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BAROMETR ŚWIĄTECZNY POCZTY POLSKIEJ

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

W ostatnim tygodniu przed Wigilią (15-21.12) wskaźnik Świątecznego Barometru Poczty Polskiej osiągnął poziom 190,86 proc.
Oznacza to, że przez sortownie Poczty Polskiej przeszło w tym okresie prawie dwa razy więcej paczek niż zwykle. Jeszcze nigdy
Polacy nie kupili tyle w sklepach internetowych.
Poczta Polska dostarcza w tym roku rekordową liczbę paczek. W analogicznym
tygodniu ubiegłego roku, który wówczas
był tygodniem rekordowym, odczyt Barometru wyniósł 169,95 proc., co oznacza, że
był niższy o jedną czwartą niż w tym roku.
– Spodziewaliśmy się rekordu paczkowego, nie sądziliśmy jednak, ze wskaźnik
przekroczy 90 proc. Rekord świadczy o tym,
ze Polacy już na dobre polubili zakupy online. Wiedzą też kiedy zamówić prezenty

Projekt BiLog
ÔÔŹródło: BiLog

Projekt BiLog ma na celu
dostarczenie środowisku naukowemu narzędzia pozwalającego
na prezentowanie wyników prac naukowych
i badawczych, z uwzględnieniem osiągniętych
rezultatów oraz potencjału innowacyjnego
i wdrożeniowego.
Od kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost
liczby ośrodków akademickich i badawczych
a także pracowników nauki, zajmujących się
badaniami w szeroko rozumianym obszarze
logistyki. Wiedza o rozwiązaniach logistycznych
jest dziś niestety rozproszona i – z tego powodu
– trudno dostępna.

Karuzela IFOY ruszyła
ÔÔŹródło: STILL

Zakończono rejestrację produktów do IFOY
2015 - Międzynarodowych Nagród dla Wózka
Widłowego. Firma STILL ogłosiła akces w 4 kategoriach: wózek z przeciwwagą do 3,5 tony, wózek
z przeciwwagą powyżej 3,5 tony, wózek techniki
magazynowej oraz rozwiązanie intralogistyczne.
Kapituła International Forklift Truck Of The
Year, najbardziej prestiżowej nagrody branży

w sklepach internetowych, aby wygodnie
i bezpiecznie otrzymać przesyłkę na czas
– mówi Sławomir Żurawski, dyrektor Biura
Rozwoju Usług KEP Poczty Polskiej.
Odczyty Barometru Świątecznego były
publikowane w okresie od 1 do 23 grudnia
2014 roku na stronie http://barometrswiateczny.pl
Barometr Świąteczny Poczty Polskiej to wyrażony w procentach stosunek liczby wszystkich paczek wysłanych za pośrednictwem
Dlatego powstała idea stworzenia w ramach
projektu BiLog bazy wyników projektów badawczych i rozwojowych z obszaru logistyki.
Takie internetowe narzędzie jest atrakcyjne nie
tylko z naukowego punktu widzenia, ale również tworzy warunki do komercjalizacji wyników badań i odpowiada na zapotrzebowanie
ze strony przedsiębiorstw na innowacyjne rozwiązania logistyczne.
W bazie znajdują się uporządkowane informacje na temat wyników różnych typów prac, m.in.
grantów badawczych, projektów rozwojowych,
projektów celowych, prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich/inżynierskich, projektów badawczych, programów UE.
Baza obejmuje również wyniki tych prac (np.
projekty organizacyjne, modele symulacyjne,
aplikacje informatyczne, patenty).

Poczty Polskiej w danym tygodniu do średniej
przeciętnej liczby paczek wysłanych tygodniowo w okresie od 1 lutego do 31 października.
Przykładowo: jeśli barometr pokazuje wartość
150%, to liczba wysłanych w tygodniu paczek
przekracza średnią liczbę paczek wysłanych
tygodniowo od 1 lutego do 31 października
o 50%. Do barometru wliczane są wszystkie
paczki pocztowe krajowe i zagraniczne oraz
przesyłki kurierskie Pocztex i EMS nadawane
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
REKLAMA

intralogistycznej, zamknęła rejestrację do edycji
2015. Firma STILL ogłosiła, że w konkursie wezmą udział 3 produkty i 1 projekt z jej portfolio.
W kategorii wózek z przeciwwagą do 3,5 tony
zgłoszono zmodernizowany STILL RX 20. Prócz
głównej przewagi konkurencyjnej poprzednika
w postaci bocznej wymiany baterii, w zmodernizowanej wersji pojazdu zaimplementowano
falownik zapewniający dużą moc przy niewielkich poborach i ponadprzeciętną efektywnością
energetyczną.
WIĘCEJ NA
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DRUGI RAZ Z RZĘDU MIĘDZYNARODOWY CZEMPIONAT

ÔÔ Źródło: Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel największej prywatnej poczty w Polsce i sieci rewolucyjnych Paczkomatów InPost – zwyciężyła
w trzeciej edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”. Kapituła przyznała spółce Nagrodę specjalną „w uznaniu
za konsekwencję w realizacji strategii ekspansji, obecność na licznych rynkach zagranicznych oraz promocję polskiej marki za
granicą”. To drugi z rzędu sukces Grupy Integer.pl w prestiżowym plebiscycie – rok temu okazała się ona najlepsza w kategorii
Inwestor. Uroczysta Gala, podczas której ogłoszono laureatów plebiscytu organizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC we
współpracy z Pulsem Biznesu, odbyła się 2 grudnia 2014 roku.
Celem corocznego konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” jest
promocja polskich firm prywatnych oraz
spółek Skarbu Państwa odnoszących znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych
jako inwestorzy lub eksporterzy. Plebiscyt
zwraca również uwagę na korzyści, jakie
z tytułu takiej działalności odnosić mogą
nie tylko same firmy, ale także cała polska gospodarka. W konkursie mogły wziąć
udział spółki Skarbu Państwa oraz wszystkie działające w Polsce przedsiębiorstwa

opierające się na rodzimym kapitale, które w ciągu ostatnich pięciu lat dokonały
inwestycji zagranicznej i/lub prowadzą
szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych
rynkach.
Grupa Integer.pl – ubiegłoroczny laureat
„Międzynarodowego Czempiona” – po raz
kolejny doceniona została za swój wkład
w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Paczkomaty InPost – innowacyjne
terminale umożliwiające samodzielne od-

bieranie i nadawanie przesyłek w trybie
24/7 – rewolucjonizują dostawy produktów już w 22 krajach na całym świecie,
zwiększając komfort milionów użytkowników sektora e-commerce. Nagrodę
– podczas uroczystej Gali – w imieniu
spółki odebrał Jakub Ratajczak, Dyrektor
Zarządzający easyPack – projektu odpowiedzialnego za zagraniczną ekspansję
Paczkomatów InPost.
WIĘCEJ NA

FUNDACJA DHL
WSPIERA
PRACOWNIKÓW

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL

Nie wymaga szczególnych zdolności, powołania ani przygotowania. Nikogo nie wyklucza, ani też nie wyróżnia – niby zwykła
rzecz, ale jakże ważna. Po prostu pomaganie. Nie opiera się na rywalizacji, ale na
budowaniu wspólnych relacji. Nigdy nie
dzieli – zawsze łączy. – Wolontariusze DHL
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5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ustanowiony został
w 1986 roku z inicjatywy ONZ jako wyraz
uznania dla trudu wolontariuszy na całym
świecie. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków deklaruje, że jest lub bywa wolontariuszami. Będąc wolontariuszem można działać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo
uczestnicząc w zbiorowej aktywności, np.
w wolontariacie pracowniczym. Przykładem
jest Fundacja DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”, powołana z inicjatywy samych pracowników, która drugi rok z rzędu wspiera rozwój
programu wolontariatu pracowniczego.
Do tej pory pod patronatem Fundacji DHL
zrealizowanych zostało wiele ogólnokrajowych akcji charytatywnych i działań prospołecznych, zainicjowanych tak naprawdę
przez samych pracowników i kurierów. „Nasza Fundacja to ludzie, którzy uparcie dążą
do poprawy sytuacji, którą widzą wokół
siebie.” – mówi Malwina Głowacka, członek
zarządu Fundacji DHL.
WIĘCEJ NA
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Logistycy walczyli o finał
ÔÔŹródło: WSL. Foto: II etap OOL Okręg Warszawa

5 grudnia w jedenastu
miastach odbył się II
etap Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej. Ponad pół tysiąca uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski walczyło o udział w finale prestiżowego
konkursu wiedzy logistycznej, organizowanego
przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.
Hasłem przewodnim tegorocznej olimpiady
jest gospodarka zapasami, dlatego większość
z 25 testowych pytań dotyczyła tego zagadnienia. Olimpijczycy obliczali zapas zabezpieczający, określali rotację zapasów czy prognozowali
popyt. Mieli 75 minut, aby znaleźć prawidłowe
odpowiedzi i utorować sobie drogę do wielkiego finału.
W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział
7429 uczniów z 285 szkół. Po październikowych
szkolnych eliminacjach, w drugim etapie znalazło się 515 uczestników. Pod koniec grudnia
znany będzie finałowy skład - około 50 najzdolniejszych młodych logistyków w Polsce.
„Każdy etap olimpiady to wyższy poziom
trudności zadań. W finale spotkamy się z elitą
adeptów logistyki, którzy walczyć będą o cenne nagrody – między innymi praktyki i staże
w wiodących przedsiębiorstwach logistycznych
– mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy
WSL. Rozwój młodych talentów, z prawdziwą
przyjemnością obserwują nie tylko organizatorzy, nauczyciele czy rodzice olimpijczyków,
ale także ich potencjalni pracodawcy, co roku
licznie wspierający przedsięwzięcie.”
Trzeci, ostatni etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki,
6 marca 2015 r. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia 2015 r.

NOWY RAPORT TRENDÓW

ÔÔ Źródło: DHL

DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, opublikowała nowy raport trendów „Pojazdy samojezdne w logistyce”, który podkreśla kluczowe elementy oraz znaczący
potencjał technologii autonomicznych w branży logistycznej.
Stanowiący pierwszy krok ku przyszłości
pojazdów samojezdnych raport trendów
zawiera różne zastosowania stanowiące
najlepsze praktyki z różnych branż oraz
analizuje konkretne przypadki zastosowania pojazdów samojezdnych w całym
łańcuchu wartości usług logistycznych.
Zastosowania pojazdów samojezdnych
omówione w raporcie obejmują m.in.:
• autonomiczny transport i wspomagane
wyszukiwanie w magazynach

• autonomiczną logistykę zewnętrzną, na
przykład na placach składowych, w portach i na lotniskach
• wspomagany przewóz i konwojowanie
po autostradach w ramach transportu
liniowego
• dostawa do ostatecznego odbiorcy.
„W niektórych magazynach pojazdy samojezdne wykorzystywane są w pewnej
mierze od lat…”
WIĘCEJ NA
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»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

WIĘCEJ NA

Bałtyckie partnerstwo
ÔÔŹródło: Cargo.LT

Wolters Kluwer Transport Services, wiodący
europejski dostawca usług i oprogramowania
do zarządzania transportem, oraz Cargo.LT,
największa litewska giełda transportowa, szczególnie aktywna w krajach bałtyckich, ogłosiły
rozpoczęcie ścisłej współpracy. Partnerstwo ich
giełd transportowych Teleroute, BursaTransport,
123Cargo i Cargo.LT wzmocni bezpieczeństwo
europejskiego rynku transportowego. Współpraca obejmie udostępnianie „czarnych list”
nieuczciwych klientów i ujednolicenie procedur bezpieczeństwa. Obie firmy są przekonane,
że kooperacja będzie korzystna dla wszystkich
podmiotów z branży transportowej.
WIĘCEJ NA

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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POCZTA POLSKA ZE ZŁOTYM
LAUREM ZA INNOWACYJNOŚĆ

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Złoty Laur

Redakcja „Super Biznesu”, dodatku ekonomicznego „Super Expressu”, w tym roku po
raz pierwszy przyznała Złote Laury „Super Biznesu”. Poczta Polska otrzymała Złoty
Laur „Super Biznesu” jako firma przynosząca wyjątkową korzyść polskiej gospodarce
i wspierająca rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Firma, na co dzień kompleksowo
wspierająca branżę eCommerce, dostała główną nagrodę w kategorii„Innowacyjność”.
Wyróżnienie Poczcie Polskiej wręczył minister Skarbu Włodzimierz Karpiński.
Poczta Polska specjalnie dla sklepów on-line udostępnia
serwis internetowy ecommerce.poczta-polska.pl, oferując
w jednym miejscu usługi pocztowe, kurierskie, bankowe
i ubezpieczeniowe. Firma daje pełny dostęp do wiedzy
o przesyłkach nadanych za jej pośrednictwem, dzięki najbardziej rozwiniętemu w kraju systemowi śledzenia przesyłek
on-line oraz smsom i emailom z informacją o statusie mającej
nadejść lub doręczonej przesyłki.
– Nagroda, jaką otrzymała Poczta Polska, to efekt zmian
w naszej firmie. Dzisiaj jesteśmy najczęściej wybieranym operatorem logistycznym dla sklepów internetowych, a biznes
paczkowy to dla Spółki jeden z najważniejszych obszarów
biznesowych, w którym chce dostarczać klientom terminowe i bezpieczne usługi pocztowe i kurierskie – mówi Janusz
Wojtas członek zarządu Poczty Polskiej.
Patronami Gali Złoty Laur „Super Biznesu” byli: Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Business Centre Club, Krajowa Izba
Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Bank Zachodni WBK, a patronem
medialnym – ISB News.

INPOST WYGRAŁ PRZETARG

ÔÔ Źródło: InPost. Foto: InPost

InPost – największy prywatny operator pocztowy w Polsce – wygrał przetarg na
obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych o wartości około 33 mln zł. Dwuletnia
umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku i obejmie dostarczanie korespondencji
na rzecz ponad 100 krajowych instytucji, w skład których wchodzą: ministerstwa,
prokuratury, urzędy wojewódzkie oraz urzędy centralne, takie jak np.: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
InPost zapewnił wymaganą jakość usług
oraz złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, która była o 2,8 mln zł tańsza od propozycji konkurenta – Poczty Polskiej. Zaoferowane przez InPost ceny dla urzędów są
nawet kilkadziesiąt procent niższe od cen
stosowanych dotychczas – przykładowo,
UKE obecnie płaci 5,70 zł za list polecony ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a cena
InPost jest niższa o prawie 50%.
Warto podkreślić, że jest to już drugi przetarg ogłoszony przez CUW w bieżącym roku wybór InPost został potwierdzony wyrokiem
KIO, która uznała, iż firma spełnia wszystkie
wymagane kryteria, w tym także te odnośnie
sieci placówek. W pierwszej odsłonie przetargu udział wzięła Poczta Polska, jednak jej
oferta została odrzucona – operator wyznaczony nie spełnił warunków w zakresie wymaganej przez CUW sieci placówek.

