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STRATEGIA SATO
NA RYNKACH BRIC

Proces rebrandingu
DHL Parcel Polska
ÔÔŹródło: DHL

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

Firma SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, znakowania i rozwiązań RFID, ogłosiła dzisiaj przejęcie większościowo pakietu
udziałów w Okil-Holding, JSC, nabywając około 75% wszystkich wyemitowanych akcji. Transakcja została zrealizowana w dniu 19 grudnia 2014 roku. Okil
będzie działać jako spółka zależna
w Grupie SATO.
„Firma Okil jest uznawana za lidera na
rynku lokalnym i doskonale wpasowuje się do strategicznego planu działań
SATO”, powiedział Kaz Matsuyama, Prezes
i Dyrektor Generalny firmy SATO Holdings.
„Nasza strategia średniookresowa koncentruje się na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnej maksymalizacji oferowanych klientom wartości
na całym świecie. To przejęcie pozwoli
nam dodatkowo wzmocnić strategię oraz
sieć na rynkach BRIC, które oferują ogromne możliwości rozwoju”.

Nowy obszar działalności
STILL Polska
ÔÔAutor: Wojciech Podsiadły

STILL Polska poszerza zakres działalności. Dystrybutor maszyn intralogistycznych
i systemów regałowych, prowadzący szkolenia
z zakresu bezpiecznej pracy w magazynie, wyodrębnił w swej ofercie usługi doradztwa logistycznego.
Prowadzony pilotażowo na stoisku STILL
podczas CeMAT 2014 kącik porad ekspertów
cieszył się dużym zainteresowaniem. W związku z tym, zadecydowano o włączaniu usług
doradztwa logistycznego do całorocznej, ogólnodostępnej oferty STILL Polska. – Doradztwo
było dotychczas integralną częścią naszych
relacji z partnerami biznesowymi. Pomaga-

Rosyjski rynek oczekuje wyraźnego
wzrostu. Już odnotowano dwucyfrowy
wzrost od końca 2000 roku, ze średnią
roczną stopą wzrostu w wysokości 13%
w latach 2009 – 2013. Firma Okil z siedzibą
w Sankt Petersburgu, w Rosji utrzymuje
najwyższą pozycję w rynku, z 15% udziałem, osiągając 54.500.000 USD w sprzedaży w 2013.

DHL Parcel Polska powstała jako odpowiedź
Deutsche Post DHL na wyzwania krajowego rynku paczkowych przesyłek kurierskich
i rozwój usług w obszarze e-commerce. Cała
organizacja świadcząca jeszcze na początku zeszłego roku krajowe usługi kurierskie
w kwietniu 2014, teraz jako DHL Parcel Polska weszła w skład DHL Parcel Europe. Tym
samym DHL Parcel Polska jako nowa organizacja w ramach DHL Parcel Europe, wchodzi
w skład dywizji DHL Post-eCommerce-Parcel. Zmiany wynikają ze strategii globalnej
DP DHL 2020 i podyktowane są decyzją Grupy o rozwoju usług dla sektora e-commerce
na najważniejszych rynkach europejskich,
wśród których znajduje się Polska.
Jako kolejny etap rebrandingu DHL Parcel
Polska jako pierwsza organizacja krajowa
spośród tych będących częścią DHL Parcel
Europe, od stycznia br. prezentuje swoją
ofertę oraz umożliwia nadawcom jak i odbiorcom przesyłek krajowych dwustronną
komunikację poprzez globalną stronę DHL
czyli www.dhl.com.pl.
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liśmy klientom w doborze maszyn najlepiej
odpowiadających specyfice pracy w ich przedsiębiorstwach – mówi Paweł Włuka, kierownik
działu marketingu STILL Polska. – Wyodrębnienie tych działań jako osobnej usługi pozwoli
naszym ekspertom dzielić się wiedzą z jeszcze
szerszym gronem odbiorców – dodaje.
Doradcy STILL będą służyć pomocą w zakresie tworzenia zintegrowanych koncepcji logistycznych, oceny efektywności kosztowej i poszukiwania sposobów maksymalizacji korzyści
wynikających ze zmiany organizacji procesów
funkcjonujących w magazynie. Punktem wyjścia ma każdorazowo być analiza przepływu
materiałów w danym przedsiębiorstwie, zaś
efektem – zoptymalizowana koncepcja floty.
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PO RAZ TRZECI Z TYTUŁEM
„GAZELE BIZNESU 2014”

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

Grupa Integer.pl – właściciel sieci innowacyjnych Paczkomatów InPost – została po
raz trzeci z rzędu wyróżniona tytułem „Gazele Biznesu 2014” w ramach rankingu
organizowanego przez Puls Biznesu. W zestawieniu znalazły się najdynamiczniej
rozwijające się polskie średnie i małe firmy. Grupę Integer.pl doceniono za systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży w latach 2011 – 2013.

W rankingu „Gazele Biznesu” wyróżnia się
te małe i średnie firmy, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi osiągają sukces wśród nawet znacznie większych
konkurentów. Zestawienie obejmuje ponad 4000 polskich przedsiębiorstw. Grupa Integer.pl znalazła się na 3. miejscu
w rankingu województwa małopolskiego,
a w skali ogólnopolskiej zajęła 42. miejsce.
Autorem rankingu jest wywiadownia
gospodarcza Coface Poland, która na zle-

cenie Pulsu Biznesu zweryfikowała dane
finansowe zgłoszonych przedsiębiorstw.
Oprócz „Pulsu Biznesu”, zestawienia takie
opracowują jego siostrzane dzienniki ze
Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii
i Słowenii. Kryteria wyboru „Gazel Biznesu”
są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych. Celem plebiscytu jest promowanie
małej i średniej przedsiębiorczości.
„Zdobycie po raz trzeci tytułu „Gazele
Biznesu” w województwie małopolskim
doskonale pokazuje, że Grupa Integer.pl
znakomicie realizuje swoją długoterminową strategię rozwoju. Jesteśmy przekonani, że w dziedzinie automatyzacji
usług możemy wprowadzić jeszcze wiele
rewolucyjnych rozwiązań. Widać to nie
tylko po międzynarodowym sukcesie sieci
Paczkomatów InPost, ale także po zainteresowaniu, jakie wzbudzają Pralniomaty
Hi’Shine. W projekcie realizowanym wraz
z Aqmet i 5asec InPost współpracuje w zakresie obsługi logistycznej. Mam również
nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprezentować kolejną innowacyjną
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usługę, tym razem dedykowaną branży
spożywczej” – mówi Rafał Brzoska, prezes
Grupy Integer.pl.

Poczta Polska z 1,41 mln
internautów
ÔÔŹródło: Gemius

Strony WWW operatorów logistycznych odwiedza co dziesiąty internauta. Najwięcej
użytkowników sieci przegląda stronę Poczta-polska.pl. Kilkakrotnie mniej internautów zagląda na strony Siodemka.com, Dpd.com.pl,
Ups.com, Gls-group.eu i Dhl.com.pl – wynika
z najnowszej analizy firmy Gemius.
Gemius przeanalizował strony WWW najpopularniejszych firm logistycznych: Poczta-polska.pl, Siodemka.com, Dpd.com.pl, Ups.com,
Gls-group.eu, Dhl.com.pl, K-ex.pl, Inpost.pl,
Pocztex.pl, Fedex.com i Tnt.com.
KURIERZY ONLINE POPULARNI PRZEZ
CAŁY ROK
Dane z okresu listopad 2013–październik 2014
pokazują, że analizowane strony internetowe
odwiedza miesięcznie podobny odsetek internautów – średnio 10 proc. użytkowników sieci.
Jednak w styczniu, lipcu, wrześniu i październiku stronami WWW firm oferujących usługi kurierskie interesuje się nieco więcej internautów
– 11 proc. Z kolei w listopadzie i od lutego do
czerwca na analizowanych stronach gości najmniej użytkowników sieci (9 proc.).
POCZTA NUMEREM JEDEN
Z analizy danych z października 2014 roku wynika, że stronę Poczta-polska.pl przegląda 1,41
mln użytkowników sieci. Popularnością cieszą
się również Siodemka.com (0,37 mln), Dpd.com.
pl (0,29 mln), Ups.com, Gls-group.eu, Dhl.com.
pl (po 0,23 mln), Fedex.com (0,16 mln), Pocztex.
pl (0,15 mln), K-ex.pl (0,11 mln) i Inpost.pl (0,07
mln). Z kolei liczba internautów odwiedzających
stronę Tnt.com jest na tyle mała, że nie jest widoczna w badaniu (aby dane o liczbie użytkowników konkretnej strony WWW były uwzględnione w badaniu, musi ją odwiedzić miesięcznie
odpowiednio wysoka liczba internautów).

Chronometr wydarzeń
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NEXTERIO WYBRAŁO SALESMANAGO
MARKETING AUTOMATION

ÔÔ Źródło: SALESmanago

Nexterio.pl (dawniej Megastore.pl) to sklep internetowy należący do spółki Megastore.pl SA, jeden z liderów internetowej
sprzedaży produktów z kategorii dom i ogród. W swojej ofercie posiada prawie 30 000 produktów wykończenia wnętrz i dekoracji oraz drobnego AGD. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, miedzy innymi „Najlepszy sklep internetowy 2014” wg
rankingu Money.pl, lider rankingu „Zaufane opinie Ceneo”. System SALESmanago zostanie wykorzystany do wdrożenia i optymalizacji kompleksowych procesów marketingowych i sprzedażowych – m. in. do wzrostu konwersji z takich procesów, jak
porzucony koszyk oraz wysyłka dopasowanej oferty do profilu użytkownika.

l
l

zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązań, jakie oferuje marketing automation.
Dlaczego SALESmanago? Wzięliśmy pod
„Obecnie personalizacja komunikacji uwagę kilka kluczowych z naszego punktu
z klientem to must have w branży e-com- widzenia czynników: doświadczenie firmy
merce – między innymi właśnie dlatego na rynku oraz dostępność rozwiązań ja-

kie platforma posiada. Mamy nadzieję, że
współpraca okaże się inspirująca i korzystna dla obu stron” – mówi Magdalena Staszczyk, dyrektor marketingu w Nexterio.

Nowa spółka SATO

International. Zanim Pan Tanabe rozpoczął
współpracę z SATO, spędził blisko 20 lat w Sony,
zajmując się różnymi aspektami od zarządzania
produktem po marketing, sprzedaż, produkcję
oraz ogólne zarządzanie. Przez 8 lat kariery Pan
Tnababe pracował w Ameryce Północnej i Azji.
Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu, Pan Tanabe będzie odgrywał kluczową rolę
w kierowaniu firmą SATO i dostrajaniu swoich
strategii na rynkach zagranicznych.

ÔÔŹródło:SATO

Firma SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykiet oraz rozwiązań EPC / RFID, oficjalnie ogłosiła założenie
nowej spółki SATO International, mieszczącej
się w Tokio, Japonia. Zadaniem nowej spółki
będzie integracja i prowadzenie wszystkich
aspektów działalności gospodarczej, takich
jak: aspekty zagraniczne, zwiększanie poziomu
zarobków, poprawa grupy synergii i produkcji,

realizacja globalnej strategii, wspieranie działań sprzedażowych oraz zarządzanie klientami.
Aby zapewnić szybką realizację strategii Grupy, Kaz Matsuyama, Prezes i Dyrektor Generalny firmy SATO Holdings, będzie również pełnić
rolę Szefa SATO International, co umożliwi
scentralizowanie globalnych operacji biznesowych oraz uściśli współpracę między centralą
a zagranicznymi spółkami grupy.
Yasuhiro Tanabe, zatrudniony przez NATO
w 2014 roku, został powołany na stanowisko
Wiceprezesa nowo utworzonej spółki SATO
REKLAMA

02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl
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NOWY DYREKTOR
DS. KOMUNIKACJI
W JLL

VII OGÓLNOPOLSKA
OLIMPIADA
LOGISTYCZNA

ÔÔ Źródło: JLL, Foto: JLL

ÔÔ Źródło: WSL

Paulina Krasnopolska dołączyła do międzynarodowej firmy doradczej JLL na
stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji.
Do jej głównych obowiązków należy kierowanie pracami zespołu komunikacji
– wewnętrznej i zewnętrznej – dbającego o relacje z pracownikami, klientami,
partnerami biznesowymi, liderami opinii
i mediami; a także przygotowanie i wdrożenie strategii działań PR w mediach społecznościowych.
Paulina zastąpiła na tym stanowisku Annę
Bartoszewicz-Wnuk, łączącą do tej pory
funkcję Dyrektora ds. Badań Rynku i Doradztwa oraz Dyrektora PR, która skoncentruje się na zaawansowanych projektach
badawczych i strategicznym wsparciu
analitycznym dla klientów i partnerów
biznesowych JLL. Rozdzielenie tych ról
umożliwi zarówno rozszerzenie aktywności wiodącego na rynku nieruchomości
komercyjnych w Polsce zespołu analitycznego, a zarazem budowę osobnego,
wyspecjalizowanego Działu Komunikacji
Biznesowej JLL.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, komentuje: „Bardzo się
cieszę, że Paulina Krasnopolska, ekspert
z obszaru public relations i marketingu
w segmencie nieruchomości komercyjnych, dołączyła do JLL. Unikalna wiedza
i wieloletnie doświadczenie Pauliny znakomicie uzupełnią kompetencje zespołu
PR i umożliwią wydzielenie w strukturze

Aż 71 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zakwalifikowało się
do finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy logistycznej. Ostatni etap, w którym
młodzi logistycy powalczą o cenne nagrody, odbędzie się 6 marca w Wyższej
Szkole Logistyki w Poznaniu.

firmy odrębnego Działu Komunikacji Biznesowej”.
Paulina Krasnopolska ma 19 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
komercyjnych. Przed dołączeniem do
JLL pełniła funkcję Dyrektora Marketingu
i PR w firmie CBRE Poland, z którą związana była przez ponad 13 lat, pracując zarówno w warszawskim, jak i londyńskim
oddziale firmy. Co ciekawe, w latach 1996
– 2001 Paulina pracowała w JLL i realizowała projekty z obszaru marketingu i badań rynku. Wcześniej prowadziła działania z zakresu public relations i organizacji
imprez w Warner Bros. Dystrybucja Kinowa. Paulina jest absolwentką wydziału
Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Wyceny Nieruchomości na
Politechnice Warszawskiej. Jej główne
obszary specjalizacji to komunikacja biznesowa, content marketing oraz public
relations.

GRUPA PGNIG KORZYSTA
Z USŁUG POCZTY POLSKIEJ

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska przez kolejne dwa lata będzie świadczyła usługi pocztowe na rzecz
Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Firma właśnie wygrała przetarg organizowany przez PGNiG. Wartość kontraktu przekroczyła 93 mln zł brutto.
– Poczta Polska ma wszelkie atuty by realizować w sposób bezpieczny i efektywny
najbardziej złożone na rynku zamówienia.
Mamy odpowiednią sieć placówek i kompetentnych pracowników – podkreśla Łukasz Gołębiowski, dyrektor Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej.
Poczta Polska w tym roku wygrała najwięcej kontraktów na rynku pocztowym.

Firma obsługuje kluczowe podmioty
z sektora komercyjnego jak telekomy,
banki czy firmy energetyczne. Realizuje
też szereg zleceń na rzecz administracji
państwowej. Ostatnim dużym kontraktem jest wygrana w przetargu na obsługę pocztową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wartość przekroczyła
200 mln zł.

