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PIERWSZY NUMER
„HELI POLSKA NEWS”

Nowy Property
Manager w SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO. Foto: SEGRO

ÔÔ Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Ukazał się pierwszy numer „HELI POLSKA News”, pismo wydawane jest przez polskiego dystrybutora wózków widłowych marki HELI. Na stronach pierwszego polskiego wydania „HELI POLSKA News” możemy przeczytać o firmie HELI, która produkuje ponad 100 tys. wózków widłowych, a jej klientami są światowe koncerny, takie
jak FedEx, Unilever, Pepsi Cola, Arcelor Mittal i inne firmy.
Czytelnik zapozna się z ofertą firmy oraz dowie
się jak racjonalnie podejść do zakupu wózka widłowego i właściwie eksploatować baterię.
W słowie od redakcji Joanna Sakamoto pisze:
„Trzymają Państwo w rękach pierwszy egzemplarz gazetki HELI POLSKA NEWS, który stworzyliśmy z myślą o tych wszystkich z Państwa, którzy w swojej codziennej pracy maja do czynienia
z zakupem, eksploatacją oraz serwisem sprzętu
magazynowego. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby nasza oferta była jak najbardziej personalnie skierowana, więc jeśli trafiła na Państwa ręce,
mogą Państwo być pewni, że to nie przypadek.
Heli Polska news ma na celu przybliżenie naszej
oferty oraz w pigułce przedstawienie naszej firmy. W związku ze zbliżająca się dużymi krokami
zimą, pomyśleliśmy o tych z Państwa, którzy lubią spędzać długie wieczory gotując i zamieściliśmy przepis kulinarny Heli.

Elektroniczne awizo i polecony
do skrzynki zamówisz online
ÔÔŹródło: Poczta Polska. Foto: Elektroniczne awizo Poczta Polska

Klienci Poczty Polskiej mogą już teraz zamówić
przez internet elektroniczne awizo. To darmowa usługa, dzięki której otrzymamy smsem
albo mailem informację o możliwości odbioru poleconego na poczcie. Poczta udostępnia
także na swojej stronie intrenetowej usługę
on-line zamówienia poleconych bezpośrednio
do skrzynki.
Aby otrzymywać elektroniczne awizo, wystarczy odwiedzić stronę internetową Poczty
Polskiej i wypełnić prosty wniosek dostępny
pod adresem: https://eformularze.poczta-polska.pl/eawizo/. Usługę tak jak do tej pory
będzie można również zamówić w placówce

WIĘCEJ NA

SEGRO, wiodący deweloper, właściciel i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, powiększył swój zespół o nowego pracownika.
Od października 2014
Krzysztof Lisiecki objął
stanowisko Property Managera, odpowiedzialnego za zarządzanie inwestycjami SEGRO Logistics
Park Poznań, Gądki
oraz SEGRO Logistics Park Poznań,
Komorniki.
Krzysztof Lisiecki
jest absolwentem
Wydziału
Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami uzyskał w 2010 roku. Ukończył
również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunkach:
„Gospodarka nieruchomościami” oraz „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”.
WIĘCEJ NA
REKLAMA

pocztowej czy u listonosza.
Popularne elektroniczne awizo
Obecnie z usługi korzysta już 300 tysięcy
osób, które informację o możliwości odbioru
przesyłki w placówce pocztowej otrzymują
mailem lub sms-em. Tylko we wrześniu i październiku usługę zamówiło ponad 60 tysięcy
osób. Takie rozwiązanie jest alternatywą dla
tradycyjnego, papierowego awiza, z wyjątkiem przesyłek poleconych świadczonych na
zasadach specjalnych (np. postępowania administracyjne). Przy takich przesyłkach Poczta
dostarczy swoim klientom awizo w wersji i papierowej, i elektronicznej.
WIĘCEJ NA
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O LEAN Z MASAAKI IMAI W DB
SCHENKER LOGISTICS

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics. Foto: DB Schenker Logistics

Na zaproszenie DB Schenker Logistics w Polsce, klienci i menedżerowie firmy mieli
okazję spotkać się z Masaaki Imai, pionierem i liderem KAIZEN, promotorem filozofii
Lean Management na całym świecie. Masaaki Imai, postrzegany jako architekt ciągłego doskonalenia i Guru Lean uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w warszawskim oddziale DB Schenker Logistics, 24 października br. Klienci i menedżerowie operatora wysłuchali wykładu Mistrza na temat „Roli Liderów w kulturze Lean“.
DB Schenker Logistics od wielu lat buduje
kulturę Lean, koncentrując się na ciągłym
doskonaleniu procesów, eliminowaniu
marnotrawstwa i lepszym wykorzystaniu
zasobów, w celu zwiększania wartości dostarczanej klientom. Lean kładzie też nacisk na odpowiedni model przywództwa
przy równoczesnym uprawomocnieniu
pracowników, którzy stają się w większym
stopniu odpowiedzialni za swoją pracę,
przedsiębiorstwo i otoczenie.
„Wprowadzenie kultury Lean do całej
firmy wymaga z jednej strony nieustannego wysiłku od wszystkich pracowników,
z drugiej zaś stwarza możliwości ciągłego rozwoju. Podstawą jest zrozumienie
i wdrażanie procesu nieustannego doskonalenia się. Uczymy się od najlepszych,
sięgając do źródeł tej kultury - mówi Janusz Górski, prezes DB Schenker Logistics
w Polsce. „Szansa spotkania z guru Kaizen
na świecie - Masaaki Imai - stwarza możliwość lepszego zrozumienia nowego systemu motywowania, który rozwinął się
w tej kulturze. Pracownicy są zachęcani

do większej samodzielności, dzielenia się
pomysłami, wspólnego rozwiązywania
problemów i tym samym zwiększenia
swojego wpływu na najbliższe otoczenie
biznesowe. W efekcie wzrasta też satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania” - dodaje Janusz Górski
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: TNT. Foto: TNT

TNT, jedna z największych firm kurierskich świata, zdobyła dwuletni kontrakt
na obsługę sieci odzieżowej Mexx. Obsługa obejmie transporty prototypów
ubiorów (wzorów, służących zweryfikowaniu wizji projektanta podczas produkcji). Przesyłki będą odbierane od dostawców marki Mexx w Azji i na Bliskim
Wschodzie i doręczane do siedziby TNT
w Amsterdamie.
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TNT jest również odpowiedzialna za
transport próbek sprzedażowych z Azji
do głównego centrum dystrybucji Mexx
w holenderskim Voorschoten. TNT zapewnia doręczenia do centrów ekspozycyjnych w Europie, gdzie wzory są prezentowane reprezentantom sieci detalicznej.
Wśród najważniejszych odbiorców są
Niemcy, Francja, Belgia oraz państwa
skandynawskie. W transportach wewnątrz
kontynentu TNT korzysta ze swej Europejskiej Sieci Drogowej.
Wiarygodność, krótkie terminy dostaw,
sprawdzone rozwiązania w zakresie logistyki zwrotów, a także szerokie portfolio
usług z gwarantowanym terminem doręczenia – w oparciu o te kryteria Mexx zadecydował o wyborze TNT.
- Ekspresowe transporty z gwarantowaną godziną doręczenia pomagają
Mexx Europe sprostać wymogom branży
modowej, podlegającej szybkim zmianom, i wzmocnić naszą konkurencyjność.
Przejrzystość procesów transportowych
pozwala nam skoncentrować się na naszej kluczowej działalności – mówi Sjoerd Kampinga, Senior Purchase Manager
Mexx.
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MŁODYCH
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W POLSCE

ÔÔ Źródło: WSL. Foto: Finał VIOOL

Ponad pół tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sukcesem przeszło
szkolne eliminacje w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej, organizowanej
przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Młodzi logistycy przygotowują się
do grudniowego startu w okręgowym
etapie turnieju.

TAK DLA PARTNERSTWA, ALE
W NOWYM WYDANIU

ÔÔ Źródło: marketplanet.pl

Prawie 43% kupców i 40% dostawców największy potencjał do tworzenia wspólnej
wartości dostrzega w obniżeniu kosztów. Kolejne obszary to współpraca w zakresie
innowacyjności, usprawnienia procesu zamawiania od dostawcy – a to wszystko na
elektronicznym rynku – wskazało badanie „Kupiec i Dostawca kreatorami wartości”
przeprowadzone przez firmę Marketplanet.

Obniżenie kosztów rozumiane jako opty- do których dostawca ma się dostosować.
malizacja procesów po stronie dostawcy Jest to dialog, poszukiwanie wspólnych
– to główne miejsce, w którym kupujący rozwiązań mających wpływ na przedmiot
i dostawca widzą potencjał do tworzenia i formę zakupu. Rynek charakteryzuje cowartości dodanej poprzez bliższą współ- raz większa pro-aktywność zarówno jedpracę między sobą. Dla kupującego bar- nej jak i drugiej strony. „Dzisiaj mówimy
dziej efektywne procesy u dostawcy to ob- o Total Value of Ownership, a więc o praniżone koszty zakupu usługi czy produktu cy wspólnej, o angażowaniu się w prow przyszłości. Dla dostawcy współpraca jekty R&D w celu modyfikacji produktu
W październikowym, pierwszym etapie z klientem – często większym, bardziej czy usługi, o poszukiwaniu specyficzneolimpiady wzięło udział niemal 7,5 tys. doświadczonym – to przede wszystkim go know how, czy o relacji partnerskiej,
uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych nowe źródło know-how oraz technologii. w której dostawca jest częścią inwestycji
kupującego. Taka współpraca z dostawcą
Dziś proces ofertowania to dialog
w całej Polsce. W zawodach drugiego
Mimo, że 34% kupujących i 60% do- coraz bardziej przestaje być abstrakcyjną
stopnia weźmie udział 515 olimpijczyków,
którzy najlepiej rozwiązali 25 pytań testo- stawców wskazało na cenę jako kluczowy ideą.”- skomentował Grzegorz Filipowski,
wych, dotyczących gospodarki zapasami czynnik w procesie wyboru dostawcy, to Członek Zarządu, Dyrektor Działu Doradzwaga długofalowej współpracy wzrasta. twa w Marketplanet.
oraz ogólnej wiedzy logistycznej.
W etapie okręgowym najliczniej repre- Proces ofertowania nie kończy się już tylko
WIĘCEJ NA
zentowane będzie województwo wiel- na sprecyzowaniu wymagań kupującego,
kopolskie. Ponad 1100 olimpijczyków
pochodzi właśnie z Wielkopolski. Aby znaleźć się w finale, muszą stawić czoła nie
tylko utalentowanej konkurencji z całego
kraju, ale przede wszystkim prawidłowo ÔÔ Źródło: SkyCash
odpowiedzieć na kolejne 25 testowych SkyCash i PKP Intercity rozpoczęły pilotaż nowego narzędzia umożliwiającego kupowanie biletów przez komórkę. Rozwiązanie umożliwia zakup kilku biletów w jednej transpytań.
„Olimpiada swym zasięgiem obejmuje akcji i działa przez całą dobę. Użytkownicy aplikacji otrzymują również fakturę VAT.
coraz więcej szkół i miast, startują w niej
przedstawiciele wszystkich województw Już wkrótce dzięki aplikacji mobilnej Sky- aplikacji będzie można kupować bilety na
– mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik Cash pasażerowie PKP Intercity zyskają wszystkie połączenia krajowe PKP Interprasowy Wyższej Szkoły Logistyki. Rywa- możliwość korzystania z nowego sposobu city, obsługiwane przez pociągi EIC oraz
lizacja na taką skalę, mobilizuje uczniów zakupu biletów. Rozwiązanie, które jest TLK. Start usługi zaplanowano na przełom
do nauki, a świadomość pokonania kilku w fazie testów, pozwala zaoszczędzić czas, listopada i grudnia 2014 roku.
Rozwijamy nowoczesne kanały sprzetysięcy rówieśników dodaje im wiary we oferując jednocześnie cały szereg dodatwłasne możliwości. Talent i ambicja pro- kowych usług, jak płatności za bilety ko- daży, które oszczędzają czas naszych
centują w przyszłości, nie tylko na stu- munikacji miejskiej i parkowanie w kilku- Klientów i ułatwiają im planowanie podziesięciu miastach, wypłacanie gotówki dróży – podkreśla Zuzanna Szopowska,
diach, ale i w pracy zawodowej.”
z bankomatów, przelewy na numer telefo- rzecznik PKP Intercity.
WIĘCEJ NA
WIĘCEJ NA
nu czy zakup biletów do kina. Za pomocą

TESTY MOBILNYCH BILETÓW

InPost będzie odsługiwał KRUS
ÔÔŹródło: InPost

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce – wygrał przetarg na obsługę
przesyłek KRUS o wartości 22,71 mln zł. Dwuletnia umowa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku, obejmuje dostarczanie przesyłek zwykłych, rejestrowanych, ekspresowych
oraz za potwierdzeniem odbioru – w obrocie
krajowym i zagranicznym, jak również paczek
i przesyłek kurierskich. Usługa będzie reali-

zowana na rzecz 273 jednostek terenowych
KRUS: Centrali, 16 oddziałów regionalnych
i 256 placówek terenowych rozlokowanych na
terenie całego kraju. Łącznie w ciągu dwóch
lat InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln
przesyłek.
W przetargu uczestniczyły dwa podmioty –
oferta InPost została wybrana jako najkorzystniejsza. „KRUS już od kilku lat stosuje mądrą
strategię dopuszczania do przetargów publicznych kilku oferentów i nie wprowadzania ograniczających czy wręcz zaporowych zapisów

w SIWZ. Dzięki temu wybiera najkorzystniejsze
oferty w oparciu o zdrową konkurencję i tym
samym oszczędza miliony złotych w ramach
środków publicznych. Taka zasada powinna
być wdrażana przez wszystkich Zamawiających – którzy odpowiadają za rozsądne gospodarowanie pieniędzmi Polaków. Wygrany
przetarg na obsługę korespondencji KRUS na
dwa lata potwierdza, że InPost jest doskonale
przygotowany do świadczenia…
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SATO PJM RFID W SKANDYNAWII

Narzędzie nowoczesnej
logistyki

Firma SATO, lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykietowania i rozwiązań EPC / RFID oraz firma Altrax Group, lider w dziedzinie rozwiązań ID dla środowiska służby zdrowia, Bristol, Wielka Brytania, wspólnie ogłosiły, że producent urządzeń medycznych Stryker Europe zdecydował się na dystrybucję rozwiązań SATO PJM
RFID.

ÔÔŹródło: Wolters Kluwer Transport Services

ÔÔ Źródło: SATO

Zanim RFID pojawiło się w krajach skandynawskich, firma Stryker Europe, po pomyślnym wdrożeniu rozwiązań PJM RFID
w Australii i Nowej Zelandii, wprowadziła
je również w głównych centrach dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, a także Włoszech.
Po przejęciu technologii Magellan,
SATO, wynalazca technologii PJM RFID, od

grudnia 2013 r. wciąż przeprowadza badania nad wyżej wspomnianą technologią
w Sydney, w Australii. W czasie przeprowadzanych badań w Sydney, technologia
PJM RFID, niezwykle szybko rozwinęła
się i wciąż poszerza swoje zastosowanie
w branży logistycznej w Azji i Europie.
WIĘCEJ NA

E-LE@RNING W FM LOGISTIC

ÔÔ Źródło: FM Logistic. Foto: FM Logistic

FM Logistic uruchomiło nowoczesna platformę e-learningową. Dzięki niej pracownicy
operatora zyskali nowe możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego. Po
dobrym przyjęciu projektu w Polsce, zarząd Grupy FM podjął decyzje o wdrożeniu
tego rozwiązania w innych krajach, w których firma prowadzi działalność operacyjną.
By utrzymać stały rozwój i sprostać współczesnym wymaganiom rynku, FM Logistic
nie ustaje we wprowadzaniu innowacji.
Tym razem operator wdrożył projekt e-learningu, zaczynając od polskich oddziałów firmy.
- Współczesna rzeczywistość rynkowa stawia przed nami kolejne wyzwania.
Wpłynęła ona także na zmianę formuły
zarzadzania zasobami ludzkimi. Zdajemy
sobie sprawę, że by być konkurencyjnym
należy stale doskonalić się i uczyć, dlate-

PIOMAR jest polską firmą transportową, świadczącą swoje usługi w kraju i za granicą. Flota
100 nowoczesnych pojazdów pozwala jej kierowcom pokonywać dystans 12 mln km rocznie
i przewozić ponad 30 tys. ton towarów w każdym miesiącu. PIOMAR, z ponad 25-letnim doświadczeniem i stabilną pozycją na rynku, zapewnia usługi transportowe najwyższej jakości.
Jednym ze stałych klientów PIOMARu jest
opolski zakład Nutricia. Spółka należy do grupy Danone i specjalizuje się w produkcji żywności dla niemowląt. Ze względu na charakter
działalności półprodukty i wyroby gotowe wyprodukowane w zakładzie muszą być przewożone z zachowaniem wysokich standardów higienicznych. Firma PIOMAR została kluczowym
dostawcą usług logistycznych i strategicznym
partnerem spółki w Europie, a kooperacja
między oboma firmami obejmuje usługi transportowe i logistyczne oraz magazynowanie
surowców i wyrobów gotowych. Przed rozpoczęciem współpracy Nutricia od dłuższego
czasu z powodzeniem używała systemu TMS
Transwide do zarządzania transportem i komunikacją z przewoźnikami.

