachser mocno angażuje się również w działalność CSR w Polsce,
zwłaszcza w projekty edukacyjne kierowane do młodych logistyków.
Operator organizował praktyki dla uczniów szkół średnich, stworzył
także autorski program płatnych rotacyjnych staży dla absolwentów,
zainicjował również powstanie pierwszych w Polsce dualnych studiów logistycznych. Przez 10 lat ze staży w Dachser skorzystały 44 osoby. Wiele z nich znalazło później w firmie zatrudnienie.
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WŁOSKI NAJEMCA NA ŻERANIU

ÔÔ Źródło: SEGRO Foto: SEGRO

Firma Atlanta A.M., wyłączny dystrybutor marki Melissa Primo Gusto w Polsce, przedłużyła umowę najmu w SEGRO Business
Park Warsaw, Żerań. Przez kolejne trzy lata w magazynie o powierzchni 1 750 m2 przechowywane będą m.in. makarony, przetwory pomidorowe i wysokiej jakości kremy balsamiczne. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Colliers
International.
Firma Atlanta A.M., obecna na polskim rynku od ponad 20 lat,
należy do greckiej grupy Melissa Kikizas S.A., która działa w przemyśle spożywczym od ponad sześciu dekad i obecna jest na rynkach ponad trzydziestu pięciu krajów na całym świecie. Spółka
dostarcza konsumentom najwyższej jakości produktów, charakterystycznych dla śródziemnomorskich regionów, poczynając
od makaronów, przez przetwory pomidorowe, oliwki i oliwy, aż
po oryginalne kremy balsamiczne czy chałwy. Z siedziby, znajdujące się na terenie kompleksu SEGRO w Żeraniu, firma prowadzi
dystrybucję towarów na terenie Polski, a w najbliższym czasie
planuje rozszerzyć działalność na kraje bałtyckie.
„W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie
konsumentów dietą śródziemnomorską, zarówno w Polsce jak
i na świecie. Wzrost ten jest stały i wynika między innymi z większej otwartości na mniej tradycyjne formy – makarony z pszenicy
durum czy makarony pełnoziarniste. Coraz większą popularnością cieszą się także produkty prozdrowotne – makarony pełnoziarniste, orkiszowe, bezglutenowe, o które poszerzyliśmy naszą
ofertę w ubiegłym roku. W ostatnich latach znacząco rozszerzyliśmy dystrybucję, wchodząc do dużych sieci handlowych. W najbliższych planach mamy rozpoczęcie dystrybucji do krajów bałtyckich, dlatego tak ważna jest dla nas lokalizacja. Lokalizacja
naszego magazynu zapewnia nam swobodną komunikację zarówno w obrębie aglomeracji miejskiej, pozostałych regionów
kraju, a także do wcześniej wspomnianej Litwy, Łotwy i Estonii.”
– informuje Adam Dyszyński, Dyrektor zarządzający Atlanta AM
w Polsce.
„Region Warszawy od lat utrzymuje pozycję jednej z kluczowych lokalizacji magazynowych w kraju, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów. Niewątpliwie wpływ

na to ma centralne położenie oraz rozwinięta infrastruktura
drogowa zapewniająca efektywną dystrybucję, na której zależy firmie Atlanta AM.” – dodaje Małgorzata Zbróg-Zuk, Dyrektor
w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych Colliers
International.
„Ostatnie lata pokazały, że region warszawski wykazuje duży
potencjał do dalszego rozwoju. Niewątpliwie ogromny wpływ na
to ma centralne położenie, największy rynek zbytu oraz dobrze
rozwinięta infrastruktura drogowa. Rejon przyciąga zarówno
dużych najemców, jak i klientów z niedużych przedsiębiorstw,
dla których idealnym rozwiązaniem jest wynajem mniejszych
modułów magazynowych. Takie rozwiązanie oferuje nasz park
w Żeraniu. Powierzchnia modułów small-business-unit rozpoczyna się już od 500 m2.” – dodaje Magdalena Szulc, Dyrektor
SEGRO na Europę Centralną.

