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Nowy Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie
ÔÔŹródło: CHEP

Kinga di Salvo, objęła funkcję Country General Managera w firmie CHEP, będącej światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania
opakowaniami. Zastąpiła na tym stanowisku
Macieja Kubiaka, który będzie zajmował się
ekspansją firmy CHEP w Rosji. Nowa zarządzająca jest odpowiedzialna za strategię
CHEP w czterech krajach regionu CEE i całość
działań operacyjnych, ukierunkowanych na
kluczowe obszary biznesu. Mają one zapewnić wysoką jakość usług i produktów CHEP
dla obecnych klientów oraz utrzymać wysoki
poziom ich satysfakcji, mierzony co roku za
pomocą wskaźnika NPS.
Ważne jest również rozszerzenie współpracy z sieciami detalicznymi, poprzez wprowadzenie nowych usług związanych z niestandardowymi formatami palet oraz poszerzenie
bazy klientów. Do jej zadań należy także zarządzanie międzynarodowym zespołem oraz
tworzenie i wdrażanie strategii biznesowej
dla Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Kluczowym celem nowej dyrektor jest zapewnienie dynamicznego rozwoju CHEP
w Polsce i krajach podległych oraz ekspansja

firmy na nowych rynkach. Ważnym elementem strategii będzie również budowanie jak
najlepszego partnerstwa biznesowego prowadzącego do uzyskania pozycji ,,strategicznego
partnera w łańcuchu dostaw’’.

NIEZALEŻNI
CZŁONKOWIE
W NADZORZE
MLP GROUP S.A.
ÔÔ Źródło: MLP Group

Maciej Matusiak oraz Jacek Tucharz zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej
dewelopera powierzchni magazynowych. Organ kontrolny MLP Group S.A.
został poszerzony do sześciu osób.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
MLP Group S.A,. na
posiedzeniu w dniu
15 stycznia 2014 r.,
powołało dwóch nowych niezależnych
członków: Macieja Matusiaka i Jacka Tucharza, do Rady Nadzorczej dewelopera
powierzchni magazynowych. Tym samym
skład organu kontrolnego MLP Group S.A.
został poszerzony do sześciu osób.
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Listonosze sprzedają
ubezpieczenia przez
smartfony
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęły pilotaż sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych OC przy
użyciu smartfonów. Dzięki temu klienci Poczty
Polskiej będą korzystać z możliwości zakupu
ubezpieczenia on-line u listonoszy. To pierwszy krok do wyposażenia w urządzenie mobilne listonoszy Poczty Polskiej i do zaoferowania
za ich pośrednictwem szerszej gamy produktów finansowych.
Rozwój oferty ubezpieczeniowej i bankowej
to jeden z głównych elementów strategii Poczty Polskiej. Poczta Polska opiera się w akwizycji

klientów na produktach Grupy Poczty Polskiej
czyli TUW Pocztowe i Banku Pocztowego.
Nowe narzędzie umożliwi listonoszom
sprzedaż ubezpieczeń poza placówką pocztową. Proces zawarcia umowy ubezpieczenia
przez aplikację oparty jest na integracji z systemem TUW Pocztowe, co pozwala na szybkie
i bezbłędne wyliczenie składki oraz zawarcie
umowy ubezpieczenia.
– Za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją można sprawdzić wysokość składki każdego klienta i z tymi, którzy zdecydują się na
zakup ubezpieczenia zawrzeć polisę „od ręki”
podczas tej samej wizyty w ciągu zaledwie 2 minut – mówi Iwona Wróbel, dyrektor zarządzający Pionem Usług Finansowych Poczty Polskiej.
WIĘCEJ NA
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FINAŁ PROGRAMU IREC

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Dobiegła końca jubileuszowa 10. edycja projektu edukacyjnego dedykowanego studentom kierunków związanych z nieruchomościami komercyjnymi. W tym roku program zmienił
nazwę na International Real Estate Challenge (dawniej European Real Estate Challenge). Tradycyjnie firma doradcza Cushman & Wakefield – w ramach współpracy z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Kingston University z Wielkiej Brytanii – była wyłącznym
sponsorem tego wydarzenia w Polsce.
Program rozpoczął się w październiku 2013 r. Finał odbył się 15
stycznia 2014 r. w Berlinie. Podczas dwutygodniowych warsztatów
zwieńczających projekt uczestnicy podzieleni na grupy odwiedzili dziewięć europejskich miast. W ramach zadania konkursowego
w czasie wizyty musieli ocenić lokalny rynek nieruchomości biurowych i jako fikcyjna firma
doradcza przygotować raport dla klienta. Wśród 72 finalistów z 11 państw znalazło się czterech studentów z Polski, którzy wyłonieni zostali przez przedstawicieli Katedry Inwestycji
i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej oraz pracowników Cushman & Wakefield. W finale wygrał zespół, który w ramach konkursu wskazał Londyn jako nową siedzibę dla klienta. W składzie zwycięskiego zespołu znalazła się Polka, studentka SGH – Karolina Wójcik.
Na początku grudnia 2013 r. czterech wybranych studentów, wraz z profesorem Mar- ÔÔ Źródło: DHL
kiem Bryxem oraz opiekunem programu Pawłem Nowakowskim z SGH, zostało zapro- DHL, wiodący na świecie dostawca usług
szonych do warszawskiego biura Cushman & Wakefield, gdzie spotkali się z Charlesem
kurierskich i logistycznych ogłosił 14 styczTaylorem – Partnerem Zarządzającym, Dorotą Skowrońską – Dyrektorem Personalnym
oraz pracownikami firmy. Zespół Cushman & Wakefield z działu Powierzchni Biurowych nia br., że będzie wspierać Cirque du Soleil,
i Zarządzania Nieruchomościami, oprócz prezentacji o rynku nieruchomości biurowych wiodącą firmę organizującą spektakle na
w Polsce, zorganizował spotkania w prestiżowych nieruchomościach komercyjnych nale- żywo, jako Oficjalny Partner Logistyczny.
żących do takich firm jak Ghelamco Poland, HB Reavis, czy Aberdeen Asset Management
Deutschland AG. Ponadto firma doradcza dostarczyła studentom raporty rynkowe, które DHL będzie włączony w działania łańcucha
pomogły im opisać Warszawę jako najlepsze miejsce do ulokowania inwestycji.
dostaw Cirque du Soleil poprzez swój zespół
DHL Global Trade Fairs & Events, spółkę zależWIĘCEJ NA
ną DHL Global Forwarding, Freight, i będzie
wspierać logistykę imprez Cirque du Soleil
w ramach tournée spektakli halowych i w namiocie cyrkowym. DHL zapewni także globalELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK INFORMACJI LOGISTYCZNEJ NR 1/2014
ne wsparcie logistyczne dla siedziby Cirque du
Soleil w Montrealu w Kanadzie. Partnerstwo
REDAKTOR NACZELNY
WSPÓŁPRACA
pozwoli dwóm światowym liderom w swojej
Andrzej Szymkiewicz
BLACK & WHITE PR
branży prowadzić wspólne działania brandinandrzej@log4.pl
Bluevine Consulting
gowe i marketingowe na rzecz swoich klienCohn & Wolfe
tów, partnerów i pracowników.
REDAKCJA
ConTrust
„Cirque du Soleil i DHL świetnie do siebie paul. Szarych Szeregów 27 lok. 28,
dfusion communication
sują”, powiedział Ken Allen, Prezes DHL Express.
60-462 Poznań
First Public Relations
„Obie firmy, od skromnych na początku przedTel. 61 847 49 08;
GENESIS PR
siębiorstw wyrosły do globalnych marek, dzięki
Fax 61 847 45 67
GlobalBrand Institute
zaangażowaniu w pokonywaniu nowych baE-mail: log4@log4.pl
Havas PR Warsaw
rier oraz zadziwianiu i dawaniu radości naszym
Website: www.log4.pl
InPlus PR
klientom. Ponieważ dzięki temu partnerstwu
NBS Communications
łączymy siły, potwierdzona możliwość obu
WYDAWCA
Ogilvy Public Relations Poland
marek do tworzenia innowacji i uzyskiwania
RANDS
Partner of Promotion
doskonałości działań, przyczynią się do jeszcze
Andrzej Szymkiewicz
bardziej ekscytujących doświadczeń klientów
Os. Bol. Chrobrego 34/64
STUDIO DTP
w przyszłości. Cieszymy się, że będziemy mogli
60-681 Poznań
NowaPracownia.pl
odzwierciedlić niesamowite spektakle pod naNIP: 9720481162
miotem Cirque du Soleil w naszych własnych
REGON: 634238765
Publikacja specjalistyczna
działaniach za kulisami.”

DHL BĘDZIE
WSPIERAĆ
CIRQUE DU SOLEIL
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Logis wdrożył Microsoft Dynamics CRM

Zgoda na przejęcie Morizon S.A.

ÔÔŹródło: Microsoft

ÔÔŹródło: GENESIS PR

Logis Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem produktów w zakresie
techniki składowania i transportu
wewnętrznego. Firma zajmuje się
również doradztwem oraz świadczy kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowej i systemu dystrybucji. W związku z dynamicznym rozwojem
przedsiębiorstwa podjęto decyzję o wdrożeniu systemu klasy CRM.
Logis potrzebował zaawansowanego rozwiązania usprawniającego
procesy w obszarze zarządzania sprzedażą i realizacji zgłoszeń serwisowych, a także procedury związane z priorytetowaniem szans sprzedażowych i kontrolą kosztów.
W Logis wdrożono system Microsoft Dynamics CRM 2011. Implementację przeprowadziła firma Fild.NET, specjalizująca się we wdrożeniach
produktów firmy Microsoft. Oprócz standardowych funkcjonalności
rozwiązania firma Fild.NET zaproponowała Logis wprowadzenie modyfikacji w systemie w celu jego pełnego dostosowania do indywidulanych potrzeb przedsiębiorstwa. Wśród nich warto wymienić zmianę
wyglądu formularzy dla użytkowników oraz dodanie automatycznej
numeracji projektów sprzedażowych i możliwość określania szans
sprzedaży, a także wprowadzenie automatycznego rozpowszechniania tych danych na kolejne procesy (zamówienia i fakturowania) w celu
kontrolowania kosztów procesu sprzedaży. Zmodyfikowano również
formularze produktów i obszarów serwisu, dodano nowe opcje wyszukiwania oraz wprowadzono kolejne powiązania pomiędzy formularzami, aby w pełni dostosować się do specyfiki pracy działu handlowego
i serwisowego Logis.

Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut zatwierdziło nabycie przez spółkę 22,4% udziałów Morizon.pl – notowanej na NewConnect grupy
wyszukiwarek w sektorze nieruchomości, która będzie posiadać
100% udziałów w Melog.com – czołowym polskim wydawcy serwisów nieruchomościowych oraz usług dla branży nieruchomości.
Transakcja zrealizowana będzie w całości w formie gotówkowej
i wyniesie 5,9 mln złotych. Docelowo Grupa Nokaut.pl nie wyklucza
przejęcia całości akcji Morizon.pl. Inwestycja w znaczącym stopniu
zdywersyfikuje działalność Grupy Nokaut na rynku polskim i pozwoli
na zbudowanie drugiego filaru, który ma szanse stać się głównym
biznesem firmy.
Na początku stycznia Grupa Nokaut podpisała ponadto warunkowe umowy kupna akcji spółki Morizon S.A. z trzema akcjonariuszami tej spółki. Łącznie zawarte umowy dotyczą 2 337 500 akcji
spółki Morizon S.A., co stanowi 18,70% jej kapitału zakładowego.
W ramach umów trzej akcjonariusze Morizon S.A. zobowiązali się do
odsprzedania tej liczby akcji za łącznie 3 zł w przypadku, gdy Grupa
Nokaut obejmie do 21 stycznia 2014 co najmniej 8 mln akcji serii
E, zaś skonsolidowany zysk netto Morizon S.A. za 2014 rok będzie
niższy niż 2 mln zł. Realizacja umów warunkowych może zwiększyć
udział Grupy Nokaut w kapitale spółek Morizon i Melog do 29% oraz
obniżyć wycenę bazową transakcji do kwoty 20 mln zł. Umowy warunkowe dały akcjonariuszom Grupy Nokaut dodatkowe zabezpieczenie planowanej transakcji nabycia akcji Morizona w przypadku
osiągnięcia przez Morizon i Melog niesatysfakcjonujących wyników
finansowych.
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STAWIAM NA KOMPETENCJE

ÔÔ Foto: Log4.pl

Z Jerzym Holcem, Prezesem Zarządu EMTOR sp. z o.o. firmy, najdłużej działającej na rynku wózków widłowych, a jednocześnie
ekspertem tego rynku, o firmie, historii i dniu dzisiejszym rynku, rozmawia Andrzej Szymkiewicz.
go dealera, sprzedawaliśmy, tylko
Toyota opiekowała
się polskim rynkiem z Niemiec. Na
początku miało być
3-4 dealerów w Polsce. Przez rok było
dwóch – w Warszawie i w Toruniu. My
sprzedaliśmy przez
rok 60 nowych wózAndrzej Szymkiewicz: 25 lat to jest bar- ków marki Toyota, a tamta firma sprzedała
dzo duży okres czasu, Pan jest taką jeden, tak więc po dwóch latach przejęliskarbnicą wiedzy o wózkach widłowych. śmy całą Polskę.
Czy Pan wraca do tych pierwszych lat
działalności firmy?
Czy równolegle rozwijał Pan serwis?
Jerzy Holc: Myślę, że każdy wraca, bo tak Oczywiście, że tak. W przypadku wózków
zdobywa się doświadczenie, w ciągu lat, używanych z tamtych lat, to klienci sami
które przeminęły. Szybko upłynął ten czas, sobie radzili z naprawami, jednak później
ale myślę że dobrze został wykorzystany, serwis rozwijaliśmy proporcjonalnie do
co widać po firmie.
sprzedaży.
Na początku nie był Pan przedstawicielem żadnej marki, czym się firma zajmowała?
Zajmowałem się sprzedażą wózków używanych. Praktycznie pierwsi zaczęliśmy
sprzedawać w 1992 roku, używane zachodnie wózki widłowe, różnych marek. Wtedy
wózków używanych sprzedawaliśmy ok.
200 szt. rocznie – może nie od samego początku, ale w latach 1995-1998 na pewno.
Kiedyś zyski były sporo większe, teraz marże na wózkach nowych czy używanych są
naprawdę małe. Jak zamawialiśmy wózki
widłowe to były one z reguły sprzedawane
na telefon, nawet bez pracy handlowca. To
Klienci dzwonili i zamawiali sprzęt.
Dochodzimy do momentu, kiedy pojawia się w firmie Emtor Toyota. Dlaczego
ta marka?
Toyota pojawiła się już wcześniej, razem
z wózkami używanymi, najwięcej sprzedawaliśmy używanych wózków właśnie
marki – Toyota. Trudno mi dokładnie
określić dlaczego zdecydowaliśmy się na
Toyotę, ale my naprawdę sporo sprzedawaliśmy tych wózków na rynku wtórnym.
Nie byliście przedstawicielem Toyoty,
ale sprzedawaliście dla dealera niemieckiego.
To nie tak. Toyota Deutschland miała się
opiekować Polską, jako rynkiem sprzedaży Toyoty w Polsce. To nie dla niemieckie-