go postanowiliśmy umożliwić kształcenie
naszemu zespołowi niezależnie od szczebla i zajmowanego stanowiska. Stało się
WIĘCEJ NA
to możliwe dzięki wykorzystaniu nowych
technologii – mówi Magdalena Hotyńska
– Dyrektor HR w FM Logistic. Dzięki plat- Grupa SATO powołała
formie e-learningowej nasi pracownicy nowe spółki
mają szanse zbywać nową wiedzę w moż- ÔÔŹródło: SATO
liwie najefektywniejszy sposób jakim jest
metoda blended learning – dodaje.
Firma SATO, jako światowy lider w dziedzinie
WIĘCEJ NA

wydruku kodów kreskowych, etykietowania
i rozwiązań EPC / RFID, przedstawiła plany dotyczące przyspieszenia rozwoju globalnej strategii poprzez utworzenie dwóch nowych spółek
grupy: SATO Global Solutions i SATO International. Obie firmy rozpoczną działalność w styczniu 2015 roku. Spółka SATO Global Solutions
z siedzibą w Fort Lauderdale na Florydzie, USA,
a SATO International z siedzibą w Tokio, Japonia.
W ramach długoterminowej strategii SATO,
globalizacja korporacyjna oraz maksymalizacja wartości klienta zostaną ukierunkowane
na zagraniczny rozwój działania. Wspomniane
działania zostały podjęte na przełomie roku
obrotowego 2012 oraz 2014, w wyniku następujących osiągnięć z roku 2013:
• Sprzedaż zagraniczna: JPY 28.3 biliona,*
153% wzrostu od 2011
• Współczynnik zagranicznej sprzedaży:
29.3%, 23% wzrostu od 2011
• Zagraniczne, operacyjne przychody : JPY
1.8 biliona,*461% wzrost od 2011
• Wskaźnik zagranicznych, operacyjnych
przychodów: 6.4%, 2.1% wzrost od 2011
*najwyższe dane w historii
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NAGRODY EUROPAPROPERTY
DLA PANATTONI EUROPE

ÔÔ Źródło: Panattoni. Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce
deweloperem roku w konkursie CEE Investment & Green Building
Awards, organizowanym przez EuropaProperty, natomiast kontrakt
z firmą Amazon ogłoszony został inwestycją roku. Nagrody wręczono
podczas uroczystej gali, 30 października 2014 r. w hotelu InterContinental, w Warszawie.
Panattoni Europe otrzymał tytuł Przemysłowego Dewelopera Roku
oraz nagrodę Inwestycji Roku za realizację dwóch obiektów dla firmy
Amazon w konkursie CEE Investment & Green Building Awards. Wydarzenie dedykowane jest inwestycjom oraz budownictwu zrównoważonego rozwoju w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, zaś sam
konkurs organizowany jest przez magazyn EuropaProperty. Zwycięzcy tegorocznej edycji ogłoszeni zostali podczas wieczornej gali, która
odbyła się 30 października w hotelu InterContinental, w Warszawie.
Nagrody wręczono przy obecności wielu wybitnych inwestorów oraz
profesjonalistów z dziedziny Real Estate w regionie CEE.
Jury konkursu CEE Investment & Green Building Awards doceniło
osiągnięcia Panattoni Europe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,
a należały do nich m in.: pozycja lidera przez trzy kwartały z 317 000
m² w budowie na koniec 2013 r; 108 000 m² ukończonej powierzchni
w pierwszym półroczu 2014 roku i wreszcie z budową 300 600 m² we
wrześniu i ukończonymi 345 300 m² takich projektów jak BTS dla K-Flex, dwóch obiektów dla firmy Amazon czy ekspansji portfolio własnych Parków.
WIĘCEJ NA
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UPS WMUROWUJE
KAMIEŃ WĘGIELNY

ÔÔ Źródło: UPS. Foto: UPS

Firma UPS dokonała symbolicznej inauguracji budowy swojego nowego centrum
przeładunkowego oraz oddziału UPS w Strykowie. W oficjalnej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział przedstawiciele inwestora, władz lokalnych oraz firmy Panattoni Europe, która jest odpowiedzialna za realizację tej inwestycji dla UPS. Otwarcie obiektu w Strykowie, które będzie miało łączną powierzchnię
prawie 13 tys. m kw., planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku.
– Ta uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego, to wydarzenie przełomowe
w 22-letniej historii UPS w Polsce. Stanowi ono odzwierciedlenie naszej silnie
rozwijającej się sieci logistycznej. – powiedział Piotr Sitarek, dyrektor generalny
UPS Polska. – Nieprzerwanie dostrzegamy
duży potencjał wzrostu w naszym kraju.
Co ważne, po zakończeniu tej inwestycji
będziemy mogli świadczyć usługi jeszcze
wyższej jakości oraz jeszcze lepiej łączyć
polskich klientów z rynkami na całym
świecie – dodał Piotr Sitarek.
Nowy obiekt w Strykowie, będący jednoczenie największym tego typu pro-

jektem w historii firmy realizowanym
w Europie Środkowo-Wschodniej, będzie
łączył w sobie funkcjonalność centrum
przeładunkowego oraz oddziału dystrybucyjnego dla przesyłek o różnej wielkości, tak aby na bieżąco zaspokajać rosnące potrzeby rynku. Będzie on miał łączną
powierzchnię prawie 13 tys. m kw., co stanowi równowartość dwóch pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Centrum zostanie wyposażone w najnowocześniejszą
technologię, która pozwoli na sortowanie
15 tys. paczek na godzinę.
WIĘCEJ NA

Lipska Orkiestra
Gewandhaus i DHL
ÔÔŹródło: DHL. Foto: DHL

DHL, oficjalny partner logistyczny lipskiej Orkiestry Gewandhaus, wspiera doroczną trasę
koncertową orkiestry po Stanach Zjednoczonych. W dniach 3-10 listopada orkiestra pod
kierownictwem Riccardo Chailly’ego, zagra
sześć koncertów w Houston, Waszyngtonie,
Bostonie, Newark i Nowym Jorku (dwa koncerty). DHL odpowiada za planowanie logistyczne
trasy oraz bezpieczny transport wrażliwych
instrumentów. Ponadto DHL zarządza formalnościami związanymi z odprawą celną, która
w tym roku obejmuje certyfikaty CITES dla części instrumentów. We współpracy z organizacją Teach For All, partnerem DHL zajmującym
się zwiększaniem szans edukacyjnych zaniedbanych dzieci i młodzieży, 3 listopada muzycy odwiedzili gimnazjum im. Johna Marshalla
w Houston.
„Tegoroczną trasą koncertową świętujemy
40. rocznicę regularnych występów Orkiestry
Gewandhaus w Stanach Zjednoczonych. DHL
było zawsze niezawodne, jeśli chodzi o planowanie logistyczne i realizację zadań, cieszymy
się więc, że będziemy mogli się w pełni skoncentrować na graniu Bacha, Mendelssohna,
Beethovena i Brucknera.
WIĘCEJ NA

DYWIZJA DHL FRACHT W POLSCE Z CERTYFIKATEM

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL

Dywizja DHL Fracht, wchodząca w skład struktury prawnej DHL Express w Polsce oraz dostawca usług
transportu drogowego i kolejowego m.in. w kraju i w Europie, otrzymała certyfikat TCF, przyznawany
najlepszym przedsiębiorstwom transportowym działającym na rynku europejskim. Certyfikacja TCF jest
dowodem na to, że DHL Fracht wyróżnia się na tle innych spedycji, a także potwierdza jej rzetelność oraz
najwyższą jakość wykonywanych usług.
Istotnym kryterium uzyskania certyfikacji
jest również terminowość płatności. Pomysłodawcą i organizatorem programu
certyfikacji jest firma Logintrans, właściciel i operator systemu Trans.eu - narzędzia wspomagającego zarządzanie transportem.
Zdaniem organizatorów programu
certyfikacji DHL jest dobrym przykładem

firmy, która konsekwentnie stawia na
najwyższą jakość usług oraz systematycznie optymalizuje swoje usługi. Właśnie
dlatego żółto-czerwone barwy stały się
na całym świecie symbolem rzetelnych
przesyłek, które docierają na czas. Na rynku spedycyjnym funkcjonuje ogromna
ilość firm, jednakże do grona najlepszych
należą tylko te, które gwarantują szyb-

ką realizację i terminowość usług, dbają
o bezpieczeństwo przesyłek oraz zapewniają profesjonalną obsługę klientów.
DHL Fracht w Polsce spełniając te wszystkie kryteria i stosując na co dzień wysokie
standardy i zasady rzetelności, został wyróżniony certyfikatem TCF.

Chronometr wydarzeń
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Konkurencyjność sektora MMŚP
ÔÔŹródło: Związek Polskiego Leasingu

4 listopada w Sejmie RP, odbyła się konferencja „Konkurencyjność
sektora MMŚP” . Podczas spotkania przedsiębiorcy, przedstawiciele
ministerstw, posłowie, oraz przedstawiciele organizacji pracodawców
i organizacji branżowych dyskutowali na temat uwarunkowań regulacyjnych oraz finansowych rozwoju sektora MMŚP. Konferencja była okazją do prezentacji wyników badania sektora MMŚP.
Do udziału w dyskusjach panelowych poświęconych kluczowemu
dla gospodarki segmentowi przedsiębiorstw, zostali zaproszeni m.in.:
Mateusz Szczurek – Minister Finansów, Władysław Kosiniak – KamyszMinister Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przedsiębiorcy, Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem
biurokracji – poseł Maria M. Janyska, Lech Pilawski – Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek
– Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan, Arkadiusz Etryk – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki. Oś dyskusji stanowiła prezentacja wyników badania Konfederacji Lewiatan „Monitoring Kondycji
Sektora MMŚP 2014”. Partnerem Głównym badania został Związek Polskiego Leasingu, a partnerem wspierającym PZU. Główna Ekonomistka
Konfederacji Lewiatan, Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, dzień
przed konferencją w Sejmie, 3 listopada przedstawiła wyniki badań
członkom Rady Gospodarczej działającej przy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

FIRMA C&W DOCENIONA
NA GALI CIJ AWARDS

ÔÔ Źródło: C&W

Polski oddział firmy doradczej Cushman & Wakefield został
nagrodzony dwiema statuetkami na gali CiJ Awards 2014, na
której przyznawane są wyróżnienia za największe osiągnięcia
na rynku nieruchomości komercyjnych.
Konkurs CiJ Awards organizowany jest przez Roberts Publishing
Media Group, wydawcę CiJ, magazynu branżowego poświęconego nieruchomościom komercyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Anglojęzyczne pismo w tym roku świętuje 20-lecie
swojego istnienia. Gale CiJ Awards organizowane są w pięciu
krajach, w których wydawane jest CiJ. Polska gala odbyła się 6 listopada w hotelu The Westin Warsaw. Była to już jej 12. edycja.
Firma Cushman & Wakefield w tym roku została laureatem CiJ
Awards w dwóch kategoriach – handlowa umowa najmu roku
oraz transakcja inwestycyjna roku na rynku magazynowym.
Pierwsza nagroda związana była z doradzaniem przez C&W firmie TK Maxx przy jej ekspansji na rynku najmu powierzchni handlowych w Polsce. Druga statuetka przyznana została firmie za
reprezentowanie Grupy Blackstone w transakcji nabycia portfela
sześciu obiektów logistycznych o łącznej powierzchni 200 tys.
mkw. w Polsce i Czechach od Pramerica Real Estate Investors.
WIĘCEJ NA
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Akwizycje na rynku
usług kurierskich

19 listopada na platformie logistycznej FM Logistic w Błoniu, celebrowano rocznicę rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami FM Logistic oraz Technicolor. Ta jedna
z pierwszych usług co-manufacturingu, świętowała w tym dniu swoje dziesięciolecie.

ÔÔAutor: Anna Wanat. Foto: DPD

ÔÔ Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

W 2004 roku rozpoczęła się produkcja
modemów internetowych na platformie
logistycznej w Mszczonowie. Dla obu firm
było to nowe wyzwanie, które bazowało
na wiedzy operacyjnej i intuicji partnerów, gdyż nie było się na czym wzorować.
Profesjonalizm, determinacja, odwaga
i przede wszystkim ciężka praca obu partnerów, sprawiło, że mona było świętować
okrągłą rocznicę.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele zarządu obu firm, którzy wspominali o początkach współpracy, trudnych
momentach –bo takie też były, ale przede
wszystkim o przedsięwzięciu, które nie
mając wzoru, rozwinęło się tak jak tego
wszyscy sobie życzyli. W dziesięcioletnim

Integer.pl i Midven inwestują
w Inkubator Technologiczny
ÔÔŹródło: Integer.pl

Integer.pl SA i Midven SA – fundusz inwestycyjny notowany na NewConnect - zainwestowały w spółkę InQuibit (Mlogos), która jest inkubatorem nowych technologii. Celem spółki
są inwestycje w projekty i pomysły w obszarze
logistyki oraz e-commerce, które jednocześnie
mogą być kompatybilne dla usług Grupy Integer.pl. Integer.pl jest większościowym udziałowcem Inkubatora Technologicznego.
„Zamierzamy skupiać swoją uwagę inwestycyjną na przedsięwzięciach, które potencjalnie
tworzą efekty synergii z usługami grupy Integer.
pl. Interesują nas głównie projekty z obszaru rozwiązań e-commerce, które jednocześnie można

okresie współpracy wypracowano model,
który zapewnia obu partnerom wysoki
poziom satysfakcji oraz operacyjne możliwości reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.
WIĘCEJ NA

adaptować na wielu rynkach, na których rozwijana jest sieć Paczkomatów® InPost” – powiedział Rafał Markiewicz, prezes zarządu InQubit.
„Paczkomaty® InPost rewolucjonizują dostawy i rynek e-commerce na każdym rynku, na
który wchodzą. Ale to tylko mała próbka możliwości automatyzacji usług, jaka czeka świat.
Nasze urządzenia można zastosować w wielu
obszarach – czego dowodem są Pralniomaty
Hi’Shine, wdrażane przez Aqmet i obsługiwane logistycznie przez InPost. Mamy masę pomysłów na to, jak wykorzystać potencjał Paczkomatów® InPost we wszystkich krajach, gdzie
budujemy własne sieci automatycznych terminali click&collect” – mówi Rafał Brzoska, prezes
Grupy Integer.pl.

1 października firma kurierska DPD Polska uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji zakupu firmy kurierskiej Siódemka S.A. Oznacza to,
że 100% udziałów Siódemki znajduje się obecnie w rękach grupy kapitałowej DPD Polska.
Pełne połączenie firm nastąpi w późniejszym terminie. Do tej pory zarówno Siódemka,
jak i DPD, zachowają status odrębnych firm,
świadczących usługi pod dotychczasowymi
markami w ramach jednej grupy kapitałowej.
Dopiero z czasem, po pełnym połączeniu, firmy będą działać jako jedna marka. Nowopowstały podmiot będzie posiadał 24% udziału
w rynku usług kurierskich oraz roczny obrót
przekraczający 1 miliard PLN, tym samym
zajmując na nim wiodącą pozycję. Jak obie
firmy poinformowały na swoich stronach internetowych, obsługa klientów, jak również
numery infolinii, obecnie pozostają bez zmian.
O wszelkich zmianach klienci będą informowani na bieżąco.
Transakcja zakupu Siódemki zawiera się
w długofalowej strategii rozwoju DPD Polska;
pozwoli ona firmie kurierskiej na udostępnienie klientom wydajniejszej sieci logistycznej,
oraz poszerzenie oferty usługowej.
Spółka DPD Polska rozpoczynała swoją działalność w 1991 roku mając 100% polskiego
kapitału, natomiast od 2004 roku należy w całości do francuskiego holdingu Geo Post, będącego własnością francuskiej poczty LaPoste.
Siódemka jest polską marką, dysponującą
ofertą dla wszystkich segmentów biznesowych, od klientów indywidualnych poprzez
mikro i małe przedsiębiorstwa po średnie
i duże firmy.

WIĘCEJ NA

ORANGE POLSKA WYBRAŁ SALESMANAGO
MARKETING AUTOMATION

ÔÔ Źródło: SALESmanago

Orange Polska – wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce – wybrał system SALESmanago Marketing Automation. System zostanie wykorzystany do realizacji spersonalizowanych kampanii mailingowych i internetowych, a także promocji
aplikacji mobilnej Mój Orange oraz rozwiązania Orange On-line, które umożliwia klientom zarządzanie swoim kontem oraz
usługami w Orange przez całą dobę.
System SALESmanago zapewni monitorowanie zachowań klientów na stronie internetowej Orange Polska. Zostanie wykorzystany do realizowania automatycznych
akcji marketingowych za pośrednictwem
spersonalizowanych wiadomości e-mail
i sms, a także do wykorzystania dynamicznej treści na stronie WWW, automa-

tycznie dostosowaną do indywidualnego
odbiorcy. Dodatkowo, system zoptymalizuje kampanie w sieciach reklamowych
automatycznie dopasowując konkretną
reklamę do profilu zainteresowania danej
osoby.
Orange Polska jest wiodącym dostawcą
usług telekomunikacyjnych w Polsce. Ofe-

ruje usługi konwergentne, łączące usługi
stacjonarne i mobilne, w tym szerokopasmowy dostęp do Internetu i transmisję
danych, także telewizję cyfrową i video na
życzenie oraz liczne usługi multimedialne.
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P3 Z TYTUŁEM CEE
WAREHOUSE INVESTOR
OF THE YEAR

ÔÔ Źródło: P3. Foto: P3

P3, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich nieruchomości logistycznych otrzymał tytuł Warehouse Investor of the Year, przyznany przez portal EuropaProperty.com, który dostarcza informacje o rynku nieruchomości
komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sędziowe przyznali tytuł firmie P3 podczas czwartej dorocznej
ceremonii Investment & Green Building Awards portalu Europa
Property, która odbyła się w Warszawie w tym miesiącu. Nagroda
trafiła do P3 za szereg transakcji nabycia, które w sumie wniosły
około 1,3 mln m2 do platformy magazynów logistycznych firmy i umożliwiły jej stworzenie jednego z największych banków
gruntów pod przyszłą zabudowę.
Logan Smith, CIO P3, powiedział: „To dla mnie zaszczyt odebrać
tę nagrodę w imieniu P3, która poprzez zrealizowane transakcje
nabycia stała się jednym z wiodących właścicieli nieruchomości
logistycznych na rynku europejskim. Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia naszych udziałowców, firm TPG i Ivanhoé Cambridge,
które podzielają ambicje i wizję zespołu P3 w zakresie stworzenia zintegrowanej i ogólnoeuropejskiej platformy, która zapewnia najlepszą obsługę dla naszych klientów.“
WIĘCEJ NA

Strategiczna współpraca Allegro i InPost
ÔÔŹródło: InPost

Allegro i InPost zawarły porozumienie o strategicznej współpracy w ramach dostaw produktów zamawianych online. Teraz w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty InPost i Allegro Polecony InPost. Będzie to najtańsza dostępna
forma dostawy – zarówno w odniesieniu do listu poleconego (3,94 zł),
jak i paczki (7,99 zł). W każdej z tych opcji klienci mają zagwarantowany
darmowy zwrot kupionego towaru.
Paczki dostarczane będą do jednego z 1.100 Paczkomatów® InPost
już następnego dnia po nadaniu, zaś listy polecone kurier będzie dostarczał do rąk własnych w ciągu 3 dni od nadania. Pracownicy InPost są
od lat wyżej wynagradzani za dostarczenie listu bezpośrednio pod adres odbiorcy, mają też obowiązek dwukrotnego podjęcia takiej próby.
W przypadku awizowania list będzie czekał w jednym z 8.300 punktów
obsługi klienta w całej Polsce.
WIĘCEJ NA
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Siódemka wspiera logistykę sklepu pawo.pl

Fleet Market 2014 - relacja

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔŹródło: Fleet Market

Firma Pawo, wiodący producent odzieży męskiej, podjęła decyzję o rozwoju sprzedaży internetowej powierzając opiekę nad procesami logistycznymi firmie kurierskiej Siódemka, należącej do grupy kapitałowej
DPD Polska. Obok obsługi e-commerce, Siódemka odpowiada również
za dostawy w sieci wewnętrznej, zapewniając w ten sposób wielokanałową obsługę logistyczną (Omni-Channel Logistics).
Marka Pawo jest obecna na polskim rynku od 25 lat oferując odzież
męską o charakterze biznesowym, okazjonalnym, jak i smart casual.