Grudniowe okręgowe eliminacje wyłoniły
skład finału VII Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej. 71 spośród ponad pół tysiąca uczestników spotka się ponownie,
w Poznaniu podczas najtrudniejszego,
trzeciego etapu turnieju. Tu do rozwiązania kilka pytań problemowych, wymagających nie tylko podręcznikowej wiedzy
logistycznej, ale także umiejętności jej
zastosowania w konkretnych sytuacjach,
z którymi mierzą się zawodowi logistycy.
W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział niemal 7500 uczestników z 237
miast z całej Polski. Po szkolnych eliminacjach, w grze o indeks WSL, staże praktyki
i cenne nagrody pozostało 515 uczniów.
71 z nich to czołówka, która najlepiej poradziła sobie z testem wielokrotnego wyboru. Hasłem siódmej edycji jest gospodarka zapasami – tej dziedziny logistyki
dotyczy zatem większość pytań i zadań,
z którymi mierzą się olimpijczycy.
Wśród finalistów są przede wszystkim
maturzyści z klas o profilu technik logistyk
czy technik spedytor. W tym elitarnym
gronie znalazło się także dwoje uczniów
z klasy drugiej. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego.
„Udział w olimpiadzie to nie tylko szansa na cenne nagrody, zwolnienie z egzaminu czy bezpłatne studia w WSL. To możliwość odkrycia pasji, rozpoznania swojej
dalszej drogi edukacyjnej czy zawodowej,
to prawdziwa kuźnia talentów – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL.
Wielu tegorocznych olimpijczyków startuje w konkursie od początku nauki w szkole średniej, każdego roku wspinając się
coraz wyżej na liście finalistów. Ambicja,
wytrwałość i talent – to ich mocne strony”.
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PACZKOMATY® ZAINSTALOWANE NA ISLANDII

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

l

Grupa Integer.pl, globalny lider w obszarze automatyzacji dostaw dla e-commerce, zainstalował Paczkomaty® na Islandii w ramach kontraktu na rzecz Iceland Post, islandzkiego narodowego operatora pocztowego. Paczkomaty® będą działać pod marką
PóstBox w największych islandzkich miastach oraz przy stacjach benzynowych.
Islandia jest kolejnym europejskim krajem, którego mieszkańcy mają możliwość
korzystania z innowacyjnych urządzeń
dostarczonych przez Grupę Integer.pl.
Wśród narodowych operatorów, którzy
wybrali polskie maszyny są: Australia Post,
Omniva (dawniej Eesti Post), Columbian
Post czy Saudi Post. Ostatnio Grupa Integer.pl zawarła także umowę z holenderskim PostNL. Paczkomaty® dostarczone
przez Grupę Integer.pl zostaną zainstalowane pod marką Pakketautomaten Post
NL na stacjach kolejowych w Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze, Utrechcie, Bredzie, Eindhoven oraz w Leiden oraz na
międzynarodowym lotnisku Schiphol pod
Amsterdamem.
Najnowsza wersja urządzeń zaoferuje
klientom islandzkiej poczty możliwość
jeszcze szybszego odbierania przesyłek
za pomocą QR kodu. Dzięki zaawansowanej integracji urządzenia z mobilnymi
aplikacjami oraz technologią CodeWise,
czas operacji zostanie skrócony o ponad

połowę – z 15 do 7 sekund. „Paczkoma- nie i odbieranie przesyłek przez Paczkoty® są kolejnym, ważnym kanałem dys- maty®” – mówi Ingimundur Sigurpálsson,
trybucji dla naszych klientów. To spraw- CEO Iceland Post.
dzony koncept, dlatego jak najszybciej
chcemy umożliwić odbiorcom nadawa-

Diamenty FORBES dla
Grupy Integer.pl

SIÓDMY RAZ
Z GWIAZDĄ
JAKOŚCI OBSŁUGI

ÔÔŹródło: Grupa Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel sieci innowacyjnych Paczkomatów® InPost – została uhonorowana po raz kolejny tytułem „Diament FORBES”
w zestawieniu przygotowanym przez FORBES.
W rankingu znalazły się firmy, które w 2014 roku
wykazały największy przeciętny roczny wzrost
wartości i osiągnęły przychody ze sprzedaży
na poziomie co najmniej 5 mln złotych. Grupa
Integer.pl znalazła się na 1. miejscu w rankingu
dużych firm z województwa małopolskiego,
które osiągnęły przychody powyżej 250 mln zł,
a w skali ogólnopolskiej zajęła 9. miejsce. Jest to
kolejny sukces firmy w tym prestiżowym rankingu – w zeszłym roku spółka znalazła się wśród
najlepszych przedsiębiorstw średniej wielkości
z przychodami od 50 do 250 mln zł.
Ranking “Diamenty FORBES” został opracowany przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska na zlecenie polskiej edycji FORBES,
magazynu poświęconego tematyce gospodarczej. Lista powstała na bazie danych o przedsiębiorstwach, które w 2014 roku uzyskały na
podstawie wskaźników EBIT i ROA pozytywny
rating rentowności, mają wysoką płynność
bieżącą i nie zalegają z płatnościami.

l

ÔÔ Źródło: JMP

Już po raz siódmy Biedronka znalazła się
w gronie firm wyróżniających się najwyższymi standardami w zakresie obsługi klientów.
W tegorocznej VIII edycji badań konsumenckich uzyskała tytuł Gwiazda Jakości Obsługi w kategorii „supermarket”, potwierdzając tym samym satysfakcję klientów z poziomu obsługi w sieci.
Wyróżnienie przyznawane jest w ramach
Polskiego Programu Jakości Obsługi na
podstawie głosów największej w Polsce
społeczności konsumentów zarejestrowanych na stronie www.jakoscobslugi.pl lub
korzystających z dedykowanej aplikacji mobilnej. Wśród laureatów znajdują się przedsiębiorstwa najskuteczniej odpowiadające
na potrzeby współczesnego rynku oraz rekomendowane przez klientów na 2015 rok.
Filarem strategii sieci Biedronka jest
nie tylko zapewnienie blisko 4 mln klientów codziennie odwiedzających jej sklepy
produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, ale także zagwarantowanie
obsługi na najwyższym poziomie. W tym
celu Biuro Obsługi Klienta sieci dostępne

jest dla klientów przez całą dobę, 7 dni
w tygodniu. Utrzymaniu najwyższych
standardów służą także specjalne szkolenia dla pracowników oraz realizowany
program regularnych audytów w sklepach, które umożliwiają monitorowanie
jakości obsługi oraz jej doskonalenie.
Sieć Biedronka cieszy się dużym zaufaniem klientów. Obecnie 99 proc. Polaków
zna markę Biedronka, 74 proc. regularnie
robi zakupy w jej placówkach, a dla 49
proc. jest ona sklepem pierwszego wyboru*. Marka była też wielokrotnie nagradzana. Oprócz prestiżowego tytułu
Gwiazdy Jakości Obsługi, w 2014r. została
uhonorowana Złotym Godłem Marki Godnej Zaufania oraz tytułem Superbrands.
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DACHSER PARTNEREM SPOTKAŃ DLA
POLSKICH EKSPORTERÓW

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, jako ekspert w międzynarodowej dystrybucji towarów, został partnerem strategicznym cyklu 10 spotkań organizowanych przez wydawnictwo dziennika Rzeczpospolita „TOP 10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”.
Cykl „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu obejmuje
szereg spotkań w różnych regionach Polski,
które odbędą się w pierwszej połowie 2015
roku. Spotkania powiązane są z rankingiem
regionalnym „Orły eksportu”. Celem projektu
„TOP10” jest promocja ekspansji zagranicznej
i eksportu wśród polskich przedsiębiorców.
„Ostatnia dekada była dla polskiego
eksportu okresem dynamicznie rosnących
obrotów” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Przewaga konkurencyjna naszych rodzimych producentów
na arenie międzynarodowej to relatywnie
niskie koszty produkcji i świetna jakość.
Dachser, jako jeden z wiodących operatorów działających globalnie, stara się dzielić
z polskimi przedsiębiorcami swoją wiedzą
i doświadczeniem w dystrybucji zagranicznej towarów” – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.
Podczas spotkań omawiane będą takie
tematy jak najciekawsze kierunki handlu za-

granicznego, sektory o największym potencjale eksportowym, a także zostaną zaprezentowane wyniki regionalnych rankingów firm
zajmujących się eksportem. Prelegentami
będą uznani eksperci, przedstawiciele świata
biznesu oraz władz na szczeblu lokalnym i krajowym. Gośćmi będą reprezentanci lokalnego
biznesu – właściciele firm produkcyjnych, dyrektorzy ds. handlu, sprzedaży i eksportu.
Styczniową debatę nt. perspektyw polskiego eksportu do roku 2020 rozpocznie

Paczkomaty InPost z IBS.it we Włoszech
ÔÔŹródło: InPost

InPost – globalny lider w obszarze automatyzacji usług pocztowo-kurierskich i właściciel
największej na świecie sieci Paczkomatów®
– rozpoczął współpracę z IBS.it. Dzięki niej
klienci tej największej księgarni internetowej
we Włoszech będą mogli zamówić wymarzoną
książkę i odebrać ją w jednym ze 100 innowacyjnych terminali funkcjonujących obecnie

Konkurencyjność polskich portów
ÔÔAnna Wanat

Uchwalona 7 listopada 2014 roku czwarta
ustawa deregulacyjna wraz z pakietem portowym weszła w życie 1 stycznia 2015 roku.
Dla polskich portów oznacza to krótszy czas
odprawy, ze względu na przyspieszenie przeprowadzania czynności urzędowych niewymagających rewizji, badań laboratoryjnych czy
kwarantanny. Czynności urzędowe, o których
mowa, trwać mają do 24h, a w szczególnych
sytuacjach do 48h.
Obowiązująca już ustawa poprzez skrócenie czasu odprawy celnej ma wpłynąć na podniesienie konkurencyjności polskich portów.
Czy faktycznie tak będzie? Krótsza odprawa
wiąże się z szybszymi dostawami, a to wpływa bezpośrednio na zadowolenie klientów,

w tym kraju. Nowa usługa zapewni klientom
wygodną i szybką opcję dostawy.
Dotychczas e-księgarnia IBS.it oferowała odbiór jedynie za pośrednictwem sieci stacjonarnych placówek TNT Points. W ramach współpracy z TNT Italy Paczkomaty® InPost – działające
obecnie w 100 wybranych lokalizacjach na terenie Włoch – zapewnią szybki i wygodny mo-

z czym z kolei wiąże się wzrost konkurencyjności polskich portów. Ponadto przy obniżeniu czasu trwania jednej odprawy, można
ich wykonać więcej, co korzystnie wpłynie na
atrakcyjność portów.
Już dziś wiadomo, że ubiegły rok był rekordowym pod względem przeładunków w porcie w Gdańsku, gdzie według wstępnych
danych dostępnych na stronie internetowej
portu przeładowane zostało około 32,3mln
ton, co oznacza 7%-towy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2014 odnotowano również rekord w przeładowanej liczbie kontenerów, która przekroczyła
1,2 mln TEU, co z kolei przewyższyło przeładunki w tym zakresie z 2013 roku o około
3%. Wzrost przeładunków zanotowały także
porty w Szczecinie i Świnoujściu, w których,

Wicepremier i Minister Gospodarki, Janusz
Piechociński. Podczas spotkania w stolicy
zostaną również ogłoszone wyniki rankingu Regionalne Orły Eksportu w województwie mazowieckim w kategoriach: efektywność, dynamika, osobowość eksportu, start
up w eksporcie oraz eksportowy produkt
w regionie. O ekspansji polskich firm na
rynkach zagranicznych oraz zagadnieniach
związanych z logistyką w eksporcie opowie
Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
„Jako operator logistyczny specjalizujący
się w transporcie przesyłek międzynarodowych, obserwujemy rozwój możliwości
eksportowych polskich producentów. Z naszej strony oferujemy dla nich jedną z najbardziej rozbudowanych i wydajnych sieci
transportowych w Europie, zaawansowane
systemy IT oraz profesjonalne logistyczne
wsparcie” – podkreśla Grzegorz Lichocik.

l
l

del dostawy książek oraz innych produktów
znajdujących się w ofercie IBS.it, a zamówienie
będzie można odebrać o dowolnej porze dnia
lub nocy w wybranej przez siebie lokalizacji.
– Paczkomaty® InPost nie tylko dają impuls
przyspieszający rozwój sektora e-commerce,
ale zmieniają też mechanizm relacji między
klientami i dostawcami produktów – mówi Stefano Moni, Dyrektor Zarządzający InPost Italy.

według danych dostępnych na stronie internetowej portów, w 2014 roku przeładowano
ponad 71 tys. TEU, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 25%.
Łączne obroty w obu portach wzrosły natomiast o około 2%.
Z roku na rok w Porcie w Gdańsku zwiększa się jakość obsługi ładunków oraz stan infrastruktury portowej i dostępowej od strony
morza i lądu. Ważne są również bardzo dobre
warunki hydrograficzne. Wszystko to pozwala
na obsługę coraz większej ilości towarów i coraz większych statków. Jeśli do tych sukcesów
dodać związane z obowiązującym pakietem
portowym ułatwienia administracyjne, w najbliższym roku można liczyć na jeszcze wyższe
wyniki, nie tylko w Porcie Gdańsk, ale również
w pozostałych polskich portach.
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1st Best Lean
Experience Forum

AXIT Liderem Nowych Technologii® 2014
ÔÔŹródło: AXIT

ÔÔŹródło: Lean Experience Business Institute

W dniach 25-27 lutego 2015 roku odbędzie się
w Łodzi 1st Best Lean Experience Forum. Podczas wydarzenia zaplanowane są praktyczne
prelekcje, dyskusje a także zwiedzanie zakładów: Indesit (fabryka kuchenek, fabryka lodówek, Verpol, fabryka okapów), General Electric,
Dell Products Poland oraz BSH (fabryka pralek
i suszarek). Proponowane wydarzenia mają na
celu umożliwienie uczestnikom efektywnej
wymiany doświadczeń zarówno w Sali konferencyjnej, jak i w kuluarach.
Tematyka Forum została podzielona na
4 bloki tematyczne:
BEST Lean Manufacturing
• Skuteczne wdrożenie 5S – w oparciu o system audytów i monitorowania działań korygujących
• Jak redukować koszty poprzez optymalizację linii produkcyjnych
BEST Lean Logistics
• Jak skutecznie zorganizować pull system –
na przykładzie rozwiązań zastosowanych
w Indesit
• Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
z użyciem narzędzi Lean Manufacturing

Firma AXIT została wyróżniona tytułem Lidera Nowych Technologii® 2014 za całokształt
prowadzonych działań oraz wdrażanie produktów nowej generacji. Tytuł ten przyznawany jest w oparciu o dynamikę rozwoju firmy z ostatnich 5 lat. Podstawowym kryterium
oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia
i wpływ innowacji na rozwój, jakość i postęp
w branży.
Jest nam niezmiernie miło, że nasze dotychczasowe działania zostały docenione,
a przynależność do elitarnego grona liderów
Nowych Technologii – dynamicznie rozwijających się firm – dodatkowo wesprze nasze
pozytywne relacje z partnerami biznesowymi. Duże zaangażowanie, otwartość oraz

niezłomne dążenie do celu motywują nas
do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszej
platformy AX4. – powiedział Artur Zgoda,
członek zarządu AXIT i wiceprezes polskiego
oddziału firmy.
Celem programu Lider Nowych Technologii® jest wyłonienie i nadawanie tytułu firmom wdrażającym innowacyjne rozwiązania
oraz nowe technologie, których działanie zapewnia rozwój całej gospodarki. Wyróżnienie
to otrzymują firmy podążające za trendami
na rynku, które spełniają wymagania współczesnych klientów pod względem jakości
usług i rozwiązań przyjaznych dla biznesu.

REKLAMA

l

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

BEST Maintenance in Practice
• Praktycznie aspekty wdrożeń TPM w organizacji o zróżnicowanym wiekowo parku
maszynowym – gdzie zacząć, na co zwracać
uwagę i jak mierzyć skuteczność
• AM, 5S, Continuous Improvement, KAIZEN
– jako narzędzia doskonalenia obszarów UR
BEST Lean & Kaizen Management
• Budowanie kultury statystycznej w firmie
produkcyjnej szansą na zwiększenie efektywności porgramów Lean Six Sigma
• Program sugestii pracowniczych jako element zwiększania zaangażowania pracowników w program ciągłego doskonalenia
Podczas konferencji przedstawione zostaną
również najciekawsze case studies dotyczące
praktyk Lean w rożnych branżach. Zaprezentują je Dyrektorzy Zakładów: Lotte Wedel, BSH,
Harris Lincoln Electric, a także Managerowie
i Praktycy z firm takich jak: Philips Lighting,
Donako, Corning Cable, ABB, Indesit. Więcej informacji na stronie organizatora: www.le-bi.pl

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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ZŁOTE GODŁO DLA MARKI DHL

ÔÔ Źródło: DHL

li firm związanych z branżą logistyczną rozszerzona zostanie o prezentację najlepszych
referatów przygotowanych przez studentów uczestniczących w konferencji. Ponadto
uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczkach do lokalnych firm, grze logistycznej oraz
spotkaniach integracyjnych.
Wszystkich zainteresowanych współpracą
i uczestnictwem w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy do kontaktu z organizatorami.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Koła: www.aelogic.ue.poznan.pl oraz
na fanpage’u: https://www.facebook.com/aelogic

Drogę artykułów spożywczych od producenta, przez operatora logistycznego aż do
sklepowej półki prześledzili uczestnicy konferencji pod hasłem „Czy wiesz skąd jesz? Logistyka żywności”, która odbyła się dziś w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Specyfikę
magazynowania, transportu i obsługi dostaw
produktów świeżych przedstawili eksperci
z firm Fresh Logistics, Hochland Polska i Żabka Polska oraz specjaliści z Instytutu Logistyki
i Magazynowania.
Ponad 400 słuchaczy – studentów i uczniów
szkół średnich, zainteresowanych produkcją,
pakowaniem, znakowaniem, transportem,
dystrybucją i sprzedażą artykułów spożywczych prześledziło krok po kroku całą drogę
produktu z hali produkcyjnej do konsumenckiego koszyka.
Z pytaniem „czy wiesz skąd jesz?” zmierzyli
się: Daniel Kosmowski, starszy specjalista ds.
logistyki i EDI z firmy Hochland Polska i Aleksandra Paszak, menedżer operacyjna Fresh
Logistics, którzy omówili zasady współpracy
producenta artykułów spożywczych z operatorem logistycznym. Szczególne warunki przechowywania i transportu produktów świeżych
nakładają na obie strony szereg obowiązków
i ograniczeń, dlatego konieczne jest przede
wszystkim dbanie o jakość relacji, opartych na
szybkim i rzetelnym przepływie danych.
Wysokim wymaganiom branży spożywczej
każdego dnia starają się sprostać specjaliści
ds. logistyki, jak i pracownicy działów obsługi klienta. Aby przepływ informacji pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw
umożliwiał sprawną realizację zamówień, rozwija się nie tylko narzędzia do elektronicznej
wymiany danych, ale także systemy oznakowania opakowań.