Teraz mamy kolejny krok, kolejną markę – Yale. Firma już jest naprawdę spora, liczy się na rynku. Długo się przygotowywaliście do tego procesu zamiany?
Mieliśmy pół roku, od chwili podjęcia
decyzji do czasu zakończenia współpracy z Toyotą, na przygotowanie i wejście
z Yale. Wiemy doskonale, że wózki każdej marki muszą wykonać tę samą pracę
– i wykonują tę samą pracę. Zasada jest
taka sama – muszą się mieścić w tych
samych korytarzach, mieć określony
udźwig, muszą się poruszać z określonymi prędkościami – tego wymagają
klienci. Praktycznie wszyscy producenci,
zaopatrują się u tych samych dostawców,
mniej więcej na tych samych zasadach.
Czy to silniki elektryczne, czy końcówki
drążków zawieszenia, to wszystko jest
produkowane u jednych producentów,
jeśli chodzi o podzespoły. Oczywiście,
wózki różnią się jeśli chodzi o napędy, jak
Linde ma hydrostat, Still ma więcej elektroniki, więcej silników elektrycznych
w wózkach spalinowych, a reszta jest
bardzo podobna. W wózkach magazynowych to nie ma różnicy, mogą to być
różnice kształtu czy koloru, jednak pracę
wykonują tę samą. Obecnie kluczową
rolę odgrywa serwis, ze swoim potencjałem, organizacją i techniką. Jeżeli wózki
pracują mało, to, czy jest to Yale, Toyota
czy Still, to one sobie zawsze dadzą radę,
ale w sytuacji kiedy wózki są mocno ob-

ciążone to wszystko wychodzi i wtedy
bardzo ważny jest serwis.
Wasz serwis jest ulokowany głównie przy Państwa oddziałach, czy jest
u klienta?
To zależy od klienta, jeżeli jest dużo wózków
u klienta, to z reguły mamy u niego stacjonarny serwis, natomiast jeżeli jest mniejsza
ilość wózków, to mamy serwis mobilny.
A ile samochodów serwisowych oraz
osób pracuje w serwisie?
W chwili obecnej w serwisie pracuje ok.
150 osób. Nasi technicy oraz inżynierowie
serwisu korzystają z floty ponad 70 samochodów serwisowych.
Jest tutaj, niedawno oddana do użytku hala serwisowa, wyposażona we
wszystkie potrzebne do rewitalizacji
wózków po wynajmach, jakie ma przeznaczenie?
To przede wszystkim poprawienie pracy
serwisu. Warsztaty, to głównie zaplecze
naprawcze dla wózków po wynajmach,
by szybko były naprawiane i w dobrym
stanie trafiały do klientów. Mamy swoją
lakiernię, swoją akumulatorownię, gdzie
baterie akumulatorowe są sprawdzane,
naprawiane, doładowywane.
Czy ilość oddziałów w Polsce jest już
wystarczająca?
Tak, na tą chwilę mamy wystarczająca
ilość oddziałów, chyba że gdzieś będzie
bardzo duże nasilenie sprzedaży, to wówczas zobaczymy czy nie otworzyć dodatkowego punktu. Myślę, że mamy jedną
z większych sieci oddziałów w Polsce.
Jesteście w tych największych logistycznych aglomeracjach?
Tak, zgadza się, bo to wszystko dyktuje
klient – tam, gdzie jest klient tam i my
jesteśmy.
EMTOR jest firmą rodzinną. Czy praca
z rodziną jest łatwiejsza?
Tak, vice-prezesem jest córka Katarzyna,
natomiast jest dyrektor handlowy, dyrektor serwisu, którzy nie są z rodziny. To nie
jest tak, że każdy z rodziny musi zajmować
wysokie stanowiska, ja wybieram ludzi
najlepszych.
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Trzy nagrody CBRE

LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ

ÔÔŹródło: CBRE, Foto: CBRE

ÔÔ Źródło: Siódemka

CBRE, największa na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych,
została potrójnie nagrodzona w konkursie
Outsourcing Stars, organizowanym przez
Fundację ProProgressio. Uroczysta gala odbyła się w dniu 16 stycznia w budynku Ufficio Primo w Warszawie. Celem konkursu było
nagrodzenie najlepszych i najdynamiczniej
rozwijających się dostawców usług outsour-

cingowych oraz ich bezpośredniego otoczenia biznesowego.
CBRE została nagrodzona w trzech kategoriach: Real Estate Outsourcing Star – największa liczba wynajętych m kw. w budynkach
klasy A, Real Estate Outsourcing Star – największa transakcja powierzchni biurowej klasy A w roku 2013 oraz specjalne wyróżnienie
Fundacji za najlepsze usługi badań rynku nieruchomości w Polsce.
W roku 2013 firma CBRE wynajęła 190.000
m kw. powierzchni biurowych w nowoczesnych budynkach w Polsce. Największą transakcją przeprowadzoną przez agencję biurową
CBRE w ubiegłym roku była nowa siedziba firmy Polkomtel (22.700 m kw.) w budynku Harmony Konstruktorska w Warszawie.
WIĘCEJ NA

Udany grudniowy finał akcji Szlachetna Paczka, w którym m.in. blisko pół tysiąca kurierów Siódemki w ramach wolontariatu doręczało paczki do potrzebujących rodzin był tylko
wstępem do współpracy między firmą kurierską, a inicjatorem akcji, kierowanym przez ks.
Jacka Stryczka Stowarzyszeniem WIOSNA. Od 1 stycznia 2014 roku Siódemka przeznacza
na wsparcie Szlachetnej Paczki 1 grosz od każdej doręczonej przez siebie paczki.
– Cieszymy się, że Siódemka postanowiła
uruchomić akcję „Wszystkie Paczki są Szlachetne”. Jest to bardzo dobry wzór na to
jak biznes może mądrze wplatać w swoje
codzienne działania wsparcie dla partnera
społecznego – mówi Wojciech Kmiecik, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Wiosna.
Projekt „Wszystkie Paczki są Szlachetne”,
w ramach którego Siódemka przeznacza
1 gr od każdej doręczonej paczki na akcję Szlachetna Paczka wystartował na początku roku.
Na stronie www.siodemka.com uruchomiony
został specjalny licznik, który pokazuje aktualną liczbę doręczonych paczek. Licznik to jeden

z elementów, za pomocą którego informujemy o akcji. Wierzymy, że będzie to projekt, który przyniesie satysfakcję wszystkim zaangażowanym w niego osobom, w tym także naszym
klientom, którzy wysyłając paczki Siódemką,
stają się jego uczestnikami i dołączają w ten
sposób do grona szlachetnych firm – mówi
Marcin Kruszyński, PR Manager Siódemki.
„Wszystkie Paczki są Szlachetne” to przykład
mądrego, długofalowego programu, który
może przynieść faktyczne zmiany zarówno
w naszym bliskim, jak i dalszym otoczeniu.
WIĘCEJ NA

DSV DAILY PALLET Z NAGRODĄ BIFA

ÔÔ Źródło: DSV

Serwis drobnicowy DSV Daily Pallet został uhonorowany nagrodą stowarzyszenia
BIFA (British International Freight Association) w kategorii Logistyka Europejska.
Tegoroczni zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas jubileuszowej 25. gali wręczenia nagród, która odbyła się w połowie stycznia w Londynie.
Decyzja o przyznaniu nagrody została podyktowana uznaniem dla inwestycji, jakie poczyniło DSV w zakresie
rozwiązań operacyjnych oraz IT, w celu
dostarczenia swoim klientom nowego
serwisu drobnicowego. Jurorzy położyli szczególny nacisk na dążenia do
wysokiej satysfakcji użytkowników DSV
Daily Pallet poprzez zaprojektowanie

usługi w oparciu o badania potrzeb
klientów. Rezultatem takiego działania
stało się zapewnienie krótszych czasów
transportu oraz zwiększenie dokładności usługi, w ramach której 32 kraje
w europejskiej sieci DSV zostały połączone codziennym drogowym serwisem drobnicowym.
WIĘCEJ NA

Okienko derogacyjne umożliwi pełne odliczenie VAT
ÔÔŹródło: EFL

Pełne odliczenie podatku VAT od zakupu samochodów z homologacją ciężarową, w tym
z tzw. kratką, będzie możliwe prawdopodobnie w okresie od początku roku – do końca
lutego 2014r. Przy tej okazji EFL, największa
firma leasingowa, zwraca uwagę na leasing
elastyczny, który daje możliwość samodzielnego ustalenia wysokości rat w chwili podpisania
umowy.
ALIANS LEASINGU I MŚP
Firmy leasingowe, uważane za barometr polskiej gospodarki, finansują dziś około 30
proc. inwestycji polskich przedsiębiorców.
Małe i średnie firmy, czyli główni klienci

branży leasingowej, stanowią najważniejszą siłę krajowej gospodarki – to sektor MŚP
w Polsce wytwarza 67 proc. PKB, tworzy
miejsca pracy dla ok. 70 proc. wszystkich zatrudnionych i najszybciej reaguje na zmiany
jakim podlega system ekonomiczny kraju.
Między innymi te dwie grupy oraz dodatkowo reprezentanci rynku motoryzacyjnego
uważnie śledzą anonsowane zmiany w zakresie odliczeń podatku VAT od pojazdów po
1 stycznia 2014r.
ODLICZANIE VAT PO NOWEMU
Pod koniec grudnia 2013r. Polska otrzymała od Rady Unii Europejskiej zielone światło

w sprawie zmiany limitu odliczeń VAT-u dla
samochodów ciężarowych, w tym samochodów „z kratką”, które są używane zarówno do
działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. 50 proc. limit odliczenia VAT-u (bez
ograniczenia kwotowego) ma obowiązywać
w przypadku samochodów do 3,5 tony i dotyczyć wydatków na zakup, sprowadzenie i leasing samochodu, a także wydatków eksploatacyjnych, w tym kosztów naprawy. Projekt
zmian do ustawy o VAT odsuwa jednak w czasie możliwość odliczenia 50 proc. VAT od paliw do samochodów.
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INTRALOGISTYKA WYRÓŻNIENIA I NAGRODY DLA DHL
W BIZNESOWYCH EXPRESS
RANKINGACH
DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych,
ÔÔ Źródło: DHL Express

po raz kolejny stanął na podium najlepszych firm logistycznych, ocenionych w proW styczniu ukazały się liczne zestawienia gramie badawczym Operator Logistyczny 2013. W zakończonej w grudniu ub. r. XII
przedsiębiorstw, które najlepiej radziły już edycji programu, DHL Express został wyróżniony Brązowym Godłem.
sobie w ostatnich latach. W rankingach
„Diamenty Forbesa” oraz „Gazele Bizne- W rankingu firm logistycznych 2013, DHL Express niezmiennie od trzech lat zajmuje
su” nie zabrakło przedstawicieli branży pierwszą pozycję rynkową w ocenie ogółu klientów. W kategorii firm oferujących najintralogistycznej.
wyższy standard obsługi na 15 ocenianych elementów aż w 14-tu zajmuje pierwsze
ÔÔ InplusPR

Prestiżowy ranking „Diamenty Forbesa”
jest owocem współpracy magazynu oraz
firmy konsultacyjnej Bisnode Polska. Brane są w nim pod uwagę podmioty, które
osiągnęły w 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 5 mln
złotych. Spośród nich wybierane są te
przedsiębiorstwa, których wartość rok do
roku w okresie 2010-2012 rosła o co najmniej o 15%. Wycen dokonuje się metodą szwajcarską, uwzględniającą zarówno
majątek, jak i dochody firm obliczone na
podstawie przekazywanych do urzędów
danych. Do zestawienia trafiają więc podmioty obiektywnie stabilne, wiarygodne
i charakteryzujące się wysoką płynnością
bieżącą.
Z kolei w zestawieniu „Gazele Biznesu”
przygotowywanym od 2000 roku przez
Puls Biznesu i wywiadownię gospodarczą Coface Poland znalazły się natomiast
firmy, które w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw rozwijają się najdynamiczniej i w ostatnich 3 latach odnotowywały wyłącznie wzrosty w zakresie przychodów ze sprzedaży.
WIĘCEJ NA

miejsce.
Operator Logistyczny Roku 2013 to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na polskim rynku. Pomysłodawcą i organizatorem programu
badawczego od 2002 roku są Agencja Badawcza Data Group Consulting oraz wydawnictwo Eurologistics. W tegorocznej edycji programu analizie poddano 31 firm działających w obszarze usług kurierskich, spedycji i logistyki. Badania przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych na próbie celowej kluczowych klientów każdej z firm.
WIĘCEJ NA

„ZDANIEM KLIENTA” – NOWY
SERWIS POCZTY POLSKIEJ
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Chcesz przesłać towar, ale masz kłopot z wyborem najlepszego wariantu? Nie wiesz,
gdzie odebrać paczkę, list polecony lub awizo? – zadzwoń albo napisz do „Zdaniem
Klienta”. To nowa platforma dialogu Poczty Polskiej z Klientami. Poprawa jakości
usług w oparciu o opinie konsumentów jest celem strategicznym firmy.
Zapraszamy wszystkich Klientów, którzy
chcą podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami lub zadać pytanie dotyczące
usług pocztowych. Wystarczy zadzwonić
na naszą Infolinię: 801 333 444 i wybrać
opcję nr 5. Można też wysłać e-mail na adres: zdaniem.klienta@poczta-polska.pl

– „Zdaniem Klienta” to kolejny projekt realizowany w ramach naszej strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu – mówi Jolanta
Grzechca-Meissner, dyrektor Biura Public
Relations. – Chcemy poznać opinie Klientów,
wymieniać się pomysłami, a przede wszystkim ułatwić korzystanie z usług pocztowych.

BIEDRONKA NAGRODZONA ZA PŁATNOŚCI MOBILNE
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska S.A, Foto: Jeronimo Martins Polska S.A

Sieć sklepów Biedronka została laureatem konkursu Mobile Trends Awards 2013 w kategorii „Firma wspierająca popularyzację
mobilnych technik i technologii”. Nagroda to efekt wprowadzenia w październiku 2013 r. otwartego systemu płatności mobilnych w sklepach Biedronka w całej Polsce, a także popularności tego typu transakcji wśród klientów sieci.
Wyróżnienia w konkursie Mobile Trends Awards 2013, organizowanym przez redakcję MobileTrends.pl, przyznano
po raz trzeci. Laureaci zostali wyłonieni w 16 kategoriach
przez ekspertów ze świata IT oraz technologii mobilnych.
Nagroda za popularyzację rozwiązań mobilnych dla
sieci sklepów Biedronka jest dla nas szczególnie cenna,
ponieważ od samego początku zakładaliśmy, że nasz
system iKASA będzie otwarty dla nowych partnerów
oraz że będzie dostępny we wszystkich sklepach. Ponadto z każdym dniem coraz więcej klientów używa
telefonu do płacenia za zakupy w naszych sklepach

– mówi Jacek Sobczyk, lider projektu płatności mobilne
w Jeronimo Martins Polska S.A., który odebrał statuetkę.
Po trzech miesiącach od uruchomienia usługi płatności
mobilnych, w sklepach sieci Biedronka dokonano blisko
150 tys. transakcji, co stanowi najlepszy wynik spośród dotychczas wdrożonych w Polsce rozwiązań tego typu.
Uroczysta gala Mobile Trends Awards 2013, nad
którą patronat objęli Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki oraz Marek
Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, odbyła się 16 stycznia br. w Krakowie.
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Branża leasingowa ogłosiła dobre wyniki
ÔÔŹródło: EFL Leasing