Targi Fleet Market 2014, które odbyły się 18 listopada br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI to jedyne na taką skalę w Europie Środkowo
– Wschodniej wydarzenie targowe w branży motoryzacyjnej i biznesie
flotowym. Z roku na rok ta impreza spotyka się z coraz większym zainteresowaniem gości, a co za tym idzie, coraz większa część wystawców
prezentuje imponujące stoiska i wybiera właśnie Fleet Market na pokazanie swoich nowości.
Tegoroczną, najbardziej okazałą pod względem liczby premier motoryzacyjnych i rozmachu wystawców, edycję odwiedziło około 4000
gości. Taka frekwencja i obecność wielu przedstawicieli firm, którzy nie
brali udziału we wcześniejszych edycjach, to zasługa wielu czynników.
Jednym z nich na pewno jest masowa kampania promująca targi, która
pozwoliła dotrzeć do nowych firm. Drugim czynnikiem jest zaufanie, jakim obdarzyli organizatorów wystawcy, którzy zdecydowali się wybrać
targi na miejsce swoich premier. Kilka z nowości motoryzacyjnych można było zobaczyć po raz pierwszy w Polsce, co na pewno także zachęciło
sporo osób do przyjścia na targi. Nie można nie doceniać także waloru
edukacyjnego, ponieważ panel konferencyjny, zdominowany w tym
roku całkowicie przez mecenasów z kancelarii Hogan Lovells i tematy
podatkowe oraz prawne, przyciągnął również wielu gości, chcących pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

WIĘCEJ NA

CZY TAROPAK MA
JESZCZE SENS?

ÔÔ Źródło: More&More Marketing. Foto: STILL

Zanim jeszcze rozpoczął się TAROPAK 2014, wielu bywalców
zadawało sobie pytanie, czy impreza w dotychczasowej formie
ma jeszcze rację bytu. Pytania nie milkły w trakcie i po zakończeniu targów. Dołączamy do tej dyskusji.
Jednym z czołowych argumentów sceptyków jest twierdzenie,
że już od dawna udział w imprezach branżowych w Polsce – i nie
dotyczy to tylko TAROPAKu - nie ma prostego, realnego przełożenia na liczbę umów zawieranych przez wystawców. Tego typu
wydarzenia miałyby być raczej swoistym targowiskiem próżności, a obecność na nich nie ma żadnego, prócz prestiżowego,
znaczenia. Zamiast więc inwestować w stoisko, przedsiębiorcy
coraz częściej szukają innych, bardziej bezpośrednich i osiągających lepszą stopę zwrotu sposobów dotarcia do kontrahentów.
Być może właśnie to przeświadczenie i tego typu zachowania
skutkują spadkiem liczby wystawców z edycji na edycję: Podczas
gdy w 2012 roku lista prezentujących się przedsiębiorstw wyniosła 581, w 2014 mówiło się o około 500 firmach.
Pojawiają się również prognozy, że znaczenie polskiego wydarzenia spadnie w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości targów CeMAT. Pesymiści sugerują, że najbardziej prestiżowa impreza logistyczna w Europie każdorazowo poprzedzając
TAROPAK o kilka miesięcy, spowoduje odpływ budżetów marketingowych za granicę. Czy rzeczywiście rodzime wydarzenie
logistyczne skazane jest na niebyt?
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

MODERN
WAREHOUSE 2014

ÔÔ Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

W dniach, 19-20 listopada br. w Warszawie w hotelu DoubleTree by Hilton odbył się VI poraz szósty Ogólnopolski Kongres
Magazynowania i Logistyki MODERN WAREHOUSE, zorganizowany przez czasopisma branżowe „Nowoczesny Magazyn”
i „Logistyka a Jakość”. Doroczne spotkanie logistyków trwało
dwa dni, wyspecjalizowane sesje tematyczne, które dodatkowo uzupełnione moderowanymi dyskusjami, wypełniły czas.
W kongresie wzięło udział około 150 osób, dyrektorów zarządzających, logistyków, kierowników magazynów, reprezentujących szerokie spektrum biznesowe.
Kolejne branżowe spotkanie ludzi operacyjnie związanych z procesami składowania dystrybucji i dostaw towarów, które pozytywnie wpisuje się w kalendarz imprez, których jest bardzo dużo,
jednak jak widać po frekwencji, jest zainteresowanie tego typu
imprezami. Patronat merytoryczny nad kongresem objęły Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, GS1 Polska, Chartered Institute of Logistics
and Tranbsporta (UK) – Polska, Polska Izba Spedycji i Logistyki,
ECR Polska, CATI – Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych.
Po części plenarnej uczestnicy kongresu, mieli do wyboru trzy
równolegle odbywające się sesje tematyczne, dzięki czemu zakres tematyczny poszerzył się, zwiększyła się tym samym liczba
dostępnych wykładów. Zagadnienia magazynowe na Kongresie
MODERN WAREHOUSE, analizowano z perspektywy całego łańcucha dostaw w ramach sesji tematycznych – taki było założenie
organizatorów.
WIĘCEJ NA
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SIÓDEMKA I DPD
DLA SZLACHETNEJ PACZKI

ÔÔ Źródło: DPD Polska. Foto: DPD Polska

Firma kurierska Siódemka, należąca od października br. do grupy DPD Polska, ponownie zaangażuje się w finał akcji Szlachetna
Paczka. Siódemka jako jedna z czterech
firm otrzymała tytuł Mecenasa, co jest wynikiem długofalowego wsparcia Stowarzyszenia WIOSNA odpowiedzialnego za
organizację akcji. Spółka jest nie tylko partnerem logistycznym,
ale przekazuje również 1 grosz od każdej nadanej paczki przez
swoich klientów w ramach inicjatywy „Wszystkie Paczki są Szlachetne”. Już teraz zebrana kwota sięgnęła niemal 300 tys. złotych. W tym roku w pomoc dla potrzebujących włączyła się także
firma DPD Polska, która przygotuje dary dla wybranych rodzin.

DEUTSCHE POST DHL
NAGRODZONY

To już druga edycja Szlachetnej Paczki, w którym uczestniczy
Siódemka. W zeszłym roku ponad 500 kurierów w ramach wolontariatu zgłosiło się do pomocy przy rozwożeniu Szlachetnych
Paczek. Współpraca między Siódemką a Stowarzyszeniem WIOÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL
SNA, układała się na tyle dobrze, że zdecydowano o uruchoDeutsche Post DHL, lider w dziedzinie logistyki, otrzymał na- mieniu dodatkowej inicjatywy pod nazwą „Wszystkie Paczki są
grodę Blue Sky Supplier Sustainability Award 2014, którą firma Szlachetne”. W ramach akcji, Siódemka zobowiązała się do przeEMC przyznaje corocznie już od trzech lat. Wspomnianą nagro- kazania jednego grosza od każdej nadanej paczki przez klientów
dą wiodący producent systemów przechowywania danych firmy w ciągu całego 2014 roku.
akcję Wszystkie Paczki są Szlachetne, Siódemka włąuhonorowuje dostawcę, który podejmuje wysiłki w dziedzinie czaInicjując
się w działania na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA przez cały
sprawozdawczości środowiskowej oraz poprawy odpowie- rok. Aktualnie licznik paczek umieszczony na stronie www.siodzialności społecznej i środowiskowej.
demka.com wskazuje ponad 28 mln paczek, co przekłada się na
280 tys. zł pomocy. Jak co roku pracownicy DPD zaangażują się
„Jesteśmy dumni, że nasz Program Odpowiedzialności Korpora- w przedświąteczną pomoc na rzecz potrzebujących. W tym roku
cyjnej spotkał się z tak szczególnym uznaniem, nie tylko dlatego, przygotują „szlachetne paczki” dla kilku rodzin.
że wyraził je lider na rynku technologii, ale również dlatego, że
WIĘCEJ NA
jesteśmy pierwszym dostawcą usług logistycznych, który otrzymał nagrodę. Cieszymy się, że coraz więcej firm działających
w branży technologicznej dostrzega ogromny wpływ, jaki program ochrony środowiska wywiera na ich łańcuch usług.” mówi
Christof Ehrhart, Wiceprezes Działu Komunikacji i Odpowiedzialności Korporacyjnej w Deutsche Post DHL.
Ochrona środowiska odgrywa coraz większą rolę w sektorze
technologii, w kwestii wyboru dostawcy i zarządzania. Firmy
zwracają coraz większą uwagę na wpływ wywierany na środowisko przez produkty lub działania ich dostawców. W szczególności kluczowe znaczenie nadaje się efektywności energetycznej
i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
WIĘCEJ NA

Panattoni Europe na
piątkę w CIJ Awards
ÔÔŹródło: Panattoni Europe. Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, liderem rynku powierzchni
przemysłowych i bezapelacyjnym zwycięzcą
w 12. edycji CIJ Awards. Firma zdobyła pięć
nagród w kategoriach: Przemysłowy Deweloper Roku, Przemysłowy Kontrakt Roku i Przemysłowa Inwestycja Roku. Czwarte wyróżnienie - Osobowość Roku - przyznano Robertowi

Dobrzyckiemu, Partnerowi Zarządzającemu
Panattoni Europe, zaś piąta nagroda powędrowała do Działu Marketingu dewelopera.
6 listopada br. w warszawskim hotelu Westin
odbyła się gala wręczenia nagród 12. edycji
konkursu CIJ Awards, organizowanego przez
miesięcznik poświęcony branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego
wieczoru najczęściej wywoływanym zwycięzcą był zespół Panattoni Europe, który odebrał
aż pięć nagród w kategoriach: Przemysłowy

Deweloper Roku, Przemysłowy Kontrakt Roku,
Przemysłowa Inwestycja Roku, Osobowość
Roku dla Roberta Dobrzyckiego oraz najlepszy
Dział Marketingu. Konkurs zyskał miano prestiżowego i każdego roku przyciąga przedstawicieli branży nieruchomości Europy Środkowej
i Wschodniej. Poza Polską organizowany jest
także w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii
i na Słowacji.
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NOWE ATRYBUTY
MODELU GX

ÔÔ Źródło: POLSAD. Foto: POLSAD

„Bezpieczeństwo to MY”
ÔÔŹródło: CANARD. Foto: CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego było gospodarzem pierwszej
ogólnopolskiej konferencji poruszającej kulturowe, społeczne i komunikacyjne aspekty automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
Wydarzenie pod nazwą „Bezpieczeństwo to MY” zgromadziło ponad 60
przedstawicieli instytucji, środowisk i organizacji, związanych z krzewieniem idei bezpieczeństwa ruchu drogowego. Partnerami wydarzenia
były stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz
instytut badawczy Millward Brown.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Posłowie na Sejm RP, członkowie Sejmowej Komisji
Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Policji,
eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także reprezentanci świata nauki, mediów, sportu i biznesu, wnoszący duży wkład w poprawę
bezpieczeństwa na drogach.
Punktem wyjścia do dyskusji uczestników Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, przeprowadzonych przez instytut
Millward Brown. Wykazały one w głównej mierze brak spójnego wizerunku fotoradarów w Polsce.
WIĘCEJ NA

Vocollect w ofercie Honeywell

Grupa UniCarriers przenosi produkcję modeli GX z Japonii do
Hiszpanii. Od stycznia 2015r. pierwsze wózki widłowe serii GX
będą zjeżdżać z linii produkcyjnej fabryki w Pampelunie, tej samej w której są produkowane najbardziej znane modele NISSAN Forklift DX i TX3/TX4. W wyniku zmian w produkcji, Klienci
będą mogli korzystać z krótszych terminów dostaw, większej
elastyczności w dostosowaniu maszyny do potrzeb rynku europejskiego i bardziej ekonomicznych cen. Co więcej, modele
GX będę dalej charakteryzować się wysoką jakością wykonania
i wydajnością silników.
Wytrzymała i solidna budowa modeli GX sprawia że ten produkt
doskonale nadaje się do obsługi długich i ciężkich towarów,
wewnątrz i na zewnątrz magazynu, w trudnych warunkach produkcji i dystrybucji, w bardzo wymagających branżach jak np.:
recykling, budowlana, stocznie, przemysł stalowy itp.
Modele GX są dostępne z napędem LPG (silnik TB45 z wtryskiem jednopunktowym i katalizatorem spalin) oraz Diesel (silnik
ZD30 z układem zasilania Common Rail, filtrem DPF i zaworem
EGR), o udźwigu od 3,5t do 5t i wysokości podnoszenia od 3m
do 7m. Wózki można doposażyć w wiele opcji poprawiających
komfort i bezpieczeństwo pracy m.in.: system automatycznego
pionowania masztu, hydrauliczny system tłumienia drgań, joystick (fingertip), kabina z ogrzewaniem itp.
Grupa UniCarriers powstała w wyniku połączenia działów
wózków widłowych Nissan Motors Co., Ltd. i Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. oraz Innovation Network Corporation
of Japan (INCJ). Powołanie grupy i jej bardzo duże dofinansowanie z rządowego programu innowacyjnego miało na celu
zwiększenie znaczenia i udziału w globalnym rynku japońskich
producentów. Przedstawicielem UniCarriers w Polsce jest firma
POLSAD, dotychczasowy wyłączny importer wózków widłowych
Nissan Forklift w naszym kraju.

ÔÔŹródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

W dniu 13 listopada w hotelu Don Prestige Residence w Poznaniu odbyło się spotkanie prasowe firmy Honeywell, na którym zaprezentowane
zostały możliwości systemu do komunikacji głosowej Vocollect. Rozwiązanie to od wielu lat wykorzystywane jest w logistyce magazynowej
w codziennej pracy, skutkując znaczną poprawą osiąganych efektów
pracy. System głosowy, jest bardzo nowoczesnym narzędziem, dzięki
tej technologii podnosi się skuteczność komisjonowania do idealnych
wartości, a produktywność zwiększa się o do 20% do 30%.
Od roku firma Honeywell Scanning & Mobility, jest właścicielem rozwiązania do komunikacji głosowej Vocollect wykorzystywanego w logistyce
magazynowej, na rynku polskim, przedstawicielami oferującymi ten system
są firmy IBCS Poland, Heavey RF oraz SKK. Firmy o których Miha Capuder, Business Development Manager, Honeywell Scanning & Mobility, powiedział,
że są firmami doskonale znającymi rynek w Polsce, jego realia i potencjał.
System głosowy cały czas jest doskonalony, ewoluuje technika, więc
rozwiązania głosowe stają się bardzie efektywne, eliminuje się wiele
wcześniej istniejących problemów, co sprawia, że system staje się bardziej elastyczny. System rozpoznawania mowy rozróżnia dialekty i zmiany natężenia głosu, nawet te spowodowane zmianami chorobowymi.
WIĘCEJ NA
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NAJLEPSZE WYNIKI
FINANSOWE DSV
W HISTORII

WZROSTY NA RYNKU
MAGAZYNOWYM
W POLSCE

ÔÔ Źródło: DSV

ÔÔ Źródło: JLL

W trzecim kwartale br. Grupa DSV zanotowała wzrost przychodów brutto na poziomie 3,4 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Rekordowy wzrost przychodu operacyjnego
był o 5,4 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 728 mln DKK.
Utrzymujemy siłę rozpędu, jakiego DSV nabiera od początku
roku, kończąc trzeci kwartał najlepszym wynikiem kwartalnym
w historii firmy. Wzrost przychodów w dużej mierze zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi biznesowemu naszej dywizji
Air & Sea. Europejski rynek transportu drogowego oraz logistyki kontraktowej charakteryzuje się w ostatnim czasie zaciętą
konkurencją cenową, co nie pozostaje bez wpływu na nasze
przychody w tych obszarach. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal koncentrować się na optymalizacji kosztów oraz
bacznym obserwowaniu konkurencji. Naszym celem jest utrzymanie rozwoju Grupy na stabilnym poziomie poprzez wysoką
jakość świadczonych usług oraz dalsze przejęcia, strategicznych
z naszego punktu widzenia, przedsiębiorstw TSL – mówi Jens
Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.
Prognozy Grupy DSV po trzech kwartałach br. roku pokrywają się z założeniami, przyjętymi w ramach podsumowania 2013
roku. Spodziewane przychody brutto zostały w nim określone
na 10,100 – 10,500 mln DKK. Jednocześnie wzrosła prognoza w zakresie przychodu operacyjnego – zamiast założonego
pierwotnie przedziału 2,500 – 2,700 mln DKK do 2,600 - 2,700
mln DKK.