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel,
deweloper i zarządca europejskich obiektów
logistycznych, mianował Jean-Luca Saporito
na stanowisko Dyrektora Zarządzającego włoską platformą logistyczną, którą firma rozbudowała w lipcu poprzez nabycie 5 magazynów.
Jean-Luc Saporito, 42-latek o narodowości
francuskiej, dołączył do P3 z firmy Amazon,
w której pracował przez 2,5 roku, nadzorując
budowę około 190.000 m2 nowych obiektów
we Francji i Włoszech oraz obsługę zarządzania aktywami w wymiarze około 370.000 m2
obiektów w całej południowej Europie. Wcześniej Saporito pracował we Włoszech dla firmy
Prologis jako Starszy Kierownik ds. Budowy
i Nieruchomości.
Ian Worboys, CEO P3, powiedział: „Jean-Luc
wnosi ze sobą imponujący 16-letni staż pracy,
dzięki czemu idealnie pasuje do doświadczone-

go zespołu P3. Jego wiedza i znajomość rynku
włoskiego będą nieocenione po wzmocnieniu
naszej platformy we Włoszech, co nastąpiło zeszłego lata. Pokazuje to, że jakkolwiek wielkość
ogólnoeuropejskiej platformy P3 podwoiła się
na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, nasze zespoły mają świetne możliwości, aby zapewniać
naszym klientom jak najlepszą obsługę.“
Saporito, inżynier z wykształcenia, pracował
nad różnorodnymi projektami w dziedzinie logistyki i łańcucha dostaw dla firm Vinci, Procter
& Gamble i Hewlett Packard.Studiował w najlepszej międzynarodowej szkole biznesu INSEAD, którą ukończył z tytułem MBA w 2007 roku.
Będzie odpowiedzialny za włoską platformę
P3, która obejmuje prawie 230.000 m2 magazynów logistycznych, skoncentrowanych
głównie w regionie Mediolanu, w samym sercu
przemysłu i biznesu we Włoszech.

Globalna marka DHL, reprezentująca wysoki standard obsługi klientów i wyjątkową
jakość w branży usług kurierskich, po raz kolejny zdobyła Złote Godło w programie
Konsumencki Lider Jakości 2014, zajmując I. miejsce w kategorii „Firmy kurierskie”.
Jak pokazuje badanie, jednym z najważniejszych elementów sukcesu marki jest znajomość wśród konsumentów, która w przypadku marki DHL utrzymuje się na wysokim poziomie – 74%.
Respondenci badania, jako uzasadnienie
swojego wyboru podawali m.in.: szybkość
i najwyższą jakość w realizacji dostaw
przesyłek DHL, miłą obsługę, dokładność
w wykonywaniu pracy i łatwość w kontakcie z klientem, rzetelność w świadczeniu
usług. Najczęstsze skojarzenia respondentów z marką DHL to: łatwy kontakt telefoniczny, łączność z całym światem, zamówienia zawsze na czas.
Konsumencki Lider Jakości 2014 jest
ogólnopolskim, promocyjnym programem konsumenckim, organizowanym
przez redakcję Strefy Gospodarki, ogól-

nopolskiego niezależnego dodatku dystrybuowanego z Dziennikiem Gazetą
Prawną. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek
i firm dostępnych oraz funkcjonujących
na polskim rynku.
Badanie dostarcza istotnych informacji
o rynku polskim, identyfikując dwa dodatkowe obszary wiedzy: stopień rozpoznawalności produktów i usług (wskaźnik
świadomości marki), pokazuje również
poziom lojalności wobec producentów
oraz usługodawców. W badaniu uczestniczyło 2048 respondentów.

LwN 2015 – Systemy informatyczne dla logistyki
ÔÔŹródło: SKNL AElogic

W dniach 26–28 marca 2015 r. Studenckie Koło
Naukowe Logistyki AElogic działające przy Katedrze Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu już po raz trzynasty
organizuje konferencję Logistyka wokół Nas. Tematyka tegorocznej edycji obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem systemów informatycznych w logistyce. Organizatorzy gościć
będą studentów kierunków logistycznych z całej Polski oraz przedstawicieli firm z branży TSL.
Konferencja zostanie otwarta przez opiekun Koła
prof. zw. dr hab. Elżbietę Gołembską.
W tym roku tradycyjna formuła konferencji
opierająca się na prelekcjach przedstawicie-

Nowy dyrektor zarządzający
P3 we Włoszech
ÔÔŹródło: P3, Foto: P3

Logistyka żywności na WSL
ÔÔŹródło: WSL
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IBCSDRAGON W DROP S.A.

UPS rozbudowuje centra
logistyki kontraktowej

ÔÔ Źródło: IBCS Poland

ÔÔŹródło: UPS

Firma UPS® (NYSE:UPS) poinformowała wczoraj, że rozbudowała trzy międzynarodowe
obiekty ze względu na rosnący popyt klientów z sektora handlu detalicznego i nowoczesnych technologii. Globalna sieć łańcucha
dostaw UPS powiększyła się w ten sposób
o niemal 20 tysięcy m2. Nowo rozbudowane
magazyny znajdują się w Krefeld w Niemczech,
w Butzbach (niedaleko Frankfurtu nad Menem) w Niemczech oraz w Venlo w Holandii.
Firma UPS, która niedawno poinformowała, że dodała 110 000 m2 powierzchni do
czterech magazynów w Ameryce Północnej,
obecnie ma na świecie 596 obiektów łańcucha dostaw logistyki kontraktowej o łącznej
powierzchni przekraczającej 3 miliony m2
„Nieustannie rozszerzamy nasz zasięg i możliwości logistyki kontraktowej w Europie, aby
odpowiadać na rosnące potrzeby klientów
z sektora B2B i B2C — powiedział Harld Peters, wiceprezes UPS Contract Logistics Europe. — Inwestycje w obiekty potwierdzają
nacisk, jaki kładziemy na to, aby dostarczać
europejskim klientom rozwiązania, które
zwiększają ich konkurencyjność”.

l

DROP S.A. to jedna z największych i najnowocześniejszych firm z branży drobiarskiej
w Polsce. Spółka jest w światowej czołówce firm wytwarzających zdrową i bezpieczną żywność najwyższej jakości. Firma w wyniku dynamicznego rozwoju stanęła
przed wyzwaniem związanym z szybką i sprawną obsługą magazynów oraz planowaniem produkcji. Rozwiązanie zaproponowała firma IBCS Poland oferując platformę informatyczną ibcsDragon.
wyrobów gotowych, magazynowanie
i transport do odbiorcy.
– W związku z szybkim rozwojem naszej
firmy zaczęliśmy zmagać się z problemami
natury logistycznej. Dotychczasowe rozwiązania oparte o dokumentację papierową
powodowały utrudnienia w planowaniu
produkcji i sprzedaży. Dotychczasowy sposób śledzenia partii znacznie wydłużał ustalenie strategii ich wydawania i inwentaryzację – twierdzi Renata Michalczyk, Kierownik
Zakładu Drobiarskiego DROP S.A.
Brak spójnego systemu informatycznego powodował również utrudnienia
w rozliczaniu pracowników z wykonywaStan zastany w firmie przed rozpoczęciem nych zadań i obarczał ich przepisywaniem
wdrożenia sytemu automatycznej identy- informacji z dokumentów papierowych
fikacji towarów DROP S.A. posiada własne do systemu danych o produkcji i procelinie produkcyjne i powierzchnie magazy- sach magazynowych.
nowe, a główny proces wytwórczy obejmuje trzy obszary: ubojnię i produkcję

l
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NAGRODA ZA
SZKOLENIA

ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland)

Marka DHL, od 24 lat obecna na polskim rynku i z powodzeniem realizująca
globalną działalność w obszarze usług
logistycznych, została doceniona za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Po raz kolejny
uczestnicząc w Ogólnopolskim Badaniu
Benchmarków Efektywności Polityki
Szkoleniowej zdobyła wyróżnienie, tym
razem w postaci głównej nagrody –
I miejsca w rankingu Najefektywniejszej
Polityki Szkoleń 2014.

PGP PODPISAŁA UMOWĘ Z PLAY

ÔÔ Źródło: PGP, Infografika: PGP

Polska Grupa Pocztowa podpisała z P4 – właścicielem marki PLAY – umowę na obsługę
korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Ma to
przyspieszyć dostarczanie korespondencji wymagającej zwrotnego potwierdzenia odbioru, zautomatyzować i uprościć obsługę przesyłek, a także obniżyć koszty całego procesu.

Przyznana nagroda jest wyrazem uznania
i docenienia za politykę szkoleniową DHL
realizowaną w jednostkach organizacyjnych w ramach struktury prawnej spółki
DHL Express w Polsce, tj. DHL Parcel Polska, DHL Express (Poland), DHL Fracht.
Obecnie w jednostkach tych zatrudnionych jest ponad 2800 pracowników.
Uczestniczą oni w cyklicznych, ogólnodostępnych programach szkoleniowych,
zaprojektowanych pod kątem potrzeb
stale rozwijającego się biznesu, a także
uwzględniających potrzeby rozwojowe
pracowników. Dzisiaj DHL tworzy silną
kulturę organizacyjną, od lat inwestując
w programy szkoleniowe dla pracowników, których zaangażowanie jest największym kapitałem.

BADANIE BENCHMARKÓW
EFEKTYWNOŚCI POLITYKI
„Właściciel sieci PLAY to jeden z naszych najdłuższych stażem klientów z branży teleko- SZKOLENIOWEJ TO:
munikacyjnej. Pierwszą umowę podpisaliśmy w 2008 roku. Zasada ‘rośniemy z naszymi • Kompleksowa ocena efektywności
głównych procesów szkoleniowych
klientami’ ma tutaj doskonałe zastosowanie. Wraz z pojawieniem się zapotrzebowania
w organizacji
na usługi pocztowe wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne,
rozszerzyliśmy naszą dotychczasową współpracę z PLAY o EPO” – mówi Witold Szczu- • Analiza wskaźnikowa skuteczności polityki szkoleniowej firmy
rek, prezes zarządu PGP S.A.
EPO to rozwiązanie teleinformatyczne zastępujące dotychczasowe papierowe • Standard porównywania się do benchzwrotne potwierdzenie odbioru. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu odbiorca
marków branżowych i sektorowych.
podpisuje się na terminalu elektronicznym, a informacja o odebraniu korespondencji
w czasie rzeczywistym trafia do systemu informatycznego nadawcy. Zastosowanie EPO Organizatorem Ogólnopolskiego Badapozwala na skrócenie i zautomatyzowanie procesów pocztowych, co przekłada się na nia Benchmarków Efektywności Polityki
wymierne korzyści, zwłaszcza dla nadawców korespondencji masowej.
Szkoleniowej (Badania Benchmarków TDI)
„Play jest liderem elektronicznego fakturowania. Po podpisaniu umowy z Polską Grupą jest Polish Society for Training &DevelopPocztową, także tradycyjne przesyłki papierowe wysyłane za potwierdzeniem odbioru ment (PSTD). Badanie jest ogólnokrajową
będą dystrybuowane w możliwie najnowocześniejszy sposób. Dla naszych klientów to inicjatywą polegającą na kompleksowej
przede wszystkim pewność i krótszy czas dostarczenia przesyłki, a przy tym pełna kon- ocenie efektywności i jakości wszystkich
trola procesu doręczenia gwarantowana przez nadawcę. Bardzo ważne jest też uprosz- procesów szkoleniowych w firmie. Ocena
czenie całej logistyki związanej z przygotowaniem korespondencji, a następnie szybka wykonywana w formie „benchmark audit”
informacja zwrotna o doręczeniu, która od lutego 2015 roku w PLAY będzie przekazy- daje możliwość wskaźnikowego przeanawana on-line do wewnętrznych systemów obsługi klienta i archiwizacji korespondencji” lizowania wszystkich obszarów inwesto– powiedział Andrzej Kulesza, Kierownik Działu Przychodów i Fakturowania Play.
wania firmy w kapitał ludzki.

l
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Poczta Polska współpracuje z NEO24.pl
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska i NEO24.pl podpisały umowę
o współpracy w zakresie odbioru i dostawy
produktów zakupionych w sklepie internetowym. Klienci NEO24.pl mogą odbierać zakupy
w sieci 4500 placówek lub korzystać z przesyłek Pocztex Kurier48.
Dzięki opcji „odbiór w punkcie” Klienci NEO
24 zyskają dodatkową formę komfortowego
odbioru swoich zamówień w wybranej placówce Poczty Polskiej. 4500 placówek pocz-

Kolejna edycja Forum
Młodej Logistyki
ÔÔŹródło: Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej zaprasza na kolejną, już 14. edycję Forum Młodej
Logistyki a także na towarzyszące temu wydarzeniu Targi Pracy Transportu i Logistyki! Wydarzenia, które odbędą się 5-6 marca 2015 roku.
Wydarzenia te stanowią idealną okazję, aby
poznać bliżej zagadnienia transportu, spedycji
oraz logistyki.
Forum Młodej Logistyki to największa coroczna konferencja gromadząca studentów z całej
Polski oraz najbardziej wpływowych przedstawicieli firm branży TSL. Podczas konferencji
uczestnicy mają możliwość nawiązania nowych
kontaktów, poznania bliżej systemów transpor-

towych w których można odbierać zakupy to
podwojenie sieci punktów już współpracujących z NEO24.pl. Z kolei wybierając dostawę
Pocztex Kurier 48 pod adres, klienci sklepu nie
ponoszą kosztów dostawy.
– Współpraca pomiędzy Pocztą Polską
a NEO24.PL to przede wszystkim podniesienie
wygody realizacji zamówień dla wszystkich
klientów, ze szczególnym uwzględnieniem
konsumentów zamieszkujących mniejsze

towych, skonfrontowania wiedzy praktycznej
z tą wyniesioną z uczelni.
Dwa dni konferencji zapewniają dwie różne
formy poszerzania logistycznych horyzontów.
Pierwszego dnia konferencji odbędzie się finał
dwuetapowego konkursu dla studentów działających w kołach naukowych, związanych z branżą TSL. Zwycięzcy pierwszego etapu przedstawią swoje rozwiązanie zadania konkursowego
podanego przez firmę, a następnie odpowiedzą
na pytania od ekspertów oraz uczestników konferencji. Spośród drużyn, które zaprezentują
się podczas finału, zostanie wybrany najlepszy
zespół, który zachwyci Kapitułę swoim rozwiązaniem, opracowaniem tematu, wiedzą oraz
poziomem merytorycznym prezentacji. Osoby,
które najbardziej wyróżnią się podczas konkur-

miejscowości – mówi Tomasz Kabarowski,
Prezes Zarządu NEO24.PL.
Poczta Polska umacnia swoją pozycję na rynku logistycznej obsługi towarów zakupionych
w sieci. Firma jest naturalnym partnerem dla
sklepów internetowych, bo oferuje nie tylko
terminowe i bezpieczne usługi kurierskie, ale
także jest w stanie finalnym odbiorcom sklepów zapewnić dostęp do największej w Polsce
sieci odbioru zamówionych produktów.

l

su mają możliwość zdobycia stażu lub praktyk
w największych firmach logistycznych w Polsce.
Drugi dzień poświęcony jest panelom dyskusyjnym, których zróżnicowanie tematyczne pozwoli każdemu na aktywne uczestniczenie w debatach, w których wezmą udział przedstawiciele
zaproszonych Firm oraz studenci. Profesjonaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym podzielą się z uczestnikami znajomością zagadnień
podejmowanych przez branżę logistyczną oraz
spostrzeżeniami, które są bezcenne dla studentów. Uczestnicy mają wtedy okazję dowiedzieć
się, jak wygląda praca związana z transportem,
jak należy się do niej przygotować oraz czego
oczekuje się od pracowników.