22 stycznia br. firmy leasingowe skupione w Związku Polskiego Leasingu (ZPL) zaprezentowały wyniki wypracowane w 2013 roku. Ogłoszony,
13 proc. wzrost oznacza, sfinansowanie przez branżę aktywów ruchomych i nieruchomości o wartości ponad 35,3 mld PLN1. EFL - największa
firma leasingowa - zwiększyła w tym czasie obroty o niemal 19 proc.
BRANŻA LEASINGOWA W 2013 ROKU
Jak pokazują dane ZPL, wartość wszystkich aktywów sfinansowanych
leasingiem i pożyczką w 2013 r. wyniosła – 35,3 mld PLN, co oznacza
13 procentowy wzrost w porównaniu do roku 2012 (31,2 mld zł w 2012
r.). EFL, będący prekursorem polskiego leasingu, zakończył ostatni rok
z niemal 19 proc. wzrostem sprzedaży, której wynik przekroczył 3,1 mld
PLN. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w segmencie ruchomości, branża
sfinansowana aktywa za kwotę 33,6 mld PLN – 13,1 proc. więcej niż
w roku 2012., natomiast na rynku nieruchomości – za kwotę 1,6 mld
PLN – 11,1 proc. wzrost (rdr.).
W 2013 roku najbardziej dynamicznie rozwijał się segment pojazdów, kończąc rok z wynikiem lepszym o 22,9 proc. w stosunku roku
ubiegłego i finansowaniem na poziomie 20,7 mld PLN. Przedsiębiorcy
chętnie korzystali z finansowania - głównie leasingiem - samochodów
osobowych, dostawczych do 3,5 tony jak i ciężarówek czy ciągników
siodłowych. W strukturze sfinansowanych ruchomości pojazdy stanowiły 61,5 proc. rynku.
Drugim, wartościowo najważniejszym, przedmiotem transakcji były
maszyny (ponad 1/3 zawartych transakcji). Finansowanie maszyn
w ubiegłym roku przyniosło 11,5 mld PLN oraz 3,4 proc. wzrost liczony
rok do roku. Nieznaczny wzrost popytu na usługi leasingu odnotowano również w branży IT, natomiast 38 proc. spadek branża leasingowa
zaraportowała w segmencie finansowania; statków, samolotów oraz
taboru kolejowego.
WIĘCEJ NA

STABILNA SYTUACJA NA
RYNKU PRACY
ÔÔ Źródło: Antal International

15. edycja cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot już po raz kolejny
wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. 56% pracodawców z branży TSL planuje rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla w I kwartale 2014 roku. II kwartał
powinien przynieść zmiany na lepsze. Kandydaci znający język
rosyjski będą poszukiwani.
63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów, 14% zwolnienia w I kwartale 2014. Prognoza ta jest lepsza
od wyników poprzedniej - 14 edycji, które już były bardzo dobre
(odpowiednio 58% i 11%).
AKTUALNA SYTUACJA W BRANŻY
Branże, w których odnotowano dużą stabilność dynamiki zatrudniania – czyli niższy niż średnia dla Polski odsetek pracodawców planujących rekrutacje w I kwartale 2014 przy jednocześnie
bardzo niskim odsetku pracodawców zwalniających to między
innymi: Transport, Spedycja I Logistyka. Jednak, II kwartał roku
powinien przynieść rozwój tego sektora.
„Z moich obserwacji wynika, że sytuacja w branży jest dobra.
Firmy po prowadzonych rekrutacjach w okresie listopad-grudzień
2013, który jest jednym z lepszych w branży w odniesieniu rocznym, stabilizują zatrudnienie. Większość firm jest w trakcie formułowania bądź akceptowania strategii na najbliższy rok. Wnioski
są optymistyczne: końcówka I i cały II kwartał 2014 roku powinien
przynieść zmiany na lepsze i zwiększyć liczbę prowadzonych rekrutacji” – komentuje Fabian Pietras, lider zespołu Antal Engineering & Operations.
WIĘCEJ NA

1 Finansowanie rynku w 2013 roku”, Związek Polskiego Leasingu

BEZCENNE INWESTYCJE W LOGISTYCZNE BHP

ÔÔ Źródło: WSL, Foto: WSL

Ochrony życia i zdrowia pracowników nie gwarantują przepisy i kontrole, lecz świadomi i odpowiedzialni ludzie wyposażeni w odpowiednie urządzenia i wiedzę. Uczestnicy konferencji „BHP w intralogistyce”, która odbyła się dziś w Wyższej Szkole Logistyki bogatsi
są o tę wiedzę dzięki ekspertom z firmy STILL Polska, Urzędu Dozoru Technicznego i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Poznaniu.
Wiodącym tematem wystąpień ekspertów była organizacja
pracy ludzi i urządzeń zapewniająca maksimum ochrony życia

i zdrowia pracowników magazynów. W tych szczególnych warunkach, często na trzy zmiany, pracują w Polsce setki tysięcy
ludzi. Na straży ich bezpieczeństwa stoją przepisy i normy, o których w swojej prezentacji przypomniał Leszek Lubiński z poznańskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, który kontroluje większość sprzętu używanego w intralogistyce.
Od jakości tego sprzętu zależy nie tylko wydajność pracy,
ale przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. O innowacyjnych
rozwiązaniach wspierających ochronę zdrowia i życia w intralogistyce, a więc dziedzinie szczególnie naznaczonej wypadkami mówili eksperci z firmy STILL Polska. Wózki widłowe mogą
być dziś wyposażone w systemy, które automatycznie redukują prędkość, wyłączają zasilanie czy ostrzegają o zaistniałych
uszkodzeniach, wysyłając szczegółowe dane za pomocą technologii GPRS.
WIĘCEJ NA
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PARTNERSTWO DAJE PRZEWAGĘ
KONKURENCYJNĄ
ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

CHEP i IFCO, spółki należące do Brambles Group, firmy specjalizującej się w kompleksowym zarządzaniu opakowaniami w łańcuchu dostaw klientów detalicznych
podpisały umowy z liderem portugalskiego rynku sprzedaży żywności – Sonae MC.
Umowy zostały zawarte na dostawę usług pełnego zarządzania oraz plastikowymi
skrzynkami (RPC – Returnable Plastic Crate). Dzięki nowym kontraktom CHEP i IFCO
stały się dla Sonae MC głównymi dostawcami usług zarządzania paletami i RPC.
rozwiązania oferowanego przez dwie spółki
mają kluczowe znaczenie dla efektywności
i bezpieczeństwa działalności firmy. Nasza
współpraca pomoże uniknąć wypadków
i zmniejszyć liczbę uszkodzeń produktów.’’
– powiedział: dyrektor ds. logistyki firmy Sonae MC, José Casimiro Ferreira.
Pełne zarządzanie opakowaniami przez
IFCO będzie dostarczać plastikowe skrzyn- CHEP na terenie klienta obejmuje m.in.:
ki RPC, używane przez dostawców świeżej sortowanie, kontrolę i naprawę palet, skrzyżywności do sklepów Sonae MC, natomiast nek i pojemników w centrach serwisowych,
CHEP będzie odpowiadać za zarządzanie w pobliżu lokalizacji klienta. Takie rozwiązaopakowaniami w centrach dystrybucji sieci. nie zapewnia najwyższy poziom jakości pa„Partnerstwo z firmą CHEP i IFCO ma na let i pojemników, które natychmiast wracają
celu poprawę przewagi konkurencyjnej So- do łańcucha dostaw. Uszkodzony sprzęt jest
nae MC. Jest to możliwe dzięki znacznemu zawsze naprawiany na miejscu.
ograniczeniu wydatków na zarządzanie paWIĘCEJ NA
letami i RPC. Wysoka jakość i innowacyjne

Piotr Różycki Customer Service Managerem w CHEP Polska
ÔÔŹródło: CHEP Polska, Foto: CHEP Polska

Piotr Różycki objął stanowisko Customer Service Managera w firmie CHEP Polska, światowego lidera w usługach wynajmu palet i kontenerów. Do jego obowiązków należy m.in.:
tworzenie strategii działu Obsługi Klienta,
mającej na celu podniesienie poziomu satysfakcji klientów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i współpracy z CHEP. Ważnym
elementem będzie stałe wytyczanie kierunków działań CHEP, prowadzących do powstania projektów i inicjatyw, które pozwolą firmie
stać się ,,strategicznym partnerem w łańcuchu dostaw”. Jedno z kluczowych zadań to
organizacja pracy zespołu oraz usprawnienie
zarządzania, wciąż rosnącego portfolio klientów CHEP.

Piotr Różycki jest związany z CHEP od 2002
roku. W trakcie swojej, 11-sto letniej kariery zajmował wiele stanowisk, w których zdobywał
doświadczenie w zakresie współpracy z klientami zarówno po stronie producentów dóbr
FMCG, jak i sieci detalicznych.
Pełnił m.in.: funkcję Business Development
Managera, odpowiedzialnego za prowadzenie
i realizację lokalnych projektów sprzedażowych.
Jako Customer Solution Manager był członkiem międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za projekty sprzedażowe w krajach
regionu CEE (Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja). Ukończył ekonomię na Uniwersytecie
Łódzkim. Jest certyfikowanym Project Managerem – certyfikat: PRINCE2 Practitioner.

Zmiany w Toyota Material Handling Polska
ÔÔŹródło: Toyota Material Handling Polska

Toyota Material Handling Polska oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie do aktywnej sprzedaży
poszerzonej oferty, która obejmie teraz kompleksowe rozwiązania z zakresu logistyki i transportu
wewnętrznego - w tym również rozwiązania regałowe, a także znacząco odnowi portfolio produktowe. Jest to część działań TMHPL w ramach
implementacji ogólnoeuropejskiej strategii TMHE.

Jednocześnie, aby zrealizować wyzwania związane z wdrażaniem europejskiej strategii TMHE
oraz nowym etapem rozwoju firmy, stanowisko
Dyrektora Zarządzającego objął Jaroslav Antene
– manager posiadający wieloletnie doświadczenie z branży logistyki i transportu wewnętrznego, które uzyskał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz na poziomie europejskim

POCZTA POLSKA
OBSŁUGUJE
BONPRIX
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska podpisała umowę z liderem sprzedaży wysyłkowej, firmą bonprix. Umowa obejmuje nadawanie przesyłek z towarami zamówionymi przez
klientów bonprix i wysyłanie katalogów
z ofertą firmy. Współpraca Poczty Polskiej z bonprix Sp. z o.o to miesięcznie
setki tysięcy przesyłek z produktami kupionymi w bonprix i około miliona przesyłek handlowych z katalogami firmy.
Firma bonprix jest obecnie największym
nadawcą przesyłek biznesowych w Poczcie Polskiej i jednym z największych
nadawców w innej usłudze – przesyłce
handlowej.
Poczta Polska i bonprix podpisały dwuletnią umowę obejmującą wysyłkę przesyłek handlowych i przesyłek biznesowych.
Pierwsza z zakontraktowanych usług
zapewnia firmie bonprix możliwość wysyłania katalogów z ofertą do klientów
na terenie całego kraju, bez względu na
miejsce zamieszkania adresata. Katalog,
który jest nośnikiem oferty bonprix wysyłany jest zarówno do obecnych jak i potencjalnych klientów, trafia do milionów
gospodarstw domowych w całej Polsce.
W ramach drugiej usługi klienci mogą
korzystać zarówno z przesyłki doręczanej
pod adres jak i przesyłki z opcją odbiór
w punkcie, odbieranej z dogodnej lokalizacji placówki pocztowej.
WIĘCEJ NA

Partnerstwo Teleroute oraz
interLAN
ÔÔŹródło: InterLAN

Europejska giełda transportowa Teleroute rozpoczęła współpracę z firmą interLAN, czołowym
polskim producentem oprogramowania klasy
TMS. Dla użytkowników obu rozwiązań, oznacza to koniec podwójnego wpisywania danych
dotyczących zleceń przyjętych do realizacji. Od
grudnia 2013 r. każdy spedytor wprowadzając zlecenie do systemu interLAN SPEED, ma możliwość
skorzystania z automatycznego eksportu danych
bezpośrednio na platformę Teleroute. To pierwsza
taka integracja pomiędzy dostawcą oprogramowania do zarządzania transportem a giełdą ładunków w Polsce.

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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PODSUMOWANIE ROKU
GRUPY DSV

GRUDNIOWY
TOP 4 WÓZKÓW
WIDŁOWYCH

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Dla Grupy DSV 2013 był rokiem pełnym nowych wyzwań,
ambitnych planów oraz zmian. Prezesi czterech spółek,
wchodzących w skład Polskiej Grupy DSV podsumowują te
wydarzenia – każdy z własnego punktu widzenia.

ÔÔ Redakcja

Po listopadowym spadku, w kończącym
2013 rok grudniu notowany jest znaczny
bo 19% wzrost wejść w oferty wózków
widłowych publikowane na portalu,
osiągając wynik 2841 wejść.
Grudzień jest miesiącem, w którym zanotowano największą ilość wejść, przekroczona została bariera dziesięciu tysięcy
, a wynik 10 476 kliknięć, jest rekordowym. Licząc miesiąc do miesiąca to wynik
w grudniu jest o 23% lepszy niż w listopadzie, a nominalnie to jest aż 1947 wejść
we wszystkie oferty. Czwarty kwartał, to
zawsze okres wzmożonych zakupów inwestycyjnych w branży logistycznej, dane
z listopada nie potwierdzały tego, jednak
grudzień przywrócił „schematy” zakupów
inwestycyjnych w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.
1. Pierwsze miejsce w rankingu Top 4, zajęła oferta „Wózek widłowy elektryczny BT
C3E160 Duplex” z ilością 71 wejść w ofertę.
2. Drugie miejsce w Top 4 grudnia, dla
oferty „Wózek dyszlowy Stand-on – ATLET
PRESTO PLP 200” z liczbą 62 wejść.
3. Na trzecim miejscu w rankingu Top 4,
jest oferta „Wózek z operatorem stojącym Ergo A-ASN 160” z ilością 57 wejść.
4. Czwarte miejsce w rankingu Top 4 września, zajęła oferta „Nowoczesny wózek
Nissan DX 15”, która zanotowała 55 wejść.
Udział wejść w oferty wózków widłowych w odniesieniu do wszystkich ofert
utrzymuje się na stałym poziomie, to jest
27 procent wszystkich kliknięć. Oferty wózków widłowych zawsze miały silną pozycję
na portalu, chociaż nie ma wszystkich dystrybutorów. Ranking ofert publikowanych
na portalu produktów, jest swoistym plebiscytem popularności danego produktu.
Wejścia w oferty publikowane na portalu
liczone są już w tysiącach, a to znaczy, że
portal osiąga poziom, który pozwala na
analizy zainteresowania ofertami, co pozwala na wyciąganie pewnych wniosków.
Dane staja się źródłem głębszych przemyśleń dotyczących kierunków rozwoju
rynku, coraz większe zainteresowanie wózkami magazynowymi, potwierdza pewne
tendencje jakie widać na rynku.
WIĘCEJ NA

PIOTR W. KRAWIECKI, PREZES ZARZĄDU DSV ROAD
I jak tu wierzyć w przesądy? Miniony rok ily Pallet, na dobre znalazł swoich wiernych
pomimo, iż zawierał „13-kę” powszech- klientów. W sytuacji postępującej minimanie uważaną za pechową, a PKB pełzał do lizacji zapasów magazynowych i „inwazji”
góry w tempie ślimaka, był dla DSV Road internetowej sprzedaży detalicznej, chcemy
dobrym rokiem. Wprawdzie nie wszystkie w DSV Road wyjść jeszcze mocniej naprzeplany udało się zrealizować, ale cieszę się ciw oczekiwaniom naszych klientów i to nie
z tego, co razem osiągnęliśmy. Na chwilę tylko w zakresie zwiększania elastyczności
obecną nic nie wskazuje na to, aby w roku podjęć i dostaw. W drugim półroczu planu2014 koniunktura gospodarcza uległa zna- jemy uruchomienie kolejnego nowego serczącej poprawie. Optymistyczne nastroje wisu, tym razem paczkowego. Raporty GUS
dominują w branżach takich jak IT, reklama, za rok 2013 potwierdzają 2-3 proc. spadek
marketing, finanse. W DSV Road, w trans- cen w transporcie. W roku 2014 powinniśmy
porcie drogowym, stawiamy mimo to na się jednak przygotować na wzrosty. Dalszy
mocny wzrost organiczny. Naszych szans wzrost elastyczności i skuteczności operaupatrujemy w rozwoju produktowym i ja- torów logistycznych nie odbywa się jednak
kościowym, zwłaszcza w obszarze obsługi za darmo. Moim życzeniem w nowym roku
przesyłek drobnicowych i paczkowych. jest, aby w 2014 na rynku TSL powstały barW roku 2013 przyrost naszych wolumenów dziej zrównoważone relacje pomiędzy koszprzekroczył 15 proc. Stało się tak w wyniku tami produkcji, a cenami i jakością usług lopozyskania nowego biznesu oraz rosną- gistycznych, tak aby nie tylko gospodarka,
cego rozdrobnienia masy przewozowej. ale też przedsiębiorstwa TSL miały się ”A bit
Średnia waga przesyłki zmniejszyła się o ko- better every day”.
lejne kilkadziesiąt kilogramów. Nasz, do nie
dawna nowy produkt drobnicowy DSV DaWIĘCEJ NA