Firma doradcza JLL podsumowała dane i trendy na polskim rynku magazynowym na koniec III kw. 2014 r.
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo Przemysłowych w Polsce, JLL, informuje: „Polski rynek magazynowy pozostaje w bardzo dobrej formie. Nastroje najemców
i deweloperów są nadal pozytywne, a III kwartał był czwartym
z rzędu, kiedy odnotowano wzrost popytu rok do roku. Łącznie
w III kw. wynajęto 343 000 mkw., z czego 261 000 mkw. przypadło na nowe umowy i ekspansje, a 82 000 mkw. na odnowienia
istniejących kontraktów. Co istotne, popyt netto od początku
roku sięgnął 787 000 mkw. Przy takim tempie najmu spełniają
się nasze prognozy, według których popyt netto może wynieść
nawet milion mkw. na koniec 2014. Popyt brutto, uwzględniający nowe umowy, ekspansje i odnowienia dotychczasowych kontraktów, w okresie I – III kw. sięgnął 1,225 mln mkw. i przekroczy
1,5 mln mkw. w tym roku. Głównym odbiorcą projektów magazynowych pozostają operatorzy logistyczni”.
Największym zainteresowaniem najemców w III kw. cieszył
się Górny Śląsk, gdzie podpisano umowy na ok. 87 000 mkw. Na
kolejnych miejscach znalazły się regiony Okolic Warszawy, Poznania i Wrocławia. Od początku 2014 r. najemcy byli najbardziej
aktywni w Okolicach Warszawy (313 000 mkw.) oraz na Górnym
Śląsku (255 000 mkw.), które są także największymi rynkami magazynowymi pod względem istniejącej powierzchni.

Grupa DSV podsumowała wyniki finansowe, odnotowując rekordowy w historii firmy wzrost kwartalny rok do roku. Tym samym udało się nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć tempo
wzrostu przyjęte w strategicznych celach firmy na ten rok.

Aktywność najemców utrzymuje się na wysokim poziomie,
a popyt netto może sięgnąć miliona mkw. na koniec roku. Rośnie również liczba projektów spekulacyjnych, wynika z analiz
międzynarodowej firmy doradczej JLL

WIĘCEJ NA
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TOP 4 OPON –
W PAŹDZIERNIKU NA CZERWONO

ÔÔ Źródło: Redakcja

Oferty opon przemysłowych, w październiku notują spadki, w opublikowane oferty
opon do wózków widłowych kliknięto w październiku 1384 razy, nominalnie o 381
wejść mniej(-22%) niż w poprzednim miesiącu. Wszystkie grupy rodzajowe, są
można by rzec „na czerwono”, opony pneumatyczne zanotowały 16% spadek wejść
w oferty, opony superelastyczne mają -24%, a opaski amortyzujące -27% wejść
w stosunku do września, który okazał się rekordowy.
W październiku kliknięto w oferty 17 883
razy, udział kliknięć w oferty opon do
wózków widłowych wynosi 8%, jest to
taki samo poziom, jak we wrześniu. Październik to drugi miesiąc z rzędu w którym oferty opon do wózków widłowych
notują spadek, po rewelacyjnym wzroście
w sierpniu.
Pierwsze miejsce w Top 4 opon do
wózków widłowych października zajęła
oferta „Radialna opona pneumatyczna
TR-900” z liczbą 157 wejść. Zaprojektowana, aby wytrzymywać naprężenia zastosowań przemysłowych, linia produktów TR-900 dzięki unikalnemu wzorowi
bieżnika i wzmocnionych ścianach bocznych opon oferuje stabilność, trakcję
i bezpieczeństwo. Solidna konstrukcja

pozwala na maksymalne osiągi i redukuje czasy postoju spowodowane przez
przebicia i zniszczenia opon. Opona jest
odpowiednia do pracy na agresywnych
i ściernych powierzchniach. Wzmocniona ściana boczna opony daje lepszą stabilność i pomaga chronić sprzęt, ładunek
i kierowcę, a ponadto pozwala na pracę
przy wyższych prędkościach. Wszystkie
te aspekty mogą dla użytkownika końcowego przekładać się na oszczędność czasu i kosztów, ponieważ TR-900 redukuje
czasy postoju wózków widłowych potrzebne na wymiany opon i konserwację.
Dostępne od 9” do 33”.

Grupa Integer.pl – wyniki
po 3 kwartałach 2014

EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.
Grupa Integer.pl SA w III kwartale 2014 roku
kontynuowała dynamiczną ekspansję Paczkomatów® InPost – sieć terminali istotnie zwiększyła swój zasięg na terytorium kluczowych
europejskich rynków e-commerce, m.in. w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Spółka zintensyfikowała
swoje działania także na pozostałych kontynentach, rozpoczynając instalację urządzeń w: Azji,
na Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Północnej.

ÔÔŹródło: Integer.pl

Grupa Integer.pl SA – właściciel największej
międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod marką InPost) oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego
w Polsce – wypracowała po 3 kwartałach 2014
roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży
w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost
o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik

WIĘCEJ NA

Dachser umacnia pozycję
ÔÔŹródło: Dachser

Według ostatniego raportu „Top 100
w transporcie i logistyce – wydanie 2014/2015”,
uwzględniającego przychody firm uzyskane
w 2013 roku w Niemczech, Dachser poprawił
swoją pozycję w trzech z pięciu kategorii. Ta
rodzinna firma obroniła pierwszą pozycję na
krajowym rynku przesyłek drobnicowych oraz
czwartą lokatę w ogólnej klasyfikacji największych firm logistycznych w Niemczech.
W raporcie TOP 100 w logistyce ocenie poddano blisko 230 firm i przedstawicielstw funkcjonujących na niemieckim rynku logistycznym. Według raportu, Dachser jest czwartą
największą firmą logistyczną w Niemczech
(z przychodami ze sprzedaży w wysokości ok.
2,8 mld euro) za DHL (ok. 3,7 mld euro), DB
Schenker Logistics (3,7 mld euro) i Kühne +
Nagel (3,4 mld euro).
Ponadto firma obroniła pierwszą pozycję
w kategorii przewozów ładunków drobnicowych oraz szóste miejsce w transporcie lotniczym, mimo dość dużych zmian na rynku. Sporymi osiągnięciem jest także poprawa wyników
w segmencie transportu i logistyki kontraktowej dla dóbr konsumpcyjnych (z 6 na 5 pozycję), w transporcie morskim (z 11 na 9 miejsce)
oraz w ładunkach całopojazdowych (FTL), z 7 na
4 pozycję.
WIĘCEJ NA

Bilans

Istotnym czynnikiem wpływającym na jeszcze silniejszą pozycję Paczkomatów® InPost
na rynku polskim będzie miała strategiczna
współpraca InPost z portalem Allegro. Teraz
w opcjach przesyłki każdy e-sprzedawca, korzystający z największej platformy e-commerce w naszym kraju, może dodać nowe możliwości: Allegro Paczkomaty® InPost i Allegro
Polecony InPost. Będzie to najtańsza dostępna
forma dostawy…
WIĘCEJ NA
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ZM Henryk Kania:
wyniki finansowe po
3 kwartałach 2014 roku
ÔÔŹródło: ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania – wiodący producent wyrobów wędliniarskich i mięsnych
– osiągnęły narastająco po trzech kwartałach
2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 644,3 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 19,9 mln
zł i jest ponad dwukrotnie wyższy niż po trzech
kwartałach 2013 roku. Spółka konsekwentnie
realizuje strategię skoncentrowaną na poszerzaniu asortymentu oferowanych produktów
oraz długofalowej współpracy z czołowymi
sieciami handlowymi w kraju, takimi jak m.in.
Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl,
Makro, Real czy Żabka.
W samym III kwartale 2014 roku spółka
ZM Henryk Kania odnotowała przychody ze
sprzedaży na poziomie 243,3 mln zł. Jest to
wynik o 49% wyższy niż w III kwartale 2013
roku. Z kolei zysk netto za ten okres wyniósł
8,3 mln zł, co oznacza wzrost aż o 207% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

PAŹDZIERNIK NA TOP 4
WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ÔÔ Źródło: Redakcja

Październik okazał się miesiącem znacznych spadków wejść w publikowane oferty na portalu, wysokie zainteresowanie ofertami we wrześniu zostało dość mocno
zweryfikowane. W październiku w oferty wózków widłowych kliknięto 8223 razy,
nominalnie o 1977 wejść mniej (-19%), w grupach rodzajowych notowane są również spadki. Przy rekordowym wrześniu, te dane prezentują się mniej okazale, jednak to nadal bardzo dobre wyniki, analizując dane od początku roku.
Gospodarka nie jest tak przewidywalna, jak
to miało miejsce w przeszłości, bardzo wiele czynników decyduje o zachowaniu inwestorów, a to oni są motorem rozwoju i nowych zakupów. Na portalu nie notujemy
danych sprzedażowych, a jedynie zainteresowanie produktami, to swoisty plebiscyt
popularności. Jest on jednak wyznacznikiem tego czego poszukują użytkownicy.
W październiku wszystkie grupy rodzajowe odnotowały spadki, największy
nominalnie spadek zanotowały czołowe

wózki widłowe, o 793 wejścia mniej (15%)
niż we wrześniu. Druga pod względem
wielkości grupa rodzajowa wózki magazynowe zanotowały o 784 wejścia mniej
(24%) niż w poprzednim miesiącu, a oferty wózków typu Reach truck, o 267 wejść
mniej (26%). W oferty grupy rodzajowej
określonej jako pozostałe, skupiająca pod
tym hasłem wózki boczne, przegubowe
i wielokierunkowe, w sumie kliknięto 86
razy mniej(38%) niż we wrześniu.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Zakupy Prologis
ÔÔŹródło: Prologis

Estate (IRE), globalny zarządca inwestycjami na
rynku nieruchomości, poinformował dziś, że
Prologis European Properties Fund II (“PEPF II”)
zakupił od Invesco Real Estate wysokiej jakości obiekt logistyczny w Polsce. Transakcja jest
częścią europejskiej strategii IRE.
Obiekt o powierzchni 50 000 metrów kwadratowych, którego nazwa została zmieniona
na Prologis Park Stryków II, jest w 100 procentach wynajęty firmie Castorama. Park zlokalizowany jest 18 kilometrów na południowy
zachód od centrum Łodzi i 2 kilometry od
skrzyżowania autostrady A1/E75 (Gdańsk-Wiedeń) z autostradą A2/E30 w kierunku Berlina.
Jest to kolejna transakcja z Invesco Real Estate, po wcześniejszym zakupie w lipcu, przez
PEPF II dwóch obiektów logistycznych o łącznej powierzchni 94 200 metrów kwadratowych w Polsce i na Węgrzech.
„Ten zakup był wyjątkową okazją do nabycia
wysokiej jakości nieruchomości” – powiedział
Ben Bannatyne, dyrektor regionalny Prologis
w Europie Środkowej i Wschodniej. „Budynek
uzupełnia dotychczasowe portfolio PEPF II
i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na
obiekty logistyczne w strategicznych lokalizacjach w Polsce.”
WIĘCEJ NA

PEKAES utrzymuje
wysokie tempo rozwoju
ÔÔŹródło: PEKAES S.A.

Grupa Kapitałowa PEKAES, utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych w III kwartale br.. Uzyskane przychody
ze sprzedaży (191,9 mln zł) oraz zysk netto
(5,8 mln zł) były wyższe niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego oraz w poprzednich
kwartałach tego roku. Znaczącą poprawę zanotował również wynik EBITDA na działalności
kontynuowanej (wzrost r/r o 64 proc.).
W III kwartale 2014 roku PEKAES wygenerował 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z sprzedaży, z czego prawie 170 mln zł
przypadło w udziale podmiotowi dominującemu w grupie – spółce PEKAES SA. Największy

Bilans

udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 149,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 6,3 mln zł,
a zysk netto poprawił się z 5,58 w III kw. 2013 r.
do 5,8 mln zł.
- PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Rozwijamy ofertę produktową na bazie
sieci własnej oraz umacniamy naszą pozycję
w konkurencyjnym sektorze usług intermodalnych. Notujemy znaczący wzrost wolumenu
przesyłek, a nasze spółki zależne – Chemikals
i Spedcont, generują zyski. Konsekwentnie pokazujemy, że dzięki nowoczesnemu modelowi
działania potrafimy osiągać zysk i rozwijać się
nawet w trudnych warunkach rynkowych.
WIĘCEJ NA
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NIE ZA DUŻO, NIE ZA MAŁO

ÔÔ Źródło: BEUMER. Foto: Wagopakowaczka rotacyjna

Specjalista ds. intralogistyki rozszerzył swoje portfolio produktów o wagopakowaczkę BEUMER fillpac, oferując wyposażenie i systemy do linii pakujących od jednego
dostawcy. Nowe urządzenie można zintegrować z istniejącymi liniami pakującymi
i optymalnie dostosować do potrzeb klienta.
Unikalnym rozwiązaniem zastosowanym
w urządzeniu BEUMER fillpac jest specjalny elektroniczny system ważenia worków.
Odrzucenie z powodu za wysokiej bądź za
niskiej wagi napełnionych worków praktycznie nie występuje.
BEUMER fillpac jest wyposażony w jednostkę wagową, która poprzez specjalne
oprogramowanie stale komunikuje się
z końcówką napełniającą. Automatyczny
układ regulacji wagi worków określa dokładną wagę napełniania, zapewniając
jego precyzyjny poziom. Użytkownik uzyskuje wyższą wydajność linii pakującej,
gdyż nie jest już konieczne usuwanie z linii worków z niedowagą bądź nadwagą.

Ponadto masa podana na worku odpowiada wadze rzeczywistej.
BEUMER fillpac jest w stanie napełniać
wszelkiego rodzaju worki wentylowe przy
wydajności od 300 do 6 000 worków na
godzinę. Jeżeli maszyna jest wyposażona
w specjalną nasadzarkę worków, możliwe jest także napełnianie worków HDPE.
Trzypozycyjny cylinder odpowiedzialny
za regulowanie przepływu materiału jest
zabezpieczony przed pyłem, ponieważ
ułożony jest w pozycji pionowej poza obszarem zanieczyszczenia.

Płaski oraz lekki radiotelefon
MOTOTRBO™ SL1600

CO SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ
MIEĆ POWINIEN?

ÔÔŹródło: Motorola. Foto: Motorola SL1600

Motorola Solutions (NYSE: MSI) zaprezentuje
na targach PMRExpo nowy, przenośny radiotelefon MOTOTRBO™ SL1600 będący niezawodnym urządzeniem komunikacyjnym, działającym na zasadzie push-to-talk. Rozwiązanie
zostało zaprojektowane przez zespół produktowy odpowiedzialny za nagradzaną serię SL.
Nowy radiotelefon zapewnia wysoką jakość
dźwięku oraz funkcje MOTOTRBO™ potrzebne
do codziennej, dwukierunkowej komunikacji
radiowej. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę za pomocą jednej ręki, a szeroka
oferta akcesoriów pozwala użytkownikom
skupić się na wykonywanych zadaniach.
Radiotelefon MOTOTRBO™ SL1600 zaprojektowano z myślą o codziennym użytkowaniu
w środowiskach bezpośredniej obsługi klienta, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo,
zarządzanie imprezami masowymi czy ochrona. Dzięki niewielkim rozmiarom i energooszczędnemu ekranowi Active View personel
może nosić radiotelefony przy sobie przez cały
czas. Urządzenie znajdzie zastosowanie m.in.
w centrum handlowym ¬– pracownicy dysponując radiotelefonami SL1600 będą mogli np.
przekazywać informacje o bieżącej sytuacji,
odprowadzać zgubione dzieci do rodziców,
monitorować podejrzane zachowania albo potwierdzać, że galerie zostały opróżnione pod
koniec dnia pracy. W celu uzyskania pomocy
wystarczy nacisnąć jeden przycisk.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Findway

Systemy zarządzania flotą nie służą już tylko prostemu kierowaniu pojazdu do celu.
To często kompleksowe rozwiązania zapewniające optymalizację pracy różnych
uczestników procesów realizacji zleceń transportowych: dyspozytorów, przewoźników i samych kierowców. Jak proste w obsłudze aplikacje wpływają na komfort, czas
i oszczędność „jazdy”?
Oto must have współczesnego oprogramowania do zarządzania flotą:
1. Aplikacja zainstalowana na smartfonie – takie rozwiązanie eliminuje konieczność montowania w pojazdach kosztownych lokalizatorów (na które ewentualnie
można zdecydować się w późniejszym
terminie).
2. Automatyczna nawigacja - synchronizowanie danych wpisanych do systemu
przez dyspozytora z urządzeniem mobilnym kierowcy - np. smartfonem. W ten
sposób wyeliminować można konieczność ponownego wpisywania danych
teleadresowych do urządzenia nawigującego, co z kolei minimalizuje ryzyko pomyłek i przyspiesza pracę kierowcy.
3. Korzystanie z Map Google - najlepszych jakościowo i najobszerniejszych
map dostępnych na urządzenia mobilne.
Lokalizują budynki po konkretnych numerach, ukazują natężenie ruchu drogowego oraz zawierają popularne narzędzie
– StreetView.