„Po raz kolejny udowodniliśmy, że silny
biznesowo i odpowiednio zarządzany niezależny operator pocztowy może zapewnić efektywną obsługę korespondencji
pocztowej dla największych podmiotów
rynkowych, wliczając instytucje rządowe.
WIĘCEJ NA

Liga młodych logistyków
ÔÔŹródło: LML. Foto: LML logo

„Liga Młodych Logistyków” jest autorskim
konkursem Naukowego Koła Logistyki
Dialog działającego przy Katedrze Logistyki
Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. W tym roku akademickim odbędzie się jego IV edycja.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor,
a jego głównym celem jest pogłębianie wiedzy
uczestników i wzrost zainteresowania logistyką
ze względu na współczesny wymagający rynek
pracy. LML jest również ciekawą inicjatywą, która pozwala urozmaicić naukę. Uczniowie mogą
realizować swoje pasje i pogłębiać wiedzę z zakresu logistyki.
Z roku na rok konkurs staje się coraz bardziej popularny. Świadczy o tym rosnąca liczba uczestników w kolejnych edycjach. W 2014
roku udział wzięło aż 134 uczniów z czterech
województw.
Do konkursu można zgłosić trzyosobowe zespoły (po dwa zespoły ze szkoły). W tym roku
konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji,
które odbędą się 8 stycznia 2015 roku oraz finału – 19 marca 2015 roku. Do finału zakwalifikowanych zostanie 8 zespołów z najlepszymi
wynikami.
Eliminacje, przeprowadzane w szkołach, będą
miały formę zadań obliczeniowych, natomiast
w finale drużyny będą rozwiązywać test oraz
case study. Nad poprawnością merytoryczną
zadań będą czuwać pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej (2 komisje jury). W czasie
trwania finału zaproszeni goście zaprezentują
uczestnikom miniwykłady.
W finale uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny będą mogły wziąć
udział w atrakcyjnym wyjeździe studyjnym razem z członkami Naukowego Koła Logistyki
Dialog.
Zgłoszenia do konkursu można przysyłać do
dnia 19.12.2014r na adres: ligamlodychlogistykow@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy oraz
regulamin znajduje się na stronie www.nkl.
ue.katowice.pl. Serdecznie zapraszamy!
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INNOWACJE W MAGAZYNIE 2014

ÔÔ Źródło: Redakcja

Innowacje i innowacyjność to temat „zawsze na czasie” wiele się mówi i pisze o innowacyjności w szeroko rozumianej gospodarce, mniej jest o innowacyjności w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Nie oznacza to, że nic się nie dzieje,
może nie ma tak spektakularnych wydarzeń, o których pisałyby wszystkie media,
jednak w branży gospodarki magazynowej możemy mówić o innowacjach, które
wpływają na jej rozwój. Ukazało się kolejne wydanie „Innowacji w magazynie 2014”,
w którym piszemy o wpływie innowacji na branżę i prezentujemy produkty, które na
takie miano zasługują.
Piszemy o nowym programie operacyjnym,
który nazwano „Inteligentny Rozwój”, z założenia skupiony na działaniach wspierających procesy innowacyjne. Zainteresowanie programem jest bardzo duże, a ilość
wniosków, przerosła oczekiwania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co świadczy
o ogromnych oczekiwaniach potencjalnych beneficjentów. W obecnym rozdaniu
przeznaczonych jest 8,5 mld euro, kwota
niebagatelna, więc jest duże zainteresowanie. O szczegółach tego programu piszemy
wewnątrz publikacji, a na końcowych stronach, są adresy wojewódzkich ośrodków
wspierających działania.
Trzecie wydanie „Innowacji w magazynie” jest dowodem na to, że w gospodarce

magazynowej innowacje są możliwe, co
więcej, z powodzeniem wykorzystuje się
je w codziennej pracy. Na stronach prezentujemy rozwiązania oferowane przez
firmy Amsort – dostarczającej nowoczesne
systemy transportowe, Exide Technologies
– prezentującej nowe baterie trakcyjne,
Georg UTZ – której nowe produkty mają
cechy innowacyjności, czy firma Trelleborg
– prostotę zmieniającą w jakże rewolucyjne na tym rynku rozwiązanie. Innowacje,
których się nie dostrzega, ponieważ są tak
Wersja elektroniczna publikacji Innowablisko, są częścią procesów w gospodarce cje w magazynie 2014 jest dostępna TUTAJ
magazynowej i logistyce wewnętrznej i pomagają w codziennej pracy. To małe cegiełki wielkich rzeczy jakie dzieją się w każdym
magazynie i centrum dystrybucyjnym.
REKLAMA
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POCZTA POLSKA Z WYRÓŻNIENIEM

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Kapituła konkursowa programu badawczego „Operator Logistyczny roku 2014” przyznała dla Poczty Polskiej wyróżnienie specjalne w kategorii dynamiczne wejście na
rynek krajowych przewozów drobnicowych. Poczta Polska została doceniona za rozwój
usługi Przesyłka Paletowa i za ciągłe poszerzanie swojej oferty logistycznej.
– Wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy jest
dowodem na to, że nasza oferta usług
logistycznych zdobyła zaufanie klientów.
– mówi Mariusz Zarzycki, członek zarządu
Poczty Polskiej. – Rozwój logistyki jest tym,
na co dziś stawiamy. Udoskonalamy ofertę,
wspierając biznes naszych klientów. Poczta Polska się zmienia. Dedykuje swój potencjał, zbudowany na potrzeby logistyki
pocztowej, do świadczenia nowych usług.

Cieszymy się że klienci i rynek to doceniają.
- dodaje Mariusz Zarzycki.
Ranking „Operator Logistyczny” organizowany przez Wydawnictwo Eurologistics
oraz Data Group Consulting dostarcza
uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów, usług logistycznych oraz
poziomu ich świadczenia. Na podstawie
wyników badania powstaje lista firm, które
cieszą się największym zaufaniem klientów.

UPS przejmuje Poltraf

Firma Poltraf, z siedzibą w Błoniu, koło Warszawy od 9 lat oferuje swoim klientom najwyższej
klasy rozwiązania logistyczne dla branży medycznej. Firma znana jest z rozwiązań transportu i magazynowania produktów wrażliwych na
temperaturę, takich, które są wymagane przez
klientów z branży medycznej i obszaru biologii w maksymalizacji wydajności łańcucha dostaw, spełnianiu wymogów regulacyjnych i dostarczaniu produktów w sposób niezawodny
i bezpieczny. Klienci Poltraf, to jedne z najlepiej
znanych marek z branży medycznej na świecie.
„Przejęcie to oznacza zwiększenie zdolności
w ramach naszej globalnej sieci medycznej”,
powiedziała Cindy Miller, prezes UPS Europe.

ÔÔŹródło: UPS

Spółka UPS® ogłosiła, że zgodziła się na warunki
przejęcia zlokalizowanej w Polsce firmy zajmującej się logistyką dla sektora medycznego Poltraf
Sp. z o.o., od funduszu inwestycyjnego ORTIE
SA. Transakcja dodatkowo wzmocni pozycję
UPS oraz sieć firmy w Europie, umożliwiając
świadczenie kompleksowych usług logistycznych dla klientów, a także usprawniając dostawy
produktów na szybko rozwijających się rynkach
w obszarze opieki zdrowotnej, w Europie Środkowo-Wschodniej.
UPS spodziewa się, że finalizacja transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2015 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Warunki transakcji nie zostały ujawnione.

WIĘCEJ NA

Hello PR dla Stacji z Paczką
ÔÔŹródło: Hello PR. Foto: Hello PR

„Stacja z Paczką” – całodobowa usługa nadawania i odbierania przesyłek w już ponad 860
punktach Stacji Paliw sieci ORLEN, realizowana
przez firmę Dazumi wraz z partnerami – to nowy
projekt w portfolio Hello PR.
Od grudnia 2014 roku agencja Hello PR odpowiedzialna jest m.in. za doradztwo komunikacyjne i wizerunkowe „Stacji z Paczką” oraz
całościową realizację działań PR, w tym: relacje
z mediami, komunikację w obszarze korporacyjnym i produktowym oraz pozycjonowanie
eksperckie. Do zadań Hello PR należy również
wsparcie kampanii marketingowych realizowanych na rzecz „Stacji z Paczką” przez agencję
interaktywną The Digitals.
Agencja została wybrana w drodze rekomendacji. Z ramienia Hello PR projekt koordynują:
Urszula Głowicka, która przez niemal 7 lat odpowiedzialna była m.in. za obsługę PR Grupy Integer.pl, w tym spółki InPost i Paczkomatów oraz
Katarzyna Kielar, założycielka agencji Hello PR.
Stacja z Paczką dostarcza przesyłki w oparciu
o 3 modele obsługi kurierskiej. Pozwala na nadawanie przesyłek z dowolnych punktów w Polsce,
w tym z magazynów e-sklepów, z odbiorem na
stacji sieci ORLEN oraz umożliwia firmom i osobom fizycznym wysyłanie paczek ze stacji ORLEN
na dowolny adres w kraju lub za granicą. Zapewnia również standardową obsługę kurierską
przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP. Marka należy
do Dazumi sp. z o.o. – operatora pocztowego
świadczącego usługi technologiczne i logistyczne we współpracy z firmami przewozowymi.

KSIĄŻKA DLA PRAKTYKÓW BIZNESU

ÔÔ Źródło: Multi Communications. Foto: Multi Communications

W globalnej gospodarce wartościowy produkt już nie wystarczy, by zapewnić sobie
przewagę konkurencyjną. Decydujące znaczenie może mieć efektywność łańcuchów
dostaw. Jak ją zmierzyć? Jakie są najlepsze praktyki liderów światowego biznesu?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w książce dr Rafała Tarasewicza
pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?”.
Rafał Tarasewicz jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracę naukowo-badawczą
w Szkole Głównej Handlowej łączy z praktyką – od wielu lat związany jest z branżą TSL, obecnie pełni funkcję Dyrektora
ds. Efektywności Biznesu w DB Schenker
Logistics. Dzięki temu w swoich publikacjach łączy zagadnienia teoretyczne
z praktyką pomiaru efektywności łańcuchów dostaw.
W swojej książce dr Tarasewicz prezentuje klasyczne i nowatorskie metody
pomiaru (m.in. wykorzystywane przez liderów światowego biznesu), proponuje
także autorskie podejście do systemu po-

miaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Omawia ponadto wyniki badań, obrazujące podejście do pomiaru w polskich
realiach.
– Książka jest skierowana w dużej mierze do praktyków biznesu. Zarządzający
przedsiębiorstwami znajdą w niej wiele
informacji, które pozwolą ich firmom na
rozwój i stworzenie przewagi konkurencyjnej – mówi dr Tarasewicz. – Taką przewagę mogą osiągnąć dzięki zwiększaniu
efektywności łańcuchów dostaw. Właśnie
łańcuchy dostaw mają kluczowe znaczenie cze firmy, rywalizują ze sobą na globalnych
dla sukcesu dzisiejszych organizacji – bo rynkach – przekonuje autor.
WIĘCEJ NA
obecnie to całe łańcuchy, a nie pojedyn-
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Nowe opłaty dozorowe
ÔÔŹródło: MG, UDT. Foto: Log4.pl

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 roku, zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Więcej zapłacimy
za czynności i opłaty dozorowe, używanego
sprzętu w magazynach i centrach logistycznych.

Urząd Dozoru Technicznego informuje, że
w grudniu 2014 r. nie będą pobierane dodatkowe opłaty za czynności jednostek dozoru
technicznego, które zostaną wykonane po dniu
wejściu w życie ww. rozporządzenia, a za które
w 2014 r., pobrano opłatę roczną na podstawie
poprzedniego rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
27 listopada 2014 r. zmieniające…

NOWE CENTRUM W SIECI
JERONIMO MARTINS POLSKA

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska. Foto: Jeronimo Martins Polska

10 grudnia 2014 r. otwarto 15. centrum dystrybucyjne sieci sklepów Biedronka. Nowy
obiekt zlokalizowany w Pruszkowie będzie zaopatrywał docelowo około 120 sklepów
Biedronka w województwie mazowieckim. W centrum zatrudnionych zostało ponad
280 osób.
Budowa nowego centrum dystrybucyjne- centrum dystrybucyjne opuszczać będzie
go w Pruszkowie rozpoczęła się w kwietniu każdego dnia ok. 200 pojazdów z dostawa2014 r. i trwała ponad 8 miesięcy. Koszt in- mi do sklepów.
westycji wyniósł ok. 60 milionów złotych.
WIĘCEJ NA
Jest to już trzecie – po Gdańsku i Modlnicy koło Krakowa – centrum dystrybucyjne
sieci Biedronka dedykowane do obsługi
aglomeracji miejskiej.
W nowym centrum zatrudnienie znalazło ponad 280 pracowników. Dodatkowo, centrum wygeneruje także około
260 miejsc pracy dla osób zatrudnionych
pośrednio u podwykonawców, takich
jak m.in.: firmy sprzątające, cateringowe,
ochroniarskie i logistyczne. Ze względu na
miejski charakter centrum dostawy realizować będzie zróżnicowana, dostosowana do
obsługi aglomeracji miejskiej, flota złożona z 28 nowoczesnych samochodów dostawczych i 33 naczep. Zgodnie z planem

WIĘCEJ NA
REKLAMA

RUSZA PIERWSZA
USŁUGA
E-GOVERNMENT

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Pilotażowy program potwierdzenia Profilu Zaufanego uruchomiła dziś Poczta
Polska w pięciu warszawskich placówkach. Profil Zaufany to bezpłatna forma
uwierzytelnienia obywateli w systemach
e-administracji.
Po zakończeniu pilotażu projekt może
zostać rozszerzony o kilkaset placówek w całym kraju. To
pierwszy krok Poczty Polskiej związany
z ułatwianiem obywatelom dostępu do
usług e-administracji państwowej.
Profil Zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki niemu
można np. założyć firmę przez internet czy
elektronicznie sprawdzić i opłacić składki
ZUS. Konto na platformie zakładamy samodzielnie, online składamy również wniosek
o założenie Profilu Zaufanego - zestawu danych, które identyfikują obywatela.
Tę operację trzeba jednorazowo potwierdzić fizycznie odwiedzając placówkę
urzędu, który takich potwierdzeń dokonuje, np. urzędu skarbowego czy ZUS, teraz
także placówki Poczty Polskiej.
WIĘCEJ NA

TNT w pigułce
ÔÔŹródło: TNT

TNT wprowadza połączenia lotnicze między Wenecją a centrum przeładunkowym w belgijskim
Liege. Pięć razy w tygodniu będą je realizować
samoloty Boeing 737-400. Eksporterzy i importerzy, posiadający kontrahentów w północno-wschodnich Włoszech, mają możliwość późnego załadunku towaru i gwarancję dostawy
następnego dnia.
TNT zdobyło nagrodę w prestiżowym programie Automotive Supply Chain Global Awards
2014. Firmę, która od 25 lat świadczy usługi dla
sektora motoryzacyjnego, uznano za najlepszego na świecie specjalistę w zakresie logistyki
części zamiennych. TNT dostarcza komponenty
bezpośrednio z centralnych magazynów producentów do dealerów, co pozwala ograniczyć
konieczność (i koszty) ich magazynowania. Organizatorem programu jest kwartalnik Automotive Supply Chain.
TNT zostało również najlepszą firmą kurierską w programie „Operator Logistyczny Roku”
w Polsce. Firma, jako jedyny uczestnik tego
programu, po raz dziesiąty stanęła na podium.
Organizatorem programu, w którym analizowane są opinie klientów firm transportowych, jest
magazyn Eurologistics i instytucja badawcza
Data Group Consulting.
TNT - zarządzające największą flotą ciężarówek hybrydowych w Australii - nabywa kolejne
24 pojazdy Hino 300 Series Hybrid. W najbliższych miesiącach flota wzrośnie do 54 pojazdów. Nowe modele zastąpią te z silnikiem
diesla. Inwestycja pozwoli zmniejszyć tzw. ślad
węglowy firmy.