Top 4 opon do wózków widłowych w grudniu
ÔÔRedakcja

Grudzień zapisuje się w ofertach opon do wózków widłowych bardzo pozytywnie, nastąpił
36% wzrost wejść w stosunku do listopada
i jest to najlepszy wynik w roku. W oferty opon
do wózków widłowych kliknięto 966 razy, nominalnie to aż o 256 wejść więcej. Najwięcej
zyskały oferty opaski amortyzujące, które zanotowały wzrost o 55 % (o 44 kliknięcia), oferty opon superelastycznych zyskały 42% (153
kliknięcia), a opon pneumatycznych o 22%
(59 kliknięć więcej). Jak widać, zapotrzebowanie na opony znowu dało znać o sobie, oferty
opon do wózków widłowych, zwiększyły swój
udział we wszystkich wejściach w oferty na
portalu, do 9%.
1. Pierwsze miejsce w Top 4 opon w grudniu
zajęła oferta „Opona Trelleborg Orca” z ilością 79 wejść.
2. Druga pozycja w rankingu Top 4, to oferta
„Opona Trelleborg Mastersolid” z liczbą 74 wejść.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4, oferta

Bilans

opony „Solideal Ecomatic TR” której oferta
zanotowała 60 wejść.
4. Czwartą pozycję zajęła oferta „Ecomatic ED
– (Extra Deep – opona głębokobieżnikowa)”,
z ilością 53 wejść.
Przybywa ofert na portalu, w poprzednim
miesiącu Trelleborg zaczął publikować swoje
oferty, to kolejna firma z grupy premium, oferująca produkty o różnych charakterystykach
i właściwościach z dedykowanymi dla konkretnego podłoża liniami produktowymi. Od razu
oferty tej firmy „wskoczyły” na dwa pierwsze
miejsca, to bardzo dobry znak dla firmy i jej
produktów. W grudni zanotowano rekord pod
względem ilości wejść w oferty, zarejestrowano 10 476 wejść w oferty produktów na portalu, wejścia w oferty opon do wózków widłowych mają w nich coraz większy udział.

WIĘCEJ NA
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Top 4 baterii trakcyjnych
w grudniu

Top 4 regałów magazynowych
w grudniu

ÔÔRedakcja

ÔÔRedakcja

Po dwumiesięcznych spadkach, grudzień
był miesiącem gdzie zanotowano wzrost ilości wejść w oferty baterii trakcyjnych, o 8%
w stosunku do listopada, nominalnie liczba
wejść zwiększyła sią o 149 kliknięć, osiągając
wynik 1964 wejść w oferty. Oferty baterii do
wózków widłowych zanotowały 19% udział
w kliknięciach we wszystkie oferty publikowane na portalu w grudniu. Od początku
roku, systematycznie rosło zainteresowanie
ofertami baterii na portalu, w styczniu było
632 wejścia w oferty baterii a w grudniu 1964
kliknięcia, wzrost o 211%. Wynik niezwykle
budujący, po dwumiesięcznych spadkach,
wraca tendencja wzrostowa.

Po listopadowym spadku, w grudniu wzrosło zainteresowanie ofertami regałów na portalu, zanotowano 2115 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań, o 9% więcej niż w listopadzie.
Na portalu sytuacja zmienia się dynamicznie,
zainteresowani ofertami użytkownicy generują
dane, które określają poziom zainteresowania.
Grudniowy wzrost wejść w oferty regałów, to
pokłosie realizacji zamówień na koniec roku,
a zakupy inwestycyjne na koniec roku, w branży
gospodarki magazynowej i logistyki, to standard.
Dziewięcioprocentowy wzrost , rozłożył się na
dziesięć grup rodzajowych ofert regałów, z których cztery zanotowały spadek, regały wjezdne (-43%) wspornikowe (-10%), ruchome (-5%)
i grawitacyjne(-4%), pozostałe grupy rodzajowe
notowały wzrosty, regały paletowe (33%) inne
(20%) automatyczne(42%), karuzelowe(24%),
półkowe(19%) i regały windowe(104%), o największym wzroście procentowym

1. Miejsce pierwsze w Top 4 baterii zajęła oferta „Akumulatory Hoppecke trak®air” z ilością
120 wejść w ofertę.
2. Drugie miejsce w Top 4 baterii trakcyjnych,
zajęła oferta „Hoppecke trak® eco” , z liczbą
98 wejść w ofertę.
3. Trzecie miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła
oferta Bateria „Liberator Gold EXIDE” z wynikiem 90 wejść w ofertę publikowaną na
portalu.
4. Na czwartym miejscu w Top 4 baterii jest
oferta „Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa
VRLA”, z wynikiem 85 wejść.
Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie
portalem i publikowanymi na nim ofertami,
za gospodarką trudny okres, a przed nią jeszcze trudniejszy, można powiedzieć. Zwiększa
się ilość ofert dostawców baterii, prostowników i sprzętu potrzebnego do właściwej eksploatacji baterii. Na portalu przybywa ofert,
więc klienci maja większy komfort w wyborze oferty, a tym samym dopasowania do
swoich potrzeb. Za ofertami „idzie” kontakt
do kompetentnych dostawców sprzętu i baterii, co jest równie ważne jak baterie, doradcy dobiorą odpowiedni sprzęt i doradzą jak
go najefektywniej wykorzystywać.

1. Pierwsze miejsce, w rankingu Top 4 regałów
zajęła oferta „Bezpieczne przechowywanie – Regały otwarte STOW” z ilością 99 wejść w ofertę.
2. Drugie miejsce w rankingu Top 4 regałów
zajmuje oferta „Regał półkowy Midi Rack®”,
z ilością 88 wejść.
3. Miejsce trzecie w Top 4 regałów, zajęła oferta „Regały paletowe – Dexion Wąski korytarz
P90”, z liczbą 76 wejść.
4. Na czwartym miejscu rankingu, jest oferta
„Systemy regałów półkowych SSI SCHAFER –
R 3000”, z ilością 66 wejść na stronę oferty.
W grudniu zanotowany został drugi wynik
w roku pod względem ilości wejść w oferty regałów magazynowych, których dziesięć grup rodzajowych, jest publikowanych na portalu. Nominalnie najwięcej wejść było w regały paletowe(133),
co dało tej grupie rodzajowej 33% wzrost. Od
początku roku w oferty regałów kliknięto 21 505
razy, co daje średnią miesięczną na poziomie 1792
kliknięcia, trzeba przyznać, że przy tak specjalistycznej ofercie jest to zadowalający wynik.
WIĘCEJ NA

Mężczyźni na aukcjach, kobiety w e-sklepach
ÔÔŹródło: Gemius

Ponad 16 mln polskich internautów odwiedza strony, oferujące zakupy w sieci. To prawie o jedną
piątą więcej niż przed rokiem. Wśród mężczyzn najpopularniejsze są aukcje internetowe, wśród
kobiet e-sklepy – wynika z analizy firmy badawczej Gemius.
Gemius przeanalizował ruch na stronach e-sklepów, aukcji internetowych i zakupów grupowych. Jak pokazują najnowsze, październikowe wyniki badania Megapanel PBI/Gemius, 12,9 mln
polskich internautów wchodzi na strony sklepów internetowych. Podobnym zainteresowaniem
cieszą się strony aukcji internetowych (12,8 mln internautów). W obu przypadkach odnotowano
wzrost o prawie jedną piątą użytkowników sieci w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast najrzadziej internauci odwiedzają strony poświęcone zakupom grupowym.
W analizowanym miesiącu weszło na nie 2,7 mln internautów, co daje wynik o ponad jedną
piątą niższy do tego z października 2012 roku. – W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać,
że sklepy internetowe będą przyciągać większą uwagę e-konsumentów niż serwisy aukcyjne – uważa
Mateusz Gordon, ekspert od e-handlu firmy badawczej Gemius, która doradza przedsiębiorcom,
jak wykorzystywać Internet w biznesie.
WIĘCEJ NA

Firma CBRE wyceniła portfel PHN
ÔÔŹródło: CBRE

CBRE, największa na świecie firma doradcza na rynku nieruchomości, informuje, że przygotowała wycenę portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
CBRE dostarczyło wycenę w dniu 15 stycznia
2014 r, według stanu portfela nieruchomości
Klienci doceniają elastyczność
na dzień 31 grudnia 2013 r. Wycena objęła 171
ÔÔŹródło: DSV
nieruchomości, w tym 123 terenów zabudoDSV Road zakończyło w grudniu doroczne badanie satysfakcji, którego celem była identyfikacja wanych budynkami o różnym przeznaczeniu
mocnych stron usług firmy, oraz obszarów, które można jeszcze lepiej dostosować do potrzeb (biurowych, mieszkaniowych, handlowych,
i oczekiwań klientów.
usługowych, hotelowych i przemysłowych)
Najsilniejsze strony DSV Road to w oczach respondentów bezszkodowość, czas realizacji zlece- oraz 48 gruntów inwestycyjnych, zlokalizowania oraz dobry kontakt z pracowniami. W zakresie współpracy klienci docenili przede wszystkim nych na terenie całej Polski. Łączna wartość
takie aspekty jak obsługa klienta, jakość kontaktu, elastyczność i terminowość. Równocześnie wszystkich nieruchomości wyniosła ponad
respondenci najczęściej swoje zadowolenie ze współpracy z DSV Road oceniali na 8 punktów na 2.200.000.000 zł.
skali 10-stopniowej.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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DACHSER PODSUMOWUJE ROK 2013

Top 4 przenośników w grudniu

Dla firmy Dachser w Polsce rok 2013 był wyjątkowo udany. Operator pozyskał szereg nowych klientów oraz przewiózł rekordowo dużą liczbę przesyłek. Mimo wciąż dość niestabilnej sytuacji na rynku, Dachser w Polsce może zaliczyć rok 2013 do udanych. Operator
znacząco zwiększył obroty, głównie dzięki pozyskaniu nowych kontraktów oraz rozwojowi sieci. W drugiej połowie roku imponujące wręcz wyniki notowali polscy eksporterzy, co
przełożyło się na wyjątkowo duży wzrost liczby oraz wolumenu przesyłek.

Rośnie zainteresowanie ofertami przenośników, w grudniu kliknięto 514 razy, nominalnie
to o 105 wejść więcej niż miesiąc wcześniej
daje to 26% wzrost. W grudniu oferty przenośników miały 5% udział wszystkich wejść
w oferty na portalu, jest wielkość utrzymująca
się od dłuższego czasu. Grudzień był miesiącem w którym zanotowano największą ilość
wejść we wszystkie oferty, także oferty przenośników, a zestawiając wynik wejść w oferty
przenośników z tym z grudnia 2012, to jest
to pięciokrotny wzrost. Na portalu prezentowanych jest wiele ofert różnego rodzajów
przenośników, które znajdują zastosowanie
w dystrybucji i przeładunkach towarów, w magazynach buforowych oraz przy sklepach wielkopowierzchniowych.

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

jów WNP, Maghrebu (północno-zachodnia
Afryka) oraz Turcji. „Nasz zespół Cargoplus
realizuje projekty dystrybucyjne dla klientów
korzystających głównie z przewozów całopojazdowych – mówi Grzegorz Lichocik.
„W ciągu ostatniego roku Cargoplus obsłużył rekordowy wolumen przesyłek w kierunkach wschodnich (Rosja, Ukraina, Białoruś,
Kazachstan), do krajów Maghrebu (Maroko,
Tunezji i Libii) oraz Turcji” – dodaje.

„W październiku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim,
osiągnęliśmy blisko 20-procentowy wzrost
transportów w eksporcie” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Dachser Sp. z o.o.
„W ostatnim kwartale odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost ilości przesyłek
transportowanych na Bałkany, do Bułgarii,
Szwajcarii i Włoch” – dodaje. Na przełomie lat 2012 i 2013 Dachser połączył siły
z wieloletnim partnerem biznesowym
– największym operatorem logistycznym
na Półwyspie Iberyjskim – firmą Azkar, co
również miało znaczący wpływ na zainteresowanie klientów przewozami i wzrost
obrotów na tym kierunku.
EKSPORT
Wzmożona aktywność oraz dobre wyniki
polskich przedsiębiorców eksportujących
m. in. na kierunki wschodnie przełożyły
się na wzrost obrotów oddziału Dachser
Cargoplus, uruchomionego we wrześniu
2012 roku, realizującego usługi całopojazdowe (FTL) oraz drobnicowe i LTL dla kra-

INWESTYCJE
Efektem dynamicznego rozwoju firmy
w Polsce była zmiana lokalizacji oraz rozbudowa warszawskiego oddziału firmy Dachser. Wiosną 2013 roku nowy obiekt administracyjno-magazynowy przejął funkcje
dotychczasowego oddziału, którego lokalizacja i niewystarczająca do obsługi rosnącej liczby przesyłek powierzchnia magazynowa znacznie ograniczały możliwości
produkcyjne. Klienci operatora zyskali nie
tylko korzystniejszą logistycznie lokalizację, ale przede wszystkim nowe możliwości
dzięki większej powierzchni operacyjnej
i magazynowej. „Nowa lokalizacja pod Warszawą, położona w parku logistycznym MLP
Pruszków II, tuż przy zjeździe z autostrady
A2, usprawniła nasze procesy oraz znacząco
wpłynęła na optymalizację czasu transportu
na wybranych kierunkach” – mówi Grzegorz
Lichocik. „W związku z naszym dynamicznym rozwojem oraz rosnącą popularnością kierunków wschodnich, w najbliższych
latach planujemy dalszą rozbudowę sieci,
w tym również uruchomienie nowych oddziałów” – dodaje.
WIĘCEJ NA

FCE Group – inwestycje sięgną 56 mln USD
ÔÔŹródło: GENESIS PR

Grupa Freight Car Energy (FCE) – należąca do czołówki światowych
dostawców produktów i technologii dla branży towarowego transportu kolejowego oraz planująca wejście na NewConnect w 2014
roku – zamierza zainwestować w latach 2011–2020 do 56 mln USD
(171,92 mln zł1). Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie produkcji wagonów towarowych do transportu surowców energetycznych,
poprawę efektywności w produkcji zestawów kołowych i wózków do
wagonów kolejowych oraz dalszy rozwój spółki. W ciągu ostatnich
trzech lat Grupa zainwestowała ze środków własnych ponad 16 mln

ÔÔRedakcja

1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników
grudnia, z ilością 101 wejść, zajęła oferta
„Grawitacyjne elastyczne przenośniki UNI-FLEX™ wykorzystujące roleczki”.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników
zajęła oferta „Przenośnik UNI-FLEX UFP/
ROS/0600/17.50”, z liczbą 62 wejść, w ofertę.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4, zajęła
oferta „Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, z liczbą 53 wejść w ofertę.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników, jest oferta „Przenośnik UNI-FLEX UFP/
ROS/0600/07.50” z ilością 48 wejść.
W grudniu największy wzrost wejść w publikowane oferty zanotowały przenośniki rolkowe, zyskując 40% w stosunku do listopada,
nominalnie jest to 91 kliknięć więcej. Oferty
przenośników rolkowych mają 62% udział we
wszystkich wejściach tej grupy produktowej,
jest to też najliczniejsza grupa rodzajowa,
w ofercie przenośników. Z każdym miesiącem wzrasta zainteresowanie ofertami, rośnie
ilość wejść w oferty, zebrane dane stają się
źródłem do analiz i prognoz, a przygotowane
opracowania stają się wyznacznikiem trendów rynkowych.
WIĘCEJ NA

USD (49,12 mln zł1) – głównie w zdolności produkcyjne wagonów,
układów hamulcowych oraz wózków. Doradcą Grupy FCE w Polsce
jest Capital One Advisers.
Długoterminowa strategia Grupy zakłada stworzenie w ramach FCE
wysoko wykwalifikowanego centrum badań, technologii i produkcji
oraz osiągnięcie pozycji dostawcy zaawansowanych technologicznie
rozwiązań dla branży transportu szynowego. Ponadto Grupa FCE planuje zadebiutować na ASO NewConnect w 2014 roku. Kolejnym krokiem będzie wejście na główny parkiet GPW w Warszawie.