Technologie

4. Zgłaszanie i dokumentowanie problemów na trasie za pomocą zdjęć i notatek – w przypadku np. braku możliwości
dojazdu lub załadunku/rozładunku towaru, zdjęcie i notatka powinny być zapisywane na serwerze jako adnotacja do realizowanego w danym momencie zlecenia.
5. Prosta komunikacja – aplikacja powinna zawierać funkcje przypisywania
numerów telefonów do danego zlecenia
oraz opcję prostego i intuicyjnego dostępu do odpowiedniego numeru dla kierowcy. Poprawia to szybkość komunikacji,
a przede wszystkim - znacząco wpływa na
bezpieczeństwo kierowcy.
6. Szybkie generowanie raportów
– dziennych i okresowych (dla kierowcy i pojazdu). Raporty powinny zawierać
czas pracy kierowcy, przebiegi kilometrowe, analizę stylu jazdy oraz efektywność
w ujęciu ilości obsłużonych zleceń.
WIĘCEJ NA
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UNOWOCZEŚNIONE MODUŁY
DRUKUJĄCE LINEUP

ÔÔ Źródło: SATO. Foto: SATO

Firma SATO, lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykietowania i rozwiązań EPC / RFID, poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych, o wysokiej
wydajności modułów S84- ex oraz S86-ex, dedykowanych do pracy w branżach
zajmujących się opakowaniem, paletowaniem, a także w branżach wymagających
identyfikowania produktów. Nowa generacja silników drukujących SATO oferuje wyraźne udoskonalenia, m.in. wysoką jakość obrazowania, wyjątkową wydajność oraz
nieporównywalnie łatwą obsługę i konfigurację
Nowe silniki drukujące posiadają wbudowany dwukolorowy wyświetlacz LCD
oraz wyświetlacz LED, które ułatwią operatorom odczytanie informacji o stanie
drukarki, nawet z daleka. Dodatkowo,
tryb „standalone” zapewniania niezależną
pracę poprzez kontrolę LCD. Ustawienia
czcionki i drukarki mogą być przesłane
lub pobrane bez użycia narzędzi poprzez
SD / USB. Natomiast zdalne ustawienia
drukarki mogą być konfigurowane za pomocą przeglądarki internetowej.
„S84-ex i S86-ex oferują elastyczność
pracy oraz wygodę, zapewniając klientom korzystanie z wielu interfejsów, jak
również użycia narzędzi do konserwacji. Opcjonalnie Wireless LAN i Bluetooth

umożliwiają jeszcze większą łączność
w stale zmieniających się warunkach
pracy”, stwierdził Noriyasu Yamada, SATO
Chief Product Planning Officer. „ W 1985 ,
firma SATO jako pierwsza na świecie wyprodukowała pierwszy silnik drukujący
. Od tego czasu SATO pozostało wierne
swoim założeniom oraz dążeniu do ciągłego udoskonalania swoich produktów.
Jako pionierowi w dziedzinie wydruku, na
przełomie trzydziestu lat, udało nam się
zdobyć ogromne doświadczenie, dzięki
któremu możemy wykraczać poza oczekiwania naszych klientów.”

SATO- Magellan PJM RFID
z „inteligentną” technologią

Baoli „City Mover”

ÔÔŹródło: SATO. Foto: MDR-3021AT Desktop Reader

Firma SATO, lider w dziedzinie wydruku kodów
kreskowych, etykietowania oraz rozwiązań
EPC / RFID, poinformowała o wprowadzeniu
na rynek nowej generacji systemu - Magellan
PJM1 RFID Pulpit Series Reader. Ta nowa generacja wykorzystuje inteligentną technologię
z funkcją samo - strojenia, która umożliwia
czytnikowi RFID, automatyczne dostosowanie
czułości w celu osiągnięcia najlepszej wydajności, niezależnie od liczby, wielkości lub rodzaju PJM RFID.
Dwa nowe modele Magellan PJM RFID
Desktop Reader Series - MDR-4330AT oraz
MDR-3021AT, są już dostępne z wbudowaną
inteligentną technologią samo - dostrajania.
Magellan MDR-4330AT to solidny, stacjonarny czytnik RFID, który sczytuje przedmioty
oznaczone w dowolnej orientacji oraz przedmioty zapakowane w pojemnikach. Czytnik sczytuje w wymiarze 3D z powierzchni
o rozmiarach 43 x 30 cm. MDR-3021AT jest
przeznaczony w szczególności dla celów
kodowania tagów i sczytuje z powierzchni
o wymiarach 30 x 21 cm.

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: Baoli

Baoli Material Handling Europe uzupełnia swoją ofertę wózków magazynowych na rynku
europejskim o 1,5 tonowy elektryczny wózek
paletowy. Baoli EP15 to sprzęt który idealnie
nadaje się do transportu ładunków w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak magazyny,
sklepy, samochody ciężarowe oraz kontenery.
Jego kompaktowe rozmiary to 1685 mm całkowitej długości oraz promień skrętu 1490 mm,
zapewniający łatwe manewrowanie.
„City Mover” to elektryczny wózek paletowy
o udźwigu 1,5 tony do użytku w magazynie. Baoli EP15 „City Mover” jest prosty w konserwacji,
między innymi dzięki szybkiej bocznej wymianie baterii. Wbudowany prostownik zapewnia
łatwe i praktyczne doładowanie akumulatora,
a operator wózka może w każdej chwili sprawdzić poziom jego naładowania na wskaźniku.
“Rynek europejski potrzebuje praktycznych
wózków widłowych, w tym wózków magazynowych. Operatorzy oczekują pełnej oferty
na sprzęt do różnych zastosowań od jednego
producenta”, mówi Rory Harvey-Kelly, Dyrektor
Generalny Baoli Material Handling Europe.

Posortują listy dla
każdego listonosza
ÔÔŹródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Sortownia listów i paczek w Warszawie jest
jednym z największych terminali pocztowych
w Europie Środkowo-Wschodniej, a od listopada również jednym z bardziej nowoczesnych.
Poczta Polska uruchamia w Warszawie trzy
nowoczesne maszyny rozdzielcze do sortowania przesyłek listowych. Maszyny szybciej
posortują listy i z dokładnością do rejonów doręczeń. Nowy park maszynowy przyczyni się
do poprawy terminowości i bezpieczeństwa
obrotu pocztowego.
Poczta Polska oprócz inwestycji w warszawskiej sortowni wstawiła nowe maszyny w sortowniach w Zabrzu (2 maszyny) i po jednej
w Lisim Ogonie, Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Całość inwestycji to 48 mln złotych. Już
teraz nowe maszyny sortują dziennie blisko
2,5 mln przesyłek listowych.
Nowe maszyny, których producentem
i instalatorem jest firma Siemens, są przystosowane do rozdziału maszynowego przesyłek
standardowych, czyli przysłowiowej przesyłki średniej wielkości. Maszyny posortują listy
szybciej i z dokładnością do rejonów doręczeń.
Dodatkowo są wyposażone w funkcjonalność
dzielenia przesyłek nie tylko na rejony doręczeń, ale również zgodnie z trasą listonosza.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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UKŁADANIE BARDZIEJ
EFEKTYWNE, DOKŁADNE
I STABILNE

ÔÔ Źródło: Baumer. Foto: Baumer

Jako dostawca kompleksowych systemów napełniania, paletyzacji i pakowania BEUMER Group nieustannie dąży do realizacji swojego celu, jakim jest zaoferowanie swoim klientom
najlepszych rozwiązań z jednego źródła. Chcąc sprostać temu
zadaniu BEUMER całkowicie przeprojektował swój wysokowydajny paletyzer płytowy BEUMER paletpac. Dzięki temu użytkownik zyskuje łatwiejszy dostęp do urządzenia, krótszy czas
montażu oraz wyższą elastyczność, przy jednoczesnej redukcji
kosztów. BEUMER paletpac może być częścią wysokowydajnych linii pakujących, układając nawet wrażliwe i wartościowe
produkty w sposób łagodny i wydajny.

Optymalne sterowanie przepływem materiałów
ÔÔŹródło: Baumer. Foto: Baumer

Grupa BEUMER jest jednym z czołowych światowych producentów
systemów transportu, ładowania, paletyzacji, pakowania, sortowania
i dystrybucji. Portfolio, tego oferującego kompletną paletę produktów
dostawcy, obejmuje pakiet programowy do sterowania przepływem
materiałów od przyjęcia do wydania. Modułowa budowa pozwala na
dostosowanie go do specjalnych wymogów każdego klienta oraz łatwą
integrację z produktami firm trzecich.
BG - akronim nazwy BEUMER Group - to nazwa autorskiego pakietu
oprogramowania przeznaczonego dla systemów komputerowych wyższego poziomu. Budowa modułowa pakietu umożliwia użytkownikowi
adaptację do maszyny i wyposażenia oraz dodawanie modułów w dowolnym czasie w celu optymalizacji przepływu materiałów. Specjalista
ds. intralogistyki z siedzibą w Beckum dostarcza również graficzny interfejs BG Fusion do wyświetlania danych procesowych, raportów i statystyk produkcyjnych dla wszystkich modułów programu.
WIĘCEJ NA

Linia paletyzerów płytowych, BEUMER paletpac, oferowana
przez specjalistę od intralogistyki, gwarantuje wysoką wydajność układania na palecie worków, napełnionych materiałem
sypkim, w sposób delikatny i dokładny, warstwa po warstwie.
Produkty takie jak cement, zaprawy, pelety, sole przemysłowe
lub nawozy zapakowane w worki papierowe, polietylowe czy
polipropylenowe, dzięki precyzji odkładania kolejne warstwy
są układane w stabilne stosy. Palety zapakowane przez BEUMER
paletpac mogą być ułożone jedna na drugiej, oszczędzając tym
samym powierzchnię magazynową. BEUMER paletpac został tak
przeprojektowany, aby jeszcze bardziej sprostać oczekiwaniom
klienta. Dzięki tej optymalizacji BEUMER był w stanie zmniejszyć koszty produkcji urządzenia, co znalazło odzwierciedlenie
w cenie zakupu. Co więcej, udoskonalony model generuje niższe
koszty eksploatacji.
WIĘCEJ NA

Polecony z komputera
staje się faktem
ÔÔŹródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

List polecony wysyłany z internetu to nowa
usługa, którą Poczta Polska udostępni na platformie Envelo (www.envelo.pl). Chce w ten sposób ułatwić obsługę korespondencji i zaoferować klientom pełne zarządzanie procesem
wysyłania i odbioru listów poleconych. Za cały
projekt wdrożenia odpowiada Poczta Polska
Usługi Cyfrowe, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Rocznie w Polsce wysyłanych jest 400 milionów listów poleconych.
Neolist rejestrowany to tradycyjny list polecony wysyłany za pośrednictwem internetu.
W formie drukowanej i w kopercie adresatowi doręczy go listonosz. Taki neolist będzie
mógł wysłać każdy zarejestrowany użytkownik
Envelo po zalogowaniu się do swojego konta
na platformie. Wystarczy, że kliknie na „nowa
przesyłka”. W zakładce będą dostępne opcje:
„przesyłka zwykła”, „przesyłka rejestrowana”
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lub „przesyłka rejestrowana + ZPO”. Wysyłkę
zagraniczną klient oznaczy poprzez określenie
adresu zagranicznego.
Przy listach poleconych istotna jest data
nadania. W przypadku neolistu rejestrowanego potwierdzi ją zmiana statusu przesyłki na
koncie użytkownika Envelo.
WIĘCEJ NA
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ROZWIĄZANIE GŁOSOWE W TECHNICE MAGAZYNOWEJ

ÔÔ Anna Wanat. Foto: Honeywell

Vocollect jest kompleksowym rozwiązaniem, na które składają się urządzenia i oprogramowanie pozwalające pracownikom
magazynów komunikować się za pomocą komend głosowych z głównym systemem sterującym zleceniami i monitorującym
zatowarowanie. Honeywell Scanning & Mobility oferuje rozwiązanie Vocollect wielu międzynarodowym korporacjom. Liczba
użytkowników systemu na całym świecie szacowana jest na blisko milion. Są to m.in. Grupa Camuto, globalny lider branży
i właściciel znanych kobiecych marek lifestyle’owych, HI Giörtz Sönner (wiodący dostawca artykułów spożywczych w Norwegii),
czy polski operator logistyczny produktów mrożonych – Frigo Logistics. Wcześniej rozwiązanie to było oferowane przez firmę
Intermec.

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA
VOCOLLECT
Urządzenie wykorzystywane jest nie tylko
przy komisjonowaniu czy kompletowaniu
poszczególnych zamówień, ale przykładowo również przy załadunku towarów
do ciężarówek, czy na halach supermarketów przy uzupełnianiu asortymentu na
półkach. Pozwala ono na przyspieszenie
wykonywanych procesów oraz na skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników,
co przekłada się na większą efektywność
oraz jest przydatne szczególnie w okresach zwiększonej sprzedaży i zatrudniania
pracowników sezonowych.
DLACZEGO KOMUNIKACJA GŁOSOWA?
Miha Capuder, Business Development
Manager w firmie Honeywell Scanning
& Mobility, mówi że:„mowa to najbardziej

naturalny dla człowieka sposób komunikacji.” Dzięki jej wykorzystaniu, wszystko
to, co wcześniej było czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędu, oraz
wiązało się z dodatkowymi zadaniami,
takimi jak potrzeba raportowania, a co za
tym idzie mozolne wypełnianie wielu formularzy, początkowo papierowych, później elektronicznych, zastąpione zostało
kilkoma komendami głosowymi.
REDUKCJA KOSZTÓW I ZWIĘKSZENIE
EFEKTYWNOŚCI PRZEDE WSZYSTKIM
Korzyści te, to najważniejsze, co oferuje
swoim klientom Honeywell Scanning &
Mobility. Dzięki ograniczeniu wymaganych czynności do kilku komend głosowych przekazywanych wprost do systemu
komputerowego, cały system staje się bardzo intuicyjny i praktycznie niezawodny.

VOCOLLECT DLA FRIGO LOGISTICS
Spółka Frigo Logistics to operator logistyczny produktów mrożonych. Powstała
ona w 2001 roku, a trzy lata później została przejęta przez przedsiębiorstwo Nichirei Holding Holland, wchodzące w skład
japońskiego koncernu Nichirei, jednego
ze światowych liderów…
WIĘCEJ NA

DRONY KURIERSKIE – JESZCZE SCIENCE FICTION,
CZY JUŻ RZECZYWISTOŚĆ?

ÔÔ Anna Wanat. Foto: DHL

To, co jeszcze nie tak dawno mogło wydawać się elementem filmów science fiction, już wkrótce może stać się rzeczywistością.
Dotychczas znane raczej z techniki militarnej drony, czyli bezzałogowe statki latające, mają stać się środkiem służącym dostarczaniu przesyłek i jeśli to rozwiązanie się przyjmie, tego typu dostawy mogą być równie powszechne, jak te stosowane dotychczas.

O zastosowaniu dronów w dostawach
mówiło się już w 2013 roku, kiedy to Amazon publicznie poinformował o takich
planach. Co prawda były one realizowane
już wcześniej, ale dotyczyło to pojedynczych przypadków, jak na przykład drony
podające zamówienie klientom YO! Sushi
w Londynie, czy też dostarczenie pizzy
do rąk klienta przez sieć Domino’s Pizza.

MODA NA DRONY
Drony to obecnie bardzo modna technologia. Stosowane są przez pasjonatów
do robienia zdjęć i nagrań w miejscach
trudnodostępnych dla człowieka, stosują
je media, ale pomysłów do ich wykorzystania jest znacznie więcej i to nie tylko
w sferze marzeń. Znany jest również przypadek zastosowania tej technologii jako
wsparcia misji poszukiwawczo – ratunkowej w Kanadzie.
DRONY W RYNKU USŁUGOWYM
Tutaj też nie jest to nowość, chociaż jak
dotąd w większości drony są dopiero w fazie przeprowadzania testów. Są już jednak
takie firmy, które stosują tę technologię,
jak na przykład firma Sodexo On-site Services, świadcząca usługi dla rynku nieruchomości, która z początkiem września
włączyła do swojej oferty DRONA SDX,
mającego zrewolucjonizować szybkość
i precyzyjność wielu codziennych zadań
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związanych z obsługą nieruchomości.
BEZZAŁOGOWE STATKI LATAJĄCE
DLA LOGISTYKI
W tym przypadku, podobnie jak między
innymi w ratownictwie, zastosowanie
technologii w postaci dronów ma szansę zrewolucjonizować rynek tego typu
usług, oraz znacząco wpłynąć na realizację dostaw.
Jako pierwszy o planach zastosowania
bezzałogowców poinformował Amazon,
ale w kwestii wprowadzenia ich do oferty usług kurierskich został wyprzedzony
przez firmę DHL, która pod koniec września tego roku uruchomiła projekt pilotażowy, polegający na transporcie leków
i innych pilnie potrzebnych towarów
w określonych godzinach dnia i w weekendy na wyspę Juist na Morzu Północnym.
WIĘCEJ NA
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POLACY WYSŁALI O 20 PROCENT WIĘCEJ PACZEK

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

W trzecim kwartale 2014 r. Polacy wysłali o 20 proc. paczek więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – pokazuje Barometr Paczkowy Poczty Polskiej. Barometr uwzględnia wszystkie paczki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Za tak dużym wzrostem stoi przede wszystkim rosnąca popularność zakupów internetowych. – Oceniamy, że ilość wszystkich
przesyłek wysyłanych w ramach transakcji eCommerce w całym
rynku paczkowym wzrośnie w tym roku o około 19%. – mówi
Janusz Wojtas, członek zarządu Poczty Polskiej S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. – Poczta Polska na tym rynku
rośnie jednak znacznie szybciej. Po trzech kwartałach 2014 roku
odnotowujemy ponad 30 % wzrost wolumenu obsłużonych paczek w segmencie eCommerce w porównaniu do tego samego
okresu w roku 2013 – dodaje Janusz Wojtas.
E-ZAKUPY NASZE POWSZEDNIE
Asortyment zakupów internetowych jest bardzo szeroki. Polacy w e-sklepach kupują prawie wszystko, a najchętniej: artykuły wyposażenia domu oraz artykuły dla dzieci, odzież , obuwie
i kosmetyki. Na liście zakupów znajdują się jednak coraz częściej
takie dobra, jak: materiały budowlane, sprzęt AGD, RTV i komputerowy oraz żywność.
Jak pokazują statystyki Poczty Polskiej trzema najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór dostawcy przesyłki, czy
to pocztowej, czy kurierskiej są: terminowe doręczenie (41%),
korzystne ceny usług (34%) oraz brak uszkodzeń (22%). Następnie plasują się brak zagubień (20%), wysoka skuteczność doręczeń do osób prywatnych(18%), możliwość śledzenia przesyłek
(16%). Klienci cenią sobie również krótki okres oczekiwania na

odbiór przesyłki (15%) oraz elastyczną ofertę dostosowaną do
indywidualnych potrzeb (12%).
Największym zainteresowaniem klientów Poczty Polskiej cieszą się usługi kurierskie. W ciągu 9 miesięcy 2014 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Polacy nadali
o 40% więcej pocztowych przesyłek kurierskich.