NAJLEPSZA FIRMA
LOGISTYCZNA
W E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: arvato Polska

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych
- jeden z największych dostawców usług
dla branży e-commerce, zostało wyróżnione w programie badawczym satysfakcji klientów „Lider Logistyki, Operator
Logistyczny Roku 2014”. Firma została
laureatem nagrody dla najlepszej spółki
logistycznej w segmencie e-commerce.
Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali
Logistyki, Transportu i Produkcji 11 grudnia
2014, w Hotelu Sofitel Victoria Warsaw.
Badanie satysfakcji klientów „Operator
Logistyczny Roku” dostarcza obiektywnych
danych w obszarze jakości usług logistycznych. To jedyny w Polsce projekt badawczy
typu customer satisfaction dla sektora TSL,
którego celem jest wyłonienie najlepszych,
w opinii klientów, firm na polskim rynku
usług logistycznych. Badanie realizowane
jest przez Agencję Badawczą Data Group
Consulting oraz Wydawnictwo Eurologistics. Nagrody Lider Logistyki w programie
badawczym Operator Logistyczny Roku
2014 zostały przyznane w czterech kategoriach: e-commerce, kompleksowa obsługa,
lojalność klientów i jakość obsługi.
WIĘCEJ NA

DHL EXPRESS (POLAND) WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland). Foto: DHL Express (Poland)

Co łączy architekta, producenta jajek, wytwórcę biżuterii i właściciela e-butiku sukien ślubnych? Oczywiście: biznes bez granic.
Dla tych wszystkich przedstawicieli jakże różnych od siebie profesji, wspólnym mianownikiem jest chęć odniesienia sukcesu
biznesowego poza granicami kraju. I jak się okazuje wiele firm z sukcesem realizuje już politykę ekspansyjną bądź zamierza
podjąć ją w najbliższym czasie.
DHL Express (Poland), wiodący dostawca
i ekspert w dziedzinie międzynarodowych
usług logistycznych, po raz kolejny wsparł
przedsiębiorczość ekspansyjną, tym razem
partnerując spotkaniom z przedstawicielami małych i średnich firm pt.: „Biznes bez
granic”, które odbyły się w okresie wrzesień
– listopad w ramach programu THINTANK
„Globalna Firma”. Partnerstwo DHL Express
(Poland) w tegorocznym projekcie jest kontynuacją przedsięwzięcia o charakterze konsultacyjno-doradczym dla MŚP zapoczątkowanego w ubiegłym roku.
WIĘCEJ NA
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CZOŁÓWKI W LISTOPADOWYM TOP 4
WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ÔÔ Źródło: Redakcja

To, co wydarzyło się w listopadzie, przypomina okres przed kryzysem, kiedy ostatnie dwa miesiące roku były dla zakupów inwestycyjnych „złotym okresem”. Z danych wynika, że tak właśnie jest, gdyż wyniki wejść w oferty w listopadzie dają podstawę do
wyciągania takich właśnie wniosków. W listopadzie w oferty wózków widłowych kliknięto 11 073 razy, nominalnie o 2850 wejść
więcej (35%), w grupach rodzajowych w trzech na cztery grupy, notowane są również spektakularne wzrosty.
Dane pokazują, że w listopadzie zapanowało niezwykłe ożywienie, a informacje
z rynku potwierdzają ten stan zainteresowania ofertami. Dane gospodarcze podawane przez ośrodki badawcze są bardzo
optymistyczne, listopadowy wskaźnik PMI
przekroczył 50pkt. co jest bardzo dobrym
prognostykiem. Jeżeli te optymistyczne
dane, znajdują potwierdzenie w danych na
naszym portalu, to oznacza, że portal jest
coraz bliżej swojego miejsca w biznesie.
W listopadzie, największy nominalnie
wzrost zanotowały czołowe wózki widłowe,
o 1608 wejść więcej (36%) niż w październiku. Druga pod względem wielkości grupa
rodzajowa wózki magazynowe zanotowały
o 736 wejść więcej (29%) niż w poprzednim miesiącu, a oferty wózków typu Reach
truck, o 469 wejść więcej (aż 62% wzrost).
W oferty grupy rodzajowej określonej jako
pozostałe, skupiająca pod tym hasłem wóz-

ki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, kliknięć, o 27 wejść mniej (-7%) niż w pow sumie kliknięto 64 razy więcej(45%) niż przednim miesiącu.
w październiku. Wózki systemowe – jako jeWIĘCEJ NA
dyna grupa rodzajowa, zanotowała spadek
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W LISTOPADZIE NA TOP 4 REGAŁÓW

Większość internautów
odwiedza Allegro

Listopad okazuje się być rekordowym miesiącem, pod względem ilości wejść we
wszystkie oferty na portalu log4.pl, a oferty regałów zanotowały 2 899 kliknięć, to
trzeci wynik w tym roku. Regały to niezmiennie podstawowe wyposażenie magazynu,
wejścia w tą grupę produktową stanowią 13% wszystkich wejść w oferty portalu.

ÔÔŹródło: Gemius. Foto: Gemius

ÔÔ Źródło: Redakcja

Statystyki pokazują, że internauci szukają
regałów, które zapewnią im optymalne wykorzystanie powierzchni, a nade wszystko,
będą idealnie pasować do składowanego
towaru. Regały paletowe w listopadzie notują jedno procentowy wzrost , w nominale
638 kliknięć wobec 629 kliknięć w październiku. Oferty tej grupy rodzajowej, mają 22%
udział wejść w grupie ofertowej regałów,
co oznacza, że co czwarte wejście jest wejściem w oferty regałów paletowych. Lider
listopadowego Top 4 regałów, to, jakże by
inaczej, oferta z grupy regałów paletowych.
Oferty regałów półkowych, zanotowały 1% spadek wejść , w stosunku do października, nominalnie to tylko 4 kliknięcia

mniej. Oprócz regałów wspornikowych,
które zanotowały 5% spadek, w nominale
17 kliknięć mniej, druga i jedyna grupa rodzajowa, notująca spadek, pozostałe dane
wskazują spore wzrosty. Oferty regałów
wjezdnych notują 20% wzrost(58 kliknięć
więcej), linia trendu tej grupy rodzajowej
wykazuje stały wzrost, z małymi wahaniami. Oferty regałów automatycznych 33
wejścia więcej(19% wzrost). Oferty regałów
windowych 11 wejść więcej(12% wzrost),
karuzelowych 10 wejść więcej (8% wzrost),
oferty regałów ruchomych 15 wejść więcej(14%wzrost), czy oferty regałów grawitacyjnych 24 wejścia więcej(16% wzrost).
WIĘCEJ NA

Na Allegro.pl zagląda więcej niż co drugi internauta. Coraz częściej za pomocą tabletów
i smartfonów. Na przeglądanie ofert na tej stronie internauci przeznaczają miesięcznie półtorej godziny mniej niż trzy lata temu – wynika
z analizy przeprowadzonej przez firmę Gemius.
Już wkrótce, bo 13 grudnia 2014 roku Allegro będzie celebrować swoje 15-lecie. Serwis
ten od 10 lat jest na pierwszym miejscu wśród
stron WWW o tematyce e-commerce w badaniu
Megapanel PBI/Gemius. Allegro.pl zajmuje też
piątą pozycję pod względem liczby odwiedzających w ogólnym rankingu stron internetowych
(za Google, Facebook.com, Youtube.com oraz
Onet.pl). Jakim zainteresowaniem ten serwis
aukcyjny cieszył się w przeszłości? Kto go odwiedzał kiedyś, a kto teraz? Jak długo przeglądają go internauci? Na te pytania postanowił
odpowiedzieć Gemius. Przeanalizowane dane
pochodzą z lat 2005–2014.
NA ALLEGRO ZAGLĄDA PONAD POŁOWA
INTERNAUTÓW
Analiza danych z 2014 roku pokazuje, że Allegro.pl odwiedza prawie sześciu na dziesięciu
internautów (57 proc.). Z kolei w 2005 roku serwis ten cieszył się zainteresowaniem mniej niż
połowy użytkowników sieci (46 proc.).
Analiza pokazuje, że w ciągu miesiąca użytkownik strony Allegro.pl spędza na niej średnio
2 godziny i 58 minut. Z kolei trzy lata temu użytkownicy tej strony WWW gościli na niej dłużej
– średnio 4 godziny i 23 minuty.
WIĘCEJ NA

Top 4 opon – listopad ze
znacznym wzrostem
ÔÔŹródło: Redakcja

Listopad notuje w ofertach opon do wózków
widłowych znaczące odbicie, w opublikowane
oferty opon do wózków widłowych kliknięto
1775 razy, nominalnie o 391 wejść więcej(28%
wzrost) niż w poprzednim miesiącu.
Wszystkie grupy rodzajowe notują wzrosty,
największy nominalny wzrost wejść mają oferty opon superelastycznych, które zanotowały
o 205 więcej( 29% wzrost). Oferty opon pneumatycznych mają 20%, a opaski amortyzujące
aż 42% wzrost wejść w stosunku do października. W listopadzie kliknięto we wszystkie oferty
na portalu 23 157 razy, udział kliknięć w oferty
opon do wózków widłowych wynosi 8%, jest
to taki samo poziom, jak w pozostałych miesiącach. Listopad to miesiąc, w którym oferty
opon do wózków widłowych notują wyraźne
odbicie.
WIĘCEJ NA
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Grupa DSV podsumowuje
kończący się rok

Top 4 baterii w listopadzie
– znaczący wzrost

ÔÔŹródło: Grupa DSV

ÔÔŹródło: Redakcja

Rok 2014 był dla Grupy DSV czasem pełnym
nowych wyzwań i dynamicznego rozwoju.
Kluczowe wydarzenia w dywizjach Grupy podsumowuje czterech prezesów DSV.
PIOTR W. KRAWIECKI,
PREZES ZARZĄDU DSV ROAD
To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało
się utrzymać trend wzrostowy we wszystkich
obszarach działalności biznesowej, a wartość
akcji DSV na giełdzie w Kopenhadze poszybowała do rekordowego poziomu 190 DKK/szt.
Pomimo niezadowalającego poziomu ożywienia na europejskim rynku transportowym i nieustępującej, zażartej konkurencji osiągnęliśmy
znaczący przyrost nowego biznesu. Zawdzięczamy to w głównej mierze konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu opartej na dobrej
kompilacji jakości usług z kosztami i cenami,
elastyczności w podejściu do potrzeb klientów
oraz wysokiej sprawności organizacyjnej.
W nadchodzącym roku będziemy nadal koncentrować się na optymalizacji procesów, zwiększaniu produktywności, jak również na wzmacnianiu naszej przewagi konkurencyjnej…

W listopadzie oferty baterii trakcyjnych do wózków widłowych, po spadkowym okresie notują znaczący wzrost wejść(31%) w odniesieniu
do poprzedniego miesiąca, zanotowano 2497
kliknięcia, nominalnie 592 więcej niż w październiku. We wszystkich grupach rodzajowych
znaczące wzrosty, największy odnotowały akcesoria(43%) nominalnie 93 kliknięcia, następnie
baterie żelowe (33%), nominalnie 103 kliknięcia,
oferty AGM(31% wzrost) 121 wejść więcej i baterie kwasowe (28% wzrost), aż 275 wejść więcej.
Udział wejść w oferty baterii trakcyjnych, liczony względem wszystkich 23 157 wejść w oferty
publikowane na portalu w listopadzie wyniósł

11% i się ni zmienił.
Rynek baterii trakcyjny jest ściśle związany
z rynkiem wózków widłowych, wejścia w oferty
wózków z napędem elektrycznym, widoczne
jest to również w statystykach ofert baterii.
W październiku udział ofert wózków z napędem elektrycznym wynosiło 69% we wszystkich
wejściach w oferty wózków widłowych, w listopadzie wyniósł 70% przy znacznym wzroście
o 35% wszystkich wejść. Analiza analogicznego
okresu w odniesieniu do baterii trakcyjnych, pokazuje też znaczące wzrosty, wszystkich wejść
o 31 % w stosunku do października. Znacząco
też wzrosły wejścia w oferty baterii kwasowych,
najczęściej używanych obecnie baterii na rynku.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

OBOWIĄZKOWE URZĄDZENIA
DO POBORU E-MYTA

ÔÔ Źródło: PR Solski. Foto: Toll Tag

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów od 1 stycznia
2015 r. zmienia się system poboru opłat za korzystanie z norweskich dróg przez samochody użytkowe o masie powyżej
3,5 tony. Należy w nich obowiązkowo zainstalować nadajniki
do automatycznego poboru myta. W razie niedopełnienia tego
obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1000 euro. Zmiana dotyczy wszystkich przewoźników obsługujących trasy do w Norwegii, zarówno największe firmy z sektora TSL, jak i niezależnych
kierowców.
Do poboru myta na norweskich drogach wykorzystuje się specjalne urządzenia elektroniczne. Od 1 stycznia 2015 r. ich wykorzystanie staje się obowiązkowe dla wszystkich pojazdów dostawczych
używanych do transportu komercyjnego, cięższych niż 3,5 tony.
Pozwoli to na bardziej efektywne pobieranie opłat drogowych
od norweskich i zagranicznych firm, jak również od niezależnych
kierowców.
Powyższe rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty operacyjne i administracyjne ponoszone przez instytucje zajmujące się poborem
opłat. Pozyskane w ten sposób fundusze będą mogły być przeznaczone na projekty budowy dobrej jakości i bezpiecznych dróg.
Nowe rozporządzenie zapewnia także równe traktowanie firmom
transportowym z Norwegii i tym zza granicy.
Przestrzeganie nowych przepisów będzie rygorystycznie kontrolowane przez norweską policję, tamtejsze służby celne oraz
Zarządu Dróg Publicznych w Norwegii. Wysokość nałożonej po
raz pierwszy grzywny będzie wynosić 8 000 NOK (prawie 1000
EUR). Jej wartość wzrośnie do 12 000 NOK (1400 EUR), jeśli nie
zostanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni. W przypadku
powtórzenia się wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość kary
zwiększy się do 16.000 NOK (1.900 EUR).
Przewoźnikom obsługującym trasy do Norwegii tamtejsze władze zalecają zamówić elektroniczny znacznik za pośrednictwem
strony internetowej www.autopass.no (w przypadku obowiązkowego urządzenia) lub strony www.easygo.com. Aby uniknąć
kary, firmy będą musiały podpisać umowę z jednym z operatorów
systemu opłat drogowych, a w pojazdach zainstalować nadajnik na wewnętrznej stronie przedniej szyby. Do końca tego roku
podpisanie dokumentów i odebranie urządzenia będzie możliwe
także bezpośrednio na granicy Norwegii, a więcej informacji na
ten temat można uzyskać pod numerem telefonu +47 210 31 764
lub adresem www.fjellinjen.no/chat.