Bilans
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Nawet pół miliona mkw. w nowych centrach
handlowych w 2014

Bardzo mocny rok na polskim rynku
inwestycyjnym

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Rozwój oferty handlowej we wschodnich województwach i w mniejszych miastach, nadal silny trend rozbudowy i modernizacji istniejących
centrów w 2014 r., to wnioski płynące z raportu Jones Lang LaSalle. Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych na koniec 2013 r. oraz zaprezentowali prognozy
rozwoju na 2014.

Według Jones Lang LaSalle, wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2013 r.
wyniosła ponad 3,4 mld euro. To najlepszy wynik od rekordowego 2006
r., w którym wolumen transakcji zamknął się kwotą ponad 5 mld euro,
a jednocześnie o 26% wyższy od zarejestrowanego w 2012 r. (ok. 2,73
mld euro). W rozbiciu na poszczególne segmenty rynku, dane Jones
Lang LaSalle pokazują, że wartość transakcji w segmencie biurowym
w 2013 r. wyniosła ok. 1,06 mld euro, handlowym – ok. 1,32 mld euro,
magazynowym – ok. 656 mln euro, nieruchomości wielofunkcyjnych
(typu mixed use) oraz mieszanych transakcji portfelowych – ponad 280
mln euro, a hotelowych – ponad 113 mln euro. Dominacja transakcji
handlowych (m.in. Silesia City Center, portfolio Charter Hall, Wola Park,
Galeria Kazimierz czy Galeria Dominikańska) to zauważalna zmiana
w porównaniu z rokiem 2012, kiedy pod względem wartości niewielką
przewagę nad sektorem handlowym notował segment biurowy. Pod
kątem liczby transakcji, najwięcej umów kupna-sprzedaży podpisano
na rynku nieruchomości biurowych.

PODAŻ – INTENSYWNY KONIEC 2013 R.
Po widocznym spowolnieniu w 2012 r., 2013 przyniósł znaczny rozwój rynku. Sektor centrów handlowych w ubiegłym roku powiększył się o 459 000
mkw. (275 000 mkw. w IV kw.). Nowe centra handlowe otwierano zarówno
w głównych aglomeracjach – m.in. w Aglomeracji Katowickiej (Galeria Katowicka i Europa Centralna), Poznaniu (Poznań City Center), Krakowie (Galeria Bronowice), Trójmieście (Riviera czyli rozbudowa centrum Wzgórze)
czy Warszawie (Plac Unii City Shopping), jak również w małych i średnich
miastach – Nowym Sączu (Trzy Korony), Łomży (Galeria Veneda), Inowrocławiu (Galeria Solna), Chojnicach (Brama Pomorza) czy Czechowicach-Dziedzicach (Stara Kablownia).

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Zachowania rynkowe na portalu – podsumowanie 2013
ÔÔJakub Knauer, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z roku na rok, z kwartału na kwartał rośnie zainteresowanie portalem, przybywa użytkowników – zarządzających magazynami, zajmujących się logistyką wewnętrzną oraz innych,
którym publikowane informacje są przydatne
w branży. Abonenci usług B2B – specjaliści,
eksperci, dostawcy – umieszczają kolejne
oferty i informacje o usługach. Dla klientów
oznacza to wzrost możliwości wyboru oraz, co
równie istotne, komunikacji z potencjalnymi
partnerami.
Wraz z wzrostem liczby ofert oraz liczby
użytkowników, informacje o popularności poszczególnych ofert, mierzone liczbą odsłon,
nabierają coraz większej wartości poznawczej.
Ich analiza pozwala dostrzec pewne tendencje
zachowań rynkowych skupionych na portalu.
W niniejszym artykule dokonano krótkiego

podsumowania popularności ofert w roku
2013 w „historycznej” perspektywie poprzedniego roku.
W minionym roku zarejestrowaliśmy 96283
odsłony ofert, tj. ponad 2,5 razy więcej
(162,3%), niż w roku poprzednim (36714 odsłon) oraz ponad 4,5 razy więcej (355%), niż
dwa lata wcześniej (21138 odsłon). Portal staje
się więc coraz bardziej atrakcyjny dla firm pragnących dotrzeć ze swoją ofertą do odbiorców. Systematycznie wzrastała liczba ofert.
W 2013 roku przybyło ich 121, ich liczba wzrosła o 43,4% w stosunku do roku poprzedniego
i wynosi 400. Świadczy to o rozwoju portalu
jako interaktywnej platformy wymiany informacji między dostawcami i odbiorcami.
WIĘCEJ NA

Polski rynek biurowy
przekroczy 7 mln m2 w 2014 r.
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali
dane i trendy na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie i największych miastach
Polski na koniec IV kw. 2013 r.
Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy,
Jones Lang LaSalle, komentuje: „2013 był rekordowym rokiem w segmencie powierzchni biurowych w Warszawie. Popyt brutto w minionych 12
miesiącach zamknął się wartością 633 000 m2 i był
najwyższym w historii stołecznego rynku. Z kolei
skala nowych umów, podpisanych w 2013 r. na
451 000 m2, potwierdza, że najemcy są w większym stopniu niż wcześniej otwarci na relokację
i zmianę adresu na biuro odpowiadające im pod
względem standardu, wielkości oraz oczywiście
ceny. 2013 był również wyjątkowy pod kątem nowej podaży. Na rynek trafiło 300 000 m2 nowych
biur w takich projektach jak m.in. Plac Unii, Konstruktorska Business Center, Miasteczko Orange, T-Mobile Office Park czy Wola Center, co jest
najwyższym wynikiem od 2000 r. Szacujemy, że
w 2014 r. warszawski rynek wzbogaci się o kolejne
320 000 m2 powierzchni, z której już ponad 35%
zostało zabezpieczone umowami przednajmu”.
WIĘCEJ NA
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ROŚNIE POPULARNOŚĆ REGAŁÓW PALETOWYCH

ÔÔ Damian Popek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, http://nkl.ue.katowice.pl

Kategoria regały, w miesiącu grudniu odnotowała pomyślny
8,5% wzrost po listopadowym spadku liczby wejść w oferty
różnego rodzaju grup produktów regałów magazynowych.
Wzrost zainteresowania działem ofert regałów odzwierciedla sytuację całego miesiąca, bowiem w grudniu 2013 roku,
liczba odsłon ofert wszystkich kategorii umieszczonych na
portalu zwiększyła się o 16,9 %. Analizując dynamikę zmiany procentowego udziału liczby odsłon ofert kategorii regały
w porównaniu do wszystkich ofert, musimy zanotować jednak
zmniejszenie udziału z 21,7 % do 20,2%. Suma 2115 odsłon
ofert, uzyskana z dziesięciu podkategorii, opublikowanych na
portalu ustanawia drugi wynik uzyskany przez kategorię regały w roku 2013.
Zamieszczone na portalu w grudniu
2013 roku, 64 oferty działu regały, rozdysponowane na 10 podkategorii: paletowe, półkowe, wspornikowe, inne, wjezdne, grawitacyjne, ruchome, karuzelowe,
windowe oraz automatyczne dają możliwość użytkownikom portalu skorzystania z dobrze dostosowanej przeglądarki, dzięki której są w stanie dopasować
ofertę do swoich wymagań w zakresie
gospodarki magazynowej. Na przełomie

całego roku, opublikowane oferty odznaczają się wzrastającym zainteresowaniem, potwierdzając ciągły rozwój działu
regały na portalu, a także udowadniając,
iż użytkownicy potrzebują zapoznać się
z możliwością zakupu regałów magazynowych, których konstrukcja dostosowana jest do wymogów bezpieczeństwa,
specyfikacji jednostek ładunkowych oraz
samego procesu magazynowego w ich
przedsiębiorstwie.

Wzrost odsłon ofert w grudniu potwierdza, iż jest to miesiąc, w którym nabywcy
wyposażenia magazynowego, po okresie wzmożonego zainteresowania ofertą
w miesiącach sierpień – październik, dokonują zakupów inwestycyjnych na koniec roku.

WIĘCEJ NA
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ZINTEGROWANE
TERMOWIZYJNE
KAMERY
ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Panasonic rozszerzył swoją ofertę o serię zintegrowanych termowizyjnych kamer dozorowych, które umożliwiają
prowadzenie skutecznego monitoringu
24 godziny na dobę. Zaprezentowane
urządzenia charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, łatwością instalacji oraz solidną konstrukcją
i mogą być wykorzystane do zwiększania poziomu bezpieczeństwa w transporcie, zakładach użyteczności publicznej, a także instytucjach rządowych czy
finansowych.
Opracowane przez Europejskie Centrum
Badawczo-Rozwojowe i Inżynierskie Panasonic kamery termowizyjne uzupełniają dotychczasową ofertę dla systemów
zabezpieczeń. Obejmuje ona kamery,
monitory i rejestratory obsługujące obrazy w jakości Full-HD 1080p, rozwiązania
do rejestracji i przechowywania danych
w chmurze oraz inteligentne systemy video dostarczające danych analitycznych.
Ponadto w ofercie znajdują się kamery
analogowe, IP, o zakresie widzenia 360o
oraz wykorzystujące podczerwień przygotowane do pracy nawet w warunkach
słabego oświetlenia.

Kamery wyposażone w funkcję detekczterech kilometrów (640x480) i trzech
cji ruchu umożliwiają prowadzenie mokilometrów (384x288);
nitoringu zarówno w warunkach braku • wbudowaną funkcję detekcji ruchu
oświetlenia, jak również pracy dziennej,
pozwalającą na tworzenie efektywnezapewniając:
go wirtualnego ogrodzenia oraz wy• możliwość prowadzenia efektywnego
znaczanie obszarów szczególnie naramonitoringu poprzez na przykład liście
żonych na wtargnięcie, dzięki czemu
czy dym;
możliwe jest zredukowanie liczby fał• łatwe wykrywanie osób, które starają
szywych alarmów;
się wtopić w otoczenie za pomocą tech- • prowadzenie efektywniejszego moninik kamuflażu;
toringu otoczenia oraz ruchu pojazdów
• wykrywanie osób z odległości do półi osób przez personel ochrony.
tora kilometra (640x480) i kilometra
(384x288);
• wykrywanie pojazdów z odległości do
WIĘCEJ NA

KARUZELA ROTOMAT W SZYBKIEJ
DYSTRYBUCJI
ÔÔ Źródło: ISL, Foto: ISL

Najnowszy produkt - regał karuzelowy Rotomat HighSpeedPicking - oferowany
przez firmę ISL jest rozwiązaniem do bardzo szybkiej i bezbłędnej kompletacji
towarów. Jest to automatyczny regał ROTOMAT typu karuzela wraz z system
High Speed Order Picking, który może zapewnić obsługę nawet ponad 250 pobrań/h/operatora.
Rozwiązanie to łączy system regałów magazynowych Rotomat z metodą wskazywania lokalizacji zwanej “pick to light”
oraz systemem pojemników kompletacyjnych.. Regał wyposażony jest w listwę
ledową, na której wyświetlane są informację o ilości pobieranego towaru z oraz
podświetleniem lokalizacji . Dodatkowymi danymi, jakie można zbierać to nazwa
operatora, data, godzina operacji, nazwa
towaru itp.

Podstawową konfiguracją systemu jest
jeden regał Rotomat i jeden operator,
jednak dodanie kolejnego regału do strefy kompletacji i odpowiednie jego usytuowanie znacznie zwiększa wydajność
operacji Ważnym czynnikiem poprawnego działania całego systemu HSP jest integracja z oprogramowaniem WMS klienta.
Regał obrotowy ROTOMAT HSP znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie
wymagana jest szybka kompletacja, przy
zapewnieniu albo dużego zapasu/bufora

Technologie

towarów (Rotomat wykorzystuje dostępne wysokość pomieszczenia) albo dużej
liczby indeksów do wydania na minimalnej powierzchni. Sprawdza się przy wielu
liniach zamówieniowych, pojedynczych
ilościach towarów, czy też różnorodnym,
często drogim towarze. Szczególnie polecany jest do kompletacji i składowania
elektroniki, kosmetyków, farmaceutyków,
produktów optycznych (np. soczewki),
materiałów biurowych itp. Więcej informacji na stronie www.isl.pl.
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ATLET PRESTO PLP 200 – UNIWERSALNY STAND-ON
ÔÔ Źródło: Logis Sp. z o.o., Foto: Atlet

Wózek Atlet Presto PLP, wyposażony w rozkładaną solidną platformę dla operatora i składane poręcze zabezpieczające, umożliwia długodystansowy transport i wydłużone cykle pracy. Wózek unoszący, do transportu poziomego, do długich, ciężkich cykli
pracy. Bateria o pojemności do 400Ah. Inteligentny prostownik Unoszona platforma z bocznymi barierkami ochronnymi lub
stała platforma dla ochrony operatora. Szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną pracę i komfort. Friction Force – opatentowany system zapewniający stały, pewny kontakt koła napędowego z podłożem, bez względu na obciążenie wózka. ATC
– komputer pokładowy pozwalający programować parametry pracy wózka. Kontrola dostępu do wózka za pomocą indywidualnych kodów PIN. Napęd AC.
Presto PLP jest doskonale przystosowany
do najintensywniejszych operacji. Można go używać do załadunku/rozładunku,
transportu wewnętrznego. Obsługuje
wszystkie typy nośników ładunku. Ten
szybki i mocny wózek, z 5-punktowym
podwoziem, gwarantuje najwyższą stabilność, nawet przy wysokiej prędkości.
Niskie podwozie zapobiega urazom
stóp a zwarta budowa umożliwia manewrowanie wózkiem w ograniczonej
przestrzeni. Konstrukcja pięciokołowa
w połączeniu z technologią Friction Force
zapewnia zarówno stabilność poprzeczną, jak i doskonałą przyczepność. W modelu PLP 200 wspomaganie kierownicy
jest opcjonalne, natomiast w modelu PLP
250 stanowi wyposażenie standardowe.
Stała platforma z ochroną operatora dostępna jest jako opcja.
Modułowa konstrukcja Atlet, zapewniająca usunięcie usterki podczas pierwszej
wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik
prądu zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynności konserwacyjnych,
maksymalne przyspieszenie i prędkość
jazdy. Konstrukcja pięciokołowa gwarantująca maksymalną stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction
Force gwarantuje zwiększoną stabilność

i przyczepność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiającym dostęp
do systemu diagnostyki pokładowej i do
optymalnych ustawień osiągów oraz zapobiegającym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

obsługę w każdej sytuacji. Regulowana
długość ramienia pozwala każdemu operatorowi znalezienie najlepszej pozycji do
kierowania. Dzięki wspomaganiu układu
kierowniczego (wyposażenie standardowe w modelu PLP250) komfort operatora
jest jeszcze większy.