Kolejny najemca w MLP Pruszków I
ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Firma spedycyjna świadcząca również usługi
celne i magazynowe wynajęła blisko 1,1 tys.
mkw. powierzchni w parku MLP Pruszków I,
należącym do MLP Group.
Firma Nieten Serwis Celny podpisała
umowę z MLP Group dotyczącą najmu blisko 1,1 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. W ramach tej
powierzchni około 1 tys. mkw. spółka wykorzystuje na cele magazynowe, a pozostałe
0,1 tys. mkw. na biura i pomieszczenia socjalne.
Nieten Serwis Celny Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Sp. K. jest polską częścią grupy Nieten Internationale Spedition,
która ma ponad 85 letnią tradycję działalności spedycyjnej. Oferuje kompleksową
obsługę celną za pośrednictwem własnych
oddziałów oraz partnerów na terenie całej
Unii Europejskiej. Prowadzi spedycję samo-

chodową, obsługę kontenerów morskich
oraz usługi magazynowe.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo - produkcyjna wynosi 167
tys. mkw., znajdujących się na terenie 43

Infrastruktura

hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną.
Centrum posiada około 50 klientów, którzy
wynajmują powierzchnie od 200 do 18 tys.
mkw.
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BTS DLA JOHNSON ELECTRIC POLAND

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider nieruchomości przemysłowych w Polsce, realizuje obiekt produkcyjny dla Johnson Electric ─ globalnego
lidera w zakresie produkcji systemów napędu i sterowania. Inwestycja o powierzchni 9 600 m kw. powstaje w Będzinie i już
we wrześniu tego roku firma będzie mogła uruchomić w niej produkcję. W podpisaniu umowy pośredniczyła międzynarodowa
firma doradcza Colliers International.
Trend realizacji obiektów przemysłowych w formule BTS na rynku powierzchni komercyjnych potwierdza prowadzona przez
Panattoni Europe inwestycja dla Johnson Electric Poland – firmy
należącej do międzynarodowej grupy działającej w branży elektrotechnicznej, lidera w produkcji podzespołów, m.in. dla przemysłu samochodowego, AGD, czy branży medycznej. Powstająca inwestycja, o łącznej powierzchni 9 600 m kw., to fabryka
silników, przełączników i systemów kontroli (przekaźniki, zawory). Część produkcyjna zajmie 6 100 m kw., natomiast biurowo-socjalna aż 3 500 m kw. Obiekt powstaje w Będzinie i zostanie
ukończony we wrześniu br. W podpisaniu umowy pośredniczyła
międzynarodowa firma doradcza Colliers International.
Inwestycja dla Johnson Electric jest przykładem optymalizacji
dotychczasowo zajmowanej powierzchni oraz umożliwi dalszy
rozwój działalności firmy. Obecna fabryka koncernu ulokowana jest w kilku budynkach w Dąbrowie Górniczej, a zostanie
zastąpiona jednym wielofunkcyjnym obiektem przemysłowym
z możliwą w przyszłości ekspansją części produkcyjnej o kolejne
ok. 6 000 m kw. Jak komentuje Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Europe, Panattoni Europe: „Obiekty szyte na miarę
spełniają oczekiwania firm, które poszukują własnego i niepowtarzalnego modelu biznesowego. Takiego, który pomoże im
uzyskać przewagę konkurencyjną i jednocześnie przygotuje ich

na rozwój własnej działalności, z zachowaniem wszystkich niezbędnych procesów, przy optymalnym koszcie w maksymalnie
szybkim czasie”. Możliwość rozbudowania obiektu o część produkcyjną stwarza również perspektywę zwiększenia zatrudnienia - w obecnej, pierwszej fazie funkcjonowania fabryki firma
Johnson Electric będzie zatrudniała około 1000 osób.

Nowy park logistyczny w Łodzi

P3 zwiększa plany inwestycyjne

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia
budowy nowego parku
logistycznego MLP Łódź
Wschód.
Planowane
obiekty będą docelowo
oferowały ok. 70 tys.
mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita powierzchnia parku wyniesie 15
hektarów. W skład parku logistycznego będą wchodzić budynki klasy A.
MLP Łódź Wschód zlokalizowany będzie na terenie dzielnicy Widzew,
zaledwie 5 kilometrów od ścisłego centrum Łodzi. W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, które zapewnią
łatwy i szybki dojazd komunikacją miejską. Inwestycja oddalona jest
około 4 kilometry od autostrady A1 (węzeł Łódź Wschód) oraz około 25
kilometrów od autostrady A2 (węzeł Łódź Północ).
„Region łódzki pozostaje jednym z wiodących rynków magazynowych w naszym kraju. Najemcy chętnie lokują tutaj swoją działalność
ze względu na centralne położenie i bardzo dobrą infrastrukturę drogową. Planując nową inwestycję chcemy wzbogacić naszą ofertę w tym
bardzo popularnym rejonie Polski, a jednocześnie odpowiedzieć na
wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty magazynowe”
– podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyjne parki logistyczne zlokalizowane w Polsce: MLP
Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W trakcie
budowy jest piąty park MLP Teresin.