REKLAMA

l

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
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Mocne pozycje w kluczowych
obszarach rynku
ÔÔAutor: Wojciech Podsiadły

W zestawieniach najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw 2014 r., publikowanych
na łamach prestiżowych pism biznesowych, nie
zabrakło przedstawicieli segmentu transportu
wewnętrznego. To dobry znak dla branży.
Ranking „Diamenty Forbesa” powstaje we
współpracy magazynu z firmą konsultacyjną
Bisnode Polska. Brane są w nim pod uwagę
podmioty, których przychody ze sprzedaży
w 2013 r. przekroczyły 5 mln złotych. Spośród
nich, wybierane są firmy o dodatnim wyniku
finansowym, niebędące w upadłości bądź
likwidacji, których współczynnik ryzyka według ratingu Bisnode Polska nie przekracza
4. Do wyceny Diamentów Forbesa 2015 wykorzystane zostały oficjalne dane z lat 2011
– 2013 m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto,
wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Do zestawienia trafiają więc podmioty obiektywnie stabilne, wiarygodne i charakteryzujące się wysoką
płynnością bieżącą.
Z kolei na liście „Gazel Biznesu”, przygotowywanej od 2000 roku przez Puls Biznesu
i wywiadownię gospodarczą Coface Poland,
znalazły się firmy, które w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw rozwijają się najdynamiczniej. Uwzględniono na niej podmioty, które w ostatnich 3 latach odnotowywały
wyłącznie wzrosty w zakresie przychodów ze
sprzedaży i ani razu nie odniosły strat. Firma
STILL Polska znalazła się obydwu prestiżowych
zestawieniach. Świadczący usługi doradztwa
logistycznego dystrybutor wózków widłowych
i systemów regałowych został „Diamentem
Forbesa” i „Gazelą Biznesu” drugi rok z rzędu.
– Minione lata były dla nas czasem umacniania pozycji lidera w kluczowych ze strategicznego punktu widzenia STILL Polska obszarach
rynku – mówi Borys Wochna, Prezes Zarządu
STILL Polska. – Fakt, że nasze sukcesy znalazły
odzwierciedlenie w raportach niezależnych
ekspertów, utwierdza nas w przekonaniu, że
obraliśmy dobry kierunek działania – dodaje.

l

ODWAŻNA STRATEGIA ID
LOGISTICS POLSKA

ÔÔ Autor: Andrzej Szymkiewicz, Foto: Log4.pl

Obecna na polskim rynku od sześciu lat firma ID Logistics Polska, podczas konferencji
prasowaj w dniu 28 stycznia br., podsumowała swoją obecnść na rynku logistycznym
i przedstawiła strategię rozwoju na najbliższe lata. Ten międzynarodowy dostawca
usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, wyróznia się bardzo dynamicznym rozojem i ekspansją na logistycznym rynku. Firma oferuje pełen
zakres usług logistyki kontraktowej (magazynowanie wykorzystujące nowoczesne
systemy do zarządzania, transport, dystrubucja, usługi dodane), a także indywidualne rozwiązania dedykowane specjalistycznym procesom.

O działalności międzynarodowej ID Logistics mówił Eric Hémar, Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny oraz Prezes ID Logistics Group S.A., natomiast sześcioletnią
działaność w Polsce ID Logistics Polska
S.A., przedstawił Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics Polska S.A.
Firma ID Logistics jest międzynarodowym dostawcą usług logistycznych, założoną w 2001 roku we Francji, przez Erica
Hémara, który do dzisiaj zarządza firmą
pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora
Generalne oraz Prezes ID Logistics Group
S.A. Eric Eric Hémar, przedstawiając międzynarodową działalność firmy, omówił
ją na przykładach współpracy z firmami
reprezentującymi rózne branże, obszary
działalności i miejsca na świecie. ID Logi-

Brodr.Jorgensen Group stawia na Comarch ERP Altum
ÔÔŹródło: Brodr.Jorgensen Group

Dystrybutor kosmetyków z kapitałem duńskim
Brodr. Jorgensen SA wybrał innowacyjny i elastyczny Comarch ERP Altum. Ten system klasy
ERP będzie wpierał firmę w procesach logistycznych i sprzedaży. Umożliwia analizę danych oraz
automatyzację rutynowych procesów w niej
zachodzących, a tym samym redukcję kosztów.
Przez ostatnie lata producent kosmetyków, a zarazem dystrybutor marki Brodr.Jor-

gensen Group korzystał z prostego oprogramowania sprzedażowo-księgowego. Wraz
ze wzrostem wielkości sprzedaży stał się on
niewystarczający, co wymusiło zmianę oprogramowania, które jest kluczowym aspektem każdej strategii. Po analizie dostępnych
na rynku rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem przy rozproszonej strukturze organizacyjnej, duński Brodr.Jorgensen Group

stics działa na Tajwanie, Brazylii, Hiszpanii,
Chinach, Indonezji, Polsce, Argentynie,
Maroku, Rosji i RPA. Podkreślił elastyczność
i indywidualne podejście ID Logistics do
każdego kontraktu, który jest realizowany
przez firmę, oferując wszystkie dostępne
narzędzia i usługi dodane. Cechą charakterystyczną i filozofią działania firmy, pozwalającą rozwijać się firmie i klientom,
jest strategia oparta na trzech filarach działania: pozyskiwanie nowych klientów i obszarów działalności, aktywne wspieranie
klientów w ich rozwoju oraz innowacyjne
rozwiązania podnoszące jakość usług. „Polski rynek ma dla nas strategiczne znaczenie
i odgrywa kluczową rolę w dalszym, dynamicznym rozwoju Grupy ID Logistics w Europie i na świecie“ – powiedział Eric Hemar,
Prezes Zarządu Grupy ID Logistics.
ID Logistics w Polsce działalność rozpoczęła w 2008 roku, uruchamiając magazyn w Będzinie dla sieci Carrefour. Kolejne
lata to dla firmy ID Logistics okres wytężonej pracy, firma otwierała i zarządzała
w imieniu klientów kolejnymi magazynami – w Sadach k/Poznania dla Intermarche/Bricomarche, magazyn w Błoniu dla
Lindt&Sprungli, w Mszczonowie dla Real&Makro i Piotrkowie Trybunalskim, dla
firmy Carrefour. Jako wartość dodaną do
usług kontraktowych, w 2010 roku firma
rozwija usługi transportowe, uruchomiając Oddział Transportu Krajowego.

l
l

zdecydował się na wdrożenie Comarch ERP
Altum.
Jak dostrzega Peter Moiler Hansen, menadżer projektu Altum z Brodr.Jorgensen Group:
– Dzięki innowacyjnej komunikacji jaką jest
Business Intelligence, zyskaliśmy możliwość
optymalizacji naszych kluczowych parametrów
takich jak: poziom zapasów, który uwzględnia
zarówno minione obroty jak i sezonowe parametry nie zapominając przy tym o ich analizie.
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BOOM NA RYNKU
INWESTYCYJNYM

Grudniowy Top 4 wózków widłowych
ÔÔRedakcja

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

Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield łączna wartość transakcji inwestycyjnych
na rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej
(w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech)
wzrosła w czwartym kwartale 2014 r. do 2,9 mld euro, czyli
wyniosła prawie tyle samo, co w rekordowym roku 2006,
i więcej niż w trzecim kwartale 2014 r. (1,8 mld euro).
W skali całego roku zainwestowano w Europie Środkowej
ponad 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z 5,2 mld euro w 2013 r. Jest to wielkość zbliżona do
rekordowego wolumenu inwestycji z 2007 r. wynoszącego
9,3 mld euro.
James Chapman, Partner i dyrektor Grupy Rynków Kapitałowych w Europie Środkowej w firmie Cushman & Wakefield,
powiedział: „Europa Środkowa zajmuje ważne miejsce w paneuropejskich strategiach inwestycyjnych, głównie za sprawą
rosnącego znaczenia Warszawy. Jednak szybki wzrost aktywności inwestycyjnej obserwuje się także w innych miastach
i krajach całego regionu. Europa Środkowa oferuje aktywa wysokiej jakości, rozbudowane platformy oraz dynamicznie rozwijające się rynki najmu. Przyczynia się do tego wysoki wzrost
gospodarczy poszczególnych krajów, który należy do najwyższych w Europie”.
W czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen obrotów
w Polsce wyniósł 1,26 mld euro, dzięki czemu Polska umocniła
dominującą pozycję na mapie inwestycyjnej Europy Środkowej. W 2014 r. zainwestowano w Polsce łącznie 3,13 mld euro,
czyli nieznacznie więcej niż rok wcześniej. W sektorze nieruchomości biurowych odnotowano najwyższy poziom aktywności
inwestycyjnej na polskim rynku od 2006 r., a w sektorze nieruchomości magazynowych zawarto w ubiegłym roku transakcje
o rekordowej wartości. Z kolei w Czechach wartość transakcji
inwestycyjnych w 2014 r. wyniosła 1,99 mld euro, co oznacza
wzrost aż o 96% w porównaniu z 2013 r. Natomiast najwyższym
rocznym wzrostem w skali całego regionu (o 141%) może pochwalić się Rumunia, gdzie zainwestowano w ubiegłym roku
1,07 mld euro. Także na Węgrzech i na Słowacji odnotowano
wzrosty wolumenu transakcji inwestycyjnych, które wyniosły
odpowiednio 616 mln euro (73% więcej niż rok wcześniej) i 504
mln euro (wzrost o 116%).

l

Ostatni miesiąc roku jest szczególnym okresem, w którym jedni więcej świętują inni więcej pracują, a logistyka poddawana jest kolejnym
sprawdzianom. W grudniu oferty wózków widłowych notują nieco
mniej kliknięć (10 032), nominalnie o 1041 wejść mniej (-9%), niż w listopadzie. W grupach rodzajowych notowane są również spadki, jedynie oferty wózków systemowych i pozostałych (boczne, przegubowe
i wielokierunkowe zanotowały wzrost wejść. Dane pokazują, że większym zainteresowaniem cieszyły się wózki systemowe, które jako bardzo specjalistyczny sprzęt znajdują zastosowanie w magazynach wysokiego składowania. W ślad za zainteresowaniem, na czele rankingu TOP
4 wózków widłowych w grudniu jest właśnie wózek systemowy.
W grudniu, największy wzrost procentowy i nominalny zanotowały wózki systemowe, o 145 wejść więcej (39%) niż w listopadzie. Druga wzrostowa
grupa rodzajowa to wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, klasyfikowane jako grupa rodzajowa „pozostałe”, zanotowały o 44 wejścia więcej
(21%) niż w poprzednim miesiącu. Oferty czołowych wózków widłowych
zanotowały 9% spadek, w nominale jest to o 541 wejść mniej, wózki magazynowe notują 15 % spadek – nominalnie 496 wejść mniej, a wózki typu
Reach Truck, straciły 16%, nominalnie 193 kliknięcia, w stosu do poprzedniego miesiąca.

l

Wzrosły zatory płatnicze w branży spedycyjnej
ÔÔŹródło: BISNODE POLSKA

W listopadzie 2014 roku, ponad 2 600 firm z branży spedycyjnej przeterminowało swoje płatności wobec kontrahentów na łączną kwotę
ponad 52,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost kwoty zadłużenia o ponad 100 tys. zł. Jednocześnie W Polsce zaledwie 30,5 proc. faktur regulowanych jest na czas,
a blisko 11 proc. faktur ma przeterminowanie powyżej 90 dni, w tym
8,7 proc. powyżej 121 dni.
W listopadzie 2014 roku odnotowano ponad 52,3 mln zł zadłużenia firm
w branży budowlanej. Tym samym pod względem kwoty zadłużenia listopad 2014 rok był mocno porównywalny z listopadem roku ubiegłego.

Bilans
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PERSPEKTYWY LEPSZE
OD OCZEKIWAŃ

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Grudniowe spadki w Top 4 regałów
ÔÔRedakcja

Kończący rok grudzień, pod względem ilości wejść we wszystkie oferty na
portalu log4.pl, notuje dobry wynik, powyżej dwudziestu tysięcy wejść
w oferty, jest trzecim wynikiem w 2014 roku. Oferty regałów zanotowały
2 520 kliknięć, to o 379 wejść mniej niż w listopadzie. Wejścia w tą grupę
produktową stanowiły 12% wszystkich wejść w oferty portalu w grudniu.
Poza regałami grawitacyjnymi(2%), pozostałe grupy rodzajowe notowały
spadki, niektóre bardzo wysokie. Koniec roku jak widać nie sprzyjał poszukiwaniom tego rodzaju wyposażenia do magazynu, należy zwrócić przy
tym uwagę, że jest to bardzo szczególny okres, związany z zakończeniem
roku kalendarzowego. Sytuacja na rynku, pomimo płynących z instytucji
gospodarczych bardzo pozytywnych prognoz, nie jest aż tak dobra jak to
było przedstawiane, niemniej można uznać ten rok za udany, od czerwca
wejścia w oferty regałów, nie zeszły poniżej 2500 kliknięć, a grudzień jest
siódmym miesiącem, w którym ten poziom został przekroczony.
Grudzień w ofertach regałów był miesiącem spadkowym, oferty regałów półkowych, zanotowały 7% spadek wejść w stosunku do listopada,
nominalnie 37 kliknięć mniej, oferty regałów wspornikowych zanotowały 9% spadek, w nominale 30 kliknięć mniej. Oferty regałów wjezdnych
notują 6% spadek wejść nominalnie 20 kliknięć mniej, oferty regałów
windowych notują największy bo o 27% spadek wejść (28 kliknięć mniej).
Oferty regałów karuzelowych mają 25 wejść mniej (19% spadek), oferty
regałów ruchomych 18 wejść mniej(15%spadek), oferty regałów paletowych 115 wejść mniej (18%spadek)czy oferty regałów automatycznych
40 wejść mniej(19% spadek). Oferty grupy rodzajowej prezentowanej
pod nazwa „inne” zanotowały 70 wejść mniej, (24% spadek). Jedyna grupa rodzajowa ze wzrostem kliknieć, to oferty regałów grawitacyjnych,
która zanotowała 4 wejścia więcej, co stanowi dwu procentowy wzrost.

Rekordowy rok w historii
MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group

l

W minionym roku deweloper powierzchni
magazynowych podpisał 33 umowy najmu,
dotyczące wynajęcia łącznie ok. 256 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej. W tym
roku Zarząd MLP Group liczy na utrzymanie
tempa wzrostu. Przygotowuje się także do rozpoczęcia zagranicznej ekspansji.
„Miniony rok pod względem wielkości wynajętej powierzchni magazynowej był dla

EBC zaskoczył rynki skalą zapowiedzianego programu luzowania
ilościowego (QE), który może przynieść dalsze spadki rentowności
obligacji i wartości euro oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych i PKB.
Kluczowym czynnikiem sukcesu zapowiedzianego programu
w krótkiej perspektywie będzie utrzymanie zaufania rynków, ale
w celu osiągnięcia realnych i trwałych zmian program ten powinien zachęcić rządy państw do przeprowadzenia głębszych reform strukturalnych. Naszym zdaniem państwa przeprowadzające radykalne reformy takie jak Hiszpania zyskają najbardziej dzięki
wzrostowi aktywności i inwestycji zagranicznych.
David Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Jeżeli
program QE odniesie sukces, jego wpływ na rynki nieruchomości będzie znaczny i może przełożyć się na wzrost popytu inwestycyjnego. W związku z tym stopy kapitalizacji zmniejszą się
bardziej niż oczekiwano, a wolumen obrotów może się zbliżyć
do najwyższego poziomu w historii”.
Według prognoz firmy Cushman & Wakefield bez wprowadzenia programu QE wolumen inwestycji w Europie wzrósłby
w bieżącym roku o 5-10%, a stopy kapitalizacji dla najlepszych
nieruchomości zmniejszyłyby się o 20-30 pb. Natomiast dzięki
realizacji polityki QE przewidującej niższe koszty zaciągania pożyczek, wzrost gospodarczy i wprowadzenie określonych reform,
stopy kapitalizacji mogą spaść o 40-70 pb, a wartość inwestycji na
rynkach nieruchomości może wzrosnąć o dodatkowe 20%.
Eksperci z firmy Cushman & Wakefield podkreślają jednak, że
powyższy scenariusz może się spełnić pod warunkiem podaży
odpowiednich aktywów, uzależnionej od oferty banków oraz
procesów takich jak oddłużanie, realizacja zysków i recykling aktywów. – Możemy oczekiwać wzrostu zainteresowania rynkami
globalnymi wobec poszukiwania przez inwestorów europejskich
okazji inwestycyjnych poza Europą, a także ożywienia inwestycji deweloperskich dzięki spadkom cen surowców, które obniżają koszty budowy. Ponadto przewidujemy wzrost aktywności
przedsiębiorstw, w tym sprzedaż aktywów przez firmy, wspólne
przedsięwzięcia, a także przejęcia – dodaje David Hutchings.