REKLAMA

´
´
´
´

WIĘCEJ NA

FIRMY E-COMMERCE
Z NAGRODAMI
E-GAZEL BIZNESU

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

- To co Państwo robicie to jest rewolucja - mówił Mariusz Zarzycki, członek zarządu Poczty Polskiej, zwracając się do nagrodzonych firm obecnych podczas gali wręczania nagród e-Gazel Biznesu. – Rewolucja polega na tym, że dajecie więcej za
mniej. Zmieniacie nasze otoczenie, to jak zachowują się klienci.

CENTRA AMAZON
OTWARTE

ÔÔ Źródło: Panattoni. Foto: Panattoni

28 i 29 października br. Panattoni Europe wspólnie z firmą
Amazon - gigantem sprzedaży internetowej, oficjalnie otworzył dwa nowoczesne centra dystrybucyjne we Wrocławskich
Bielanach i w podpoznańskich Sadach o łącznej powierzchni
246 000 m² . W obu uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych a także lokalnych: wojewodowie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego - Tomasz
Smolarz i Piotr Florek, marszałkowie województw - Cezary
Przybylski i Marek Woźniak; prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz; burmistrz gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka,
a także przedstawiciele firm zaangażowanych w powstanie
inwestycji.

Obecnie wszyscy zaglądamy najpierw do Internetu, żeby sprawdzić ceny, dokonać wyboru i zamówić produkt. Dla Poczty Polskiej to motor do dynamicznego rozwoju. – Teraz dla takich
firm jak e-Gazele proponujemy szybkie przygotowanie paczek,
sprawną obsługę zwrotów, wygodne konta firmowe czy polisy
ubezpieczeniowe. Nasze usługi można dowolnie łączyć, dopasowując je do swoich potrzeb – powiedział Mariusz Zarzycki.
Podczas warszawskiej gali nagrodzono 86 najbardziej dynamicznych firm rynku e-commerce województw podlaskiego,
lubelskiego i mazowieckiego. E-Gazele to ranking małych i średnich firm sprzedających w internecie, który przygotowała redakcja „Pulsu Biznesu” na podstawie danych opracowanych przez
firmę ARC Rynek i Opinia. W całym rankingu znalazło się blisko
300 firm zajmujących się e-handlem. Główne kryteria jakie brane
były pod uwagę to przyrost przychodów w 2013 r. w porównaniu z 2012 rokiem i osiągane zyski.
W Warszawie wyróżnienia otrzymały wszystkie firmy. Te najlepsze otrzymały tytuł Super e-Gazel Biznesu. W województwie
podlaskim wygrała firma CrystalCITY zajmująca się produkcją
i sprzedażą kryształowych statuetek 3D. Lider województwa
lubelskiego – Xheli.pl swoją biznesową przewagę oparł na rozwijającym się rynku dronów i zabawek sterowanych zdalnie.
Najliczniejszą reprezentację E-Gazel Biznesu ma województwo
mazowieckie. Numerem jeden okazała się firma Alvare zajmująca się produkcją materacy i akcesoriów sypialnianych takich jak:
pokrowce, stelaże, ochraniacze i poduszki.
Uroczystości wręczenia nagród odbyły się także w Sopocie,
Katowicach, Krakowie Poznaniu. Połączone były ze specjalnie
przygotowanymi panelami dyskusyjnymi
WIĘCEJ NA

Inwestycje Panattoni Europe dla firmy Amazon to największa
umowa najmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Do sfinalizowanych w Polsce 246 000 m² należy dodać ponad 120 000 m²
powierzchni obecnie realizowanego przez dewelopera centrum
dystrybucyjnego dla firmy Amazon w Czechach. Jak komentuje
Robert Dobrzycki, Partner Zarządzający Panattoni Europe: Jesteśmy dumni z faktu, że Panattoni Europe przypadła w udziale realizacja dwóch z trzech powstałych centrów dystrybucyjnych firmy Amazon w Polsce, a także budowa obiektu w Czechach. To co
jest charakterystyczne dla tych wszystkich inwestycji to przede
wszystkim strategiczność lokalizacji zarówno dla firmy Amazon,
nas jako dewelopera, jak i dla lokalnych rynków logistycznych.
Dlatego tym bardziej cieszymy się z efektów współpracy, zdobycia niebotycznego doświadczenia, a także z możliwości rozwoju
rynku magazynowo-logistycznego nie tylko na skalę Polską, ale
i Europejską.
WIĘCEJ NA
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GEFCO ROZBUDOWUJE SWOJĄ SIEĆ DSV W AMERYCE
Grupa GEFCO, specjalizująca się w kompleksowych przewozach międzykontynen- ŁACIŃSKIEJ

ÔÔ Źródło: GEFCO

talnych inwestuje w nowy terminal przeładunkowy zlokalizowany na lotnisku we
Frankfurcie, w Niemczech rozwijając tym samym swoją sieć transportu międzynarodowego obejmującą 80 centrów logistycznych na całym świecie. Nowy obiekt buduje zasięg sieci multimodalnych rozwiązań logistycznych dedykowanych klientom
przemysłowym. Usługi te, dostosowane do wymagań produkcyjnych, wspomagają
firmy w realizacji ich wyzwań handlowych w strategicznych strefach rozwoju.
Wspieramy globalizację przepływów
przemysłowych
Nowy lotniczy terminal przeładunkowy przy międzynarodowym lotnisku we
Frankfurcie umożliwia klientom Grupy
GEFCO korzystanie z usług wielu linii lotniczych obsługujących liczne trasy – od
lat Frankfurt znajduje się pośród największych europejskich lotnisk specjalizujących się we frachcie lotniczym. Towary pochodzące z całego świata transportowane
drogą powietrzną są tu przygotowywa-

ne i odbierane, a następnie przesyłane
do miejsc docelowych, zlokalizowanych
między innymi w Niemczech i Europie
Wschodniej, jak również w pozostałych
częściach świata. Terminal we Frankfurcie dysponuje połączeniem lotniczym,
kolejowym i drogowym. Jest usytuowany
centralnie i połączony z nowoczesną infrastrukturą.
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: DSV. Foto: DSV

Rok po tym, jak DSV weszło na rynek
kolumbijski, operator otwiera obecnie
czwarty oddział na terenie tego kraju,
umacniając tym samym swoją pozycję
w Ameryce Łacińskiej.
Nowy oddział mieści się w Cali, trzecim
najważniejszym centrum biznesowym
Kolumbii, po Bogocie i Medellin. Miasto
znajduje się w pobliżu portu w Buenaventura na kolumbijskim wybrzeżu Pacyfiku.
Działalność ekonomiczna tego obszaru
koncentruje się wokół produkcji przemysłowej dóbr konsumenckich, głównie
w sektorze żywności i napojów.
Biorąc pod uwagę, że Kolumbia jest
trzecim co do wielkości krajem w Ameryce Łacińskiej i czwartym największy
rynkiem w regionie, rozwój działalności
DSV w tym rejonie był tylko kwestią czasu
– mówi Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu
DSV Air&Sea.
Kolumbia była 75. krajem w portfolio
DSV, kiedy pod koniec III kwartału 2013
roku operator przejął Airmar Cargo S.A.,
z którym współpracował na wyłączność
od 2009 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju DSV systematycznie umacnia swoją pozycję we wszystkich trzech największych
krajach tego regionu – Brazylii, Meksyku
oraz Kolumbii.

LOGISTYCZNE WSPARCIE REKORDZISTÓW

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel. Foto: Kuehne + Nagel

Znany poszukiwacz przygód i kierowca off-road Rainer Zietlow i jego koledzy z teamu Mariusz Biela i Matthias Prillwitz, osiągnęli spektakularny nowy rekord świata, przy wsparciu logistycznym Kuehne + Nagel: jadąc od Nordkapp w Norwegii, do Cape
Agulhas, najbardziej wysuniętego na południe punktu w Afryce w 21 dni.
Wyścig „Cape to Cape” Zespołu Zietlow
przebiegał w kierunku z północy na południe po Europie i wzdłuż całego kontynentu afrykańskiego przez kraje we
wschodniej Afryce. Zaczynając podróż
z Nordkapp, najbardziej wysuniętego na
północ punktu Europy w Norwegii, 21
września 2014 roku, zespół jechał przez 19
krajów, co równa się dystansowi 17.000 kilometrów. Na środkowym etapie podróży,
Zieltlow zaliczył niespodziewany postój
przez wypadek w Tanzanii. Po natychmiastowej reakcji ekspertów Kuehne + Nagel,
którzy zgromadzili części zamienne w Europie i wysłali do wschodniej Afryki, można było rozpocząć naprawę w połowie
zniszczonego auta. Dzięki wsparciu firmy

w Tanzanii, procesy celne zostały zakończone z minimalnym opóźnieniem.
Team Zietlow w końcu dotarł do celu
w około 21 dni, bijąc stary rekord o 6 dni.
Gdyby nie wypadek czas podróży wyniósłby zaledwie 8 dni, 10 godzin i 26 minut.
Podczas całego wyścigu firma Kuehne
+ Nagel obsługiwała wszystkie wymagania logistyczne dla Zietlowa i jego teamu.
Specjaliści usług logistycznych z hub’u lotniczego we Frankfurcie w Niemczech, nie
tylko zorganizowali wyjątkowy transport
lotniczy przez Antonow, ale również usługę morską aby przetransportować specjalnie wyposażony pojazd VW Touareg
i jego pasażerów z Turcji do Egiptu. Ponadto, firma Kuehne + Nagel zarządzała

synchronizacją przejść granicznych, przy
współpracy z ambasadami, organami regulacyjnymi i celnymi, aby uniknąć opóźnień i zapewnić zespołowi możliwość
ukończenia trasy w rekordowym czasie.
Trzykrotny zdobywca Światowego Rekordu Guinnessa, Rainer Zietlow powiedział: „Przez całą rekordową podróż firma
Kuehne + Nagel była zawsze niezawodnym i kompetentnym partnerem, zwłaszcza w czasie awaryjnej sytuacji w Tanzanii.
To mogło silnie zagrozić próbie pobicia
naszego rekordu świata, gdyby nie ich
szybka reakcja oraz globalna i lokalna
wiedza. Bez ich pomocy mogliśmy nie
ukończyć naszego rekordowego wyścigu.”

Operatorzy logistyczni
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POZNAŃSKI ODDZIAŁ DSV ROAD

Najszybsze połączenie
drobnicowe

DSV Road podpisał umowę na wynajem nowej lokalizacji w podpoznańskim Pannattoni Park IV. Tym samym od lutego 2015 r. zachodni oddział firmy przeprowadzi się
z obecnego biura w Sadach do jeszcze nowocześniejszego obiektu w Komornikach
k. Poznania.

ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS. Foto: ROHLIG SUUS

ÔÔ Źródło: Grupa DSV

Zmiana lokalizacji oddziału jest podyktowana jego dynamicznym rozwojem oraz
potrzebą jeszcze lepszego dopasowania
infrastruktury lokalizacji do zmieniających
się wymagań.
Nowy obiekt w Komornikach będzie nie
tylko zaprojektowany zgodnie z naszymi
wskazówkami, ale będzie także lepiej odpowiadał naszym potrzebom. Niezwykle
istotna jest też jego lokalizacja przy węźle autostrady A-2, obwodnicy Poznania
S11, a także mającej powstać trasie S5
w kierunku Wrocławia. Jest to optymalna
lokalizacja z punktu widzenia współpracy
z naszymi klientami, a dodatkowo, dzięki

bliskiemu sąsiedztwu miasta i rozwiniętej
infrastrukturze komunikacji publicznej,
również nasi pracownicy będą mogli korzystać z bardzo dogodnego dojazdu do
nowego biura – mówi Piotr Nowak, Dyrektor Regionu Zachód w DSV Road.
Nowy obiekt obejmie ok. 10.000 m2
powierzchni magazynowej oraz ponad
800 m2 powierzchni biurowej w dwukondygnacyjnym, nowoczesnym obiekcie.
Standardy Pannattoni Park IV oferują najwyższą jakość powierzchni magazynowej
(klasy A), w tym 20 ramp przeładunkowych oraz 2 bramy z poziomu zero.

GEFCO GŁÓWNYM EKSPERTEM
FORUM W SHENZHEN

ÔÔ Źródło: GEFCO. Foto: GEFCO

Podczas międzynarodowych targów transportu i logistyki w Shenzhen (China Shenzhen International Logistics and Transportation Fair), które miały miejsce w dniach
od 14 do 16 października 2014 roku, Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO, uczestniczył w obradach Forum „Strategic Partnership 1520” w charakterze eksperta, na
konferencji plenarnej poświęconej logistyce przepływów pomiędzy Azją, a Europą.
Opierając się na wieloletniej ekspertyzie
Grupy w zakresie obsługi rynku azjatyckiego oraz szerokiej znajomości zagadnień logistycznych związanych z regionem 1520[1], Luc Nadal podzielił się
swoimi poglądami na temat czynników
determinujących sukces i umożliwiających zmierzenie się z głównymi wyzwaniami euroazjatyckiej logistyki kolejowej,
wynikającymi zwłaszcza z braków w infrastrukturze, nieustandaryzowanych i kosztownych formalności granicznych oraz
technologii komunikacji na niskim poziomie.
„Aby zapewnić bezproblemową integrację różnych rodzajów transportu
w Eurazji, należy podjąć konkretne działania strategiczne, takie jak ustanowienie
efektywnych korytarzy transportowych,
modernizacja terminali portowych, utworzenie sieci węzłów przeładunkowych
ułatwiających dostęp kolejowy do portów
lub korzystanie z zaawansowanych technologii przetwarzania informacji” — podkreślił Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy
GEFCO.

[1]_Strefa „1520”: Rosja, Ukraina, kraje bałtyckie, Kazachstan. Termin „1520”
odnosi się do rozstawu szyn w milimetrach w transporcie kolejowym w Rosji
i w krajach WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw).

ROHLIG SUUS Logistics, prawdziwie kompleksowy operator logistyczny, wzbogaca sieć połączeń drobnicowych z Dalekim Wschodem,
uruchamiając najszybszą na rynku, bezpośrednią linię drobnicową z Szanghaju do Poznania.
Nowe połączenie, dzięki dokonsolidacji
przesyłek we własnym magazynie w Poznaniu, umożliwiło operatorowi obniżenie stawek
oraz skrócenie transit-time do 36 dni. Obecnie
jest to najszybsza na rynku linia drobnicowa
łącząca Szanghaj z Polską. Konkurencyjne serwisy mają transit-time dłuższy od 3-4 dni do
nawet 2 tygodni. - Zarówno obniżenie stawek
jak i krótszy czas realizacji serwisu są efektem
wprowadzenia dekonsolidacji przesyłek w naszym magazynie w Poznaniu. Trójmiejskie magazyny przeładunkowe są najczęściej zatłoczone, a Urząd Celny mocno obłożony pracą. Oba
te czynniki powodują postoje w portach, które
z kolei zwiększają finalny koszt serwisu z powodu wysokich opłat portowych. Dekonsolidując przesyłki we własnym magazynie, minimalizujemy czas oraz wydatki – powiedział
Jacek Liszewski, Dyrektor ds. Frachtu morskiego w ROHLIG SUUS Logistics.
Połączenie Szanghaj-Poznań realizowane
jest raz w tygodniu – statek wypływa z portu
w Szanghaju w każdy weekend. Linia w pełni
opiera się o serwis organizowany przez ROHLIG SUUS Logistics, dzięki czemu Klienci zyskują gwarancję terminu oraz stawki. Operator w ramach usługi oferuje też obsługę celną
wraz z odroczonym podatkiem VAT, a także
krajową dystrybucję przesyłek do odbiorców
na terenie całej Polski. ROHLIG SUUS ma już
w swojej ofercie inne regularne połączenia
drobnicowe z Dalekim Wschodem, np. na trasie z Szanghaju, Hongkongu, Ningbo i Yantian
do Hamburga i Gdańska.
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Gdy flota się rozrasta
ÔÔŹródło: POiNTB

DHL PODNIESIE W 2015
R. STAWKI DROBNICOWE

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL

DHL Freight, jeden z wiodących dostawców usług transportu
drogowego w Europie ogłosił, że stawki za przesyłki drobnicowe na rok 2015 zostaną podniesione nawet o 5%, by skompensować rosnące zewnętrzne koszty utrzymania sieci. DHL
Freight znany jest z tego, że oferuje swoim klientom najlepszą
jakość obsługi ładunków drobnicowych, w połączeniu z doskonałą obsługą klienta. Od 2013 r. firma inwestuje w automatyzację, jakość sieci oraz obsługę klienta bardziej, niż jakikolwiek
inny dostawca usług LTL.