LIDER NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII 2014

ÔÔ Źródło: Integer.pl. Foto: Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel sieci rewolucyjnych Paczkomatów
InPost – zwyciężyła w dziesiątej jubileuszowej edycji „Konkursu Lider Nowoczesnych Technologii 2014” organizowanego
przez Instytut Nowych Technologii. Spółka została doceniona
za efektywne wdrażanie i praktyczne stosowanie innowacyjnych rozwiązań na terenie województwa łódzkiego. Uroczysta
Gala i wręczenie symbolicznych statuetek odbyło się 3 grudnia
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
W konkursie „Lider Nowoczesnych Technologii 2014” wzięły udział
firmy, które z powodzeniem wprowadzają nowoczesne technologie, a tym samym ulatwiają codzienne życie konsumentów
i usprawniają działania przedsiębiorców.
Kapituła konkursowa oceniała zgłoszone projekty według czterech podstawowych kryteriów: jakości i nowoczesności produktów, innowacyjności technoligcznej, innowacyjności w zarządzaniu oraz poziomu inwestycji, w szczególności tych, które wpływają
na tworzenie miejsc pracy.
Jury konkursu nagrodziło Grupę Integer.pl, która systematycznie opracowuje i wprowadza nowoczesne rozwiązania, zwiększające komfort i dostępność do usług pocztowo-kurierskich w Polsce
i na świecie. Dzięki ekspansji swoich Paczkomatów InPost – automatycznych terminali umożliwiających samodzielne nadawanie
i odbieranie przesyłek w trybie 24/7 – firma zrewolucjonizowała
dostawy towarów w branży e-commerce, który należy obecnie
do najszybciej rozwijających się sektorów handlu detalicznego.
„Tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii tylko utwierdza mnie
w przekonaniu, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które
poprawiają życie konsumentów i detalistów, to słuszny kierunek
rozwoju Grupy Integer.pl. Zamierzamy kontynuować tę strategię
i wprowadzać kolejne rewolucyjne usługi oparte na automatyzacji.
Sukces Paczkomatów InPost w 22 krajach doskonale pokazuje,
jakie są oczekiwania Klientów i to niezależnie, z którego regionu
świata pochodzą. Będziemy intensyfikować ekspansję terminali zarówno w Europie, jak i w Azji oraz Ameryce Północnej.
WIĘCEJ NA
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EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZESYŁKAMI
W SZCZYCIE SEZONU

ÔÔ Źródło: Alfa Projekt

Dwa ostanie miesiące roku to intensywny czas dla rynku e-commerce oraz firm logistycznych. Wzmożona aktywność e-konsumentów w okresie przedświątecznym to nie lada wyzwanie dla sklepów internetowych oraz kurierów. W związku z tym Alfa
Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych – wdrożyła nowatorski system IT
optymalizujący zarządzaniem przesyłkami w szczycie sezonu. Teraz odbiorca – za pomocą usługi Mobilnego Asystenta – może
bezpośrednio u firmy kurierskiej zmienić sposób dostarczenia korespondencji. Oznacza to, że jeśli na etapie dokonania zakupu
towaru klient wybrał dostawę kurierską to – dzięki Mobilnemu Asystentowi – może zmienić formę realizacji przesyłki i samodzielnie odebrać ją w stacjonarnym punkcie obsługi.
Zapewne każdy z nas przynajmniej raz doświadczył sytuacji, w której nie mógł znaleźć dogodnego terminu odbioru przesyłki
od kuriera. W związku z tym zmuszony był
na nowo ustalać z nim miejsce czy czas
jego wizyty. W niewielkiej skali problemy
ze skutecznym doręczeniem nie stanowią
wyzwania dla logistyków, jednak w okresie
poprzedzającym Boże Narodzenie – kiedy liczba przesyłek rośnie w lawinowym
tempie – taka sytuacja może oznaczać nie
tylko paraliż, ale również znaczący wzrost
kosztów dla firm kurierskich. W końcu niezrealizowaną przesyłkę trzeba dostarczać
ponownie, aż do skutku.
„Jak wskazują dane eCustomerService
Index aż 53% Brytyjczyków najchętniej
dokonuje zakupów świątecznych w środę poprzedzającą Boże Narodzenie. Ma
to swoje przełożenie na wzmożony ruch
w e-sklepach i tym samym na sprawność
dostaw kurierskich. W Polsce również
przedświąteczny boom zakupowy zmusza

podmioty z zaplecza sektora e-handlu do
intensywnego działania. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu opracowaliśmy
w Alfa Projekt nowatorski moduł, który
pozwala przesunąć część przesyłek od
kuriera do stacjonarnych punktów obsługi klienta. Jeżeli konsument będzie chciał
odebrać – w dogodnym dla niego terminie
lub miejscu – paczkę w jednej z placówek
doręczyciela, to za sprawą Mobilnego Asystenta – systemu zarządzania przesyłkami
– będzie miał taką możliwość, i to nawet
jeśli na etapie zamówienia w sklepie internetowym wskazał już inną formę dostawy.
To bardzo wygodne rozwiązanie zarówno
dla operatora logistycznego, jak i finalnego odbiorcy. Nie każdy e-konsument wie,
gdzie będzie się znajdował w momencie
wizyty kuriera. W związku z tym będzie
miał możliwość przekierowania swojej
paczki do stacjonarnej placówki lub maszyny typu click&collect. Nasza usługa
to również oszczędność dla firm kurier-

skich, bo samodzielny odbiór przesyłki
przez klienta jest po prostu tańszy. Warto
jeszcze wspomnieć o badaniu przeprowadzonym przez Postcode Anywhere, które
wskazuje, że rozwiązania typu click&collect cieszą się ogromną popularnością – aż
95% brytyjskich e-konsumentów planuje
skorzystać z takiego sposobu odbioru
zamówionego przed świętami towaru ”
– powiedział Jacek Zacharewicz, prezes
Alfa Projekt.
Wygoda i zadowolenie klienta to podstawowa zaleta takiego rozwiązania. Pozwala ono mimo wszystko także na sprawne i zautomatyzowane zarządzanie dużą
liczbą przesyłek, zwiększenie skuteczność
doręczeń, optymalizację pracy kurierów
oraz wygenerowanie oszczędności dla
firmy logistycznej. Jednak – co najważniejsze – gwarantuje każdemu konsumentowi, że jego korespondencja dojdzie na
czas, i to nawet w okresie największego
szczytu.
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JAPOŃSKA KULTURA ZARZĄDZANIA

ÔÔ Anna Wanat

Japoński system zarządzania został rozpowszechniony w całej Europie w postaci
kultury Kaizen i lean management. Z tej filozofii korzysta obecnie coraz więcej firm,
optymalizując i usprawniając swoją działalność. Co kryje się w japońskim zarządzaniu,
że inne kraje również chcą ten system wdrażać?
Japońskie zarządzanie to nie tylko zarządzanie samo w sobie, ale cała kultura biznesowa. To, co jest w niej najważniejsze, to:
• Bliskie długookresowe relacje między firmami, poczucie wzajemnych zobowiązań
• Odpowiedzialność pracowników za firmę, udział w procesach decyzyjnych
• Zaangażowanie i identyfikacja pracowników z firmą i jej misją
• Połączenie promocji oraz wynagrodzenia ze stażem pracy w firmie oraz starszeństwem.
• Szczególna rola dystansu, przejawiająca
się w hierarchii organizacyjnej i w budowaniu barier dla dzielenia się wiedzą
• Wspólne spędzanie czasu po pracy
• Relacje międzyludzkie
• Komunikacja polegająca w szczególności na powściągliwości, zachowywaniu
dystansu
• Przykładanie dużej wagi do kontekstu,
doświadczenia i intuicji
Wszystko to składa się na całokształt zarządzania i przejawia się w osiąganiu sukcesu przez japońskie firmy.

w podejmowaniu ważnych dla firmy decyzji,
czują się z nią bardziej związani i bardziej
odpowiedzialni za osiągane wyniki.
„SOCJALIZACJA” PO PRACY
To kolejny element japońskiej kultury biznesowej, od którego co prawda zaczyna
się obecnie nieco odchodzić, aczkolwiek
dobrze oddaje jej specyfikę. Przez wiele
lat był to główny sposób na dzielenie się
wiedzą i dyskutowanie o problemach, co
oddaje podejście relacji międzyludzkich.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
Niezwykle ważna kwestia, ponieważ buduje porozumienie między współpracownikami. Podstawą dobrej współpracy jest
dobra komunikacja, a taką może być trudniej wypracować, jeśli relacje ograniczają
się jedynie do spraw czysto zawodowych.
Japończycy chętniej dzielą się wiedzą i prowadzą negocjacje z osobami, z którymi coś
ich łączy. W europejskich firmach również
może mieć to korzystny wpływ na współpracę, ponieważ wiadomym jest, że im
lepsze relacje międzyludzkie z partnerem
Z CZEGO KORZYSTAJĄ EUROPEJCZYCY? biznesowym, tym korzystniej przekłada się
Nie wszystkie elementy biznesowej kultu- to na pracę zawodową.
ry Japończyków są możliwe do zaimplementowania w warunkach europejskich, KULTURA OPARTA NA DOŚWIADCZENIU
chociaż większość z powodzeniem wspiera W przeciwieństwie do większości Europejrozwój tutejszych firm. Te, które z powo- czyków, Japończycy stawiają na doświaddzeniem można wprowadzać na europej- czenie, intuicję i kontekst, a niekoniecznie
skim rynku, przedstawione zostaną w dal- na same fakty i racjonalność. Wagi wiedzy
szej części artykułu.
teoretycznej i racjonalnego myślenia nie
można pomijać, jednakże sama wiedza bez
KEIRETSU
przełożenia na doświadczenie nie daje pełSieci firmowe, czyli keiretsu, bazują na ni możliwości. Doświadczalne uczenie się
bardzo bliskich i długoletnich relacjach jest bardzo ważne i daje możliwość nabymiędzy firmami, podwykonawcami, ban- cia szerszych umiejętności, oraz osiąganie
kami i innymi instytucjami, które to relacje większych sukcesów.
umożliwiają lepszą wymianę wiedzy i informacji między przedsiębiorstwami. Jest to JAPOŃSKI STYL ZARZĄDZANIA
o tyle ważne, że im dłuższe i bliższe relacje To, co można zauważyć już na podstawie
między podmiotami, tym lepiej wypraco- powyższych rozważań, to to, że japoński
wany model współpracy.
styl zarządzania jest silnie zorientowany
na relacje międzyludzkie. Ważna jest tutaj
PARTYCYPACJA PRACOWNICZA
ogólnodostępność wiedzy, nie ograniczoZnaczący wpływ na wyniki osiągane w orga- nej jedynie dla kadry zarządzającej, ale donizacji ma zaangażowanie jej pracowników, stępnej także dla pracowników niższego
jak również ich identyfikacja z firmą oraz jej szczebla. To również wpływa korzystnie na
misją. Taka aktywność przejawia się poprzez zaangażowanie pracowników, którzy mawspółudział w podejmowaniu decyzji (ini- jąc większą wiedzę na temat firmy, mogą
cjatywa oddolna). W ten sposób pracow- poczuć z nią większy związek i bardziej się
nicy, którzy mają świadomość partycypacji zaangażować w jej działania.
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NOWE PRODUKTY
HONEYWELL

ÔÔ Źródło: Honeywell. Foto: Thor CV31

W odpowiedzi na potrzeby rynku, operatorzy centrów dystrybucji patrzą
w przyszłość, chcąc utrzymać swoją
konkurencyjność w 2015 roku a także
w nadchodzących latach. W związku
z tym, firma Honeywell zaprezentowała dwa innowacyjne produkty: Dolphin
70e Black - wszechstronne urządzenie
w nowej wersji przeznaczonej do noszenia na przedramieniu i zaprojektowane
dla zwiększenia wydajności, produktywności i dokładności podczas pracy w magazynach oraz komputer CV31 Thor do
montażu w pojazdach magazynowych,
łączący najnowsze technologie informatyczne i kompaktową obudowę.
„Operatorzy centrów dystrybucji poszukują rozwiązań najbardziej elastycznych,
oferujących możliwości rozbudowy pod
względem stosowania różnych aplikacji oraz odpowiadających na wyzwania
przyszłości” – mówi Bruce Stubbs, Dyrektor Działu Marketingu Przemysłowego
w firmie Honeywell Scanning & Mobility.
„Dzięki innowacyjnym technologiom, jak
urządzenia typu „hands-free” oraz kompaktowe komputery do montażu w pojazdach
magazynowych, Honeywell może dostarczać klientom rozwiązania – zarówno małym i średnim firmom, jak i dużym korporacjom na całym świecie, które podnoszą
ich konkurencyjność w obecnej i przyszłej
działalności”.
WIĘCEJ NA
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SATO GOTOWE
NA DYREKTYWĘ
1169/2011

LEAN MANAGEMENT, CZYLI
LOGICZNE MYŚLENIE

ÔÔ Anna Wanat. Na podstawie: www.lean-management.pl. Foto: Log4.pl

Lean management, czyli szczupłe zarządzanie, to filozofia zaczerpnięta z japońskiej
kultury zarządzania. W skrócie chodzi w niej o to, aby maksymalnie wykorzystać doFirma SATO, wiodący producent drukarek stępne zasoby. Stosuje się do tego specjalne narzędzia, które wspierają jak najlepsze
kodów kreskowych i systemów znakowa- zoptymalizowanie procesów w firmie, oraz przyczyniają się do zwiększenia zysków
nia, opracowała rozwiązania, które produ- i zminimalizowania kosztów.
kują etykiety z wyraźnie nadrukowanymi
informacjami o żywności i napojach. Ta- Niejeden byłby zdziwiony, ile zasobów wpływ na powodzenie całości.
kie rozwiązania zapewnią producentom i czasu, a co za tym idzie pieniędzy, marnu- Wdrażanie kultury Kaizen tak naprawdę
się z powodu wykonywania niepotrzeb- nigdy się nie kończy, ponieważ zawsze bęi sprzedawcom możliwość sprostania zo- je
nych czynności nieprzynoszących zysku, dzie coś, co można usprawnić. Rynek szybko
bowiązaniom UE i uniknięcia surowych jak również w wyniku nieumiejętności się zmienia i trzeba się do niego dostosowykar. Zgodnie z nową dyrektywą Unii Eu- szybkiego radzenia sobie z problemami wać, a najlepszą metodą do tego jest ciągłe
ropejskiej 1169/2011 dotyczącej etykie- i awariami występującymi podczas pracy, analizowanie procesów i ich poprawa.
towania żywności, która wejdzie w życie chociaż akurat ta nieumiejętność może być
w dniu 13 grudnia 2014 roku, producenci ściśle związana ze złą organizacją miejsca
Rozwiązanie natomiast może być
i sprzedawcy będą zobowiązani do za- pracy.
zaskakująco proste.
mieszczania na produktach dokładnych
informacji, w tym informacji na temat NA POCZĄTEK 5S
alergenów oraz dokładnym pochodzeniu Chociaż mogłoby się tak wydawać, 5S to
produktu. Uchybienie skutkuje wysokimi nie tylko sprzątanie, aczkolwiek jest to
karmi, które wahają się od nieograniczo- jeden z elementów tej metody. Po kolei
to tak:
nych grzywien w UK1 po pozbawienie wygląda
• Seiri (selekcja)
wolności we Francji2 na okres dwóch lat. • Seiton (systematyczność)