P3 Logistic Parks, wiodący ogólnoeuropejski właściciel, deweloper i zarządca nieruchomości logistycznych,
rozpoczął 2016 rok budową ponad
220.000 m2 powierzchni magazynowej w czterech krajach na terenie
Europy. Tym samym firma prawie
podwoiła wynik osiągnięty w ciągu
2015 roku, w którym dostarczyła na
rynek łącznie 113.000 m2 powierzchni magazynowej.
Większość obecnie budowanej powierzchni jest już wstępnie wynajęta
i dostarczana dla klientów w systemie Build-To-Suit – w tym nowe centrum
logistyczne dla PSA Peugeot Citroen w P3 Niedersachsenpark w północno-zachodnich Niemczech. W wybranych przypadkach, na przykład w Czechach,
firma buduje powierzchnię magazynową w celu skompensowania niedoborów rynku
Nowe inwestycje zbliżają P3 do mocnego wyniku osiągniętego w 2015 roku
– był to najbardziej pracowity rok dla firmy od czasu jej powstania w 2001 roku.
W trakcie 2015 roku firma wynajęła blisko 407 000 m2 w obrębie swojego
europejskiego portfolio o powierzchni 3 mln m2 i zawarła umowy przedłużenia najmu dla ponad 405 000 m2. W całym portfolio odnotowano znaczny
wzrost zajętości powierzchni, a poziom komercjalizacji obiektów P3 stale rośnie z roku na rok: z 89% na koniec 2013 roku do 91% w grudniu 2014 roku
i 93% na koniec ubiegłego roku. Firma osiągnęła poziom 100% komercjalizacji
w Niemczech, Włoszech, Rumunii i Słowacji.
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12 ZŁ ZA GODZINĘ

ÔÔ Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polski Foto: Federacja Przedsiębiorców Polski

Jak zobligować instytucje publiczne do zwiększenia budżetów w umowach już realizowanych?
Rządowa propozycja wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy ma w założeniach poprawić sytuację każdego pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie. Jednakże w momencie wejścia w życie tych przepisów w trakcie realizacji
będzie tysiące umów na usługi zawartych wcześniej przez instytucje publiczne. Stawki za godzinę pracy w większości z nich
są znacznie niższe niż 12 zł za godzinę brutto. W jaki sposób
zagwarantuje się pracownikom w tych kontraktach, że także
otrzymają takie wynagrodzenie? Jeśli instytucje publiczne nie
podpiszą aneksów do obowiązujących umów, to automatycznie wykluczą setki tysięcy zatrudnionych z korzystania z nowych regulacji. A to oznacza dyskryminację na rynku pracy.
Kluczowe jest takie skonstruowanie nowych przepisów,
żeby skutecznie zapewniły zapłatę 12 zł brutto w każdym
zamówieniu publicznym – nie tylko nowym, ale także już
realizowanym. Oznacza to zawarcie odpowiednich wytycznych ustawowych, które zobowiążą instytucje publiczne do zmiany wcześniej podpisanych umów i nowej
kalkulacji budżetu zamówienia. Jeśli nie zastosuje się skutecznych zapisów obligujących instytucje do prawidłowego wdrożenia nowych regulacji oraz sankcjonujących brak
przestrzegania stawki minimalnej, to zapłacą za to rzesze
polskich pracowników, najczęściej najniżej zarabiających.
„Zamówienia publiczne to ogromna część sektora
usług, dająca zatrudnienie setkom tysiący Polaków, o którą trzeba w odpowiedni sposób zadbać na poziomie sprawiedliwego stanowienia prawa. Minimalna stawka godzinowa przy umowach-zleceniach musi być wdrożona
w każdym zamówieniu publicznym – w przeciwnym razie
wiele realizowanych kontraktów może zostać rozwiązanych, co narazi wszystkich uczestników rynku na straty,
a najbardziej poszkodowani będą pracownicy. Ponowne
skalkulowanie budżetów na usługi i aneksowanie umów

Tomasz Wojak

pozwoli zagwarantować ciągłość wykonywania kontraktu, co z kolei oznacza oszczędność dla zamawiających
i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników. Bardzo ważne jest, by nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu bardzo
wyraźnie i bez wątpliwości określała obowiązki instytucji
publicznych w tym względzie” – mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Obecnie obowiązujaca ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje strony do waloryzacji kontraktów
publicznych w przypadku zmiany poziomu minimalnego wynagrodzenia, sposobu lub wysokości ubezpieczeń
społecznych lub stawki podatku VAT. Zapis ten jednak nie
może być zastosowany do wprowadzenia 12 zł za godzinę
w umowach zleceniach.
Jak nowe przepisy zapewnią 12 zł za godzinę każdemu
zatrudnionemu od momentu ich wejścia w życie? Czy wyeliminują fatalne przykłady, takie jak przetarg na ochronę
rozpisany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, gdzie
koszt roboczogodziny został wyceniony na 5,32 zł netto?
To Rząd będzie odpowiadał za skuteczne regulacje prawne oraz ich pełne stosowanie przez instytucje publiczne.
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