nas rekordowy w historii. Osiągnięte wyniki
zapewniły nam jednocześnie czołowe miejsce w ramach całej krajowej branży deweloperów komercyjnych. Realizacja podpisanych
kontraktów pozwoli nam na skokowy wzrost
skali działania, a tym samym osiąganych wyników finansowych. Perspektywy dla naszej
branży z roku na rok są coraz lepsze. Dlatego
w nowym 2015 roku liczymy przynajmniej na
utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu”
– podkreślił Radosław. T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes MLP Group S.A.
W 2014 r. MLP Group S.A. podpisało 33 umowy najmu, wynajmując łącznie ok. 256 tys.
mkw.powierzchni magazynowej i biurowej.
Z tego blisko 195 tys. mkw. dotyczyło umów
zawartych z nowymi Klientami w ramach bu-
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dowy nowych i rozbudowy posiadanych parków. Ponad 8 tys. mkw. dotyczyło zwiększenia
wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych Klientów w ramach dostępnej już
gotowej powierzchni magazynowej parków
logistycznych. Kolejne 8 tys. mkw. związane
było z przekazaniem nowym Klientom gotowej powierzchni. Umowy na pozostałe około
45 tys. mkw. dotyczyły przedłużenia najmu na
kolejne okresy.
Na koniec minionego roku łączna wybudowana i wynajmowana przez MLP Group powierzchnia magazynowa wynosiła ponad 367
tys. mkw. W porównaniu do stanu na koniec
2013 r. stanowiło to wzrost o 21%.

l
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Doskonały wynik ALD Automotive w 2014 r.
ÔÔŹródło: ALD Automotive

Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce
ÔÔŹródło: JLL, Foto: JLL

W 2015 r. dominować będą transakcje na rynku gruntów mieszkaniowych i rolnych. Spodziewane jest ożywienie w segmencie gruntów
hotelowych. Polską interesuje się nowy kapitał –m.in. z Indii, Arabii
Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który analizuje
w największej mierze tereny pod hotele czy mieszkania.Takie wnioski
wynikają z raportu firmy doradczej JLL, która podsumowała 2014 r. oraz
wskazała trendy na 2015 rok na rynku mieszkaniowych, biurowych,
handlowych, hotelowych i rolnych gruntów inwestycyjnych w Polsce.
Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Obsługi Gruntów Inwestycyjnych,
JLL, informuje: „Na fali dobrych wyników gospodarki, a zarazem dobrych prognoz jej rozwoju w kolejnych latach, zainteresowanie inwestowaniem w Polsce rośnie. Odzwierciedleniem tego jest badanie
możliwości inwestycyjnych na rynku gruntów nie tylko przez podmioty
z kapitałem europejskim, ale również przez inwestorów z całego świata.
Aktualnie rynek gruntów, głównie warszawski, analizują przedstawiciele inwestorów z RPA, Indii, Chin czy państw z Półwyspu Arabskiego”.
Pomimo zdecydowanej dominacji w 2014 r. transakcji w segmencie
gruntów mieszkaniowych, umowy kupna-sprzedaży na rynku biurowych
terenów inwestycyjnych również zaznaczyły wyraźnie swoją obecność.
GRUNTY MIESZKANIOWE – LOKOMOTYWĄ ROZWOJU RYNKU
W 2014 I 2015 R.
W 2014 r. rynek zarejestrował rekordową sprzedaż mieszkań na rynku
pierwotnym w całym kraju, napędzaną przez niski poziom stóp procentowych, program Mieszkanie dla Młodych, tzw. Ustawę Deweloperską
oraz relatywnie dobrą dostępność kredytów, w tym ostatnią szansę na
uzyskanie kredytu na 95% wartości transakcji zakupu nieruchomości.
Deweloperzy chętnie sięgali po nowe projekty inwestycyjne oraz grunty dostępne w posiadanych bankach ziemi. W cenie były więc grunty
z planem miejscowym lub warunkami zabudowy, a najlepiej z pozwoleniem na budowę i gotowym projektem budowlanym, pod warunkiem
jednak, że średnia powierzchnia mieszkań nie odbiegała znacząco od
obecnych standardów rynkowych.
Efektem dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym był nie tylko
wzrost liczby zawieranych transakcji sprzedaży działek inwestycyjnych,
ale także większa otwartość właścicieli oraz inwestorów na zawiązywanie
współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć (model joint venture). Wzrosło również zainteresowanie segmentem gruntów mieszkaniowych ze strony deweloperów znanych na rynku z projektów biurowych.

l

ALD Automotive, wiodąca, międzynarodowa firma specjalizująca się
w świadczeniu usług wynajmu długoterminowego oraz zarządzania
flotami pojazdów, podsumowała wyniki działalności osiągnięte w Polsce w 2014 r. W tym okresie spółka wynajęła swoim klientom 3590 nowych samochodów, co oznacza wzrost o 75% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to odzwierciedlenie rosnącej aktywności rynkowej
firmy i potwierdzenie jej przynależności do grupy największych graczy
na polskim rynku. W 2014 roku liczba samochodów finansowanych i zarządzanych przez spółkę wzrosła o ponad tysiąc, do poziomu ponad
8400 sztuk. Jest to 15%-owy wzrost w okresie minionych 12 miesięcy.
Powiększyło się również grono klientów ALD Automotive, których liczba przekracza już 600.
„Wynik za ubiegły rok był rezultatem zmian, jakie zaszły w organizacji
naszej firmy w ostatnim czasie. Wdrożyliśmy efektywne systemy, usprawniliśmy obsługę klienta oraz unowocześniliśmy ofertę, wprowadzając
takie elementy, jak bezpłatna aplikacja dla kierowców ALD Mobile czy
nowe, kompleksowe pakiety assistance. Rok 2014 możemy uznać również za udany, jeśli chodzi o rozwój pośredniego kanału sprzedaży w postaci programów realizowanych we współpracy z producentami samochodów. Uruchomiliśmy Nissan Business Finance, który jest już piątym
programem obsługiwanym przez nas w tzw. modelu white label. Warunkiem rozwoju działalności naszej firmy jest sukces przedsiębiorców, którzy korzystają z proponowanego przez nas wynajmu długoterminowego
pojazdów. Dlatego dziękuję wszystkim klientom i partnerom za współpracę w ubiegłym roku oraz życzę powodzenia w 2015 r.” – powiedział
Marek Małachowski, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska.

l

Dobre czasy dla rynku inwestycyjnego
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych
w regionie EMEA może wzrosnąć w bieżącym roku o 20% do 247 mld euro
w porównaniu z ok. 206 mld euro w 2014 r. Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, a przy coraz większych inwestycjach funduszy, ożywieniu
na rynkach najmu wielu miast i rosnącej konkurencji w sektorze finansowym w 2015 r. można oczekiwać wzrostu płynności na rynkach inwestycyjnych. Ponadto obawy krótkoterminowe, takie jak nieprzewidywalność
rynków akcji, strach przed deflacją i niewielki wzrost gospodarczy, można
zaliczyć do czynników dodatkowo stymulujących popyt na nieruchomości
ze względu na wysokość stóp kapitalizacji i profil ryzyka tego typu inwestycji. Zwiększy się udział w rynku inwestycyjnym nieruchomości handlowych
i logistycznych, ale we wszystkich segmentach inwestorzy będą poszukiwać aktywów wysokiej jakości. Należy także oczekiwać znacznego wzrostu
aktywności deweloperskiej, która początkowo będzie koncentrować się
wokół najważniejszych rynków biurowych regionu.
POTENCJAŁ WZROSTU
Do czynników znacznego ożywienia aktywności inwestycyjnej można zaliczyć
większą płynność za sprawą luzowania polityki pieniężnej oraz wyniki testów
wytrzymałościowych banków przeprowadzonych przez EBC. Z tego względu
począwszy od bieżącego roku znikną ograniczenia na rynku, co ułatwi zawieranie kolejnych transakcji sprzedaży wobec wzrostu aktywności banków.

l

ROSNĄCY RYNEK
Do wzrostu podaży może się przyczynić nie tylko sprzedaż wierzytelności i aktywów oraz proces oddłużania się, lecz także chęć realizacji
zysków oraz ożywienie aktywności deweloperskiej.
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DYSTRYBUCJA – KOSZT, KTÓRY TRZEBA PONIEŚĆ CZY
SZANSA NA BUDOWANIE PRZEWAGI RYNKOWEJ?

ÔÔ Magda Kozielska, Lider Badania PPML, Logisys Sp. z o.o

W ujęciu logistycznym, dystrybucja to zintegrowana struktura przepływów produkcyjnych i towarzyszących im przepływów informacji. Aby osiągnąć sukces na tym polu, przedsiębiorstwa muszą dostarczać produkty na rynki w możliwie najbardziej optymalny sposób. Przy takim zorientowaniu, sprawnie zarządzana dystrybucja stwarza możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Często jednak dystrybucja jest postrzegana przede wszystkim w kategoriach kosztów, które stanowią trudny orzech do
zgryzienia w strategiach biznesowych większości firm. Z jednej strony, mają istotny udział w rachunku biznesowym, z drugiej
strony jednak wydaje się, że trudno stworzyć na tym polu przełomowe rozwiązania, które pozwoliłyby wyprzedzić konkurencję.
Aby sprawdzić, jakie strategie wobec tej problematyki stosują
działające w Polsce przedsiębiorstwa, firma Logisys przeprowadziła badanie w ramach VI edycji Panelu Polskich Menedżerów
Logistyki, w wyniku którego powstał raport „Zarządzanie dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach”.
Na koszty dystrybucji składają się między innymi takie elementy, jak koszty obsługi zamówień klientów, koszty utrzymania magazynów, koszty utrzymania i tworzenia zapasów czy
koszty transportu. Aby efektywnie panować nad marżą i uczynić
z dystrybucji element przewagi konkurencyjnej, konieczne jest
systemowe i precyzyjne śledzenie kosztów ponoszonych w trakcie realizacji zamówień klientów.

kontroli nad marżą. Tylko w 13% przypadków klienci płacą za
dostawę osobno. Korelacja między polityką rozliczania kosztów
dostaw a sposobem uwzględniania kosztów dostaw w kosztach
ponoszonych przez klientów za obsługę zamówień wykazała, iż
najczęściej na rozwiązanie uwzględniające osobną opłatę za dostawę decydują się firmy, które mają dostęp do cennika usługodawców/kurierów (25%).
Sylwester Derda, koordynator ds logistyki z firmy Drabpol, komentuje te wyniki w następujący sposób:
„Ważną składową częścią ceny sprzedaży jest koszt dystrybucji, a jego prawidłowe skalkulowanie jest wyzwaniem dla działów sprzedaży. Przeszacowanie lub niedoszacowanie tego kosztu może spowodować straty w kontrakcie lub utrudnić zdobycie
nowych zamówień poprzez niepotrzebnie/nieświadomie zawyżoną cenę. Z przeprowadzonego badania widać, że tylko 15%
badanych firm posiada opracowane jednolite cenniki uwzględniające koszty dystrybucji w cenie zamówienia. Natomiast w pozostałych firmach Działy Sprzedaży, co prawda, nie pomijają tego
ważnego czynnika, ale do prawidłowego oszacowania korzystają głównie z wiedzy i doświadczenia Działów Logistyki, Kontrolingu czy też swojego. Prawie ¾ badanych firm koszty dostawy
do klienta uwzględnia w cenie towaru, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla odbiorcy, ponieważ zdejmuje z odbiorcy dodatkowe
czynności związane z obsługą i rozliczaniem zakupu towaru oraz
pozwala szybciej zrealizować dostawę. Dla dzisiejszego klienta
jest to bardzo ważne i należy tu przypomnieć, że co trzeci klient
otrzymuje dostawę w ciągu 24h a co czwarty w ciągu 48h”.

KALKULACJE KOSZTU DOSTAWY ZAMÓWIENIA
Menedżerowie odpowiadający za dystrybucję zostali zapytani,
czy i w jaki sposób Działy Sprzedaży w ich firmach uwzględniają koszty dostawy w wyznaczaniu kosztów, jakie ponosi klient
w związku z realizacją zamówienia. Zaproponowana została
paleta odpowiedzi do wyboru, spośród których systemowe podejście zawiera się w opcji „Dział Sprzedaży posiada jednolity
cennik opracowany przez Dział Logistyki”. Tylko 15% badanych
zaznaczyło tę odpowiedź, co oznacza, iż zaledwie niewielka
część firm posiada zwarty i jednolity system rozliczania kosztów
dostawy w kosztach po stronie klienta. Można też uznać, że 31%
firm, w których dział sprzedaży składa zapytania o koszty realizacji dostawy do działu logistyki, próbuje się na bieżąco dowiadywać o kosztach i adekwatnie optymalizować koszty po stronie
klientów, ale nie ma w tym systemowego podejścia. W pozostałych przypadkach funkcjonuje to na zasadzie uznaniowej. Przy KILKA SŁÓW O PROJEKCIE
tego typu podejściu nie można mieć pewności, że marża pro- VI edycja badań PPML została zrealizowana w sierpniu i wrześniu
duktu jest kształtowania w sposób świadomy.
2014 roku za pomocą metody sondażu diagnostycznego.
Panel Polskich Menedżerów Logistyki to projekt firmy Logisys,
POLITYKA ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAW
w ramach którego menedżerowie logistyki mogą podzielić się
Respondentom badania zostało również zadane pytanie o do- swoim doświadczeniem związanym ze stanem zarządzania lominującą politykę rozliczania kosztu dostawy do odbiorcy w ich gistyką w polskich firmach. Więcej informacji można znaleźć na
przedsiębiorstwach. Odpowiedzi wykazały, iż w zdecydowanej stronie przedsięwzięcia.
większości przypadków (3/4) koszt dostawy jest uwzględniony
w cenie towaru. Taka polityka może być oznaką braku pełnej

l

Źródło: Badania własne –Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2014, n = 317
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LIST Z INTERNETU NOWA PLATFORMA
Poczta Polska udostępniła możliwość BEZPIECZEŃSTWA DLA MAGAZYNÓW

ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

wysłania listu poleconego także z domu
lub biura dzięki nowej usłudze na platformie Envelo. Rusza również skrzynka
Envelo wraz z pierwszą odsłoną pocztowego Konta Zaufanego.

– Dotychczas list polecony można było
nadać tylko na poczcie. Teraz można go
także wysłać z Envelo o każdej porze,
z każdego miejsca. Nie trzeba nawet wychodzić z domu lub biura – podkreśla
Grzegorz Świdwiński, prezes zarządu
spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe, odpowiedzialnej w Grupie Poczty Polskiej za
obszar e-usług.
Wystarczy, że użytkownik Envelo otworzy zakładkę „nowa przesyłka”. Wybierze
neolist i kliknie opcję neolist drukowany,
a następnie określi rodzaj przesyłki (zwykłą, poleconą lub poleconą z ZPO). Treść
wiadomości może wpisać w edytorze tekstowym na platformie lub załączyć jako
PDF, np. ze skanami dokumentów. Jeśli
nadawca wybierze przesyłkę poleconą,
potwierdzenie nadania otrzyma bezpłatnie w formie PDF. W przypadku przesyłki
poleconej z ZPO w plikach PDF bez dodatkowych opłat otrzyma potwierdzenia
nadania i odbioru. Jeśli potrzebuje dodatkowego potwierdzenia w wersji tradycyjnej, tzw. żółtej karteczki, to w opcji ZPO za
dodatkową opłatą, taką samą jak w placówce, usługę zrealizuje Poczta Polska.
Wydrukowany list polecony do odbiorcy
dostarczy listonosz.
List polecony z internetu to ułatwienie
zwłaszcza dla firm i instytucji, które wysyłają duże wolumeny ważnej korespondencji. Za pośrednictwem bezpiecznej
skrzynki Envelo mogą przesyłać m.in.
oferty, umowy, regulaminy czy wezwania
do zapłaty. Przedsiębiorcy oszczędzają
dzięki neolistowi drukowanemu czas potrzebny na jej wydrukowanie, kopertowanie i nadanie na poczcie.

l

ÔÔ Źródło: Alfa Projekt

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla branży automatycznej identyfikacji – opracowała systemy IT dla Magazynów Wysokiego Składowania. Platforma bezpieczeństwa
Alfa Projekt pozwala na kompletną kontrolę nad przebiegiem czynności i procesów na
terenie magazynu lub sortowni. Systemy IT w pełni koordynują, automatyzują oraz
optymalizują wszystkie obszary pracy zakładów. Nowatorskie rozwiązanie Alfa Projekt – za sprawą modułowej budowy – może być stosowane zarówno w wybranych
segmentach działalności magazynu, jak i całościowo do pełnej integracji pracy MWS.
W skład modułu magazynowego Alfa Projekt wchodzą między innymi:
• Ewidencja i kontrola procesów – gwarantuje bezpieczny przebieg wszelkich
prac zachodzących na terenie zakładu,
dzięki przejrzystemu systemowi ewidencji umożliwia jednoczesny rozładunek i załadunek towarów,
• Telewizja przemysłowa – zapewnia pełen monitoring na terenie zakładu oraz
umożliwia skanowanie obrazu,
• Rejestracja personelu oraz gości wraz
z kontrolą dostępu – kompletne zarządzanie przepływem osób oraz zakresem ich dostępu do poszczególnych
działów magazynu,
• Rejestracja czasu pracy – koordynacja
i kontrola czasu pracy osób zatrudnionych na magazynie.
„Magazynowy system informatyczny
– WMS – Alfa Projekt to innowacyjne narzędzie optymalizujące pracę całego zakładu. Nasze rozwiązania można zastosować
nie tylko w magazynie znajdującym się na
etapie prac koncepcyjnych, ale również
w takim, który już działa. Alfa Projekt oferuje
nowatorskie systemy IT w pełni zarządza-