WYSOKIE OSIĄGI
Model Presto jest wózkiem przeznaczo- SYSTEM ZARZĄDZANIA WÓZKIEM
nym do pracy w trudnych warunkach. ATC T4
Jego maksymalna prędkość, z silnikiem na Dostęp po wprowadzeniu indywidualneprąd zmienny, wynosi 12 km/h. Pozwala go kodu PIN pozwala obsługiwać wózek
to na krótkie cykle pracy i wysoki przerób. tylko uprawnionym osobom. Optymalizuj
wykorzystanie floty na podstawie danych
STABILNOŚĆ DZIĘKI TECHNOLOGII
operacyjnych. Menu serwisowe z opcjami
FRICTION FORCE
diagnostycznymi sprawia, że serwisowaSystem hydrauliczny utrzymuje wysoki nie jest szybkie i łatwe. Konstrukcja modudocisk kół napędowych, nawet przy za- łowa i zmniejszona liczba części zapewnia
ładowanym wózku, kompensując zwięk- maksymalną dyspozycyjność.
szone obciążenie wideł. Zapewnia dobrą
przyczepność w każdych warunkach, MOŻLIWOŚĆ PRACY
w tym na pochyłości i przy pokonywaniu WIELOZMIANOWEJ
zakrętów z dużą prędkością.
Maksymalna pojemność akumulatora,
wynosząca 600 Ah, pozwala na wydłużeREGULOWANE, ERGONOMICZNE
nie cykli pracy. Do standardowego wypoRAMIĘ STERUJĄCE
sażenia należy podstawa akumulatora na
Ramię sterujące jest skonstruowane zgod- rolkach. Dodatkowo, jako opcja, dostępny
nie z zasadami ergonomii, aby zapewnić jest system szybkiej wymiany akumulatoprawidłowe rozmieszczenie wszystkich ra pozwalający na wydajną pracę wieloelementów sterujących i wygodną ich zmianową.

Technologie
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INFRASTRUKTURA SIECI
HANDLOWYCH, A EFEKTYWNE
KONKUROWANIE W E-COMMERCE

ARVATO
WZMACNIA
E-COMMERCE

Dynamiczny rozwój internetowego handlu na całym świecie skłania sieci handlowe
do przywiązywania większej wagi do tego, jak i kiedy przesyłki z ich produktami
trafią do adresatów. Raport międzynarodowej firmy doradczej Jones Lang LaSalle
pokazuje, jak poszczególne rynki na świecie rozwijają swoją infrastrukturę logistyczną, by sprostać lokalnym warunkom i potrzebom konsumentów. Z raportu wynika
również to, że sektor nieruchomości pełni kluczową rolę w dynamicznie zmieniających się strategiach sprzedaży

arvato AG, czołowy międzynarodowy
dostawca kompleksowych rozwiązań
outsourcingowych, przejmuje europejskiego lidera rynku e-commerce – firmę
Netrada z siedzibą w Hanowerze i łączy
działalność e-commerce obu firm. Fuzja
ta uczyni z arvato jednego z wiodących
w Europie dostawców zintegrowanych
usług e-commerce.

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Craig Meyer, President of Industrial, Jones Lang LaSalle, komentuje: „Globalna
ekspansja sieci handlowych kojarząca
się z tworzeniem nowych sklepów na
najdroższych ulicach, takich jak nowojorska 5 Aleja albo Pola Elizejskie w Paryżu,
teraz oznacza również uruchamianie wyspecjalizowanych magazynów, punktów
odbioru paczek i sortowni. 39% światowej populacji ma dziś dostęp do Internetu, nic dziwnego zatem, że preferencje
klientów dotyczące zakupów w sieci są
coraz bardziej zglobalizowane. Sprzedawcy używają nowego typu rozwiązań,
by poradzić sobie z dostawami i zapotrzebowaniem przy uwzględnieniu lokalnych warunków”.

frastruktura dla handlu internetowego
w krajach rozwijających się jest mniej
zaawansowana w porównaniu do krajów
rozwiniętych, to właśnie te kraje mają
w perspektywie możliwie największe
wzrosty sprzedaży. W rezultacie, w ciągu najbliższych pięciu i więcej lat oblicze
handlu internetowego bardzo się zmieni”,
dodał Meyer.
Do 2017 roku najwyższy wzrost sektora
e-handlu zostanie odnotowany w Indonezji, Chinach, Indiach i Meksyku. Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania mogą również liczyć na duże wzrosty.
Kris Bjorson, Head of Retail E-commerce Distribution, Jones Lang LaSalle, informuje: „Sieci mają dylemat związany z planami ekspansji. Nie wiedzą, czy inwestować
GWAŁTOWNY WZROST UDZIAŁU
w rozwijających się krajach ze słabiej rozW RYNKU
winiętą infrastrukturą, w których zysk z inŚwiatowa e-sprzedaż rośnie w bardzo du- westycji przyjdzie nie wcześniej niż po kilku
żym tempie stanowiąc obecnie 4% całej latach, czy skoncentrować się na dojrzałych
światowej sprzedaży. Co więcej, w latach rynkach, z dobrą infrastrukturą, ale silną
2007-2012 jej roczny wzrost utrzymywał konkurencją”.
się na poziomie 14,8%. Dla porównania
całkowita światowa sprzedaż w tym saWIĘCEJ NA
mym okresie rosła o 0,9%. “Mimo, że in-

ÔÔ Źródło: arvato

Połączone spółki będą generować obrót w wysokości ponad 300 mln euro,
a liczba pracowników wzrośnie do ponad
30001. Transakcja nie jest jeszcze zatwierdzona przez właściwe organy ochrony
konkurencji.
Netrada Europe GmbH to jeden z czołowych dostawców usług e-commerce
i logistycznych dla branży mody (fashion),
między innymi dla takich klientów jak
Esprit i C&A. Dzięki przejęciu Grupy Netrada, spółka arvato AG znacznie umocni
swoją pozycję na europejskim rynku e-commerce, jednocześnie zwiększając dynamikę wzrostu. Przejęcie Netrada, które
jest jak dotąd jedną z najbardziej znaczących transakcji arvato, jest elementem
realizacji wieloletniej strategii biznesowej
Grupy Bertelsmann, która trwale wzmocni
spółkę i jej pozycję w bardzo perspektywicznym sektorze e-commerce w Europie.
WIĘCEJ NA

1 Podane wartości odnoszą się do roku
obrotowego 2013.

E-COMMERCE 2014 – RUCH
JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY
ÔÔ Źródo: arvato

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów spółki arvato Polska, w 2014 roku
będziemy świadkami dalszego, intensywnego rozwoju branży e-commerce
w Polsce. Zwłaszcza w przypadku dużych sieci handlowych wykorzystanie
kanału elektronicznego stanie się standardem, nie zaś czynnikiem przewagi
konkurencyjnej. Coraz większy napór międzynarodowych gigantów postawi
małe sklepy internetowe przed koniecznością konsolidacji. Dla wszystkich
graczy na rynku wyzwaniem będzie dostosowanie regulaminów i procedur
do nowych przepisów związanych z obsługą klienta.
TRENDY E-COMMERCE W POLSCE:
• Wzrost znaczenia outsourcingu procesów operacyjnych.
• Dalszy wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanału e-com- • Zmiany regulaminów i procedur związanych z obsługą zwromerce.
tów, wymuszone nowymi przepisami.
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• Powstawanie nowych sieci odbioru
osobistego wykorzystujących istniejącą
infrastrukturę.
• Ekspansja firm zagranicznych połączona z lokowaniem w Polsce punktów
dystrybucji i obsługi logistycznej.
• Otwieranie się polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie.
• Postępująca konsolidacja małych e-sklepów.
• Wzrost zainteresowania branżą e-commerce ze strony funduszy inwestycyjnych.
W 2014 roku największy wpływ na
branżę e-commerce będzie miała zmiana
przepisów związanych z obsługą zwrotów. Począwszy od 13 czerwca, klient będzie mógł w ciągu 14 dni wycofać się z zakupu. Ponadto na sprzedawców nałożone
zostaną dodatkowe obowiązki, związane

czynnikiem przewagi konkurencyjnej.
W związku z tym wiele firm korzystających dotąd z kanału tradycyjnego będzie
uruchamiało także sprzedaż elektroniczną. – Obserwujemy ten trend w wielu dużych sieciach handlowych, reprezentujących różnorodne branże, m.in. odzieżową,
wyposażenia wnętrz, a nawet spożywczą.
Firmy coraz rzadziej pozwalają sobie na
nieobecność w sprzedaży internetowej
– podkreśla Lidia Ratajczak-Kluck.
Dynamiczny rozwój branży wiąże się
z rosnącą konkurencją na rynku. Oznacza
to przede wszystkim poważne wyzwanie
dla małych sklepów internetowych, które
coraz częściej będą podejmowały decyzję
o konsolidacji. Pozwoli to po pierwsze na
rozszerzenie oferty, po drugie – na połączenie sił marketingowych i baz konsumenckich. Nowym trendem jest również

zatrudniają firmy zewnętrzne do obsługi
e-commerce. Wiąże się to ze wzrastającą
świadomością różnic pomiędzy obsługą
B2B i sklepów internetowych. Na outsourcing decydować się będą także mniejsze
sklepy internetowe znajdujące się w stadium dynamicznego rozwoju. Duża liczba
zamówień postawi je przed wyborem: czy
przy dużych nakładach finansowych rozbudowywać własną logistykę, czy raczej
skupić się na sprzedaży, przekazując kompleksową obsługę procesów (One Stop E-commerce) firmie zewnętrznej.
Ciekawe perspektywy rysują się przed
ostatnim ogniwem procesu łańcucha
dostaw – do klienta końcowego. Paczkomaty InPost na dobre wpisały się w polski krajobraz e-sprzedaży, a pojawiają
się także kolejne podmioty. Szczególnie
obiecujące wydają się poczynania Orle-

przede wszystkim z przekazywaniem rozmaitych informacji na temat zamówienia.
W konsekwencji sklepy internetowe zostaną zmuszone do przeformułowania regulaminów oraz rekonfiguracji wewnętrznych procedur.
– Z punktu widzenia arvato, jako outsourcera procesów e-commerce, szczególnie ważna okaże się szybkość rozpatrywania i opracowywania zwrotów trafiających
do centrum logistycznego, która będzie
wywierać znaczny wpływ na realizację nowych wymogów przez e-sklepy – twierdzi
Lidia Ratajczak-Kluck, Dyrektor Obszaru
Media, E-commerce, Programy Lojalnościowe, arvato Polska.
Wykorzystanie kanału e-sprzedaży
w tradycyjnych sieciach handlowych
stopniowo staje się standardem, nie zaś

wzrost zainteresowania handlem internetowym ze strony funduszy inwestycyjnych. Mamy już na polskim rynku kilka
podmiotów, które otwarcie informują
o swoich planach związanych z branżą e-commerce.
– Polski rynek e-commerce, wychodząc
z problemów wieku dziecięcego, zmienia
się w oczach. Mniejsi gracze, chcący nawiązać konkurencję z dużymi sieciami, coraz częściej decydują się na konsolidację
w celu zwiększenia swojego potencjału.
Nie oznacza to wprawdzie, że najmniejsze podmioty znikną całkowicie z rynku,
lecz struktura branży wyraźnie się zmienia
– mówi Lidia Ratajczak-Kluck.
Ponadto rośnie znaczenie outsourcingu. Przedsiębiorstwa skoncentrowane dotąd na handlu tradycyjnym coraz częściej

nu, który w ubiegłym roku zakomunikował wdrożenie rozwiązania, które umożliwia odbieranie przesyłek na stacjach
benzynowych. O szansach powodzenia
tego przedsięwzięcia decyduje duża i gęsta siatka stacji paliw.
Ostatnio polski rynek e-commerce
został zauważony przez sklepy funkcjonujące w Europie. Oznacza to przede
wszystkim inwestowanie w polskie e-biznesy, a także budowanie infrastruktury (centra logistyczne) obsługujące
zagraniczne e-sklepy. Zauważalny jest
także ruch w drugą stronę: rodzime e-biznesy otwierają się na rynki europejskie. Należy się spodziewać, że będą
coraz częściej organizować sprzedaż
i obsługę w innych państwach, zwłaszcza w krajach ościennych.
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KUEHNE + NAGEL I AIRBUS PRZEDŁUŻAJĄ
WSPÓŁPRACĘ
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Airbus, jeden z największych światowych producentów samolotów, przedłużył do 2016 roku kontrakt z Kuehne + Nagel na
wyłączne świadczenie usług logistycznych. Kuehne + Nagel
będzie nadal zarządzać całą logistyką produkcji wszystkich typów samolotów dla firmy Airbus we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Chinach. Firma będzie również konsekwentnie usprawniać procesy operacyjne w celu zwiększenia
efektywności w łańcuchu dostaw.

szerzała portfolio usług oraz przejmowała zarządzanie logistyką
kolejnych placówek produkcyjnych.
„Przedłużenie umowy z Kuehne + Nagel przyczynia się do
dalszego rozwoju naszej wieloletniej współpracy, dzięki któJako jeden z liderów wśród operatorów logistycznych rynku lot- rej liczymy na polepszenie wydajności systemu logistyki proniczego, Kuehne + Nagel świadczy usługi logistyki kontraktowej dukcji Airbus.” – powiedział Bertrand George, Dyrektor Działu
od roku 2003, a w 2008 rozpoczęła współpracę z firmą Airbus Airbus Operational Excellence odpowiedzialny za transport
w zakresie logistyki produkcji na terenie Europy. W ciągu kilku i logistykę Airbus.
ostatnich lat tej współpracy, Kuehne + Nagel sukcesywnie rozWIĘCEJ NA

C. Hartwig Gdynia zyskał
stabilnego inwestora

TNT W PIGUŁCE

ÔÔŹródło: C. Hartwig Gdynia S.A.

TNT Express zwiększyła wydajność centrum przeładunkowego Park Royal w londyńskiej dzielnicy Wembley. Inwestycja o wartości 4,3 mln funtów objęła m.in. utworzenie 15 nowych stref załadunku, 1200 m2 powierzchni magazynowej, placu manewrowego. Pozwoli to podnieść o 50 proc. efektywność centrum, dziś wynoszącą
40 000 przesyłek tygodniowo

Dnia 7 stycznia 2014 r. pomyślnie zakończył się proces zakupu pakietu 75% akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
przez notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółkę OT Logistics S.A. W efekcie przejęcia
C.Hartwig Gdynia S.A. zyskał stabilnego inwestora
i szerokie perspektywy dalszego rozwoju. Połączenie dynamicznie rozwijającej się Grupy OT Logistics
z dysponującym szerokim doświadczeniem na
rynku spedycji międzynarodowej operatorem logistycznym, pozwoli obu spółkom umocnić pozycję
rynkową i stworzyć nowe możliwości w zakresie
kompleksowej obsługi łańcuchów dostaw.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 stycznia br. powołany został nowy Zarząd C.Hartwig
Gdynia S.A., na którego czele stanął Prezes Zarządu Jerzy Lewicki, pełniący dotychczas funkcję
Wiceprezesa Zarządu. W skład nowego Zarządu
weszli również p. Andrzej Hass, Członek Zarządu
i p. Marcin Pęksyk, Członek Zarządu…

ÔÔ Źródło: TNT

INNOWACYJNE CIĘŻARÓWKI
TNT Express nabyła 61 nowych pojazdów
do flot w Holandii, Belgii, Luksemburgu. Są bardziej ekonomiczne i przyjazne
środowiskowo) niż dotychczasowe. Pięć
modeli wyposażono w “boczne skrzydła”
wzdłuż dolnej części pojazdu: kierując
przepływ powietrza pod zawieszenie,
pozwalają zredukować jego opór i ograniczyć spalanie (średnio o 5 proc.). Nowe
pojazdy będą wykorzystywane m.in. na
trasie Rotterdam – Liege. Na podstawie
wyników operacyjnych firma zadecyduje
o ich szerszym zastosowaniu.

TNT EXPRESS I LOGISTYKA ZWROTNA
TNT Express Benelux wprowadziła e-RMA
(Return Material Authorisation), internetowe narzędzie wspomagające logistykę
zwrotną. e-RMA to portal, który pomaga zaplanować miejsce i termin odbioru
produktu, wymagającego naprawy lub
wymiany. Atutem jest możliwość monitorowania całego procesu na indywidualizowanej stronie www. Większa kontrola i zarządzanie, w efekcie – szybsza naprawa
lub wymiana towaru: oto korzyści z rozwiązania. Z innowacyjnej usługi korzysta
m.in. ASUS Holland.