Firmy logistyczne od dłuższego czasu notują zwiększenie liczby zleceń,
których monitorowanie staje się znacznie trudniejsze. Coraz więcej firm
transportowych wspiera się zatem systemami do zarządzania flotą. Czy
takie rozwiązania powoli stają się niezbędne?
Bujanie w obłokach
Nowoczesne technologie, takie jak rozwiązania chmurowe, pozwalają na coraz łatwiejszą interakcję wśród uczestników procesów logistycznych. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu (dla dyspozytora)
oraz smartfon lub tablet (u kierowcy), aby ułatwić komunikację i zoptymalizować procesy dostawcze. Ważne jest, iż technologia cloud computing zwalnia nabywcę systemu z konieczności instalowania i przechowywania danych na używanych urządzeniach. Takie innowacyjne
produkty sprawdzają się nie tylko ze względu na ułatwienie pracy w firmie i obniżenie kosztów, ale głównie dzięki jej zautomatyzowaniu – co
pozwala uniknąć wielu nieporozumień i problemów (zarówno dostawczych, jak i tych występujących na etapie tworzenia zleceń).
System systemowi nierówny
Istnieje wiele rodzajów platform wspierających zarządzanie flotą.
Większość zawiera głównie podstawowe funkcje, takie jak monitorowanie tras przejazdów. Te bardziej rozbudowane, oprócz monitoringu za
pomocą aplikacji, mają również możliwość delegowania zleceń (na aplikację) oraz współpracę z kilkoma systemami nawigacyjnymi. Pozwalają
one na automatyczne wyznaczenie trasy do punktu adresowego przypisanego do zlecenia warto podkreślić, iż wybrane platformy pozwalają
na korzystanie z funkcjonalności udostępnionych przez Mapy Google,
takich jak widok satelitarny czy zdjęcia z ulic (Street View).
WIĘCEJ NA

DACHSER NA FORUM
BIZNESU OGRODNICZEGO

„Ze względu na znaczący wzrost kosztów zewnętrznych, z jakim
boryka się cała branża, dostawcy usług transportowych mogą
nadal zapewniać klientom żądaną jakość i inwestycje technoloÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser magazyn
giczne jedynie wówczas, gdy będą oni partycypowali w części
Dachser był partnerem IV Forum Branży Ogrodniczej, spotkakosztów” - mówi Amadou Diallo, Prezes DHL Freight.
Głównymi czynnikami wzrostu kosztów na krajowym i mię- nia dla przedstawicieli rynku ogrodniczego, które odbyło się
dzynarodowym rynku usług drobnicowych są znacząca pod- w dniu 5 listopada w Poznaniu. Firma Dachser, jako operator
wyżka wynagrodzeń spowodowana brakiem kierowców, wyższe oferujący specjalistyczną usługę DIY-Logistics m.in. dla branży
opłaty administracyjne, ubezpieczeniowe i środowiskowe (np. ogrodniczej, stała się logistycznym ekspertem dla przedstawiMarpol), zmniejszenie średniej wielkości przesyłki oraz zwiękcieli tego segmentu rynku.
szona częstotliwość wysyłek
DHL Freight działa w ponad 50 krajach i terytoriach oraz za- Forum Branży Ogrodniczej jest największym w Polsce spotkatrudnia około 13000 osób.
niem kadry zarządzającej reprezentującej rynek ogrodniczy
i ważnym miejscem prezentacji nowych trendów oraz kierunków
rozwoju tego sektora. Według badań Millward Brown SMG/KRC,
62% ankietowanych przedstawicieli firm z branży ogrodniczej
pozytywnie ocenia kondycję ekonomiczną swojej organizacji.
W minionym roku największe firmy z branży odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, a w handlu detalicznym widoczne
było wyraźne ożywienie. Euromonitor International szacuje wartość rynku ogrodniczego w Polsce w 2014 roku na ponad 971
mln PLN, roczne wzrosty natomiast prognozowane są na 1,7 –
1,8 proc. To świadczy o tym, jak duży jest potencjał ogrodniczego segmentu polskiej gospodarki. Rozwój branży ogrodniczej
w sporym stopniu związany jest z ekspansją marketów budowlanych oraz typu dom i ogród, tzw. sieci DIY, gdzie dystrybuowany jest szeroki wachlarz produktów związanych z ogrodem.
WIĘCEJ NA
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FM Logistic rozwija usługi transportu krajowego
ÔÔŹródło: FM Logistic. Foto: FM Logistic

FM Logistic, w ramach realizacji wdrożonego dwa lata temu dziesięcioletniego planu strategicznego, postawiło między innymi na rozwój
usług transportowych. W tym roku operator zakończył drugi etap rozbudowy sieci drobnicowej, wzmacniając znacząco dział handlowy dedykowany tej usłudze, jak również rozpoczął realizację usług dla branży
fresh.
Dział transportu krajowego FM Logistic realizuje dziennie około 200
tys. km, dostarczając 10 tys. palet dla 4 tys. zamówień, co w sumie daje
500 zaplanowanych każdego dnia tras. Jednak globalne zapotrzebowanie na przewozy ładunkowe wciąż rośnie.
Tempo tego wzrostu przewidywane jest na poziomie około 400 mln
ton w ciągu dekady. W 2010 roku wynosiło ono 1 917 mln ton, podczas
gdy w 2030 roku może osiągnąć poziom nawet 2 702 mln ton. W układzie gałęziowym, największa część popytu na przewozy ładunków będzie koncentrować się na transporcie samochodowym, którego udział
w globalnej wielkości lądowej i morskiej pracy przewozowej zwiększy
się z 58,1% w 2010 r. do około 62-63% w 2030 r. Biorąc pod uwagę tylko
transport lądowy, udział popytu na samochodową pracę przewozową
ładunków (w tonokilometrów) powiększy się z 77,8% w 2010 r. do około
82% w 2030 r.
WIĘCEJ NA

STAŻOWY PROGRAM
FIRMY DACHSER

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser

W ramach realizowanego przez firmę Dachser od kilku lat autorskiego programu stażowego oraz współpracy przy pierwszych w Polsce dualnych studiach logistycznych w WSL, operator przyjął do swoich oddziałów kilkunastu młodych ludzi.
Dachser niemal od początku swojej działalności w Polsce angażuje się w projekty promujące włączanie w programy nauczania
zajęć praktycznych, dzięki którym młodzi ludzie są przygotowywani do realizowania swojej kariery zawodowej nie tylko w sposób teoretyczny.
Autorski program stażowy Dachser
Firma Dachser realizuje autorski program stażowy od 2010
roku. Na trwające dwa lata staże operator rekrutuje absolwentów
szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z logistyką.
Firma zatrudnia wybranych młodych ludzi na umowę o pracę,
mają więc oni wszystkie przywileje pracownicze wraz z pensją.
Stażyści zaczynają od magazynu, następnie przechodzą do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta, działu handlowego
i reklamacji. Praca w każdym z działów trwa 3 – 4 miesiące.
WIĘCEJ NA

AZJA CORAZ WAŻNIEJSZYM KIERUNKIEM
DLA LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser ALS

Coraz większe nasycenie konsumpcyjne krajów europejskich zmusza koncerny do poszukiwań nowych rynków zbytu. Kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością i ma duże perspektywy wzrostu, jest Azja.
Według autorów raportu z Transport Intelligence: „Asia Pacific Transport & Logistics
2014”, dynamicznie rozwijające się kraje
regionu Azji Południowo-Wschodniej powoli przestają być jedynie miejscem wytwarzania, a stają się poważnymi rynkami
dla producentów z Europy. Autorzy wspomnianego raportu twierdzą też, że do
2017 roku ponad jedna trzecia globalnego rynku logistyki kontenerowej przypadnie na rynki Azji i Pacyfiku. Dla przedsiębiorców z branży logistycznej jest to jasna
wskazówka, które kierunki handlu zagranicznego będą najbardziej popularne.

ROZWAŻNA EKSPANSJA
Firma Dachser, która rozpoczynała działalność od transportu drogowego w Niemczech, a następnie rozwijała się w Europie,
obecnie posiada blisko 500 oddziałów w 42
krajach na całym świecie. Jest to firma rodzinna, która w szczególnie rozważny sposób podchodzi do planowania przyszłości
– wszystkie inwestycje i ekspansje na nowe
rynki wynikają z dokładnie przemyślanej,
zaplanowanej strategii. Po poważnych
przejęciach w Europie – w Hiszpanii i Włoszech, Dachser dokonał w ostatnich latach
szeregu akwizycji w regionie Azji i Pacyfiku,

przejmując udziały w spółkach w Indonezji,
Singapurze, Tajlandii, Wietnamie, Malezji
i Indiach oraz rozszerzając swoją działalność w Chinach i Korei Południowej. Podstawowa działalność operatora na rynkach
azjatyckich to transport morski i lotniczy,
a także logistyka kontraktowa, realizowane
w ramach dywizji Dachser Air & Sea Logistics. Kolejne nowe lokalizacje operatora
służą nie tylko rozszerzeniu oferty transportu wewnątrz kontynentu azjatyckiego, ale
także uzupełnieniu globalnej sieci firmy.
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DIVERSEY – WSPÓLNY SUKCES DSV DSV I AUDI
Pięć zaangażowanych krajów, cztery lata transformacji i dużo ciężkiej pracy – tak OTWIERAJĄ
w skrócie wyglądał przetarg na międzynarodową obsługę firmy Diversey w rejonie NOWE CENTRUM
centralnej i wschodniej Europy. DSV podołało temu zadaniu, zawierając tym samym
LOGISTYCZNE
jeden z największych kontraktów w swojej historii.
CEL DŁUGOFALOWY
portów importowych, napływających W NIEMCZECH

ÔÔ Źródło: Grupa DSV

Polska, Czechy, Słowacja, Austria i Węgry – to właśnie te kraje odpowiadają za
lokalną obsługę Diversey’a, lidera branży rozwiązań czyszczących, sanitarnych
i higienicznych. W 2010 r., wraz z projektem centralizacji europejskich usług logistycznych prowadzonych przez Diversey,
wszystkie wspomniane kraje zaangażowały
się we wspólny projekt który zakończył się
sukcesem. Nowy centralny hub klienta na
Słowacji, o nazwie Eastpoint, stanowi obecnie centrum operacji DSV dla Diversey.
Kolejne etapy procesu przetargowego
zaangażowały nie tylko pięć krajów, które
są obecnie lokalnymi odbiorcami trans-

ze Słowacji, ale także wspólne siły dywizji Road i Solutions, odpowiedzialne za
transport drogowy oraz magazynowanie.
Napięcie rosło, wraz z kolejnymi etapami
negocjacji, osiągając szczytowy poziom
tuż przed ogłoszeniem przez Diversey wygranej DSV. Implementację projektu zaplanowano na kwiecień 2013 r., a w Polsce
na wrzesień 2013 r. Została ona poprzedzona kilkoma spotkaniami operacyjnymi
z DSV Słowacja - w tym również w magazynie DSV w Senec – mówi Mariusz Wasiak, Dyrektor Transportu i Operacji Magazynowych w DSV Road.
WIĘCEJ NA

ZREDUKOWAĆ KOSZTY
TRANSPORTU NAWET O 35 PROC.

ÔÔ Źródło: AXIT. Foto: AXIT

Platforma AX4 pozwala na szybkie i bezproblemowe połączenie firmy z usługodawcami logistycznymi, co zapewnia przejrzystą, efektywną organizację procesów
transportowych, szybką wymianę informacji i reakcję na niestandardowe zdarzenia,
czy błędy. Dzięki centralnej platformie poprawie ulega jakość i niezawodność obsługi
klientów, zmniejsza się też ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji. Wszystko to można
zrobić prosto, za pośrednictwem dedykowanej strony www.
Korzyści jakie firma może osiągnąć z wdrożenia zleceń transportowych w AX4:
• rozwiązanie dostępne w chmurze – znika potrzeba inwestowania w lokalną infrastrukturę sprzętową i jej utrzymanie
• centralna platforma do komunikacji ze
wszystkimi spedytorami/przewoźnikami
• szybki przegląd wszystkich transportów
• dostęp do zleceń, także dla końcowych
klientów (adresatów)
• definiowanie procesu, punktów kontrolnych, monitoring
• szczegółowa dokumentacja zapytań,
ofert oraz odrzuconych zapytań
• krótszy i zautomatyzowany wybór najlepszego przewoźnika
• gwarancja ciągłości komunikacji, dzięki
powiadomieniom sms i e-mail
• skrócenie czasu rozmów telefonicznych, więcej czasu na inne zadania
• dzięki zdefiniowanej liście partnerów
gwarancja współpracy tylko z zaufany-

mi i autoryzowanymi partnerami biznesowymi
• wyższa jakość obsługi klientów
• redukcja kosztów transportu nawet
o 35%
Zastosowanie AX4 umożliwia znaczne
przyśpieszenie i automatyzację procesu,
uporządkowanie danych, transparentność transakcji, a w konsekwencji znaczną
redukcję kosztów.
Nakład poniesiony na zastosowanie
tego rozwiązania w chmurze, zwraca się
firmom w bardzo krótkim okresie. Bardzo
często jest to osiągane w przeciągu od
6 miesięcy do 1 roku. Nasi klienci doceniają fakt, iż opłaty za AX4 wprost zależą od
rzeczywistego wykorzystania rozwiązania i ograniczenia kosztów infrastruktury
IT. Elastyczność i skalowalność platformy
AX4 zapewnia wsparcie Naszym klientom
w rozwoju ich biznesu. – podsumował
Daniel Kucner, Head of International Business Development AXIT.

ÔÔ Źródło: DSV

Pod koniec października br. Audi AG
oficjalnie inaugurowało nowe centrum
logistyczne Böllinger Höfe w Heilbronn
w Niemczech, z którego teraz DSV zaopatruje pobliską fabrykę producenta
w Neckarsulm.

NIEMIECKA PRECYZJA
DSV przejęło pełną kontrolę nad działalnością operacyjną 38 tys. m2 centrum
logistycznego oraz nad całym procesem
uzupełniania zapasów w fabryce Audi, po
sześciomiesięcznym okresie startowym.
Każdego dnia, w ciągu trzech zmian,
w nowej lokalizacji przyjmowanych jest
160 ciężarówek części. Oznacza to blisko
4,5 tys. palet z elementami, które są kierowane wprost na linie produkcyjne modeli
A4, A5 Cabrio, A6, A7, A8, a na życzenie
również modelu R8. Najwyższych standardów procesów oraz terminowości dostaw
pilnuje każdego dnia ok. 160 pracowników. Ich wysiłki są natomiast wspierane
przez zaawansowane systemy GPS, zainstalowane w pojazdach obsługujących
dostawy pomiędzy centrum logistycznym
i fabryką Audi.
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TOMRA i Prologis
otwierają nowy obiekt
ÔÔŹródło: TOMRA Sorting Solutions. Foto: TOMRA otwarcie

Firmy TOMRA Sorting Solutions i Prologis, Inc.,
globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, uroczyście otworzyły obiekt typu BTS
(built-to-suit) na Słowacji, o powierzchni 12
600 metrów kwadratowych, który został w pełni dostosowany do potrzeb produkcyjno-dystrybucyjnych firmy TOMRA.

W trakcie otwarcia centrum w Prologis Park
Bratislava dokonano przecięcia wstęgi, a uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ben Bannatyne, managing director Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej; Stefan Ranstrand,
prezes i dyrektor generalny TOMRA; dr Volker
Rehrmann, wiceprezes, dyrektor TOMRA Sorting Solutions; Martin Hypký, lokalny manager
i dyrektor operacyjny ds. żywności TOMRA
oraz zastępca burmistrza miasta Senec, Jarmila Répássyová. Ponadto w uroczystości wzięło

udział ponad 200 pracowników firmy TOMRA,
urzędników miejskich, przedstawicieli mediów
oraz znakomitych gości. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie obiektu i prezentacja maszyn sortujących firmy TOMRA, w tym nowego
urządzenia Blizzard.
„Park logistyczny położony w Senec ma
ogromny wpływ na poziom zatrudnienia w naszym mieście i z radością przyjmujemy każde
nowe przedsięwzięcie, w szczególności takie,
które jest sygnowane przez zaawansowaną
technicznie norweską spółkę TOMRA Systems
ASA” – powiedziała Jarmila Répássyová. – „Senec przykłada wielką wagę do tworzenia nowych miejsc pracy i zatrudnienia wszystkich
naszych mieszkańców, a dzięki spółce TOMRA
w naszym regionie powstanie wiele takich perspektyw. Cieszymy się ze współpracy z firmą
TOMRA Sorting Solutions i wierzymy, że dzięki
niej do Senec zawitają nowe technologie, nastąpi też rozwój kultury korporacyjnej”.
WIĘCEJ NA

KOLEJNE CENTRUM LOGISTYCZNE
DLA 7R LOGISTIC

ÔÔ Źródło: Dekpol. Foto: Dekpol

Dekpol wybuduje centrum logistyczne o powierzchni 13,6 tys. mkw. w miejscowości
Kokotów pod Krakowem. To kolejny projekt budowlany, realizowany na zlecenie dewelopera 7R Logistic, po rozpoczętej ostatnio budowie Centrum Logistyczno-Biurowego
Sosnowiec Milowice oraz oddanym obiekcie magazynowym w Gdańsku Kowale.
Dekpol podpisał umowę z 7R Logistic na
budowę centrum logistycznego w miejscowości Kokotów. Nowoczesny obiekt
magazynowy będzie miał 13,6 tys. mkw.
powierzchni całkowitej. Z tego 12,6 tys.
przeznaczone będzie na magazyny, a pozostałe 1 tys. mkw. na cele socjalno-biurowe. Nowe centrum powstanie w sąsiedztwie autostrady A4 oraz nowego węzła
południowo – wschodniej części obwodnicy krakowskiej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na czerwiec 2015 r.
Budowa centrum logistycznego w okolicach Krakowa w miejscowości Kokotów

jest kolejną inwestycją realizowaną przez
Dekpol dla wiodącego dewelopera powierzchni magazynowych 7R Logistic. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości
realizacji kolejnych projektów dla 7R Logistic. Poprzedni projekt przebiegał dokładnie według harmonogramu oraz zgodnie
ze specyfikacją techniczną. Wysoka jakość
i terminowość została doceniona przez
inwestora i zaowocowała nowymi zleceniami” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes
Dekpol S.A.
WIĘCEJ NA
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Trzecia największa
umowa na Węgrzech
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dziś o podpisaniu umowy najmu 20 750 metrów kwadratowych w Prologis Park Budapest–Gyál z firmą
GE Hungary. GE Hungary jest częścią GE, jednego z największych na świecie dostawców
energii, rozwiązań dla branży transportowej,
medycznej, wodnej i oświetleniowej.
Prologis Park Budapest–Gyál, który jest wynajęty w 100 procentach, to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z pięciu
budynków o łącznej powierzchni ponad 151
000 metrów kwadratowych powierzchni. Park
zlokalizowany jest około 18 kilometrów na południowy wschód od centrum Budapesztu i 17
kilometrów na zachód od Międzynarodowego
Portu Lotniczego. Teren parku sąsiaduje z autostradą M5 i węzłem drogowym M5 M0.
“Umowa z GE Hungary jest trzecią, co do
wielkości umową najmu podpisaną na Węgrzech w tym roku i odzwierciedla rosnące
zapotrzebowanie na wysokiej jakości powierzchnię dystrybucyjną”- powiedział László
Kemenes, vice president and country manager Prologis na Węgrzech i w Rumunii. „Obecnie nasze węgierskie portfolio jest już w 96
procentach wynajęte. Obserwujemy wzrost
zainteresowania klientów pozostałą wolną powierzchnią w naszych parkach”.
W transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości CBRE. Z portfolio ponad 534 000
metrów kwadratowych Prologis jest wiodącym dostawcą powierzchni magazynowej na
Węgrzech (stan na 30 września 2014).