ÔÔ Źródło: SATO. Foto: SATO

Głównym celem dyrektywy europejskiej
1169/2011 jest ujednolicenie oznakowania żywności i napojów, w taki sposób aby
pomóc i zapewnić konsumentom łatwy dostęp do informacji na temat składników danego produktu, jego miejsca pochodzenia
oraz alergenów. Podstawowym wymogiem
nowego rozporządzenia jest wymuszenie
na producentach żywności i napojów,
sprzedawcach, a także operatorach usług
gastronomicznych, umieszczenie i wskazanie informacji o składnikach, a także
substancjach potencjalnie alergizujących.
WIĘCEJ NA

• Seiso (sprzątanie)
• Seiketsu (standaryzacja)
• Shitsuke (samodyscyplina)
Brzmi prosto, wydaje się być oczywiste,
a jednak nie jest. Jest za to bardzo ważne,
bo uporządkowanie i utrzymywanie w porządku miejsca pracy to podstawa efektywności działań. Fundamentem 5S jest
oddzielenie rzeczy potrzebnych od tych
niepotrzebnych, aby te, które w danym
momencie zamierzamy użyć, były odpowiednio widoczne i można było je wziąć
bez opóźnień. Należy jednak pamiętać
o tym, aby systematycznie pilnować porządku i go utrzymywać, a cały system ciągle udoskonalać.
KAIZEN, CZYLI CIĄGŁE DOSKONALENIE
Aby osiągać jak najlepsze wyniki, należy mieć na uwadze ciągłe doskonalenie
i usprawnianie procesów. Na tym właśnie
polega Kaizen, aby regularnie analizować
zachodzące mechanizmy pod kątem wprowadzenia nowych rozwiązań i ulepszeń.
Nie muszą to być wielkie zmiany, ale jeśli
to będą drobne, ale regularne ulepszenia,
firma będzie się stale rozwijać. Co ważne,
we wprowadzaniu kultury Kaizen powinni
być zaangażowani wszyscy pracownicy, od
pracowników produkcyjnych po zarządzających. Aby podnieść efektywność całego
przedsiębiorstwa, nie można zapominać,
że każdy jego członek jest ważny i ma

Technologie

WIELE METOD, JEDEN CEL
Lean management daje tak naprawdę nieograniczone możliwości usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Co ważne, jest
to filozofia uniwersalna, możliwa do wdrożenia w każdego typu przedsiębiorstwie.
Narzędzi lean management oferuje wiele, jednak wszystkie można by określić
w dwóch słowach: logiczne myślenie. Cel
sprowadza się do optymalizacji, co z kolei
wydaje się naturalnym, aby do niej dążyć.
Prawda jednak jest taka, że pracując długo
na danym stanowisku, łatwo można przeoczyć proste rozwiązania. Z drugiej strony
mając świadomość, że filozofia lean bazuje
na prostych rozwiązaniach, można mieć
pewność, że trafi ona do każdego.
SUKCES TKWI W PROSTOCIE
Jak łatwo można zauważyć i co zostało już
wcześniej wspomniane, narzędzia lean management, jak i sama filozofia, bazują na rozwiązaniach prostych i logicznych, ukrytych
za mądrze brzmiącą nazwą. Praktyka jednak
pokazuje, ze najtrudniej jest z tymi pozornie
najbardziej oczywistymi rozwiązaniami, ponieważ łatwo je przeoczyć. Z drugiej strony
zabranie i uporządkowanie tych najprostszych rozwiązań pozwala uświadomić ich
istotę, jak również pokazać, jak wiele można
usprawnić, wprowadzając drobne zmiany.
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E-COMMERCE A RYNEK CENTRÓW
HANDLOWYCH W EUROPIE

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Z najnowszego badania zaprezentowanego przez firmę Cushman & Wakefield na targach MAPIC wynika, że spośród wielu czynników największy wpływ na rynek centrów handlowych w Europie wywiera sektor e-commerce, czyli sprzedaży internetowej.
Opinie na ten temat uzyskano od największych i najbardziej aktywnych właścicieli i zarządców nieruchomości reprezentujących
prawie 1500 centrów handlowych, tj. ponad 20% całego rynku europejskiego.
Łącznie 68% uczestników badania uznało sektor e-commerce za najważniejszy
czynnik wpływający na centra handlowe.
Zdaniem pozostałych jest raczej istotnym
elementem przyspieszającym zmiany
w demografii, ekonomii, zrównoważonym rozwoju i globalizacji. Justin Taylor,
dyrektor działu powierzchni handlowych
w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Zdajemy sobie sprawę,
że e-commerce nie jest jedynym czynnikiem determinującym rozwój centrów handlowych, ale wpływa na każdy aspekt rynku handlowego, w tym na wartość, jakość
i markę. Z tego względu naszym zdaniem
ma charakter transformacyjny dla branży”.
Według uczestników badania e-commerce ma największy wpływ na obiekty
średniej wielkości, natomiast duże i mniejsze centra handlowe łatwiej radzą sobie

z rozwojem handlu internetowego, a nawet mogą na nim zyskać, zwłaszcza jeżeli
dobrze się do tego przygotują i stworzą
wyraźny wizerunek na rynku.
Za najważniejsze priorytety dla wynajmujących uznano poprawę wyglądu
centrum oraz wzbogacenie oferty gastronomicznej, a w dalszej kolejności wprowadzenie rozwiązań technologicznych
w sklepach i w samym centrum, do których
należą przede wszystkim ekrany interaktywne, internetowe strony transakcyjne
prowadzone przez wynajmujących oraz
bezpłatne WiFi. Na kolejnym miejscu znalazły się interaktywne aplikacje na urządzenia mobilne ze względu na rosnące znaczenie tego typu technologii. Wprowadzane są
różnego rodzaje nowości technologiczne,
takie jak beacony, urządzenia typu wearables, mapowanie, portfele elektroniczne

i rozwiązania oparte na większej personalizacji. Katalizatorem zmian w krótkiej perspektywie będzie zwłaszcza technologia
mobilna, która przyczyni się na przykład
do tworzenia sklepów mobilnych i otwieranych na krótki czas (tzw. pop-up stores).
Respondenci badania wskazali na konieczność wprowadzenia dalszych zmian
w składzie najemców, które mogłyby pomóc poprawić wskaźniki odwiedzalności.
Ich zdaniem oprócz międzynarodowych
marek i zwiększenia obecności lokalnych
start-upów niezbędna jest poprawa wyglądu centrów handlowych, a także rozwoju
części gastronomiczno-rozrywkowej. Najemcy będą mieli mniejszą pewność najmu
ze względu na dążenie wynajmujących do
większej elastyczności w dostosowywaniu
oferty obiektu.
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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

DZIEŃ DARMOWEJ
DOSTAWY

ÔÔ Źródło: Gemius. Foto: Gemius

Ponad trzykrotnie więcej zamówień niż dzień wcześniej –
to efekt Dnia Darmowej Dostawy, który odbył się 2 grudnia.
Zwiększyła się też liczba wizyt na stronach e-sklepów uczestniczących w akcji.
Tydzień temu odbył się Dzień Darmowej Dostawy. Sklepy uczestniczące w akcji oferowały wtedy bezpłatne dostarczenie zakupionych przedmiotów, niezależnie od wartości zamówienia, sposobu
płatności i wybranej metody dostawy. Czy ta promocja, w której
uczestniczyło ponad 2,5 tys. e-sklepów, zachęciła Polaków? Najnowsza analiza firmy Gemius pokazuje, że tak.
Ponad trzykrotnie większa liczba zamówień
Okazuje się, że e-sklepy, które wzięły w niej udział w 2014 roku,
odnotowały ponad trzykrotny wzrost liczby zamówień (236 proc.)
w porównaniu do wyników osiągniętych poprzedniego dnia.
W analizie uwzględniono 820 sklepów internetowych objętych
badaniem gemiusShopMonitor.
– Na przykładzie Dnia Darmowej Dostawy widać, że wspólne
działanie podmiotów, które na co dzień często ze sobą konkurują,
może przysporzyć korzyści nie tylko dla poszczególnych sklepów,
ale i dla całego rynku – wyjaśnia Mateusz Gordon, ekspert od e-commerce firmy Gemius.
Ekspert wyjaśnia, że w tego typu akcjach marketingowych potrzeba cierpliwości i konsekwencji. – W tym roku odbyła się już
piąta edycja Dnia Darmowej Dostawy i z pewnością można powiedzieć, że dotychczas to ona odniosła największy sukces. Można
też z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w kolejnych
latach popularność tej promocji będzie rosnąć – dodaje Gordon.

WSPÓLNA OFERTA
DLA E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: SALESmanago

Netsprint, właściciel sieci reklamy Adkontekst oraz Benhauer,
firma oferująca system marketing automation SALESmanago
nawiązały współpracę i stworzyły wspólną ofertę dla klientów
z branży e-commerce. Klienci SALESmanago zyskają możliwość wykorzystywania tego silnika do rekomendacji reklam
emitowanych w sieci Adkontekst.

Retargeting i marketing automation to
jedne z najsilniejszych obecnie trendów
w digital marketingu. W raporcie Rynek
Reklamy Kontekstowej w Polsce, opracowanym przez sieć Adkontekst, ponad 25% ankietowanych marketerów wskazało marketing
automation jako jeden z priorytetów marketingowych, a ponad
połowa badanych - targetowanie i personalizację przekazu reklamowego. Wspólna oferta Adkontekst i SALESmanago ułatwi
prowadzenie zintegrowanych działań digital marketingowych
stymulujących sprzedaż w sklepie internetowym i innych platformach eCommerce.
Na mocy umowy firmy włączają do oferty swoje produkty reklamy spersonalizowane Adkontekst eCommerce oraz system
marketing automation SALESmanago. Sieć Adkontekst udostępnia klientom korzystającym z rozwiązania SALESmanago swoją
powierzchnię emisyjną skupiającą m.in. czołowe polskie portale
i tworzy dla nich kampanie reklamowe w oparciu o retargeting
spersonalizowany.

Sieci handlowe
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„MAPOWANIE TEMPERATURY”

ÔÔ Źródło: FM Logistic

10 LAT WIM
BOSMAN
W POLSCE!

Mija 20 lat od wprowadzenia usług logistycznych w Polsce. Rozwój tego sektora
odbywa się przede wszystkim poprzez wdrażanie innowacji i nieustanną dbałość
o najwyższą jakość. To właśnie dlatego operatorzy logistyczni awansowali z roli„prze- ÔÔ Źródło: Wim Bosman. Foto: Wim Bosman
woźników” na strategicznych partnerów biznesowych. Nie do dziś wiadomo, że dzięki Wim Bosman, jeden z największych w Eudobrze zaplanowanemu łańcuchowi dostaw i pełnemu wykorzystaniu możliwości ropie dostawców usług logistycznych, obwspółczesnej logistyki można znacznie zwiększyć swoją przewagę rynkową.
chodzi 10-lecie obecności w Polsce. Przez
Warunki przechowywania i przewozu pro-aktywni w poszukiwaniu najbardziej ten czas z małego oddziału, Wim Bosman
towarów są kluczowe dla logistyki wielu optymalnych rozwiązań dla naszych klien- Polska przekształcił się w czołową firmę
nowych branż. Dlatego FM Logistic posta- tów. To wartość dodana dla nich – mówi transportową na naszym rynku.
nowiło zadbać o podwyższenie standardów usług transportowych i wprowadziło
„mapowanie temperatury” w naczepach.
Mapowanie rozkładu temperatury w magazynach to już od kilku lat standard. FM
Logistic idzie dalej i rozpoczyna kontrolę
warunków przewozu w samochodach i naczepach. - Konkurencyjny rynek wpływa na
wzrost standardów w praktycznie wszystkich branżach, dotyczy to także logistyki.
Mamy tego świadomość, dlatego jesteśmy

Katarzyna Sidor Dyrektor Transportu Międzynarodowego FM Logistic.
W tej chwili mapowanie przeprowadzane jest w pojazdach dedykowanych obsłudze klientów wymagających branż: farmaceutycznej i fresh, gdzie temperatura oraz
wilgotność w pomieszczeniach, w których
przechowywany lub przewożony jest towar
są najistotniejsze dla jego jakości. Pierwsza
naczepa zmapowana została na początku
października br.

Początek obecności w Polsce to 2004 rok,
kiedy oficjalnie swój oddział w podwarszawskim Pruszkowie otworzył Wim Bosman Group, czołowy europejski dostawca
usług logistycznych. Za obsługę klientów
odpowiadało wówczas kilku pracowników, a flotę stanowiły 4 pojazdy ciężarowe
i 9 kierowców. Od samego początku Wim
Bosman Polska specjalizował się w międzynarodowym i krajowym transporcie
drogowym, stopniowo zwiększając swój
potencjał operacyjny i poszerzając zakres
usług. W odpowiedzi na potrzeby klientów, w 2012 roku firma uruchomiła kolejny oddział w Katowicach, specjalizujący się
w spedycji drogowej. Dwa lata później Wim
Bosman uruchomił regularne połączenia
drobnicowe (ładunki częściowe i FTL) z Rumunią i Portugalią. Wdrożono też nowy system operacyjny zwiększający efektywność
zarządzania procesami obsługi w transporcie i spedycji drogowej.
Przełomowym w działalności Wim Bosman Polska okazał się być rok 2012. Wtedy
też Grupa Wim Bosman została przejęta
przez jednego z największych operatorów
ÔÔ Źródło: PEKAES. Foto: PEKAES
logistycznych na świecie Mainfreight GroPEKAES – wiodący operator logistyczny w kraju, rozszerzył swoją ofertę o obsługę up. Dostęp do rynków globalnych i nowych
przesyłek, które w okresie zimowym wymagają transportu w dodatniej temperaturze. usług logistycznych, sprawił, że firma rozszerzyła swoją ofertę o spedycję lotniczą
W ostatnich miesiącach PEKAES odnoto- i spożywczej, zajmujących ważną pozycję i morską.
wuje znaczący wzrost wolumenu prze- w portfelu Klientów spółki, jest dostępna
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syłek, głównie w segmencie transportu w okresie zimowym zwyczajowo przyjętym
drobnicowego. Rosnące zainteresowanie od 1 listopada do 31 marca.
tą formą transportu oraz coraz wyższe
„Dążymy do stałego rozwoju wszystoczekiwania Klientów względem komplek- kich oferowanych przez nas produktów,
sowej usługi logistycznej skłoniły PEKAES w tym również drobnicy krajowej. Monido wprowadzenie do swojej oferty obsłu- torujemy rynek i na bieżąco reagujemy na
gi przesyłek, które wymagają dodatnich zachodzące na nim zmiany. Nowa usługa
temperatur. Wdrożenie nowego produk- jest odzwierciedleniem potrzeb naszych
tu zostało poprzedzone dostosowaniem Klientów, szczególnie w okresie zimowym,
obecnej infrastruktury logistycznej oraz a jej wprowadzenie zostało poprzedzone
systemów informatycznych do wymogów stosownymi zmianami w naszej infrastrukobowiązujących dla tego typu projektów. turze. Nie wykluczamy, że w przyszłości
W ramach nowej usługi PEKAES będzie produkt będzie dostępny także w wymiaprzewoził materiały i towary których prze- nie międzynarodowej. Obecnie badamy
wóz dopuszczony jest wyłącznie w tempe- jego potencjał poza granicami naszego kraraturze wyższej niż 0°C. Usługa ta, skiero- ju.” – informuje Łukasz Sadowski, Dyrektor
wana głównie do firm z branży chemicznej Drobnicy Krajowej, PEKAES SA.