WIĘCEJ NA

Dachser buduje nowy oddział w Szwajcarii
ÔÔŹródło: Dachser

Międzynarodowy operator logistyczny – firma
Dachser, tworząc nowy oddział w Lyss w regionie Berna, umacnia swoją pozycję w Szwajcarii.
Dziewiąty już oddział firmy w Szwajcarii będzie
prowadził operacje na powierzchni ponad 12
tys. mkw., a jego włączenie do sieci wpłynie
znacząco na usprawnienie globalnych operacji
całej organizacji. Dzięki otworzeniu oddziału
w regionie powstanie nowych 40 miejsc pracy.

Uroczyste rozpoczęcie budowy odbyło się symbolicznie na terenie parku przemysłowego w Lyss.
W ceremonii udział wzięli Marcel Meier, Prezes
Zarządu Dachser w Szwajcarii, Urs Häner, Country
Manager Dachser oraz Andreas Hegg, burmistrz
miasta Lyss. Rozpoczęcie działalności nowego oddziału planowane jest na wrzesień 2014 roku.

czając do istniejących już lokalizacji w kantonach
Zurych, Bazylea, Sankt Gallen oraz Vaud, dopełni
istniejącą sieć oddziałów na terenie Szwajcarii.
„Nowa lokalizacja pozwoli nam rozwijać działalność
w regionie Berna oraz odciążyć oddział w Birsfelden”
– wyjaśnia Urs Häner, Country Manager Dachser
w Szwajcarii. Bliskość nowej lokalizacji do Szwajcarii zachodniej skróci czas transportu w regionie
do jednego dnia. Lyss będzie kolejnym ważnym
węzłem dla całej europejskiej sieci operatora…

SKRÓCENIE CZASU DOSTAW
Nowy oddział Dachser w kantonie Berna, dołą-
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KUEHNE + NAGEL
I DESTYLARNIA SOBIESKI
PRZEDŁUŻYŁY WSPÓŁPRACĘ
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Destylarnia Sobieski przedłużyła umowę z Kuehne + Nagel na
usługi transportu morskiego wódki Sobieski z Polski do USA,
jak również zapewnienie odpraw celnych i magazynowania.
Kuehne + Nagel oraz Destylarnia Sobieski z powodzeniem
współpracują już od trzech lat. Dostawca usług logistycznych
jest odpowiedzialny za eksport ładunków pełno-kontenerowych FCL drogą morską z Polski na rynki USA. Dodatkowo, biura Kuehne + Nagel w Nowym Jorku i Miami świadczą usługi
dodane takie jak odprawy celne i magazynowanie. Współpraca ta została przedłużona o kolejny rok.
Istotnym elementem biznesowej relacji jest KN Login, internetowy system do śledzenia przesyłek Kuehne + Nagel, który pozwala
Destylarni Sobieski na efektywne, szybkie i przejrzyste monitorowanie oraz zarządzanie całym łańcuchem dostawy. To uznane
rozwiązanie zapewnia dostęp on-line do informacji dotyczących
wszystkich istotnych parametrów wysyłki i szczegółów frachtu,
dokumentacji, personalizowanych raportów oraz …aktualizacji
statusu wysyłki w czasie rzeczywistym. Wszystkie te funkcje ułatwiają klientowi prognozowanie i planowanie procesu wysyłek.
„Jest to modelowy przykład relacji biznesowej typu »win-win«,
powiedział Wojciech Ringer Krajowy Manager ds. Rozwoju sieci
transatlantyckiej w Kuehne + Nagel Polska. „Imperial Brands, Destylarnia Sobieski oraz Kuehne + Nagel, zorientowane na reali-

zację wspólnych wyznaczonych celów, współpracują darząc się
wzajemnym zaufaniem. Z przyjemnością wspieramy najszybciej
rozwijającą się w USA markę wódki segmentu Premium, świadcząc usługi logistyczne najwyższej jakości.”
„Firma Kuehne + Nagel została wybrana ze względu na jej
możliwości logistyczne, doświadczenie na arenie międzynarodowej oraz gwarancję najwyższej jakości standardów, przy
zaproponowanej jednocześnie bardzo konkurencyjnej cenie.
Dzięki zapewnieniu usług na wysokim poziomie, firma Kuehne
+ Nagel spełnia wszystkie nasze wymagania dotyczące wsparcia
działalności eksportowej Destylarni Sobieski” – stwierdził Grzegorz Głogowski, Kierownik Działu Handlu Zagranicznego w Destylarni Sobieski.

GEFCO POLSKA W SEGRO
LOGISTICS PARK POZNAŃ

FLEXLINK

GEFCO Polska rozpoczęło działalność w swoim nowym oddziale w SEGRO Logistics Park
Poznań w Plewiskach. Dzięki dogodnemu położeniu platformy, operator logistyczny
zoptymalizował swoje przepływy na terenie Polski oraz regionu Europy Centralnej i Zachodniej. W obiekcie pod Poznaniem zastosowano zindywidualizowane rozwiązania,
dopasowane do standardów przyjętych przez GEFCO. Operator zajmuje 3500 m2 powierzchni magazynowej oraz 500 m2 z przeznaczeniem na moduł biurowo-socjalny.

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

ÔÔ Źródło: GEFCO

Nasza przeprowadzka do SEGRO Logistics
Park Poznań jest potwierdzeniem dynamicznej strategii rozwojowej GEFCO. Jednym
z głównych atutów nowej lokalizacji jest jej
położenie, które umożliwi nam jeszcze bardziej optymalne prowadzenie działań na terenie całego kraju oraz w Europie Środkowej
i Zachodniej. Dodatkowo, nowoczesność
magazynu oraz duża liczba doków pozwo-

li nam na zwiększenie wydajności obsługi
naszych klientów i tym samym na dalsze
podnoszenie jakości oferowanych przez nas
usług – mówi Rafał Jędrzejak – Kierownik
Oddziału GEFCO Poznań.
Platforma GEFCO w Plewiskach jest dedykowana do obsługi transportów drogowych całopojazdowych i drobnicowych
klientów z branży przemysłowej. 2000m2
zajmuje strefa cross dock, a 1500 m2 to
wysokiej jakości magazyn.
SEGRO Logistics Park Poznań jest zlokalizowany w gminie Komorniki pod Poznaniem, w sąsiedztwie autostrady A2 oraz
drogi krajowej nr 5 do Wrocławia. To położenie zapewnia możliwość prowadzenia
elastycznej dystrybucji w obszarze całej
aglomeracji.

PRZEDŁUŻA WSPÓŁPRACĘ
Z KUEHNE + NAGEL
FlexLink, jeden z wiodących światowych
producentów elastycznych przenośników
i rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, przedłużył o dwa lata współpracę
z firmą Kuehne + Nagel jako swojego
wyłącznego dostawcy usług logistycznych
i transportowych. W ramach współpracy,
która rozpoczęła się w 2012 roku, Kuehne + Nagel zarządza całym transportem
międzynarodowym z globalnego hubu
FlexLinka zlokalizowanego w Poznaniu.
Firma obsługuje transport lotniczy i morski do ponad 30 miejsc docelowych na całym świecie, jak i ładunki LTL i drobnicowe
na terenie Europy.
Umowa obejmuje również odprawę celną
i tym samym spełnia wszystkie wymagania logistyczne firmy FlexLink i jej klientów w zakresie usług „door-to-door”.
Svante Anderholm, CEO FlexLink, podsumował współpracę:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego
partnera logistycznego, z którym pracuje-
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my już dwa lata w zakresie obsługi naszej
globalnej sieci partnerów w ponad 60 państwach na całym świecie. Jesteśmy pewni, że przedłużenie współpracy przyniesie
skutek w postaci dalszej optymalizacji łańcucha dostaw. W przyszłości rozważamy
możliwość powierzenia Kuehne + Nagel
wybranej część naszych operacji magazynowych.”
Tobias Jerschke, Prezes Kuehne + Nagel w Polsce, powiedział: „Współpraca

z Flexlink jest dobrym przykładem na to,
jak korzystanie ze zintegrowanych usług
logistycznych od jednego partnera generuje wartości dodane dla łańcucha dostaw
naszych klientów. Bazując na naszym doświadczeniu i wysokiej jakości świadczonych usług, jesteśmy pewni, że przedłużona współpraca przyczyni się do kolejnego
wzrostu efektywności firmy FlexLink”.

ÔÔŹródło: Dachser Air & Sea Logistics, Foto: Dachser Air & Sea Logistics

WIĘCEJ NA

INTERKONTYNENTALNE PROJEKTY
LOGISTYCZNE
ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS, Foto: ROHLIG SUUS

ROHLIG SUUS Logistics jest jedynym polskim operatorem logistycznym postrzeganym przez klientów jako firma o międzynarodowym charakterze i globalnych możliwościach1. W ostatnim czasie swoją ofertę logistyczną rozszerzyła o transport na
Wschód (do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mongolii, Tadżykistanu, Kirgizji, Turkmenistanu). Pakiet GoEAST wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko firm z Polski, ale też z całego świata. Działania ROHLIG SUUS otworzyły
także drzwi na Wschód całej Grupie Rohlig. Operator prezentuje wybrane projekty
zrealizowane w 2013 roku.
1 W oparciu o wyniki Badania znajomości i postrzegania marki ROHIG SUUS Logistics w odniesieniu do konkurencji. 79% respondentów przypisało ROHLIG SUUS cechę firmy o międzynarodowym charakterze i globalnych możliwościach świadczenia usług. Badanie zostało
zrealizowane techniką CATI w lutym i marcu 2013 roku na próbie N=450. Uwzględniało 3 grupy
respondentów: 200 aktywnych klientów ROHLIG SUUS Logistics, 200 potencjalnych klientów
oraz 50 utraconych. W badaniu udział wzięli specjaliści ds. logistyki, właściciele / prezesi /
członkowie zarządu oraz menedżerowie wyższego lub średniego szczebla. Pytania dotyczyły
tak ROHLIG SUUS Logistics jak i innych liderów rynku TSL.

Pakiet regularnych usług logistycznych na
Wschód dostępny jest od 2013 roku. Początkowo dedykowany był głównie klientom z Polski i Zachodniej Europy, obecnie
jednak korzystają z niego eksporterzy
z całego świata. Do tego grona firm dołączyli klienci z grupy Rohlig & Co.
- Ku naszemu zaskoczeniu, coraz częściej usługami ROHLIG SUUS interesują się
firmy z całego świata – nie tylko z Europy,

Dachser Air & Sea Logistics
Polska w nowej siedzibie

ale też z Azji czy obu Ameryk. Klienci cenią
nas za to, że rozumiemy i znamy wschodni rynek, a jednocześnie posiadamy na
tyle rozwinięty serwis, że możemy zaproponować im najszerszy możliwy wybór
środków transportu na konkretnych kierunkach. Zachodnie firmy często czują się
na Wschodzie niepewnie, znalezienie wiarygodnego partnera logistycznego, który
będzie sprawnie poruszał się po tamtej-

Z dniem 27 stycznia br. biuro polskiego przedstawicielstwa dywizji Dachser Air & Sea Logistics ma nową lokalizację. Firma znalazła
idealne miejsce do prowadzenia działalności
w nowoczesnym kompleksie biurowym Okęcie Business Park przy ul. 17 Stycznia w Warszawie.
Operator logistyczny przeprowadził się do
nowo oddanej do użytkowania, innowacyjnej
inwestycji. „W naszym nowym biurze w Okęcie
Business Park będziemy mieli nie tylko lepsze,
bardziej komfortowe warunki, ale przede wszystkim większą powierzchnię biurową, z możliwością jej powiększenia w przyszłości. Nowe biuro
to ukłon nie tylko w stronę naszych pracowników, ale przede wszystkim klientów, których
dzięki tej zmianie będziemy mogli obsługiwać
jeszcze bardziej efektywnie” – mówi Robert Pastryk, Dyrektor Generalny Dachser Air & Sea
Logistics w Polsce. Powierzchnia biurowa wynajmowana przez operatora logistycznego
wynosi obecnie 315 m2.
WIĘCEJ NA

szych rynkach nie jest łatwym zadaniem
– powiedział Dariusz Korczyński, Dyrektor
ds. Rozwoju Rynków Wschodnich w ROHLIG SUUS Logistics.
Również globalna grupa Rohlig &
Co., mimo że jest obecna na wszystkich
kontynentach, nie zdecydowała się na
samodzielne wejście na rynki wschodnie. Obecnie obsługę przesyłek swoich
klientów na tych kierunkach powierzyła
ROHLIG SUUS Logistics. Tym samym polska firma, od lat strategiczny partner grupy, po raz pierwszy otworzyła globalnym
klientom Rohlig & Co. możliwość transportu na Wschód.

Operatorzy logistyczni
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IRON MOUNTAIN W EUROPOLIS
PARK BŁONIE
ÔÔ Źródło: AXI IMMO

AXI IMMO pośredniczył w transakcji najmu powierzchni magazynowo-biurowej dla
Iron Mountain Polska w Europolis Park Błonie należącym do CA IMMO. Międzynarodowa firma zarządzająca archiwami papierowymi i cyfrowymi wynajęła 7 200 mkw.
powierzchni magazynowej i 250 mkw. powierzchni biurowej.
siada ponad 1000 placówek na świecie, obsługuje klientów w 35 państwach.
„Zgodnie z realizowaną strategią firmy jest
to pierwsza z trzech planowanych przez nas
inwestycji. Jakość, bezpieczeństwo i efektywność naszych rozwiązań sprawia, że grono
naszych klientów stale powiększa się. WybraIron Mountain jest międzynarodową firmą liśmy park Europolis w Błoniu, gdyż zależało
zajmująca się zarządzaniem informacjami nam na dogodnym połączeniu z Warszawą
i ochroną danych. Firma pomaga organiza- przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
cjom zmniejszać koszty oraz poprawiać za- jakości powierzchni magazynowej” – porządzanie ich fizycznymi i cyfrowymi danymi. wiedział Marcin Niewiadomski, Operation
Iron Mountain została założona w 1951 r., jest Director w Iron Mountain Polska.
notowana na giełdzie w Nowym Yorku. PoWIĘCEJ NA

Dodatkowa powierzchnia dla
ACTION
ÔÔŹródło: SEGRO

ACTION S.A. – wiodący polski dystrybutor
sprzętu IT oraz AGD/RTV, przedłużył umowę
najmu i powiększył powierzchnię magazynową na terenie Tulipan Park Warszawa, jednej
z trzech inwestycji SEGRO w rejonie Warszawy. Na mocy podpisanej umowy firma wykorzystuje obecnie ok. 12 000 m² powierzchni
obiektu, wspierającego dystrybucję towarów
ACTION na rynek krajowy oraz zagraniczny.
Kontrakt jest kontynuacją dotychczasowej,
trzy letniej, współpracy między SEGRO, wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą
powierzchni magazynowych oraz firmą ACTION S.A. jednym z kluczowych dystrybutorów

Wyraźne ożywienie na rynku
gruntów inwestycyjnych
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Segment gruntów mieszkaniowych lokomotywą rozwoju rynku w 2013 i 2014 r. r., Warszawa nadal najpopularniejszą lokalizacją dla inwestycji, według najnowszego raportu Jones
Lang LaSalle.
Firma doradcza Jones Lang LaSalle podsumowała rok 2013 oraz wskazała trendy na najbliższe 12 miesięcy na rynku mieszkaniowych,
biurowych i handlowych gruntów inwestycyjnych w Polsce.
Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Obsługi
Gruntów Inwestycyjnych Jones Lang LaSalle,
informuje: „W porównaniu z latami 2009 – 2012,
w 2013 r. obserwowaliśmy wyraźne ożywienie

sprzętu IT i RTV/AGD w Polsce, rozwijającym
się również poza granicami kraju. Grupa ACTION S.A. jest także producentem sprzętu IT
pod własnymi markami: Actina (komputery
stacjonarne, serwery), ActiveJet (materiały
eksploatacyjne, produkty oświetleniowe i zasilające), Pentagram (tablety, smartphony) oraz
Actis (materiały eksploatacyjne).
Dodatkowe 3 900 m² powierzchni magazynowej w Tulipan Park Warszawa posłuży jako
przestrzeń do magazynowania towarów i będzie ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym dostaw, kierowanych na rynek krajowy
oraz zagraniczny. ACTION aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach proekologicznych…

North Coast przedłuża umowę
z MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group, Foto: MLP Group

North Coast został założony w roku 1992. Od
2006 roku akcje North Coast S.A. notowane są na
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
S.A. Firma posiada główny magazyn w Pruszkowie, a także filie w Krakowie oraz w okolicach
Wrocławia, Gdańska i Poznania. Od początku
działalności specjalizuje się w dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych
pochodzących głównie z Włoch. Oferta spółki
skierowana jest do konsumentów ceniących sobie przede wszystkim jakość. W chwili obecnej
firma sprowadza do Polski produkty wytwarzane przez czołowych producentów markowych
wyrobów spożywczych, w przypadku większości z nich posiada prawo do wyłącznej dystrybucji na rynku polskim.
W portfelu produktów North Coast można
znaleźć między innymi: makarony i sosy AGNESI,
włoskie potrawy z ryżu RISO GALLO, sery (w tym
m.in. mozzarella Granarolo), wytwarzane z pomidorów i na bazie pomidorów słynne włoskie
produkty marki CIRIO, oliwę z oliwek CARAPELLI
oraz SALVADORI, świeże makarony RANA, francuskie konfitury owocowe ST. DALFOUR, chipsy
PRINGLES, a także napoje izotoniczne ISOSTAR.