Nowe wdrożenie Divante
ÔÔŹródło: Divante

Spółka Divante, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach dla e-commerce, odpowiada za budowę nowej odsłony serwisu
CDP.pl, poprzednio należącego do grupy kapitałowej CD PROJEKT. Funkcjonalność platformy została dostosowana do nowej strategii CDP.pl, które zamierza konkurować na
rynku sprzedaży online z takimi graczami jak
Empik.com i Merlin.pl.
Odświeżona wersja CDP.pl to nowa jakość
na polskim rynku e-commerce. Finalny kształt
serwisu powstał w wyniku wielomiesięcznej
pracy zespołu Divante oraz agencji Ars Thanea, która odpowiadała za stworzenie layoutu
witryny. Specjaliści z Divante opracowali innowacyjne rozwiązania, które z jednej strony
czynią platformę maksymalnie przyjazną dla
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jące zasobami i procesami zachodzącymi
na terenie magazynu. Moduł stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie całkowitej
i kompletnej koordynacji wszelkich zadań
wykonywanych w różnych obszarach pracy
MWS. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla
firm logistycznych również ze względu na
bezpieczeństwo. Nasz produkt pozwala na
pełną kontrolę wszelkich czynności i procesów prowadzonych na terenie magazynu
oraz umożliwia jednoczesny nadzór nad
prawidłowym działaniem maszyn czy pracą
ludzi” – powiedział Krzysztof Gożałczyński,
Key Account Manager w firmie Alfa Projekt.
Alfa Projekt specjalizuje się w nowoczesnych, szybkich i zautomatyzowanych
systemach IT dla branży e-commerce, niezbędnych do obsługi zamówień, płatności
czy efektywnej dostawy. Spółka posiada
liczne kompetencje w zakresie realizacji
projektów informatycznych dla każdego
obszaru działalności firmy logistycznej.
Kompleksowe rozwiązania informatyczne
Alfa Projekt pozwalają na pełną integrację
wszystkich aspektów związanych z działalnością sklepów internetowych czy sektora KEP (kurier, ekspres, paczka).
użytkowników, a z drugiej ułatwiają jej obsługę operacyjną i dalszy rozwój.
Nowy serwis CDP.pl został wzbogacony o szereg funkcjonalności, które wpływają na wygodę
i komfort zakupów. Użytkownicy mogą wybierać
spośród 40 tysięcy produktów z sześciu kategorii tematycznych, dostępnych w formie cyfrowej
lub fizycznej. Każdy z nich został zaprezentowany
w prosty i czytelny sposób. Wirtualne półki klienta, umożliwiają dystrybucję kluczy do produktów
cyfrowych na różne platformy. Produkty zakupione w formie fizycznej można natomiast otrzymać
przesyłką kurierską nawet tego samego dnia. Modele obsługi klienta zostały zintegrowane z procesami logistycznymi, zastosowano także systemy
gwarantujące stabilne działanie aplikacji nawet
przy bardzo dużym natężeniu ruchu.
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INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
OD SATO

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

SATO, wiodący producent drukarek kodów
kreskowych i systemów znakowania, wraz
z partnerami ID.SYS i Eikona, zaprezentują swoje najnowsze rozwiązanie Auto-ID
dla branży logistycznej na LogiMAT (hala
5, stoisko F09), dnia 10 – 12 luty 2015
w Stuttgarcie, Niemcy. Nowością będzie
moduł drukarki SATO RFID – S84-ex.
SATO zaprezentuje również innowacyjną,
wydajną drukarkę termiczną CL4NX oraz
drukarki bezprzewodowe do zastosowań
mobilnych. Wszystkie te produkty zostały zaprojektowane z myślą umożliwienia
logistycznym przedsiębiorstwom w całej
Europie zwiększenia wydajności.
Nowe moduły SATO serii S drukarek RFID
umożliwią firmom realizację najbardziej wymagających zadań z zakresu etykietowania
w łańcuchu produkcyjnym. Solidne i łatwe
w utrzymaniu drukujące mechanizmy OEM
osiągają niezrównaną wydajność oraz efektywność pracy. Te uniwersalne rozwiązania są przeznaczone do wielu zastosowań,
w tym do zastosowań przemysłowych, produkcyjnych (żywności) oraz magazynowych.
Uniwersalna drukarka SATO CL4NX
„Plug and Play” RFID jest szybka w insta-

lacji i konfiguracji. Dzięki automatycznej funkcji wykrywania można ją łatwo
zintegrować z istniejącymi systemami.
Może obsługiwać szeroką gamę nośników, w tym etykiet o różnej wielkości.
Dla łatwej instalacji mediów drukarka
została wyposażona w szeroki otwór
głowicy.
„Dzięki naszej szerokiej ofercie wszechstronnych drukarek kodów kreskowych
i RFID, możemy zagwarantować właściwe
działanie w niemalże wszystkich branżach

na rynku. LogiMat jest doskonałą okazją
do zaprezentowania naszego innowacyjnego systemu identyfikacji i dla europejskiego rynku logistycznego”, mówi Detlev
Müller, Dyrektor Generalny DACH, SATO
Niemcy. „Wspólnie z naszymi partnerami
ID.SYS i Eikona, oferujemy kompletne znakowania RFID i pakowania, które pomogą firmom osiągnąć większą wydajność,
optymalizację wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych, a zwłaszcza, obniżenie kosztów”.

Envelo – prosta wysyłka
korespondencji masowej

na platformie lub podpisuje umowę ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe, operatorem
marki Envelo.
Neolist drukowany masowy umożliwia tworzenie różnorodnej korespondencji biznesowej. Treść należy przygotować w programie
do edycji tekstu lub zeskanować i przesyłać na
platformę w formacie PDF. Obecnie dostępny
jest wydruk dwustronny kolorowy lub czarno-biały. Maksymalna objętość neolistu drukowanego to 11 stron A4 i strona adresowa.
Przedsiębiorcy mogą wybrać spośród
dwóch form współpracy. Pierwszy to integracja prosta, czyli wysyłka pojedynczych plików
PDF lub spakowanych w folder ZIP z dołączonym plikiem adresującym XLS bezpośrednio
przez www.envelo.pl. Rozwiązanie to sprawdzi
się w przypadku nadawania do 100 sztuk korespondencji dziennie. Firmy, które regularnie
wysyłają duże pakiety listów, powyżej 1000
sztuk dziennie, mogą przekazywać Envelo pliki
PDF i XLS przez bezpieczny serwer SFTP. W obu
przypadkach kolejne kroki są intuicyjne i opatrzone wyraźnymi instrukcjami. Po zweryfikowaniu przesłanych plików i akceptacji przez

nadawcę kosztów wysyłka generowana jest
automatycznie.
W przyszłości Envelo umożliwi największym
klientom, nadającym powyżej 10 000 sztuk korespondencji dziennie, dopasowanie rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb.

ÔÔŹródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Platforma Envelo wprowadza nowoczesne rozwiązanie dla korespondencji masowej. Teraz
z usługą neolist drukowany można wysłać 100
czy 100 000 listów jednocześnie. Listy można
wysłać przez internet, a listonosz doręczy je
adresatom w formie drukowanej. Korespondencja drukowana to ważny aspekt komunikacji z klientami i kontrahentami. Wiele firm właśnie w ten sposób przesyła oferty, regulaminy
i zawiadomienia. Nadanie dużych wolumenów
z Envelo jest teraz proste i wygodne.
WYSYŁAJ LISTY BEZ WYCHODZENIA Z BIURA
Wysyłka masowa to nowa funkcjonalność neolistu, czyli listu nadawanego przez internet,
który adresat otrzymuje w wersji drukowanej
i w kopercie. W ten sposób można bez wychodzenia z biura nadać przesyłki krajowe i za granicę, zwykłe, polecone i ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO). Przedsiębiorca, by
skorzystać z usługi, samodzielnie rejestruje się
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CIĘŻKIE ŁADUNKI…
CORAZ LŻEJSZE

ZMODERNIZOWANE
TABLETY

ÔÔ Źródło: Mitsubishi Forklift Trucks, Foto: Mitsubishi Forklift Trucks

Firma Mitsubishi Forklift Trucks, bazując na doświadczeniach
kolejnych generacji odnoszących sukcesy wózków do przenoszenia największych ładunków w najgorszych warunkach pod
niezmierną presją czasu, wprowadza na rynek nową linię wózków 10,0 do 16,0 ton z silnikami wysokoprężnymi wewnętrznego spalania: TREXiA EX.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Pięć korzyści, jakie daje najlepszy w swojej klasie zawieszony układ napędowy z błyskawicznym przyrostem mocy – a to
jeszcze nie wszystko. Sercem wózka jest inteligentny silnik Perkinsa 4,4 litra, który dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu
i inteligentnemu sterownikowi oferuje moc o wiele większego
silnika (129 kW), uzyskując przy tym pełny moment obrotowy
na niskich obrotach. Bardzo wydajne, chłodzone powietrzem
doładowującym silniki zapewniają wózkom TREXiA EX charakterystyczną dla nich czułość reakcji i wysoką moc przy obniżonym
zużyciu paliwa – co daje o 13% wyższą wydajność paliwa w porównaniu z wcześniejszymi modelami.
Funkcja rozruchowego przyrostu mocy Power Take Off gwarantuje podanie pełnej mocy na pompę hydrauliczną i obwód
hamulca postojowego bez spadku mocy na przekładni napędowej. Oprócz tego, dla potrzeb elementów przedniego osprzętu
pozostaje moc robocza – 206 barów do wykorzystania.
NIESKOMPLIKOWANA KONSERWACJA
Projektowana z myślą o ekologicznej pracy i niskich kosztach
konserwacji nowa linia wózków spełnia najnowsze i najsurowsze wymogi emisji zanieczyszczeń, w tym normę Stage IIIB.
W ramach nie wymagającej niskich nakładów konserwacji wózka TREXiA EX zaawansowana technologicznie procedura czyszcząca regeneruje filtr cząstek w codziennej eksploatacji – bez konieczności wypalania lub stosowania chemikaliów – redukując
przestoje i koszty bez uszczerbku na maksymalnych osiągach.

l

ÔÔ Źródło: Panasonic, Foto: Panasonic

Panasonic zaprezentował nowe wersje tabletu Toughpad FZG1 oraz dwóch notebooków z linii Toughbook: CF-31 i CF-19.
Modele FZ-G1 i CF-31, jako jedne z pierwszych wzmocnionych
urządzeń na rynku, zostały wyposażone w najnowszą piątą
generację procesorów Intel® CoreTM. W porównaniu do poprzednich wersji oba urządzenia charakteryzują się większą
wydajnością i dłuższym czasem pracy baterii.
Nowa wersja wzmocnionego tabletu Toughpad FZ-G1, który działa w oparciu o Windows 8.1 Pro Update jest pierwszym
modelem z linii Toughpad wykorzystującym najnowszą architekturę Intel®. Urządzenie jest napędzane przez procesor Intel®
CoreTM i5-5300U vProTM (z pamięcią 3MB, o częstotliwości od
2,3 GHz do 2,9 GHz, przy użyciu technologii Intel® Turbo Boost).
Tablet wyposażono w kartę graficzną Intel® HD 5500 z obsługą
DirectX 11, zapewniającą swobodną pracę zdalną z najbardziej
wymagającymi aplikacjami biurowymi.
Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii Intel, w nowym
Toughpadzie FZ-G1 długość pracy standardowej baterii wydłużono z 10 do 13 godzin, z kolei w przypadku wykorzystania akumulatora o wysokiej pojemności z 20 do 26 godzin. Za sprawą
tej ostatniej, a także funkcji wymiany baterii typu hot-swap (bez
konieczności wyłączania komputera), urządzenie może funkcjonować przez całą dobę, umożliwiając na przykład pracownikom
z różnych zmian nieprzerwaną pracę. Konstrukcja tabletu została zmodyfikowana zapewniając, w odróżnieniu od poprzednich
generacji, możliwość implementacji zarówno czytnika SmartCard, jak i funkcjonalności Hot-Swap.
Model FZ-G1 o przekątnej ekranu 10,1 cala wyróżnia niewielka waga i cienka obudowa. Urządzenie jest przy tym w pełni
wzmocnione, certyfikowane zgodnie z normą MIL-STD-810G,
a także chronione przed wnikaniem pyłu i wody w stopniu IP65.
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E-sprzedawcy
zwiększają dynamikę
ÔÔAutor: Paweł Kozyra

Okres wyprzedaży to również czas wzmożonej
sprzedaży on-line. Zdaniem analityków Comarch ERP nowe przywileje zagwarantowane
ustawą konsumencką wzmacniają dynamikę
sprzedaży i stają się kołem zamachowym rozwoju branży e-commerce.
Okres wyprzedaży to doskonały czas na
sprawdzenie w praktyce zastosowania regulacji z ustawy konsumenckiej. Nowo wprowadzone regulacje poprawiają bezpieczeństwo
i gwarantują zwrot pieniędzy w przypadku
niedostarczenia przez sklep przesyłki. Stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa –
zarówno właściciele wirtualnych sklepów, jak
i e-klientów – co potwierdzają badania opinii
publicznej Infas.
Krakowski producent rozwiązań dla branży
e-commerce Comarch jeszcze przez wejściem
w życie ustawy konsumenckiej zaskoczył rynek
ponad 60 funkcjonalnościami wspierającymi
sprzedaż na platformie Comarch ERP e-Sklep.
Jedną z nich jest możliwość dodawania treści formalnych i nieformalnych przy produktach. W efekcie Internauci mają pełną wiedzę
o swoich prawach, o kupowanych produktach
czy realizowanym zamówieniu.
– Ilość informacji dostępnych dla e-klienta
o sprzedawcy czy ofercie wpływa wprost proporcjonalnie na jego poczucie bezpieczeństwa w sieci. Daje pewność co do realizacji
zakupów w sklepie internetowym – podkreśla
Tomasz Bernacki, Product Manager Comarch
ERP e-commerce.
Ponadto wśród nowości, z których mogą
korzystać kupujący w wirtualnych sklepach
prowadzonych przez narzędzia Comarch ERP
e-Sklep, są: możliwość definiowania bardziej
precyzyjnych rabatów, prezentowanie ceny
za jednostkę miary czy możliwość prezentowania oferty w Facebook Shop. Nie zabrakło
zautomatyzowania funkcjonalności sprzedaży na Allegro.
– Dla wielu sprzedawców jest to wciąż jeden z głównych kanałów sprzedaży, którego
obsługę już od długiego czasu zapewnia Comarch ERP e-Sklep. Zależy nam na tym, aby
maksymalnie zautomatyzować wszystkie
powtarzalne czynności w obrębie procesu
sprzedaży. Sprzedawcy nie powinni tracić
czasu na samą obsługę serwisu, ale możliwie
maksymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy w danym okresie, m.in. w okresie świąt
czy sezonowych wyprzedaży. Jak wiemy, wielu z nas szuka w tym okresie okazji i spędza
więcej czasu przed monitorem – zauważa
Tomasz Bernacki, Product Manager Comarch
ERP e-commerce.