PEKAES ROZSZERZYŁ OFERTĘ

Operatorzy logistyczni
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NOWE ODDZIAŁY DSV
SOLUTIONS W POLSCE

ÔÔ Źródło: DSV. Foto: DSV

Polska dywizja DSV Solutions zapowiedziała uruchomienie
dwóch nowych lokalizacji do obsługi projektów logistyki kontraktowej w pierwszej połowie 2015 r. DSV Solutions powiększy
powierzchnię operacyjną o nowe magazyny w Gdańsku i Sosnowcu w związku z dynamicznym rozwojem swojej działalności
w Polsce.

Uruchomienie nowych lokalizacji jest potwierdzeniem realizowanej przez nas strategii rozwoju i kolejnym krokiem do zwiększania
naszego udziału w polskim rynku logistycznym. Jesteśmy dumni
z zaufania, jakim obdarzają nas klienci, doceniając wysoką jakość
usług świadczonych przez DSV Solutions – mówi Maciej Walenda,
Prezes Zarządu DSV Solutions w Polsce.
Jako pierwszy do użytku oddany zostanie oddział, zlokalizowany w gdańskim Prologis Park. Magazyn o powierzchni 4,5 tys.
m2 będzie w znacznej części przeznaczony do obsługi nowego
projektu z branży przemysłowej, pozyskanego przez DSV Solutions i poza składowaniem będzie dostosowany do złożonego
procesu co-manufacturing’u. W związku z tym obiekt zostanie wy-

posażony w dedykowane rozwiązania, takie jak stoły montażowe,
transportery rolkowe, czy też specjalistyczne regały systemowe.
Rozpoczęcie obsługi planowane jest na marzec 2015 roku.
Drugi oddział, zlokalizowany w nowej inwestycji Panattoni Park
Sosnowiec obejmie powierzchnię blisko 6,5 tys. m2. Od maja 2015
r. DSV Solutions rozpocznie w nim pełen zakres obsługi dla nowego klienta z branży healthcare.
Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług transportowych
i logistycznych. Posiada biura oraz oddziały w ponad 70 krajach,
a dzięki rozbudowanej sieci partnerów, świadczy swoje usługi na
całym świecie. Firma zatrudnia obecnie około 22 tys. pracowników. Efektywne i kompleksowe rozwiązania pozwoliły DSV osiągnąć w 2013 r. przychód na poziomie 6,1 mld euro.

Potencjał DSV na
rynku tureckim
ÔÔŹródło: DSV

W grudniu br. DSV ogłosiło otwarcie trzech nowych lokalnych biur w Turcji. Tym samym liczba
lokalizacji DSV w tym rejonie powiększyła się do
dziewięciu i obejmuje swoim zasięgiem większość strategicznych punktów na ryku tureckim.
Nowe lokalizacje w Konoya, Kayseri oraz Gaziantep dołączyły do głównego oddziału DSV

DHL ZWIĘKSZA ZASIĘG
USŁUGI EURAPID

ÔÔ Źródło: DHL. Foto: DHL

DHL Freight, jeden z wiodących usługodawców na rynku transportu drogowego w Europie, rozszerzył w listopadzie zasięg
usługi Eurapid dołączając do sieci kolejne dziewięć terminali. Usługa dostawy przesyłek drobnicowych (LTL) do 2,5 ton
w określonym dniu, jest obecnie dostępna za pośrednictwem
50 terminali zlokalizowanych w 17 krajach i obejmuje swoim
zasięgiem 80 % wszystkich adresów biznesowych w Europie.
„Od momentu uruchomienia w ubiegłym roku tej usługi premium,
podwoiliśmy liczbę terminali obsługujących Eurapid i znacząco
skróciliśmy czas dostaw. Dzięki dostawie w określonym dniu oraz
szybkim połączeniom, Eurapid jest obecnie najchętniej wybieraną
usługą przez naszych klientów z branży technologicznej, motoryzacyjnej, medycznej oraz sektora Life Science” – mówi Amadou
Diallo, dyrektor zarządzający DHL Freight. „Będziemy dalej rozwijać sieć Eurapid, aby z końcem roku 2015 móc oferować klientom
tę wysoce niezawodną usługę na obszarze niemal całej Europy.”
Doskonałej jakości sieć transportu drogowego DHL obsługująca Eurapid została rozszerzona o terminale we Francji, Wielkiej
Brytanii, Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Hiszpanii i na Słowacji.
Dodatkowo do sieci włączono także dwa terminale zlokalizowane
w Portugalii (w Lizbonie i Porto). Do końca roku 2015 firma zamierza włączyć kolejne terminale odpowiadając na zapotrzebowanie
rynku i popyt.
Przesyłki Eurapid są traktowane priorytetowo. Klientom oferowany jest konkurencyjny czas dostawy. Dedykowany zespół obsługi
klienta Eurapid odpowiada na pytania i stale monitoruje terminowość dostaw. Eurapid gwarantuje odbiór przesyłek tego samego
dnia, o ile wysyłka została zlecona przed godziną 12.00 w południe.
W ramach serwisu udostępniane są także informacje o statusie
przesyłki oraz standardowe raporty dotyczące czasu dostawy.

w Istanbule oraz już istniejących biur w Bursie,
Ankarze, Izmir, Mersin i Adanie.
„Nowe oddziały DSV Air & Sea są zlokalizowane w strategicznych obszarach przemysłowych i posiadają ogromny potencjał do rozwoju
naszego biznesu w zakresie frachtu lotniczego
i morskiego. Większość produkcji dużych części
zamiennych do maszyn, przemysłu ciężkiego
oraz produkcji tekstyliów i dywanów jest umiejscowiona właśnie w tych miastach” – mówi Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu DSV Sir & Sea

w Polsce.
Otwarcie nowych biur w Turcji stanowi kolejny etap ekspansji DSV na tym rynku. Na początku tego roku Grupa DSV uruchomiła również
nowe połączenie intermodalne pomiędzy Turcją, a Wielką Brytanią, które jest uzupełnieniem
dla funkcjonującego już drogowo-morskiego
połączenia tzw. DSV Short Sea, operującego
pomiędzy portem Cesme w Turcji i włoskim
Triestem.
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FM LOGISTIC „LIDEREM LOGISTYKI”

ÔÔ Źródło: FM Logistic. Foto: FM Logistic

W 13 edycji programu badawczego satysfakcji klientów „Operator Logistyczny Roku”
FM Logistic zdobyło nagrodę „Lidera Logistyki” w kategorii „Kompleksowa Obsługa”.
Wyniki badania każdego roku ilustrują kondycję branży i poszczególnych uczestników
rynku, dając im jednocześnie niepowtarzalną możliwość weryfikacji strategii.Badanie Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów. Udział w nim bierze
czołówka firm logistycznych działających w Polsce. Firmy, oceniane przez klientów
mają szanse na nagrody i wyróżnienia w najważniejszych segmentach rynku. Są to
m.in. transport i spedycja drogowa, spedycja lotnicza i morska, usługi ekspresowe
i kurierskie, logistyka kontraktowa, oraz – w tym roku po raz pierwszy – obsługa
handlu elektronicznego, czyli e-commerce.
– „Lider logistyki w zakresie kompleksowości obsługi ma nad konkurentami
ogromną przewagę w zakresie potencjału
wykonawczego i możliwości świadczenia
kompleksowych usług – czytamy w raporcie „Operator Logistyczny Roku 2014”
o nagrodzie przyznanej w tym roku FM
Logistic.
Autorzy tegorocznego raportu podkreślają w nim, że „FM Logistic, to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej firma
o największym w kraju potencjale w zakresie wielkopowierzchniowych centrów
magazynowych. Innowacyjna strategia
francuskiej rodzinnej korporacji zakłada

integrację łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów. Specjalizacja obejmuje obsługę firm z branży spożywczej oraz
sieci handlowych. FM obecna jest także
w obsłudze specyficznych branż, takich
jak farmacja. Oceny klientów wskazują, jak
ogromną przewagę w zakresie potencjału
wykonawczego i możliwości świadczenia
kompleksowych usług firma ma nad konkurentami. Potwierdzają także swoje zaufanie do doświadczenia i wiarygodności
biznesowej tego operatora”.
WIĘCEJ NA
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TRANSPORT INTERMODALNY
I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU

ÔÔ Anna Wanat, Katarzyna Rutecka, Piotr Becela. SKNL AElogic, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Intermodalny transport towarowy przy przewozie ładunków wykorzystuje więcej niż
jeden rodzaj transportu. Jego charakterystyczną cechą jest wykorzystanie na całej
trasie transportu tylko jednej jednostki ładunkowej (najczęściej kontenera) oraz jednej umowy o przewóz. Do najważniejszych zalet przewozów intermodalnych zalicza
się proekologiczność, większe bezpieczeństwo przewożonych towarów ze względu
na brak ingerencji w jednostkę ładunkową, stosunkowo niskie koszty składowania
w terminalach oraz elastyczność. Transport drogowy, kolejowy i morski należą do
najczęściej wykorzystywanych środków transportu w usługach intermodalnych.
Według danych Eurostatu w czołówce krajów europejskich, w których odbywają się
kolejowe przewozy intermodalne znajdują
się Niemcy, Włochy i Austria. W rankingu
tym zdecydowanie zwyciężają Niemcy,
u których intermodalne przewozy kolejowe stanowiły
w 2011 roku 31,15% w odniesieniu do
całości w Unii Europejskiej. Polska zajmuje
10. miejsce z wartością 3,64%. Dodatkowo Czechy i Słowacja posiadają kolejno
udziały w wielkości 5,75% (miejsce 6.) oraz
1,62% (miejsce 15.) Jedną ze sfer, w których
można dopatrywać się przyczyn osiągania
tak słabych wyników w Polsce są czynniki
technologiczne, obejmujące głównie niską jakość infrastruktury punktowej i liniowej, małą ilość terminali kontenerowych
i utrudniony dostęp do części z nich. Ponadto problemem jest także brak specjalistycznego taboru do obsługi jednostek
transportowych. Kolejna dominująca grupa czynników obejmuje kwestie związane
z wysokimi stawkami opłat za korzystanie
z infrastruktury oraz brak stosownej polityki rządu, spójnej strategii rozwoju dla
transportu intermodalnego i wsparcia dla
inwestycji.
W kwestii udziału krajów w wykonanej
pracy przewozowej w kolejowym transporcie intermodalnym, największa ilość towaru
na kilometr jest przewożona w Niemczech
(jest to aż 44,08% w odniesieniu do ogółu
przewozów w Unii Europejskiej). Niemcy są
zatem liderem w tej dziedzinie równocześnie wykorzystując zalety technologiczne
przewozów kontenerowych jak i transportu szynowego. Drugie miejsce zajmują
Włochy, zaś trzecie Wielka Brytania z wartościami ponad czterokrotnie mniejszymi
(9,81% i 8,50%).
W tej klasyfikacji Polska zajmuje miejsce
ósme z wartością 3,29% wykonanej pracy
przewozowej w stosunku do wszystkich
krajów Unii Europejskiej.
Polski transport intermodalny dzięki
lokalizacji kraju na skrzyżowaniu waż-

nych europejskich korytarzy transportowych, a także rosnącej liczbie przewozów kontenerowych i powstających
centrów logistycznych, ma ogromny
potencjał rozwoju. Ważną kwestią jest
także członkostwo w Unii Europejskiej,
przy wsparciu której realizowane są
inwestycje w terminale kontenerowe,
a także dofinansowywany jest zakup taboru intermodalnego.
W latach 2010 – 2012 liczba kontenerów przetransportowanych koleją w Polsce sukcesywnie wzrastała. W roku 2012
przewieziono koleją 268 291 TEU (Twenty
– Feet/Transport Equivalent Unit) ładunków w 168 404 kontenerach. Liczba przewożonych TEU wzrasta szybciej niż liczba
kontenerów, może być to podyktowane
zmianą trendów w wyborze kontenera
do przewozu, czyli innymi słowy częstsze
decydowanie się na wykorzystanie kontenera długiego, 40 stopowego, który mieści
2 jednostki TEU.
Z kolei na podstawie danych dostępnych na stronie Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk można zauważyć sukcesywny wzrost przeładunków o około
200 000 TEU rocznie.W 2008 roku było to
106 469 TEU, natomiast w 2013r. znacznie
więcej, bo aż 1 150 887 TEU. Niestety te
statystyki w połączeniu z ilościami kontenerów przewożonych transportem szynowym pokazują, że większość ładunków
kontenerowych jest obsługiwana transportem ciężarowym. Transport drogowy
charakteryzuje się większą dostępnością
i elastycznością od przewozów kolejowych, jednakże jest on jednostkowo droższy i nieekologiczny.
Podsumowując, rozwój transportu intermodalnego w Europie jest szansą na ożywienie gałęzi transportu kolejowego, która
w okresach transformacji została znacznie
osłabiona. Niekwestionowanym liderem
i wzorem do naśladowania w tej materii
są Niemcy.