WIĘCEJ NA
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na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce
i wzrost aktywności deweloperów, którzy w minionym roku przeszli od prowadzenia rozmów
i negocjacji do faktycznej realizacji transakcji kupna i sprzedaży. Sytuacja ta utrzyma się
również w 2014 r., a rozwój rynku będzie generowany w największej mierze przez segment
gruntów mieszkaniowych, przy współudziale
transakcji na rynku gruntów biurowych. Z naszych szacunków wynika, że inwestorzy w ciągu
najbliższych 12-18 miesięcy mogą wydać nawet
do 1,5 mld zł na działki pod zabudowę biurową,
handlową czy mieszkaniową”.

czonych pod zabudowę mieszkaniową. Rekordowe wyniki sprzedaży na rynku pierwotnym,
spowodowane przez takie czynniki jak niskie
stopy procentowe, aktywność nabywców „gotówkowych“, mobilizacja nabywców zaciągających kredyty na 100% wartości nieruchomości
w ostatnich miesiącach przed wejściem w życie
rekomendacji SIII wpłynęły na zmniejszenie wielkości oferty deweloperów oraz ich zainteresowanie zakupem nowych terenów inwestycyjnych.
Na skutek przyjęcia przez rząd programu Mieszkanie dla młodych na lata 2014-2018, deweloperzy powrócili do analizy gruntów inwestycyjnych
pod projekty mieszkaniowe niższego i średniego standardu i zainteresowali się lokalizacjami
umożliwiającymi realizację tego typu projektów.

SEGMENT GRUNTÓW MIESZKANIOWYCH
LOKOMOTYWĄ ROZWOJU RYNKU
Ożywienie w 2013 r. było szczególnie widoczne
w III kw. 2013 r. w segmencie gruntów przezna-
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EAST A4 LOGISTIC PARK POSIADA
JUŻ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

GEFCO Polska w SEGRO
Logistics Park Poznań

Inwestor EAST A4 Logistic Park pod koniec 2013 roku otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę całego kompleksu. Prace przygotowujące teren pod inwestycję rozpoczną się już wiosną. Otwarcie pierwszej hali nastąpi w IV kw. 2014 roku. W tym
czasie planowane jest też ukończenie budowy autostrady A4. Inwestor na budowę
parku logistycznego otrzymał dofinansowanie z Funduszy Unijnych.

GEFCO Polska rozpoczęło działalność w swoim nowym oddziale w SEGRO Logistics Park
Poznań w Plewiskach. Dzięki dogodnemu położeniu platformy, operator zoptymalizował
swoje przepływy na terenie Polski oraz Europy
Centralnej i Zachodniej. Pod Poznaniem zastosowano zindywidualizowane rozwiązania,
dopasowane do standardów przyjętych przez
GEFCO. Operator zajmuje 3500 m2 powierzchni
magazynowej oraz 500 m2 z przeznaczeniem
na moduł biurowo-socjalny.
– Nasza przeprowadzka do SEGRO Logistics
Park Poznań jest potwierdzeniem dynamicznej
strategii rozwojowej GEFCO. Jednym z głównych atutów nowej lokalizacji jest jej położenie,
które umożliwi nam jeszcze bardziej optymalne prowadzenie działań na terenie całego kraju
oraz w Europie Środkowej i Zachodniej. Dodatkowo, nowoczesność magazynu oraz duża liczba doków pozwoli nam na zwiększenie wydajności obsługi naszych klientów i tym samym na
dalsze podnoszenie jakości oferowanych przez
nas usług – mówi Rafał Jędrzejak, Kierownik
Oddziału GEFCO Poznań.
Platforma GEFCO w Plewiskach jest dedykowana do obsługi transportów drogowych całopojazdowych i drobnicowych klientów z branży przemysłowej. 2000 m2 zajmuje strefa cross
dock, a 1500 m2 to wysokiej jakości magazyn.
SEGRO Logistics Park Poznań jest zlokalizowany w gminie Komorniki pod Poznaniem,
w sąsiedztwie autostrady A2 oraz drogi krajowej nr 5 do Wrocławia.

ÔÔ Źródło: EAST A4 Logistic Park Sp. z o.o., Foto: Źródło: EAST A4 Logistic Park Sp. z o.o.

Inwestorem kompleksu logistycznego o łącznej powierzchni 55 tys. mkw.
jest spółka EAST A4 Logistic Park Sp.
z o.o. należąca do grupy inwestycyjnej
Waimea Holdings Limited. Finansowanie inwestycji zapewnia Centrum Korporacyjne Banku Ochrony Środowiska
w Szczecinie. Obecnie prowadzone są
zaawansowane prace przygotowujące
projekt do rozpoczęcia budowy wiosną
tego roku.
Projekt EAST A4 Logistic Park wyróżnia
lokalizacja. Hale magazynowe powstaną
na 12 hektarowej działce w miejscowości
Młyny na Podkarpaciu, w odległości 3 km od granicy z Ukrainą (80 km od Rzeszowa
i 80 km od Lwowa). Obiekt będzie położony bezpośrednio przy autostradzie A4, wchodzącej w skład europejskiej drogi międzynarodowej E40, na granicy Unii Europejskiej
i Ukrainy. „Projekt adresowany jest do firm z całej Europy, a w szczególności tych, które
przed dostarczeniem towarów na Ukrainę czy inne rynki wschodnie będą chciały magazynować, konfekcjonować, czy skorzystać z dostępnych usług logistycznych jeszcze na terenie Unii Europejskiej” – podkreśla Andrzej Rosiński prezes zarządu EAST A4 Logistic Park Sp.
z o.o. „Lokalizacja inwestycji przy nowo wybudowanej autostradzie A4, na trasie głównego
europejskiego korytarza tranzytowego relacji wschód-zachód wykreuje zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w tym regionie” – dodaje Andrzej Rosiński.
WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: GEFCO

DOBRY ROK DLA INWESTYCJI W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
ÔÔ Źródło: CBRE

Jak podają eksperci CBRE, największej światowej firmy doradczej w sektorze nieruchomości komercyjnych, w 2013 roku łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej
wyniósł ponad 10 miliardów euro. Kwota ta jest o 31% wyższa od wyniku za 2012 rok. Oznacza to,
że rok 2013 był drugim najlepszym rokiem na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w tym
regionie od roku 2008.
Motorami
rynku
inwestycyjnego
w Europie Środkowo-Wschodniej, tak
jak w ubiegłych latach, są Rosja i Polska.
Zawarto tu transakcje, których łączna
wartość wyniosła ponad 80% całkowitego wolumenu w regionie. Wartość
transakcji na rynku polskim w 2013
roku była wyższa od oczekiwań i wyniosła 2,97 miliarda euro. Oznacza to
wzrost o 10% w porównaniu do 2012
roku i pozwala uznać ubiegły rok za
najlepszy od roku 2008. Wyniki w Rosji
okazały się wyjątkowo dobre – odno-

towano tam wzrost o 40% w stosunku
rocznym, a wolumen transakcji osiągnął
5,2 miliarda euro.
„Ubiegły rok okazał się jednym z najlepszych od czasów kryzysu finansowego
pod względem aktywności inwestorów
sektorze nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Z punktu widzenia międzynarodowych inwestorów Polska pozostaje najciekawszym
rynkiem w tym regionie. Podobnie jak
w ubiegłych latach widzimy, że osiągane
wolumeny są wynikiem dużych transak-
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cji, takich jak nabycie centrum handlowego Silesia City Centre zakupionego przez
Allianz/ECE, Galerii Kazimierz zakupionej
przez Invesco oraz portfela handlowego
Charter Hall portfolio nabytego przez Tristan Capital Partners. Naszym zdaniem
taki trend będzie widoczny także w 2014
roku” – powiedział Mike Atwell, Starszy
Dyrektor kierujący Działem Rynków Kapitałowych CBRE w Europie Środkowo
Wschodniej.
WIĘCEJ NA
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PANATTONI EUROPE ZACZYNA ROK PANATTONI
Z PRZEDŁUŻENIAMI UMÓW
WYSTARTOWAŁO
ÔÔ Źródło: Panattoni, Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce poinformował
o przedłużeniu dwóch umów najmu na łączną powierzchnię 13 800 m². Najemcy,
którzy pozostaną w dotychczasowych lokalizacjach to: Knauf Industries Polska zajmujący ponad 10 000 m² we Wrocławiu i firma Diera, która wynajmuje blisko 3 800
m² w Błoniu. Na przełomie roku klienci Panattoni Europe przedłużyli umowy najmu
na łączną powierzchnię 13 800 m² w dwóch cieszących się popularnością lokalizacjach – Panattoni Park Wrocław II i Panattoni Park Błonie II.
zalety parku usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Park
składa się z dwóch budynków o łącznej
powierzchni ponad 60 000 m². Drugim
najemcą, który przedłużył umowę z deweloperem jest firma Diera zajmująca się
spedycją drogową, lotniczą i morską.
Najemca pozostanie na blisko 3 800 m²
w Panattoni Park Błonie II – nowoczesnym
W Panatttoni Park Wrocław II na ponad 10 kompleksie dystrybucyjnym, który oferu000 m² pozostanie firma Knauf Industries je ponad 48 000 m². Park położony jest w II
Polska – wiodący producent opakowań strefie rynku warszawskiego i stanowi idestyropianowych, kształtek, płyt izolacyj- alny punkt do obsługi Warszawy i okolic,
nych oraz elementów wtryskiwanych a także rynku krajowego.
z tworzyw sztucznych. Najemca docenił
WIĘCEJ NA

Z BUDOWĄ DLA AMAZON
ÔÔ Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce rozpoczął prace
budowlane w ramach największej umowy
najmu w Europie Środkowej i Wschodniej.
Klientem dewelopera jest firma Amazon
– gigant sprzedaży internetowej, dla której Panattoni Europe wybuduje ponad 200
000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej, w ramach dwóch centrów dystrybucyjnych. Obiekty zlokalizowane będą
w Poznaniu i we Wrocławiu.
Panattoni Europe pobił kolejny rekord na
rynku nieruchomości przemysłowych. Po
umowach z H&M, Leroy Merlin, Tesco i obecnie finalizowanym obiektem dla Castorama
Polska, deweloper zdobył kolejny gigantyczny kontrakt. Są nim dwa centra dystrybucyjne dla branżowego lidera sprzedaży
internetowej, firmy Amazon – największej
światowej sieci handlu wysyłkowego. Łączna powierzchnia obiektów wybudowanych
przez Panattoni wyniesie 201 306 m².
WIĘCEJ NA

HERBAPOL KUPIŁ FISKARS WYBIERA SEGRO
5 HA TERENU POD Firmy Fiskars, czołowy dostawca dóbr konsumenckich dla domu, ogrodu oraz rekreacji na świeżym powietrzu oraz SEGRO – wiodący deweloper, właściciel i zarządca
WROCŁAWIEM
powierzchni magazynowych podpisały długoterminową umowę na wynajem ok.
ÔÔ Źródło: SEGRO

ÔÔ Źródło: CBRE

CBRE, wiodąca na świecie firma doradcza na 1 450 m² powierzchni magazynowej, w ramach obiektu SEGRO Business Park Warrynku nieruchomości komercyjnych, infor- saw, Żerań. W transakcji doradzała firma Jartom Nieruchomości.
muje, że doradzała w transakcji sprzedaży Założona w 1649 roku firma Fiskars jest biurowego na terenie SEGRO Business
najstarszym, działającym nieprzerwanie Park Warsaw, Żerań.
gruntu inwestycyjnego pod Wrocławiem.
Działka inwestycyjna o wielkości 5 hektarów, zlokalizowana w Rzeplinie (gmina
Żórawina), została zakupiona przez Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”
na potrzeby budowy własnego obiektu
produkcyjnego. Sprzedającym była osoba
fizyczna posiadająca kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych w okolicach
Wrocławia. CBRE reprezentowała w tej
transakcji sprzedającego.
Firma Herbapol specjalizuje się w produkcji wyrobów farmaceutycznych na
bazie surowców zielarskich. Jest największym producentem leków ziołowych
w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadza
na rynek nowoczesne preparaty ziołowe,
w których łączy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków.

do chwili obecnej przedsiębiorstwem
w Finlandii i już od 365 lat zajmuje się
wytwarzaniem narzędzi ze stali. To jedna
z przodujących marek znana z funkcjonalnych, przyjaznych, a jednocześnie innowacyjnych rozwiązań wśród sprzętu
ręcznego i artykułów codziennego użytku. Korzenie firmy znajdują się w wiosce
Fiskars, malowniczym centrum sztuki
i wzornictwa, gdzie nowoczesna estetyka łączy się ze starą tradycją rękodzielniczą. Produkcja narzędzi Fiskars
po dziś dzień jest zgodna z surowymi,
fińskimi normami jakości i to właśnie ta
koncepcja połączona z nowoczesnym
designem sprawia, że Fiskars jest jedną
z najlepiej rozpoznawalnych marek na
świecie. Na mocy podpisanej umowy
firma wynajęła ok. 950 m² powierzchni
magazynowej oraz ok. 500 m² modułu

Infrastruktura

„Międzynarodowy charakter firmy sprzyja podnoszeniu poziomu wiedzy fachowej
i jej rozwojowi, a połączenie innowacyjności
i wzornictwa przyczyniło się do powstania wyrobów cieszących się dużym powodzeniem na
całym świecie, dlatego przy wyborze obiektu
magazynowego w Polsce bardzo ważna była
dla nas lokalizacja ułatwiająca szybki i dogodny transport naszych towarów w kraju.
Wynajęta powierzchnia magazynowa w SEGRO Business Park Warsaw, Żerań posłuży do
przechowywania produktów działu ogród
i AGD, a dystrybucja obejmować będzie całą
Polskę, dlatego strategiczna lokalizacja obiektu pozwoli na sprawne dostarczanie artykułów Fiskars w różne części kraju.” – komentuje
zawarcie umowy Sylwester Dmowski Dyrektor Zarządzający Fiskars Polska.
WIĘCEJ NA

23