ROZWÓJ SIECI VIVE PROFIT W POLSCE

ÔÔ Źródło: VIVE Profit, Foto: VIVE Profit

Już w najbliższą sobotę spółka VIVE Profit Center otworzy kolejny wielkopowierzchniowy sklep z markową odzieżą używaną. Strategia rozwoju spółki zakłada stworzenie rozbudowanej sieci detalicznych punktów handlowych. Nawet kilkadziesiąt
nowych punktów sprzedaży zostanie otwartych w całej Polsce do końca 2015 roku.
Trzynasty w Polsce, i już trzeci w regionie
śląskim, wielkopowierzchniowy sklep
VIVE Profit zostanie otwarty 31 stycznia
w Jastrzębiu Zdroju. Dotychczas powstało 6 sklepów tej marki na terenie
województwa świętokrzyskiego, po 2 na
Śląsku i Lubelszczyźnie, oraz po 1 w województwie mazowieckim i podkarpackim. W najbliższych tygodniach zostaną
otwarte kolejne punkty w Polsce południowo-wschodniej.
„Chcemy dotrzeć z naszą wyjątkową
ofertą do Klientów z różnych miast, we
wszystkich częściach Polski. Nie wykluczamy także rozwoju sieci sprzedaży
w innych krajach europejskich.” – mówi
Mariusz Pniewski, Prezes Zarządu Spółki Vive Profit Center, zajmującej się rozwojem i zarządzaniem siecią wielkopowierzchniowych sklepów z markową
odzieżą używaną.
Ten dynamiczny rozwój sieci nie powinien dziwić. Według danych GUS już
niemal 1/3 – ponad 10 mln dorosłych Polaków – ubiera się w sklepach z odzieżą
używaną. Badania Federacji Konsumenckiej potwierdzają rosnące zainteresowanie tą formą nabywania odzieży oraz
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wskazują, że coraz częściej przemawia za
tym argument szansy znalezienia oryginalnej i niepowtarzalnej odzieży.
Secondhandy przestały być sklepami
dla ludzi mniej zamożnych, dziś oblegane
są również przez tych z zasobniejszymi
portfelami. To butiki vintage, w których
ubierają się gwiazdy i modowe blogerki.
Zakupy w sklepach z odzieżą używaną są
dziś synonimem kreatywności, bo wynajdywanie perełek za grosze, jest powodem
do dumy. Rynek odzieży używanej jest
dziś wart pięć miliardów złotych. A popyt
na odzież używaną wciąż rośnie.
Z badań CATI Instytutu Badań Rynku
i Opinii Publicznej CEM, zrealizowanych
na zlecenie VIVE Profit Center wynika, iż
kluczowymi czynnikami wyboru sklepu,
jakie wskazują respondenci są przede
wszystkim: duży wybór odzieży i ekspozycja ubrań na wieszakach. Na trzecim miejscu pod względem liczby wskazań uplasowała się bliska lokalizacja sklepu, a na
czwartym dostępność markowej odzieży.
Wszystkie wspomniane cechy posiadają
sklepy VIVE Profit.
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CODZIENNA LOGISTYKA SIECI
SPOŻYWCZYCH BRANŻY FMCG

ÔÔ Autor: Anna Wanat

Sektor spożywczy to szczególny przypadek w branży dóbr szybkorotujących FMCG, ze względu na swoje charakterystyczne wymagania odnośnie systemów magazynowania i dystrybucji. To branża, w której dokonuje się obrotu towarem szybko psującym
się, wymagającym jak najszybszej dostawy do sklepów, często przewozu w temperaturach kontrolowanych. Odpowiednie zorganizowanie łańcucha dostaw w tej branży to duże wyzwanie dla logistyka.

CHARAKTERYSTYKA BRANŻY
To, co charakteryzuje wspomnianą branżę, to szeroki oferowany
asortyment i bardzo duże zróżnicowanie produktów. Do tego
wymagany jest odpowiedni system informatyczny jako podstawa działania, łączący sklepy z centrami dystrybucyjnymi i centralą zakupową.
W dystrybucji towarów z sektora FMCG niezwykle ważne
jest, aby jakość dostarczanych towarów była jak najwyższa. To
od tego zależy trwałość produktów i ich zdatność do spożycia.
W tym celu należy spełnić odpowiednie wymagania transportowe, które zapewnić można poprzez:
• Zastosowanie odpowiednich dla typu produktu opakowań,
w których będą transportowane (skrzynki drewniane, pojemniki plastikowe, kartony, skrzyniopalety)
• Właściwe ustawienie towarów w skrzyni ładunkowej
• Odpowiednie zabezpieczenie podczas jazdy, takie jak owinięcie palety folią, pasami, bądź belkami rozporowymi
Najważniejszym wyróżnikiem branży spożywczej jest konieczność przestrzegania dat ważności. W zależności od polityki firmy,
produkty trzymane są na półkach aż do końca określonej daty
(najczęściej małe sklepiki) lub mają ustaloną datę przydatności
dla klienta, czyli przykładowo zdejmuje się je z półki na 2 miesiące przed upłynięciem daty ważności.
DYSTRYBUCJA DLA SIECI HANDLOWYCH W BRANŻY
SPOŻYWCZEJ
Dystrybucja dla spożywczych sieci handlowych to dostawy realizowane codziennie. Zgodnie z harmonogramem pracy centrów
dystrybucyjnych, rano następuje odbiór towarów, następnie
kompletacja i wyjazd do sklepów. Artykuły nie są dostarczane
w standardowych jednostkach transportowych (np. na paletach
jednorodnych asortymentowo), ale tworzone są tzw. mixy, które
zawierają wszystkie zamówione przez sklep towary w dokładnie
takich ilościach, jakie pojawiły się w zamówieniu, aby nic nie zalegało w sklepowych magazynach.
W związku z taką specyfiką organizacji dystrybucji, pojawia się
konieczność dysponowania odpowiednią flotą samochodów.
W przypadku sklepów typu convenience są to pojazdy dostaw-

cze, natomiast w przypadku dyskontów ciągniki siodłowe z krótkimi 2-osiowymi naczepami. Taki zestaw mógłby również zostać
zastąpiony przez standardową ciężarówkę z zabudową, jednak
jest on praktyczniejszy w mieście.
Tutaj pojawia się również pytanie, czy dostawy towarów do
poszczególnych sklepów korzystniej będzie realizować w ramach
własnych struktur, czy lepiej zlecić to firmie zewnętrznej? W opinii
dra inż. Adama Redmera, wykładowcy, trenera i doradcy biznesowego z obszaru logistyki, „sieci handlowe z kapitałem polskim
mają większą tendencję do korzystania z rozwiązań w ramach własnych struktur (magazyn, flota), zaś te z kapitałem zagranicznym
zdecydowanie częściej bazują w 100% na outsourcingu.” Niezależnie od tego należy pamiętać, że taka decyzja jest indywidualna
dla każdej firmy i należy ją podjąć po dokładnym przeanalizowaniu jej sytuacji, tak, aby wybrać opcję jak najbardziej optymalną.
W przypadku decydowania się na stworzenie własnej sieci
logistycznej, zaplanować należy między innymi stworzenie odpowiednio rozbudowanej sieci magazynów, dostosowanej do
specyfiki firmy. Jeżeli mamy do czynienia z dyskontami, posiadającymi swoje sklepy na terenie całej Polski, liczba magazynów
powinna być odpowiednio dostosowana, by swoim zasięgiem
ich sieć obejmowała cały kraj. W większości przypadków takie
pokrycie może zapewnić około 7-8 odpowiednio zlokalizowanych centrów dystrybucyjnych.
LOGISTYKA OBSZAREM BUDOWANIA PRZEWAGI
Na rynku polskim spotyka się wiele sieci handlowych, większych i mniejszych, co przekłada się na silną konkurencję między nimi. W takich warunkach stale szuka się nowych rozwiązań, wspierających rozwój i budowanie konkurencyjności danej
sieci. Najlepszym miejscem do szukania oszczędności zdaje się
być logistyka, a przypadku sieci handlowych, są to sieci dostaw
i dystrybucji. Jak ocenia dr inż. Adam Redmer, „oszczędności z tytułu optymalizacji sieci mogą sięgać kilku do nawet kilkunastu
procent całkowitych kosztów logistyki firmy”. To oznacza, że aby
zwiększać swoją konkurencyjność na rynku, warto stale szukać
najlepszych rozwiązań, wspierających dostawy najwyższej jakości produktów.
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LOGISTYKA SIECI HANDLOWYCH W POLSCE

ÔÔAutor: dr inż. Adam Redmer, Wykładowca, trener i doradca biznesowy z obszaru logistyki, Zakład Systemów Transportowych, Politechnika Poznańska, Kontakt: adam.redmer@put.poznan.pl, 61 665 21 29

Logistyka sieci to nie tylko, jak by się początkowo mogło wydawać, obsługa łańcuchów
dostaw branży spożywczej, czy szerzej FMCG,
z czym zazwyczaj kojarzone jest pojęcie „sieć
handlowa”. To także realizacja dostaw oraz
świadczenie usług związanych z przepływem
ładunków w branżach: odzieżowej, kosmetycznej, AGD/RTV i innych, gdzie także mamy
do czynienia z sieciami dostaw / dystrybucji.
Choć każda z nich ma swoje charakterystyczne cechy, za czym idzie zróżnicowany poziom
obsługi logistycznej, można w nich zauważyć
pewne cechy wspólne.
OBSŁUGA ZAOPATRZENIA I ZBYTU SIECI
HANDLOWYCH NA RYNKU POLSKIM
Sieci dostaw (zaopatrzenie) i dystrybucji (zbyt),
to zazwyczaj dwie różne, a nawet bardzo różne
kwestie, choć czasami łączone w ramach obszaru transportu (wizyty u klientów i dostawców
w ramach tych samych tras). Możliwości takiego
łączenia silnie zależą od branży, czyli rodzajów
asortymentów samych w sobie oraz ich podatności transportowej, jak również, co ważne, ich
opakowań czy stosowanych jednostek ładunkowych – jedno lub wielorazowego użytku (problem stanowi odbiór zwrotny tych drugich). Inne
czynniki to np. lokalizacja klientów i dostawców.
Jednak istotniejszym powodem rozdziału tych
dwóch sfer logistyki jest to, że w większości branż
dostawy realizowane są przez dostawców, nie
odbiorców, czyli na wyjściu z firm. W efekcie sieci
dostaw to w zasadzie zakupy, nie fizyczna realizacja dostaw, choć są wyjątki. Co zaś tyczy się
dystrybucji, to, również zależnie od branży, bywa
ona tak bezpośrednia (producent – klient finalny), jak i, częściej, pośrednia (z uwzględnieniem
kolejnych ogniw typu dystrybutorzy, hurtownicy,
detaliści, a w każdym z tych przypadków może
się to jeszcze przełożyć na magazyny centralne,
regionalne, lokalne, tak składowe, jak i cross-docking’owe oraz hurtownie, czy także sklepy). Czyli
różnorodność stosowanych rozwiązań jest duża.
Zaobserwować można jednak pewne ogólne
zjawiska. Porównując obszary magazynowania
i transportu, tutaj stanowczo częściej firmy wydzielają na zewnątrz transport, którego forma ma
w dalszej kolejności istotne znaczenie dla liczby,

wielkości i lokalizacji wykorzystywanych magazynów. Korzystanie z usług operatora logistycznego (nawet wyłącznie w zakresie transportu, ale
rozliczanego np. na bazie jednej, płaskiej stawki
za przewóz jednostki ładunku w dowolne miejsce w kraju), na pewno skłania do centralizacji
sieci dystrybucji – mniejszej liczby magazynów,
np. jeden, centralny. Z kolei korzystanie z wielu
małych przewoźników, może skłaniać do zwięk-

szania liczby magazynów. Podobnie flota własna.
Warto też pamiętać, że nie wszystkie zamówienia
klientów da się zrealizować siłami własnymi (flota
własna), czy też korzystając z usług małych, lokalnych przewoźników, np. zamówienia drobne, czy
bardzo drobne.
KIEDY WŁASNA SIEĆ A KIEDY
OUTSOURCING?
Określenie, czy firma powinna zainwestować
w stworzenie własnej sieci logistycznej, czy jednak skorzystać z usług operatora zewnętrznego,
jest jedną z decyzji strategicznych. Większość
stosowanych w tym zakresie metod odnosi się
do przypadku problemu Make-or-Buy, z owym
„or” w środku, czyli dających rozwiązania biało-czarne, albo w 100% robić samemu, albo
w 100% zlecić na zewnątrz. Istnieją jednak metody analityczne pozwalające znaleźć rozwiązania
z „and” w środku, czyli częściową realizację danej
funkcji wewnątrz firmy i częściowe zlecanie jej na
zewnątrz. Trzeba też pamiętać o zjawisku, które
można nazwać „pułapką outsourcingu”. Firma,
która realizuje magazynowanie, czy transport we
własnym zakresie, ma wiedzę i co ważne dane,
by samodzielnie, bądź przy pomocy doradców
zewnętrznych, specjalizujących się w tego typu
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analizach, zweryfikować, z uwzględnieniem
danych rynkowych, czy owa samoobsługa logistyczna jest nadal opłacalna, czy już nie. Tymczasem firma korzystająca w pełni z zewnętrznej
obsługi logistycznej lub tylko magazynowej, czy
tylko transportowej i poza opłacaniem faktur
za te usługi, nie zaprząta sobie nimi głowy (co
zresztą ma jak najbardziej sens w kontekście
istoty outsourcingu), nie jest zazwyczaj w stanie,
przynajmniej samodzielnie, dokonać weryfikacji
tego, czy takie rozwiązanie po upływie czasu jest
nadal opłacalne. Do takiej oceny musiałaby, przy
braku danych, zaprojektować sobie sieć dostaw/
dystrybucji. To z kolei już nie jest takie proste. Tutaj pojawia się wniosek, że przestawiwszy się raz
na opcję „buy”, zwłaszcza 100% „buy”, firmy nie są
w stanie zmienić już tej opcji na „make”. Jedyną
realną opcją jest wtedy zmiana dostawcy usług
logistycznych, co również nie jest proste.
OPTYMALNA SIEĆ DYSTRYBUCJI
Czy polskie sieci dostaw/dystrybucji można zoptymalizować? Oczywiście tak, można,
a nawet, ze względu na to, że ukształtowanie
sieci dostaw i/lub dystrybucji to decyzja strategiczna, decyzji w tym zakresie nie powinno
się podejmować wyłącznie intuicyjnie. Istnieją
sprawdzone metody matematyczne, pozwalające na wyznaczenie najbardziej efektywnej,
w rozumieniu relacji kosztów do jakości, struktury sieci dystrybucji, to znaczy wspomnianej
liczby, wielkości, lokalizacji i obszarów działania magazynów o określonej funkcjonalności (np. składowe, przeładunkowe – cross-docking), tak, by jednocześnie koszty mniej
lub bardziej rozproszonych zapasów (zasada
pierwiastka kwadratowego) oraz koszty transportu były również jak najmniejsze, a czas realizacji dostaw, czy dostępność asortymentów
racjonalnie dobre. Metody te, to metody optymalizacji z zastosowaniem tak modeli matematycznych sieci i przepływów w nich, jak i zaawansowane narzędzia do rozwiązania tych
modeli (solvery), znalezienia rozwiązań najlepszych oraz wykonania analizy wrażliwości, czy
analiz typu what-if. Oczywiście finalną decyzję
podejmuje i tak człowiek, ale lepiej by była ona
dobrze przygotowana, wsparta analitycznie.
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LOGISTYCZNA OBSŁUGA SIECI
HANDLOWYCH W BRANŻY FASHION

ÔÔ Tomasz Pyka, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu.

Jeśli chcemy mówić o specjalizacji usług dla sektora sieci handlowych musimy mieć na uwadze jego charakterystyczne cechy
i uwarunkowania. Są to przede wszystkim duże wahania popytu w ciągu roku, znaczne rozproszenie punktów dostaw oraz
konieczność ich realizowania w ściśle wyznaczonych oknach czasowych.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest
terminowość, szczególnie w przypadku
sieci handlowych to czynnik o znaczeniu
fundamentalnym. Tu wskaźnik realizacji
dostaw z dokładnością do kilkunastu minut, musi przekraczać 99% skuteczności.
Operator dostosowuje się do wyznaczonych przez sieci handlowe okien dostawy, przy czym są niezwykle restrykcyjne,
a ich tolerancja niewielka. W przypadku
placówek ulokowanych w centrach handlowych muszą się one odbywać poza
godzinami otwarcia, a więc najczęściej
w godzinach porannych lub nocnych.
Z czym jeszcze musimy się liczyć? Obsługę branży determinuje też duża sezonowość zamówień i duża rotacja towarów,
co powoduje, że trzeba podołać zwiększonej ilości zamówień.
SPECJALNE WYMAGANIA BRANŻY
FASHION
Szczególnie branża fashion podlega bardzo częstym zmianom trendów. Kolekcje są coraz krótsze, za to pojawiają się
częściej. Powszechnie spotykane są tak
zwane krótkie serie czy też kolekcje limitowane. Aby zapewnić dużą różnorodność produktów marki odzieżowe nie
mogą bazować dziś na podstawowych
sezonach: wiosna-lato, jesień-zima. Mamy
też do czynienia z sezonami wyprzedaży,
podczas których znacząco rośnie częstotliwość dostaw.