DHL Express (Poland)
zdobywcą Brązowego Godła
ÔÔŹródło: DHL Express(Poland). Foto: DHL Express (Poland)

Firma DHL Express (Poland), światowa firma
logistyczna i dostawca międzynarodowych
przesyłek ekspresowych, zdobyła Brązowe Godło w XIII edycji badania Operator Logistyczny
Roku 2014. DHL Express to firma reprezentująca
jedną z największych grup logistycznych na polskim rynku, to laureat głównej nagrody w 2004
i 2011 r. oraz zdobywca nagród i wyróżnień we
wszystkich pozostałych jego edycjach od 2003 r.
W tegorocznym rankingu firm logistycznych
DHL Express zajęła pierwsze miejsce w kategorii
Pozycja rynkowa, przyznane jej przez klientów
wszystkich firm w ocenie szczegółów standardu
obsługi. Jest również Najbardziej konkurencyjną
firmą zdaniem ogółu klientów. Spośród wszystkich badanych, aż co piąta osoba spontanicznie
wskazała firmę DHL Express jako bezwzględnie
najlepszą lub będącą największym konkurentem innych badanych firm. Z rekomendacji
klientów przoduje wśród najlepszych dużych
firm świadczących usługi kurierskie i w ocenie
użytkowników z branży e-commerce.
Wręczenie nagrody miało miejsce podczas
największego w Polsce spotkania środowiska
top managementu łańcucha dostaw, które odbyło się 11 grudnia br. w hotelu Sofitel Victoria
w Warszawie. Nagrodę odebrał prezes zarządu
DHL Express (Poland) – Tomasz Buraś.
„Po raz kolejny firma DHL Express (Poland)
ma przyjemność stanąć na podium najlepszych
firm logistycznych. Dziękujemy za to wyróżnienie. Dziękujemy za docenienie naszej pracy
szczególnie klientom, dla których każdego dnia
z satysfakcją, rzetelnie i terminowo realizujemy
każdą usługę logistyczną. Ale nie byłoby to możliwe bez szczególnego udziału Certyfikowanych
Specjalistów Międzynarodowych - potencjału
i zaangażowania wszystkich pracowników
i kurierów DHL Express (Poland).” – powiedział
Tomasz Buraś.
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NIECODZIENNE
PRZESYŁKI DB
SCHENKER LOGISTICS

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

Już od 2001 roku Polacy wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ, a od
7 lat partnerem logistycznym projektu jest DB Schenker Logistics. Operator logistyczny nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna w 2008 roku, stając się oficjalnym partnerem
logistycznym SZLACHETNEJ PACZKI. Od tamtej pory co roku wykorzystuje swoje know-how, sieć logistyczną i zespół pracowników oraz partnerów biznesowych, aby sprawnie dostarczyć
paczki dla tysięcy potrzebujących rodzin.
„W Stowarzyszeniu Wiosna pracują ludzie o wielkich sercach,
bardzo zaangażowani w to, co robią. To dzięki nim nasza firma
jako partner logistyczny może wziąć udział w tym projekcie
i nieść pomoc potrzebującym. Bez ciężkiej pracy i zaangażowania wielu osób nie byłoby SZLACHETNEJ PACZKI. Wspaniałe jest
to, że możemy pomóc, wykorzystując dostępne nam narzędzia
i rozwiązania.” – mówi Dagmara Pawelec z Oddziału Kraków DB
Schenker Logistics, która od wielu lat koordynuje działania dla
SZLACHETNEJ PACZKI.
NIECODZIENNY POTOK WEEKENDOWYCH PRZESYŁEK
Co należy do zadań DB Schenker Logistics? Kluczowym celem
jest transport zebranych przez wolontariuszy paczek do wskazanych przez organizatora magazynów dystrybucyjnych. Skala
działań jest bardzo duża. Projektu nie da się porównać z obsługą
żadnego innego klienta biznesowego. Podczas finału akcji trzeba
zgrać ze sobą wiele elementów, a do ostatniej chwili nie wiadomo,
ile dokładnie samochodów będzie zaangażowanych i na jakich
trasach. Przesyłki są odbierane i dostarczane w weekend.
WIĘCEJ NA

GEFCO wkracza na rynek algierski
ÔÔŹródło: GEFCO

Grupa GEFCO, europejski lider w logistyce motoryzacyjnej i przemysłowej,
rozbudowuje swoją sieć w Afryce Północnej i zakłada oddział w Algierii.
„W Algierii GEFCO oferuje usługi logistyczne o wysokiej wartości dodanej
zgodnie z międzynarodowymi standardami Grupy. Kraje Afryki Północnej
to obszar dobrze rokujący na przyszłość i rozwijający się dynamicznie
pod względem handlu międzynarodowego. Nasi klienci przemysłowi
będą mogli skorzystać z oferowanej przez nas międzynarodowej sieci,
zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym” – mówi Jean-Paul Ornano, dyrektor generalny GEFCO Maroko i kierownik na region
Afryki Północnej.
PODBÓJ ROZKWITAJĄCEGO RYNKU LOGISTYCZNEGO
Algieria ma obecnie jedną z najmocniejszych gospodarek na kontynencie afrykańskim (wzrost szacowany na poziomie 5, 5% w 2015 r. – źródło:
raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2014 r. ). Wkraczając
na rynek algierski, Grupa GEFCO zwiększa swoją obecność w regionie
o znaczącym potencjale.
Algieria liczy ponad 38 mln ludności, z czego 45% mieszkańców to
osoby poniżej 25 roku życia. To kraj dynamiczny i bogaty w zasoby naturalne, szczególnie w węglowodory. Wystarczy wspomnieć, że zajmuje 15.
miejsce na świecie pod względem ilości rezerw energetycznych tych złóż.
WIĘCEJ NA

DSV Z PIERWSZYM
LISTKIEM

ÔÔ Źródło: DSV

Na początku grudnia 2014 roku Green Freight Europe (GFE)
rozdało nagrody „First Leaf” swoim partnerom. DSV, które jest
członkiem stowarzyszenia od 2012 roku, otrzymało właśnie
swój pierwszy listek.

Green Freight Europe to stowarzyszenie pozarządowe, powołane w marcu 2012 roku,
w celu budowania świadomości proekologicznej wśród dystrybutorów i operatorów
logistycznych. Do kluczowych misji stowarzyszenia należy promocja i edukacja zarówno firm transportowych, jak i klientów rynku TSL. Za pomocą
monitoringu oraz raportów otrzymywanych od swych członków,
Green Freight Europe wydaje certyfikaty w postaci symbolicznych
czterech listków. Nagrody te są przyznawane firmom, które udzielają informacji na temat swojej strategii oraz konkretnych działań,
podejmowanych w celu redukcji emisji CO2, będącej efektem
działalności transportowej.
Od lat przygotowujemy raporty, dotyczące zużycia dwutlenku
węgla dla naszych kluczowych klientów, a od 2012 roku robimy to
również w ramach inicjatywy Green Freight Europe. Nasze członkostwo w stowarzyszeniu to kolejny kamień milowy na drodze do
redukcji emisji CO2 do absolutnego minimum. W tym roku DSV
otrzymał swój pierwszy listek, w przyszłości planujemy oczywiście
uzyskać wszystkie cztery – komentuje Piotr W. Krawiecki, Prezes
Zarządu DSV Road.
W grudniu 2014 roku DSV otrzymało swój pierwszy listek za
cykliczne przekazywanie raportów o emisji CO2 do atmosfery. By
otrzymać kolejne, firma będzie musiała spełniać coraz to bardziej
restrykcyjne normy narzucane przez stowarzyszenie.
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MAGAZYNY DLA SIECI PIOTR I PAWEŁ

ÔÔ Źródło: MLP Group

MLP Group S.A., wiodący deweloper powierzchni magazynowych, podpisał jeden z największych kontraktów na rynku w tym
roku. Umowa została zawarta z właścicielem sieci supermarketów spożywczych Piotr i Paweł. Zakłada wybudowanie łącznie
ok. 45 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Obiekty powstaną w Teresinie k/Warszawy, gdzie zlokalizowany będzie magazyn
centralny sieci Piotr i Paweł oraz w okolicach Poznania. Nieruchomości z częścią socjalno-biurową zostaną przekazane najemcy
w latach 2016-2017.
Spółka MLP Group zawarła dwie nowe
umowy najmu z firmą Piotr i Paweł. Na ich
podstawie deweloper wybuduje i wynajmie sieci sklepów spożywczych magazyny
o łącznej powierzchni około 45 tys. mkw.
Nowy obiekt w Teresinie będzie pełnił funkcję magazynu centralnego. Razem z rozbudowanym obiektem w Poznaniu będą
pełniły w sieci dystrybucji Piotr i Paweł
strategiczną rolę. Ich lokalizacja umożliwia
dalszą optymalizację logistyki na terenie
całego kraju.
„Cieszymy się z dynamicznego rozwoju
współpracy z siecią Piotr i Paweł. Podpisanie tych umów jest dowodem na to, że

nasza oferta jest dobrze oceniana przez
wymagających partnerów. Nowa strategia
MLP Group oraz dokonane zmiany przynoszą efekty. Koncentrujemy się na realizacji projektów w formule BTS oraz istotnej rozbudowie parków logistycznych.
Przekłada się to na dynamiczny wzrost
skali działania” – podkreślił Radosław T.
Krochta - Dyrektor Generalny, Wiceprezes
Zarządu MLP Group S.A.
W ramach podpisanych umów w Teresinie koło Warszawy powstanie obiekt o łącznej powierzchni ok. 38 tys. mkw., a kolejne ok. 7 tys. mkw. zostanie wybudowane
w parku logistycznym MLP Poznań.

Firma Piotr i Paweł jest już klientem
MLP Group. Od początku 2014 r. korzysta z ok. 8,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP Poznań. Wskutek
podpisania nowej umowy, powierzchnia
wynajmowana przez Piotr i Paweł w tym
parku logistycznym zwiększy się do
15,5 tys. mkw.
Firma Piotr i Paweł wywodzi się z Poznania, gdzie powstawały jej pierwsze
placówki handlowe. Aktualnie posiada
już 108 sklepów, jest obecna w 60 miastach w całym kraju i planuje dalszą ekspansję.

AUDYTY
ENERGETYCZNE JLL

ÔÔ Źródło: JLL

JLL, międzynarodowa firma doradcza dysponująca szeroką ekspertyzą z obszaru tzw. zielonej certyfikacji, rozszerzyła portfolio
usług o audyty energetyczne dla budynków biurowych, handlowych, magazynowych oraz hotelowych.

Nowa inwestycja 7R Logistic SA
ÔÔŹródło: 7R Logistic S.A. Foto: 7R Logistic S.A.

W listopadzie bieżącego roku rozpoczęła się budowa nowego Centrum
Logistycznego Kraków – Kokotów. Nowoczesny obiekt magazynowy
o łącznej powierzchni 13 250 mkw. zostanie ukończony pod koniec
czerwca 2015 roku.
Nowa inwestycja 7R Logistic powstanie w miejscowości Kokotów, w sąsiedztwie autostrady A4 oraz wschodniej części obwodnicy Krakowa.
Doskonała lokalizacja magazynu w pobliżu ważnych tras komunikacyjnych, zapewni szybkie i wygodne połączenie m.in. ze wszystkimi miastami południowej Polski czy międzynarodowym lotniskiem w Balicach.
Obiekt w całości zostanie przeznaczony na potrzeby firmy 7R Solution,
która świadczy kompleksowe usługi w zakresie logistyki magazynowej
oraz dystrybucji.
– W związku ze zwiększonym zainteresowaniem i zgłaszanymi potrzebami
na usługi magazynowe, powierzchnia którą 7R Solution dysponuje na terenie Krakowa okazała się niewystarczająca. Dlatego zdecydowaliśmy się na
wybudowanie nowego magazynu, w całości przeznaczonego na potrzeby
obsługi klientów 7R Solution. Na 13 250 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej będzie znajdować się 17 tys. miejsc paletowych. - mówi Ryszard
Gretkowski, V-ce Prezes Zarządu 7R Logistic S.A. Obiekt będzie posiadał 26
doków przeładunkowych, system tryskaczowy, 24- godzinny monitoring,
a także infrastrukturę biurową.– dodaje.
WIĘCEJ NA

Regina Gul, Senior Project Manager w Dziale Zarządzania Projektami JLL, LEED AP i BREEAM In-Use Auditor, komentuje: „Obserwujemy zapotrzebowanie na profesjonalne audyty energetyczne
wśród deweloperów i zarządców budynków. Wynika to z takich
czynników jak m.in. coraz bardziej restrykcyjne przepisy unijne dotyczące emisji dwutlenku węgla, zmiany w prawie budowlanym,
a także rosnąca wiedza odnośnie korzyści – również biznesowych
- płynących z zastosowania rozwiązań z obszaru zrównoważonego
budownictwa. Po przeprowadzeniu audytu i zastosowaniu się do
wskazanych w trakcie analizy rad można znacząco zmniejszyć
koszty operacyjne budynku”.
Audyt energetyczny rozpoczyna się od wnikliwego sprawdzenia stanu technicznego budynku i obejmuje m.in. inspekcję
obiektu i jego terenów zewnętrznych, analizę powierzchni najmu,
pomieszczeń technicznych i wspólnych oraz zapoznanie się z dokumentacją obiektu oraz rachunkami za media. Na podstawie
badań klient otrzymuje szczegółowy raport, w którym określa
się obszary wymagające poprawy oraz proponuje kierunki takich zmian i konkretne rozwiązania. Co szczególnie ważne, nie
wszystkie usprawnienia wynikają nakładów finansowych – niektóre proponowane rozwiązania mogą być też niskokosztowe
lub nawet bezpłatne. Do takich należą m.in. analiza czasu pracy
instalacji budynkowych, celem optymalnego dopasowania czasu
ich pracy do czasu użytkowania budynku.
Poza audytami energetycznymi, JLL dostarcza pełen pakiet
usług związanych z certyfikacją LEED i BREEAM zarówno dla budynków istniejących, jak i tych na etapie projektu i realizacji.
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RETAIL PARK BIELSKO
ROZPOCZYNA
DZIAŁALNOŚĆ

ÔÔ Źródło: BIK S.A. Foto: BIK S.A.

Bielsko-Biała zyskała nowe centrum handlowe. Retail Park
Bielsko liczące łącznie ok. 6,3 tys. mkw. powierzchni handlowej zostanie otwarte 11 grudnia br. Wśród najemców obiektu
znajdującego się przy ulicy Kolistej i Alei Andersa są popularne
sklepy w tym m.in. Biedronka, Rossmann, Pepco, Decathlon
Easy, Neonet czy Apteka Ziko.
Retail Park Bielsko zostało wybudowane przez dewelopera nieruchomości komercyjnych Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Uroczyste otwarcie odbędzie się już we czwartek 11 grudnia br.
Tego dnia zaplanowano wiele atrakcji dla Klientów.
„Oddajemy do użytkowania nowe centrum handlowe. Jesteśmy przekonani, że nowoczesna aranżacja obiektu, jego funkcjonalność, dobra lokalizacja i atrakcyjna oferta najemców zostanie
doceniona przez mieszkańców Bielska. W dniu otwarcia Galerii
zaplanowaliśmy wiele atrakcji dla Klientów. Wszystkich serdecznie zapraszamy” – powiedział Krzysztof Mucha Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. „Główną
atrakcją wydarzenia będzie koncert finalistki programu The Voice
of Poland – Aleksandry Pieczary wraz z zespołem The Freaks.
W ciągu dnia na Klientów Retail Park Bielsko czekać będą liczne
atrakcje: pokazy taneczne grupy Rean Art, słodkie upominki,
konkursy, w których do wygrania będą rodzinne, weekendowe
pobyty w Wiosce Świętego Mikołaja w Bałtowskim Kompleksie
Turystycznym, a wszystko zwieńczone zostanie spektakularnym
pokazem - niespodzianką. Zapraszamy także do skorzystania
z wyjątkowych promocji i rabatów, które w tym dniu przygotujemy dla klientów” – dodał.
WIĘCEJ NA

MAGAZYN BTS DLA
ID LOGISTICS

ÔÔ Źródło: P3

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, dostarczy firmie ID
Logistics – obecnemu klientowi i międzynarodowemu dostawcy usług w zakresie logistyki kontraktowej – magazyn o powierzchni 46.230 m2. Obiekt powstanie w parku P3 Mszczonów
w pobliżu Warszawy i będzie dopasowany do indywidualnych
potrzeb najemcy.
Rozpoczęto już prace nad fundamentami nowego obiektu, którego oddanie jest zaplanowane na początek III kwartału 2015
roku. Obiekt będzie funkcjonować jako węzeł firmy ID Logistics do
obsługi jednego z jej największych międzynarodowych klientów
detalicznych. Firma ID Logistics wybrała tę lokalizację ze względu
na jej położenie w odległości około 50 km na południowy zachód
od Warszawy oraz bezpośredni dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne miasta Polski, takie jak Katowice, Łódź i Poznań,
oferujących również połączenie z Berlinem.