28

JLL Z CERTYFIKATEM HYPZERT

ÔÔ Źródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL ma przyjemność poinformować, że Krzysztof
Jarocki, Dyrektor w Dziale Wycen uzyskał certyfikat CIS HypZert MLV - HypZert Real
Estate Valuer for Mortgage Lending Valuation. Certyfikaty te przyznawane są ekspertom świadczącym najwyższej klasy usługi z obszaru wycen nieruchomości na
rzecz niemieckich banków emitujących listy zastawne (tzw. banki Pfandbrief). Tym
samym JLL ma przyjemność oferować kompleksową usługę wycen w tym zakresie,
popartą zarówno doświadczeniem, jak i właściwymi kwalifikacjami. Usługi wyceny
wartości bankowo-hipotecznej świadczone będą na terenie Polski oraz pozostałych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Krzysztof Jarocki ma ponad 12 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
w Polsce, w tym 10 lat doświadczenia
w wycenach projektów komercyjnych.
Do zakresu jego obowiązków w JLL należy współpraca z sektorem bankowym,
koordynacja wycen portfolio oraz bieżąca realizacja wycen nieruchomości.
Krzysztof posiada wysokie kompetencje
szczególnie w obszarze wycen projektów
handlowych, biurowych i gruntów inwestycyjnych. Jest członkiem Królewskiego
Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz uprawnionym polskim
rzeczoznawcą majątkowym. Krzysztof jest
absolwentem kierunku Geodezja i Wycena Nieruchomości na Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz
studiów podyplomowych Wycena i Zarządzanie na Uniwersytecie Sheffield Hallam
w Wielkiej Brytanii.
Dział Wycen JLL świadczy najwyższej
jakości usługi z obszaru wycen nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej. Na terenie samej
Polski firma przeprowadza rocznie ok. 800
wycen zarówno pojedynczych projektów,
jak i portfeli nieruchomości. Wyceny realizowane są głównie na rzecz banków,
funduszy inwestycyjnych, deweloperów,
jak też inwestorów prywatnych. Łączna
wartość wycenionych przez JLL nieruchomości w 2013 r. przekroczyła 75 mld PLN.

Rośnie portfel MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group

MLP Group S.A. opublikowało skonsolidowane
wyniki za 3 kwartały 2014 r. Przychody w tym
okresie wzrosły r./r. o 9,2% do 75,3 mln zł. Z kolei aktywa netto zwiększyły się r./r. o 25,3% do
546,7 mln zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych przekroczyła poziom 1 mld zł. Na
bazie aktualnie przygotowywanych projektów
Zarząd Grupy spodziewa się dynamicznego
rozwoju w kolejnych okresach.
Deweloper powierzchni magazynowych na
koniec września 2014 r. osiągnął wartość aktywów netto na poziomie 546,7 mln zł, co oznacza
7,4% wzrost w porównaniu z początkiem roku
i 25,3% poprawę względem końca września
2013 r. „Wartość aktywów netto zwiększa się systematycznie z każdym kolejnym okresem. To potwierdzenie dynamicznego rozwoju Grupy i realizacji efektywnych projektów inwestycyjnych.
Przyrost wypracowany w okresie dziewięciu
miesięcy 2014 roku wynikał z osiągniętego zysku
netto, z ujętej w kapitałach wyceny instrumentów zabezpieczających oraz wyceny aktywów
finansowych” - powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor ds. Finansowych w MLP Group S.A.
Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec trzeciego kwartału br. wyniosła
nieco ponad 1 mld zł.
WIĘCEJ NA
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Rozs¹dny wybór dealera

Konkurencyjne ceny wózków z wartoœci¹ dodan¹, której oczekujesz
Klienci Baoli uzyskuj¹ same korzyœci u¿ytkuj¹c niezawodne i praktyczne produkty do magazynowania
Trwa³e w eksploatacji, sprawdzone produkty z Chiñskiej fabryki koncernu KION (marka Linde, Still)
£atwe w utrzymaniu i wygodne w obs³udze
Kontakt: PAK-TRUCK, ul. Osiedlowa 2, 05-515 Mysiad³o, Tel. +48 607 820 162; 601 300 215;
Website: www.paktruck.pl E-mail: biuro@paktruck.pl
Przedstawiciele: Gdañsk tel. +48 607 191 010; Wroc³aw tel. +48 607 033 970

CENTRUM LOGISTYCZNE
ARTYKUŁÓW FMCG

ÔÔ Źródło: Goodman. Foto: Goodman market-Detal

Goodman wybudował w Krągoli pod Koninem centrum logistyczne o powierzchni 39 700 m2 dla nowo powstającej sieci
handlowej Spółki market-Detal. Nowoczesny i zaawansowany
technicznie obiekt, zaprojektowany pod kątem złożonych potrzeb tej sieci, został wybudowany w zaledwie siedem miesięcy.
Spółka market-Detal będzie wykorzystywała nowe centrum do
dystrybucji towarów do sieci 170 sklepów w całej Polsce.
W styczniu 2015 r. Spółka market-Detal zacznie działać w ramach
170 sklepów pod nowym szyldem. Sieć będzie oferować swoim
klientom szeroki asortyment świeżych produktów spożywczych.
Spółka planuje intensywny rozwój i zamierza otwierać przynajmniej 30 nowych sklepów rocznie, jak również nie wyklucza
w przyszłości akwizycji.
- Z początkiem 2015 r. uruchamiamy działalność nowej sieci
handlowej market-Detal, a zapewnienie nowoczesnego centrum
logistycznego jest kluczowe dla powodzenia tego projektu. Realizację tego zadania z pełnym przekonaniem powierzyliśmy firmie
Goodman, która wykazała się pełnym zrozumieniem oraz dużą
elastycznością wobec naszych potrzeb – mówi Artur Góralczyk,
członek Zarządu market-Detal ds. Inwestycji i Rozwoju. - Sukces
inwestycji był możliwy także dzięki zaangażowaniu lokalnych
władz, które dały przykład jak modelowo współpracować z inwestorami – dodaje Artur Góralczyk.
WIĘCEJ NA

TNT BUDUJE MAGAZYN
W HOLANDII

ÔÔ Źródło: TNT

TNT, jedna z największych firm kurierskich świata, inwestuje
w budowę międzynarodowego magazynu w Eindhoven oraz
uruchamia połączenia lotnicze do Hanoweru. To element strategii firmy, obejmującej rozwijanie europejskiej sieci połączeń,
zwiększanie efektywności operacyjnej oraz podwyższanie jakości usług.

TNT zbuduje nowy magazyn o powierzchni 6 350 m2 w Eindhoven - zastąpi obecnie wynajmowany, mniejszy obiekt w tym
mieście. Zakończenie przewidziano na czerwiec 2015. Magazyn
będzie wyposażony w nowoczesny system sortowania i załadunku oraz 99 doków dla samochodów dostawczych i ciężarowych.
Nowy magazyn zwiększy efektywność operacji, przepustowość sieci oraz warunki pracy 250 pracowników. Dzięki inwestycji TNT obsłuży większe ilości przesyłek i frachtu w północno-zachodniej Europie, z bezpośrednimi dostawami do klientów
i codziennymi połączeniami drogowymi do centrów przeładunkowych firmy w Liege i Arnhem, a także do Northampton, Paryża i Zurychu. Magazyn będzie w szczególności obsługiwał firmy
z branży zaawansowanych technologii.
TNT intensyfikuje działania na największym w Europie rynku
dostaw ekspresowych: w Niemczech. Dziś firma operuje tu pięcioma połączeniami lotniczymi tygodniowo, łączącymi Hanower
z międzynarodowym lotniczym centrum przeładunkowym TNT
w Liege (Belgia), a także Billund (Dania) i Oslo (Norwegia). Loty
obsługują maszyny Boeing 737-400.
WIĘCEJ NA

AXI IMMO Z TYTUŁEM
DLA NAJLEPSZEJ
LOKALNEJ AGENCJI ROKU

ÔÔ Źródło: AXI IMMO. Foto: AXI IMMO

ÔÔŹródło: Prologis

AXI IMMO po raz trzeci z rzędu otrzymało nagrodę dla najlepszej Lokalnej Agencji Roku w konkursie CiJ Awards organizowanym przez magazyn CEE CiJ Journal. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w warszawskim hotelu Westin
6 listopada br.

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o rozpoczęciu budowy obiektu produkcyjnego typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 13 000 metrów kwadratowych na terenie
Prologis Park Prague-Jirny w Czechach. To już drugi budynek BTS w tym
kompleksie magazynowym, którego budowa rozpoczęła się w ostatnim
miesiącu. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na drugi kwartał
2015 roku.
„Obecnie na rynku czeskim obserwujemy wzrost popytu na obiekty
produkcyjne. Wykorzystujemy ten trend i mamy już w budowie trzy
obiekty typu build-to-suit i jeden budynek spekulacyjny w regionie Pragi”- powiedział Marek Muller, director leasing and development, Prologis w Czechach. „Realizowane inwestycje podkreślają nasze bogate
doświadczenie w budowie obiektów dopasowywanych do indywidualnych potrzeb klientów reprezentujących różnorodne branże.”

Nagrody CiJ Awards są przyznawane, jako dowód uznania osiągnięć we wszystkich najważniejszych kategoriach związanych
z rynkiem nieruchomości, w tym m.in. doradcom, deweloperom
i inwestorom. Tegoroczna edycja była już 13 w historii CiJ Awards
w Polsce. Zwycięzców konkursu wybrało grono niezależnych
ekspertów działających w różnych obszarach sektora nieruchomości w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
AXI IMMO zwyciężyło po raz trzeci z rzędu w kategorii dla najlepszej Lokalnej Agencji Roku. Firma w tym roku wynajęła już
ponad 200 000 mkw. nowoczesnej powierzchni komercyjnej,
tylko w sektorze magazynowo-produkcyjnym, a do końca roku
wynik ten będzie jeszcze lepszy, gdyż kilka ważnych kontraktów
jest w trakcie negocjacji.

Prologis z Kolejnym Projektem BTS w Pradze

WIĘCEJ NA
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ROŚNIE CZERWONA TOREBKA

Największa transakcja
na krakowskim rynku

Produkt inwestycyjny spółki Czerwona Torebka, polegający na sprzedaży i najmie
zwrotnym lokali realizowany w sieci pasaży handlowo-usługowych cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem inwestorów. W ciągu pierwszych trzech kwartałów
2014 r. dynamika sprzedaży w stosunku do wyniku analogicznego okresu ubiegłego
roku wyniosła 214%, co przełożyło się na kwotę 42 mln zł netto. Firma planuje do
końca roku zwiększyć przychody ze sprzedaży o kolejne 16 mln zł.

ÔÔŹródło: Goodman

ÔÔ Źródło: Czerwona Torebka. Foto: Czerwona Torebka

Oferta produktu inwestycyjnego firmy
Czerwona Torebka polega na sprzedaży
pełnego prawa własności do pojedynczych lokali, a także ich pakietów i całych
pasaży w modelu najmu zwrotnego. Kupując lokal w pasażu już za około 300 tys.
złotych i oddając go spółce w zarządzanie,
Inwestor czerpie zysk z tytułu wynajmu
należącej do niego nieruchomości.
W umowie ma zapewniony, wypłacany kwartalnie przez 15 lat, 8-procentowy

zysk waloryzowany co roku o wartość
wskaźnika inflacji. Spółka Czerwona Torebka – operator jest odpowiedzialna za
komercjalizację i ponosi jednocześnie
wszystkie koszty związane z posiadaniem nieruchomości, w tym m.in. ubezpieczenie, koszty bieżącej eksploatacji,
a także koszty niezbędnych remontów
i modernizacji.
WIĘCEJ NA

Goodman podpisał z operatorem logistycznym KMC Services umowę najmu 13 000 m2
powierzchni w Kraków Airport Logistics Centre (KALC). Transakcja pozwoli KMC Services
zwiększyć skalę działalności i jednocześnie
skonsolidować powierzchnię logistyczną
w jednej lokalizacji. Umowa jest największą
tego typu transakcją od lat na coraz dynamiczniej rozwijającym się krakowskim rynku powierzchni magazynowych.
KMC Services z siedzibą w Krakowie jest
operatorem logistycznym dostarczającym
rozwiązania z zakresu zarządzania logistyką
i łańcuchem dostaw dla klientów w Polsce
i na świecie. Od 2002 r. KMC Services prowadzi
swoją działalność, wykorzystując kilka obiektów magazynowych zlokalizowanych w okolicach Krakowa, w tym obiekt o powierzchni
3 500 m2 w Kraków Airport Logistics Centre.
WIĘCEJ NA

NOWY MAGAZYN
DLA FIRMY
INVESTA

ÔÔ Źródło: SEGRO

MAGAZYN MATERIAŁÓW
MARKETINGOWYCH

ÔÔ Źródło: Grupa OEX. Foto: Magazyn OEX Łubna

Grupa OEX - jedna z największych organizacji na rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, oferująca m.in. rozwiązania z zakresu wsparcia sprzedaży i marketingu – powiększyła swoją powierzchnię magazynową dedykowaną do obsługi
materiałów marketingowych oraz sektora e-commerce. W listopadzie spółka została
głównym najemcą w nowo wybudowanym kompleksie logistycznym Good Point III
w Łubnej k/Warszawy. Obecnie Grupa OEX dysponuje infrastrukturą magazynową
przekraczającą 50 000 m kw.
W nowo uruchomionej inwestycji Good
Point III, zrealizowanej przez Real Management, OEX wynajął 16 000 m kw, stając się tym samym największym najemcą
obiektu. Na terenie kompleksu w Łubnej
k/Warszawy Grupa OEX jest obecna już
od 2008 roku. O wyborze tej lokalizacji przesądziła m.in. dobra komunikacja
z centrum Warszawy i resztą kraju, co ma
kluczowe znaczenie w przypadku obsługi
rozproszonych geograficznie klientów.
Łącznie Grupa OEX posiada 5 centrów
dystrybucyjnych klasy A (3 w Łubnej,

Gdańsk i Czeladź), spełniających normy ISO
9001:2008, GHP, GDP, GMP, HACCP. Zasoby
holdingu uzupełnia kilkadziesiąt lokalnych
magazynów, rozlokowanych na terenie
całej Polski oraz trzy centra operacyjne
dedykowane archiwizacji dokumentów.
Powierzchnia przeznaczona wyłącznie dla
projektów z zakresu logistyki materiałów
marketingowych wynosi ponad 30 000
m kw., a do dyspozycji klientów znajduje
się ponad 50 000 miejsc paletowych.

Investa, wiodący dystrybutor stali nierdzewnej w Polsce, powiększyła dotychczas zajmowaną powierzchnię w ramach
SEGRO Logistics Park Stryków o 1 500 m2
w nowym budynku. Po ekspansji na terenie inwestycji firma zajmuje dwa obiekty
magazynowe o łącznej powierzchni ok.
16 500 m2.
Investa Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku
od 25 lat i jest częścią grupy Amari Metals,
jednego z największych dostawców stali
nierdzewnej i aluminium w Europie, dysponującego sieciami oddziałów we Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech,
Wielkiej Brytanii oraz w Europie Środkowej i Krajach Bałtyckich. Oferuje pełen zakres materiałów, takich jak: blachy, pręty,
armatura oraz rury i profile nierdzewne.
Firma zatrudnia ok. 350 osób w siedmiu
lokalizacjach w Polsce m.in. w Strykowie
pod Łodzią, gdzie znajduje się magazyn
centralny oraz biuro handlowe na terenie SEGRO Logistics Park Stryków. Investa
zajmowała dotychczas powierzchnię 15
000 m2, a po ekspansji objęła dodatkowe
1 500 m2 w nowym budynku.
WIĘCEJ NA
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