ROŚNIE NORTH-WEST
LOGISTIC PARK

ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park

Generalny wykonawca inwestycji North-West Logistic Park,
firma Trasko - Inwest Sp. z o.o. dynamicznie realizuje budowę,
zgodnie z harmonogramem. Hala D zostanie oddana do użytku
na przełomie 2014/2015 roku, największa hala C w I kwartale
2015 roku.
Budowa hali D jest już na końcowym etapie. Generalny Wykonawca prowadzi obecnie prace instalacyjne i wykończeniowe. Na
placu budowy największej hali C realizowane są roboty ziemne
oraz wykonywanie ław i stóp fundamentowych. Przygotowywany jest teren pod drogi i place manewrowe. W ramach planu, do
końca roku powstaną główne elementy konstrukcji hali.
North-West Logistic Park to pierwszy w Szczecinie park logistyczny klasy A, usytuowany w południowo - wschodniej części miasta. W ramach kompleksu funkcjonować będą docelowo cztery hale przeznaczone pod logistykę, magazynowanie
i produkcję, wszystkie wyposażone w nowoczesne rozwiązania
techniczne zapewniające możliwość wysokiego składowania
i wygodnego prowadzenia wszelkich operacji logistycznych
i produkcyjnych. W oddanych do użytku halach A i B działalność prowadzą firmy takie jak Rohlig Suus Logistic SA, IQ Metal
Polska, Eurocash, My Trendy Phone, InCom Polska, Żabka, kk-electronic. Budowa hali D o powierzchni 14000 m.kw. jest na
ukończeniu, a wykonanie hali C o powierzchni ponad 28000
m.kw. jest na etapie prac fundamentowych. Oddanie do użytku
budynku D przewidziane jest na przełom roku, a hali C w pierwszym kwartale 2015 roku.
Bliskie sąsiedztwo Skandynawii oraz Niemiec, doskonałe skomunikowanie z Europą Zachodnią oraz dostęp do Morza Bałtyckiego sprawiają, że park ma ogromny potencjał. Lokalizacja czyni
z inwestycji niezwykle atrakcyjne miejsce do lokowania i rozwoju
firm z branży logistycznej i produkcyjnej.
Finansowanie wszystkich etapów inwestycji zapewnia Grupa
Waimea oraz BOŚ Bank Centrum Korporacyjne w Szczecinie. Wartość całej inwestycji to 110 milionów PLN, zatrudnienie znajdzie
docelowo ponad 1 500 osób.

WIĘCEJ NA
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NOWA BAZA CARGO W KATOWICE AIRPORT

ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland). Foto: DHL Express (Poland)

Pod koniec listopada 2014 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport podpisało umowę, z wyłonioną w przetargu, firmą Skanska SA na budowę nowego terminalu cargo wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to pierwszy
w Polsce lotniczy terminal cargo, w którego projektowanie zaangażowani byli jego przyszli najemcy, dzięki temu obiekt będzie
spełniał wszystkie wymogi funkcjonalne użytkujących go firm.
Budowa nowej bazy cargo jest ważnym elementem realizacji strategii rozwoju rynku
przewozów towarów drogą lotniczą w Katowice Airport oraz w całej południowej
Polsce. Pyrzowickie lotnisko jest w naturalny sposób przeznaczone do obsługi tego
typu ruchu. Port obsługuje najbardziej
uprzemysłowiony region w Polsce z dużym nasyceniem firm branży motoryzacyjnej, czy też medycznej, które w dużym

zakresie korzystają z transportu lotniczego.
Znakomite skomunikowanie lotniska poprzez autostradę A1 i drogę ekspresową
S1 z systemem europejskich autostrad
powoduje, że coraz chętniej z usług firm
kurierskich operujących z Pyrzowic korzystają przedsiębiorstwa z całej południowej
Polski, północnych Czech i Słowacji.
Lokalizacja lotniska na skraju aglomeracji śląsko-dąbrowskiej sprawia, że port jest

dostępny 24h, 365 dni w roku bez żadnych
ograniczeń. Powyższe atuty dostrzegają
także firmy kurierskie i brokerzy cargo zajmujący się organizacją transportów drogą
lotniczą. Już teraz Pyrzowice są największym polskim, regionalnym portem cargo
z wolumenem przewozów na poziomie ok.
18 tys. ton rocznie.
WIĘCEJ NA

Vision Express najemcą w MLP Pruszków I
ÔÔŹródło: MLP Group. Foto: MLP Group

Vision Express, właściciel największej w Polsce sieci salonów optycznych,
wynajął blisko 1,8 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I, należącym do MLP Group. Obiekt zostanie
przekazany nowemu najemcy na początku przyszłego roku.
MLP Group S.A., wiodący deweloper powierzchni magazynowych, podpisał długoterminową umowę najmu z Vision Express. Firma zarządzająca
popularną siecią salonów optycznych będzie korzystała z łącznie blisko
1,8 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. Z tego
na cele socjalno-biurowe przeznaczone zostanie blisko 0,3 tys. mkw.

Kolejne centrum dystrybucyjne Biedronki
ÔÔŹródło: Jeronimo Martins. Foto: Jeronimo Martins

22 grudnia br., w Sosnowcu przy ulicy Innowacyjnej 6, zostało otwarte
kolejne centrum dystrybucyjne sieci Biedronka przeznaczone do obsługi
ponad 170 sklepów w tym regionie. Zatrudnienie w nim znajdzie ponad
280 osób.
Jeronimo Martins Polska posiada jeden z najnowocześniejszych systemów dystrybucji w Polsce. Nowy obiekt w Sosnowcu zapewnił utworzenie ponad 530 nowych miejsc pracy – w samym centrum zatrudnienie
znajdzie ponad 280 osób, natomiast w firmach współpracujących – świadczących usługi dodatkowe, tj. sprzątanie, ochrona itp. – kolejnych 250.
Sosnowieckie centrum dystrybucyjne będzie obsługiwało ponad 170
sklepów sieci Biedronka w promieniu średnio 40 km. Obiekt o powierzchni
magazynowej około 27 tysięcy m2 zbudowany został na 16 hektarowej
działce. Posiada 62 bramy, dzięki czemu każdego dnia centrum będzie
w stanie przyjąć 3900 palet oraz wysłać 155 samochodów dostawczych.
WIĘCEJ NA

Wynajęta powierzchnia znajdować się będzie w istniejącym obiekcie
na terenie parku MLP Pruszków I. Zostanie zaadoptowana i dostosowana do potrzeb Klienta. Przekazanie najemcy obiektu planowane jest na
początek przyszłego roku.
Wynajęta powierzchnia będzie pełniła funkcję magazynu centralnego.
Vision Express zarządza siecią ponad 160 salonów optycznych na terenie
całego kraju. Magazyn będzie wykorzystywany również do konfekcjonowania, kontroli jakości i obsługi zamówień internetowych. Dziennie
magazyn obsługiwał będzie około 1400 zleceń zarówno na potrzeby sieci
salonów jak również Klientów indywidualnych dokonujących zakupów
poprzez sklep internetowy.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo-produkcyjna wynosi 167 tys. mkw.,
znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą
wewnętrzną. Centrum posiada około 50 klientów, którzy wynajmują
powierzchnie od 200 do 18 tys. mkw. W transakcji pośredniczyła firma
doradcza DTZ.
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LOGISTYCZNE
PODSUMOWANIE 2014 R.

ÔÔ Źródło: STILL

ZWIĘKSZY SIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DEWELOPERA

Koniec roku tradycyjnie skłania do podsumowań i rozliczeń.
Czym żyła branża logistyczna przez ostatnie 12 miesięcy? W ja- ÔÔ Źródło: Skanska Residential Development Poland
kich nastrojach przedstawiciele sektora TSL wejdą w 2015 rok? 25 grudnia br. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta,
która rozszerza obowiązek informacyjny sprzedawców, w tym
Dla przedstawicieli sektora 2014 r. był interesujący choćby ze deweloperów oraz zwiększa zakres ich odpowiedzialności
względu na organizowane w tym czasie targi. W odstępie kilku względem konsumentów. Firma deweloperska poinformuje
miesięcy odbyły się CeMAT i TAROPAK. Wręczane podczas nich m.in. o opłatach dodatkowych, procedurze reklamacyjnej i usłunagrody, wydarzenia towarzyszące i prezentowane nowości gach posprzedażowych. Za naruszenie obowiązków informacyjproduktowe mogą być podstawą do wnioskowania o trendach
nych grozi grzywna.
dominujących obecnie w TSL. Wpływ na kondycję branży miała
również sytuacja gospodarcza i geopolityczna.

ZWYCIĘSKI MARSZ AUTO- I INFORMATYZACJI
„Inteligentna logistyka” - hasło przewodnie CeMATu, jednego
z najważniejszych wydarzeń logistycznych na świecie, w dużej
mierze oddaje kierunek, w którym zdają się zmierzać zaprezentowane w 2014 roku rozwiązania. – Produkty, które w największym
stopniu wpisują się w tematykę „inteligentnej logistyki” i „Przemysłu 4.0”, wyróżniono podczas targów prestiżową nagrodą IFOY.
Wśród zwycięskich propozycji znalazły się między innymi: zintegrowana z pilotem rękawica dla operatora do obsługi wózka
oraz system prostej automatyzacji pracy urządzeń intralogistycznych STILL iGo Easy – relacjonuje Paweł Włuka, kierownik działu
marketingu STILL Polska. – Podobny trend można było zauważyć
również na TAROPAKu. I tu złote medale przypadły „samojezdnym”,
„półautomatycznym” i „samonaprawiającym się” rozwiązaniom
– dodaje ekspert. Postępującą informatyzację dostrzec można
nie tylko na targach, ale również w codziennym funkcjonowaniu
przedsiębiorstw przemysłowych. Coraz popularniejsze stają się
chociażby systemy optymalizacji pracy magazynów, oparte na
agregowaniu danych online. Inną kwestią, na której uwagę koncentruje znacząca liczba firm, jest zwiększanie efektywności pracy
przez poprawę bezpieczeństwa.
BEZPIECZEŃSTWO W CENTRUM ZAINTERESOWANIA
Obok przeglądu nagrodzonych rozwiązań, wskazówką co do
kierunku rozwoju rodzimego rynku może być tematyka targów
i towarzyszących im wydarzeń. Jednym z najbardziej popularnych
zagadnień 2014 roku było bezpieczeństwo. Podczas TAROPAKU
debiutowało Forum Bezpieczeństwa w Magazynie. Kontynuacja
dyskusji dotyczącej działań przedsiębiorstw tym zakresie miała
miejsce na konferencji Trans&Log, w całości poświęconej tej tematyce. - Obserwujemy coraz więcej przejawów wzrostu zainteresowania zagadnieniami zapobiegania wypadkom związanym
z procesami składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej.
Powstają inicjatywy dążące do wzbudzenia dyskusji o regulacjach prawnych i rozwiązaniach technologicznych pozwalających
ograniczyć ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w tych obszarach mówi Tobiasz Jakubczak, prowadzący zajęcia w ramach programu
szkoleń operatorów Akademia Bezpieczeństwa STILL. - Efekty
tych zmian dostrzegamy również w podejściu naszych partnerów.
Ponadobowiązkowe szkolenia z zakresu prawidłowej eksploatacji
maszyn intralogistycznych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. – dodaje ekspert.
WIĘCEJ NA

Nowe regulacje będą obowiązywać w przypadku m.in. umów
przedwstępnych na zakup lokali mieszkaniowych, zawieranych
po 25 grudnia 2014 r. Najpóźniej w momencie, w którym osoba
zadeklaruje chęć kupna mieszkania deweloper będzie zobligowany do przedstawienia kupującemu pełnych informacji na temat
firmy i głównych cech lokalu, sposobów użytkowania i konserwacji oraz standardów komunikacji z klientem w trakcie procesu nabywania mieszkania. Sprzedający musi też od razu podać
całkowitą cenę kupowanej nieruchomości, łącznie ze wszystkimi
dodatkowo płatnymi usługami. W przypadku zakupu nieruchomości może chodzić np. o koszty dodatkowych prac wykończeniowych. „Wejście w życie ustawy oznacza także, że sprzedawca
będzie musiał na życzenie klienta wyjaśnić znaczenie wszystkich
zapisów w umowie. Nie zmienia to wiele w przypadku sprawdzonych deweloperów, dla których standardem jest informowanie
i instruowanie klientów odnośnie ich praw przy kupnie nowego
mieszkania. Trudno jednak ocenić jaką skuteczność będą miały
mechanizmy kontroli i wychwytywania nieuczciwych praktyk,
które przewidział ustawodawca”, zauważa Jakub Zagórski, dyrektor sprzedaży i marketingu Skanska Residential Development
Poland. Od 25 grudnia firma deweloperska będzie musiała dokładnie poinformować także o zakresie usług posprzedażowych.
Za naruszenie obowiązków informacyjnych deweloperowi grozi
grzywna w wysokości do 5000 zł.
REKLAMACJA I 5 LAT NA STWIERDZENIE USTEREK
Nowa ustawa zakłada również, że deweloper będzie musiał
poinformować o procedurze reklamacyjnej oraz o swojej odpowiedzialności za jakość sprzedawanego mieszkania. Konsument
będzie mógł złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (jeśli została udzielona). Dziś uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne nowego mieszkania wygasają po upływie 3 lat od
dnia jego wydania. Według przepisów, które będą obowiązywać
od 25 grudnia 2014 r. klient będzie miał aż 5 lat na stwierdzenie
ewentualnych wad budynku mieszkalnego.
NOWE UPRAWNIENIE Z TYTUŁU RĘKOJMI
Do tej pory klient, który zauważył jakąś nieprawidłowość w swoim
mieszkaniu, której deweloper nie naprawił, mógł żądać obniżenia
ceny. Teraz o obniżkę będzie jeszcze łatwiej. Wystarczy jednostronne oświadczenie klienta, w którym oczekuje on obniżenia
ceny o konkretną kwotę. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawcy na reklamację w terminie 14 dni, można będzie przyjąć, że
sprzedawca uznaje reklamację. W sytuacjach ewentualnego sporu
kwotę ewentualnej obniżki będzie rozstrzygał sąd.
WIĘCEJ NA
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