Dla operatora logistycznego oznacza
to większą skalę i ilość czynności manipulacyjnych związanych z kompletacją
towaru na magazynie i przygotowaniem go do wysyłki. W tym celu ważne
jest zapewnienie odpowiedniej ilości
siły roboczej oraz floty transportowej,
która będzie w stanie podołać obsłudze
zwiększonych zamówień. Jak również
zagospodarowanie zasobów w okresach
mniejszej aktywności.
ZAPLECZE TECHNICZNE OBSŁUGI
LOGISTYCZNEJ
Poza uwarunkowaniami rynkowymi istotne znaczenie odgrywa dostępność odpowiedniego zaplecza technicznego. Liczy
się dobrze rozwinięta sieć logistyczna,
odpowiednio przystosowana powierzchnia składowania oraz dostępność floty
dystrybucyjnej. Ze względu na znaczną
częstotliwość dostaw centra dystrybucyjne muszą być dobrze skomunikowane
z punktami doręczeń, a więc niezbędny
jest dostęp do rozwiniętej sieci drogowej.

posażony w regały statyczne oraz system
przesuwny służący do przemieszczania
ubrań, umożliwiający ich załadunek bezpośrednio na środku transportowe. Produkty z delikatnych tkanin są w ten sposób lepiej chronione przed potencjalnymi
uszkodzeniami.
Klientom oferujemy także prasowanie
i odświeżanie odzieży, aby asortyment
trafiający do sklepu był już przygotowany
do ekspozycji. Dysponujemy profesjonalnym tunelem prasowalniczym, oferujemy
też prasowanie ręczne oraz prasowanie
za pomocą wewnętrznego nadmuchu
powietrza na tak zwanych multiformach.
Inną dedykowaną usługą jest kontrola jakości. Przykładowo może ona dotyczyć:
zgodności wymiarów (z tabelami rozmiarowymi, wszywkami), stopnia zagnieceń,
błędów szycia, wad opakowania, koloru,
opisów na etykietach, przepisów prania
czy zgodności składu surowcowego z dokumentami. W przypadku szczegółowych
kontroli, klient dostarcza wzorzec, według
którego sprawdzane są poszczególne parametry.
Flota pojazdów, za pomocą której realizowane są dostawy odzieży wyposażona
jest w drążki, tak aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową i dostarczyć
towar w nienaruszonym stanie. Samochody muszą być bardzo czyste i cyklicznie
wentylowane, gdyż odzież bardzo szybko
chłonie wszelkie zapachy.

CO MOŻE ZAOFEROWAĆ OPERATOR?
Jakie dedykowane dla sektora usługi
może zapewnić operator? Jeśli chodzi
o obsługę sieci odzieżowych, Spedimex
dysponuje wydzieloną dla odzieży strefą magazynową, w której znajduje się
specjalistyczny park maszynowy. Obszar
składowania odzieży na wisząco jest wy-
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MILOG I CO DALEJ?

ÔÔ Autor: Małgorzata Kenig, Foto: DSV

Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje minimalna stawka godzinowa zgodnie z przyjętą 11 sierpnia 2014 r. federalną
ustawą o płacy minimalnej (Mindeslohngesetz, w skrócie: MiLoG). Czy nowe przepisy pozostawiają miejsce na interpretacje i co
to oznacza dla polskich przewoźników?
Efektem nowych przepisów, powszechnie obowiązujących na terenie Niemiec,
stawka płacy minimalnej wynosi od początku roku 8,5 euro. Dotyczy to nie tylko
samych Niemców, ale również pracowników z zagranicy oraz zarówno transportów kierowanych do Niemiec, jak i tych
przejeżdżających przez ich terytorium
w drodze na zachód. Warto zaznaczyć, że
nieprzestrzegane tych przepisów będzie
wiązać się z surowym karami finansowymi, a strona niemiecka rezerwuje sobie
prawo szczegółowej kontroli dokumentów potwierdzających deklaracje, np.
umów o pracę czy zasad wynagradzania
pracowników.
W dyskusji na temat długofalowych
skutków tych przepisów słychać głosy
zaniepokojenia, że niektóre mniejsze firmy, których nie będzie stać na podniesienie płac, zaczną zatrudniać pracowników
na czarno albo upadną, jednak z drugiej
strony większość przewoźników zwraca
uwagę, że stawki ich przewoźników już
i tak sięgają wymaganej stawki.Dopóki strona niemiecka nie przedstawi innej wykładni przepisów ustawy MiLoG
o minimalnym wynagrodzeniu rekomendowałbym skrupulatne przestrzeganie niemieckich wymogów. Warto zaznaczyć, że polskie firmy transportowe,
przy realizacji przewozów po terytorium
Niemiec, płacą swoim kierowcom łącznie, z różnych tytułów nawet więcej niż
wymagane nowym prawem 8,5 euro za
godzinę. Obecnie nie jest jednak pew-

ne, czy ustawa odnosi się do wszystkich
elementów wynagrodzenia. Tymczasem
pensja kierowcy ma wiele składników
m.in. część zasadniczą, premie za liczbę
przejechanych kilometrów i oszczędność
paliwa, a także a także różnego rodzaju
ryczałty – mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes
Zarządu DSV Road.
Przepisy ustawy MiLoG oznaczają też,
ze firmy spedycyjne nie zatrudniające kierowców mogą być, na podstawie
tych przepisów, zobowiązane do wypłaty minimalnego wynagrodzenia na

rzecz kierowców firm przewozowych,
z usług których skorzystały. Co to oznacza w praktyce? – Według mnie nic nie
wskazuje na to, żeby do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości – co z pewnością potrwa kilka miesięcy – urzędnicy
niemieckiego resortu finansów mieli interpretować przepisy na korzyść polskich
przewoźników, stosując dla nas taryfę
ulgową. Dlatego za Zrzeszeniem Polskich
Przewoźników Drogowych rekomendowałbym ścisłe przestrzeganie wymogów
powiadamiania niemieckiego urzędu
celnego oraz ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
Z pewnością wzrosną wkrótce stawki za
przewozy wewnątrzniemieckie realizowane przez niemieckie firmy dystrybucyjne, które zatrudniają kierowców tzw.
tanich bander m.in. bułgarskich, rumuńskich i polskich, których płaca za godzinę
bardzo często była znacznie niższa niż
8,50 euro. – dodaje Piotr W. Krawiecki.
Obecnie polski MSZ oczekuje na odpowiedź strony niemieckiej na wystosowane pod koniec roku pismo z prośbą
o informacje, jak powinna być stosowana nowa ustawa. Wątpliwości budzi bowiem zgodność nowych niemieckich
przepisów z prawem Unii Europejskiej,
biorąc pod uwagę zasadę swobodnego
świadczenia usług na europejskim rynku. Również Komisja Europejska została
poproszona o interpretację niemieckich
przepisów oraz określenie, czy są one
zgodne z prawem unijnym.

WIĘKSZY ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ÔÔ Źródło: Dachser

Polska organizacja Dachser powiększyła wynajmowaną na potrzeby oddziału we Wrocławiu powierzchnię magazynową oraz
biurową. Obecnie magazyn operatora ma ponad 5 tys. mkw., a część biurowa blisko 500 mkw. Obiekt położony jest w jednym
z wrocławskich parków magazynowych Panattoni Park Wrocław II.
Wrocławski oddział jest jedną z ośmiu lokalizacji operatora w Polsce, a po wynajęciu dodatkowej powierzchni jest trzecim
pod względem wielkości krajowym magazynem Dachser. Oddział funkcjonuje
we Wrocławiu od 2011 roku.
„Powiększona powierzchnia magazynowa i operacyjna pozwoli na sprawniejszą
obsługę przesyłek, których ilość w ostatnich
latach dynamicznie wzrasta. Nasi klienci, zajmujący się głównie eksportem, rozwijając

się, dystrybuują coraz więcej towarów, a my
musimy ich wspierać, wychodząc naprzeciw
tym pozytywnym zmianom” – mówi Michał
Simkowski, kierownik oddziału Dachser we
Wrocławiu. „W związku ze zwiększeniem
wolumenu przesyłek oraz rozbudową oddziału, w najbliższych miesiącach planujemy zwiększenie zatrudnienia” – dodaje.
Dzięki rozbudowie wrocławski oddział
Dachser zyskał ponad 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 250 mkw. po-

wierzchni biurowej. Zatrudnia obecnie 35
pracowników. Klientami operatora na terenie Dolnego Śląska są głównie firmy z branży przemysłowej i dóbr użytkowych. Jako
integralna część europejskiej sieci Dachser,
oddział we Wrocławiu realizuje transporty
w ramach produktu entargo do całej Zachodniej Europy. Oddział wrocławski zajmuje się obsługą przesyłek na wielu kierunkach, są to głównie Niemcy, a także Francja,
Czechy, Słowacja, Hiszpania i Włochy.
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DSV ROAD
KOLEJNY ROK
Z HUSQVARNA
GROUP

ÔÔ Źródło: Grupa DSV

Od 4 lat drogowa dywizja DSV pracuje
z Husqvarna Poland, dostarczając części
oraz komponenty na linię produkcyjną kosiarek oraz transportując gotowe
produkty do odbiorców w Finlandii.
DSV Road właśnie otrzymało potwierdzenie kontynuacji współpracy w kolejnym sezonie.

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
IT W DACHSER

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Operator logistyczny Dachser odnowił i wzmocnił korporacyjny system IT, zgodnie
z normą ISO 27001, standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zapewnienie bezpieczeństwa systemom informatycznym w firmie jest długofalowym procesem, polegającym na ciągłym doskonaleniu. Zgodnie z tą zasadą,
firma Dachser nie tylko co roku organizuje audyt swojego korporacyjnego systemu
IT, ale także, korzystając ze wsparcia firmy TÜV Süd, poddaje weryfikacji cały proces
rozwoju oprogramowania.
Już od ponad 25 lat Dachser polega
na swoich autorskich systemach Domino i Othello służących do zarządzania transportem drogowym, lotniczym
i morskim, a także Mikado do zarządzania logistyką magazynową i systemie
elektronicznej wymiany danych – EDI.
Ponadto, operator dysponuje własnymi
narzędziami eLogistics opartymi na sieci
internetowej, które służą m.in. do przyjmowania zleceń i śledzenia przesyłek.
Systemy Dachser dla wszystkich oddziałów i organizacji krajowych są projektowane, rozwijane i co tydzień centralnie
aktualizowane. Obecnie w rozwój oprogramowania jest zaangażowanych 100

spośród 280 pracowników w centrali
Dachser w Kempten.
„Nasze systemy są wysoce zintegrowane, mogą być elastycznie dostosowywane oraz stanowią odzwierciedlenie
najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych. To unikalna propozycja
w branży logistycznej” – mówi Christian
von Rützen, kierownik działu IT-Security
w Dachser. „Certyfikat ISO 27001 jest jasną deklaracją naszej wydajności, jakości
i profesjonalizmu w procesach rozwoju
operacji, zabezpieczeń i oprogramowania” – dodaje.

Straty inwentaryzacyjne firm
ÔÔŹródło: ROHLIG SUUS Logistics

wiska oraz stosunek firm do niedoborów inwentaryzacyjnych.

25% firm korzystających z usług magazynowych zewnętrznego operatora logistycznego
formalnie odnotowuje niedobory. W większości przypadków poziom strat maleje, jednak
w wielu firmach sytuacja nadal nie jest zadowalająca. ROHLIG SUUS Logistics – prawdziwie
kompleksowy operator logistyczny – oraz Data
Group Consulting – agencja badań rynkowych
– przeprowadzili badanie ukazujące skalę zja-

POZIOM STRAT MALEJE
Przedsiębiorstwa handlowe dwukrotnie częściej niż produkcyjne formalnie odnotowały
występowanie problemu niedoborów (18%
względem 36%). Branża e-commerce znalazła się pośrodku stawki z wynikiem 31%.
Poziom strat inwentaryzacyjnych dla 85% badanych firm wynosi mniej niż 0,25% kosztu zakupu towarów. Wyższe liczby wskazują

DSV Road współpracuje z Husqvarna
Poland od momentu otwarcia fabryki
w Polsce w 2011 roku. Krakowski oddział
DSV jest odpowiedzialny za odbiory podzespołów i elementów niezbędnych do
produkcji kosiarek od 15 krajowych i 13
europejskich podwykonawców w systemie LTL i dostawą „just in time” z precyzją
dostaw do 30 minut.
„Pracę nad projektem z Husqvarna Poland zaczynaliśmy od momentu otwarcia przez firmę swojej fabryki w Mielcu w roku 2011. Dzięki temu mieliśmy
możliwość rozwijać się wraz z klientem,
dopasowywać i zmieniać w zależności
od jego potrzeb. Obsługa tego projektu
jest niezwykłym wyzwaniem i wymaga
od nas ogromnej precyzji planowania
całego procesu. Dostawcy przesyłają
zlecenia, których w sezonie jest nawet
ok. 20 dziennie, bezpośrednio do DSV,
zgłaszają gotowość towaru i komunikują ewentualne opóźnienia czy problemy.
Do spedytorów DSV należy odpowiednia
koordynacja zleceń, realizacja transportów i dostawa na czas” – mówi Agnieszka
Sołtysiak, Kierownik Działu Kluczowych
Klientów w DSV Road.

l l
l

głównie firmy z sektora e-commerce (25% respondentów straty ocenia na poziomie 0,25-0,5%).
Ponad połowa ankietowanych twierdzi też, że
poziom niedoborów inwentaryzacyjnych w ostatnich latach obniżył się, a prawie ¼, że pozostał bez
zmian. Zaledwie 7% przedsiębiorstw miało w ostatnich latach do czynienia ze wzrostem poziomu
niedoborów. Jak pokazuje badanie, największy
spadek uzyskują firmy, które charakteryzują się odpowiednio wysoką skalą wydatków na logistykę.
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GEFCO „FIRMA PRZYJAZNA
KLIENTOWI”

ÔÔ Źródło: GEFCO

21 stycznia 2015 roku, podczas uroczystej Gali zorganizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie GEFCO Polska otrzymało certyfikat „Firma Przyjazna Klientowi”. W sierpniu i we wrześniu 2014 r. Operator zlecił niezależne badanie
satysfakcji swoich Klientów Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Badanie zostało
zrealizowane techniką CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na
reprezentatywnej próbie, we wszystkich segmentach tj. Major, Global i National.
Ogólny indeks zadowolenia Klientów osiągnął wysoki poziom 89%.
[sub]GEFCO w kontaktach z klientami
Badanie zrealizowane przez Obserwatorium Zarządzania miało na celu ocenę
GEFCO w pięciu podstawowych obszarach relacji Firmy z jej klientami: ocenę
współpracy, łatwości kontaktu, prawdopodobieństwa rekomendacji, ogólnego
zadowolenia klientów oraz ocenę na tle
innych firm z branży transportowo-logistycznej. We wszystkich badanych obszarach Operator uzyskał pozytywne oceny
osiągając tym samym wysoki ogólny indeks zadowolenia Klientów na poziomie
89%. Klienci GEFCO najlepiej oceniali
poziom obsługi operacyjnej i handlowej,
jasny sposób komunikacji, kierowanie
się dobrem klienta, czytelny i zrozumiały

charakter oferty oraz jej zawartość merytoryczną dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.
Na uwagę zasługuje także osiągnięty
poziom współczynnika prawdopodobieństwa rekomendacji GEFCO, który wyniósł
1,4. Taki wynik oznacza, że Klienci czterokrotnie częściej przyjmują postawę
pozytywną niż negatywną, co bardzo
korzystnie odbija się na wizerunku firmy.
Najsilniejsze strony GEFCO wpływające na
jej rekomendacje to w oczach klientów
bezproblemowa współpraca oraz szybkość, sprawność i terminowość załatwianych spraw.

l

Najnowsze informacje
z Grupy GEFCO
ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO partnerem logistycznym VINCI Construction w Republice Dominikańskiej
Grupa GEFCO podpisała ostatnio umowę
z firmą VINCI Construction Grands Projets,
filią VINCI Construction, dotyczącą udziału
w projekcie polegającym na uzdatnianiu wody
w 5 miastach Republiki Dominikańskiej. Ze
względu na posiadaną ekspertyzę i doświadczenie w dziedzinie transportu międzykontynentalnego Grupa GEFCO została zaproszona
do złożenia kompleksowej oferty w zakresie
transportu morskiego. W ten sposób Grupa
zapewni realizację całości usług spedycyjnych
i celnych, związanych z dostarczeniem wielkogabarytowego sprzętu oraz wyposażenia
niezbędnych do budowy sieci kanalizacyjnych
i oczyszczalni wody.
Na kontenerowce zostanie załadowanych
łącznie 20 wielkogabarytowych elementów
instalacji o objętości 800 m3 oraz 300 kontenerów, zawierających sprzęt budowlany i wyposażenie dla budowli inżynierskich, w tym
150 km rur. Po zakończeniu budowy część
sprzętu powróci do miejsc, z których został
przysłany. Sprzęt będzie wysyłany z portów
w Le Havre, Anvers, Marsylii, Fort-de-France
(na Martynice) a także z portu w Pointe-àPitre (na Gwadelupie) do portów w Rio Haina i Caucedo w Republice Dominikańskiej.
GEFCO zapewni również usługi transportowe
w zakresie wysyłek lotniczych.

l

Ekspansja 7R Logistic
ÔÔŹródło: 7R Logistic

PEKAES na Dolnym Śląsku
ÔÔŹródło: PEKAES, Foto: PEKAES

PEKAES, wiodący operator logistyczny, uruchomił nowy terminal w Legnicy. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju
sieci drobnicowej. Atrakcyjne pod względem
komunikacyjnym położenie filii w Legnicy
usprawni realizację procesów operacyjnych
w firmie i pozwoli obsłużyć jeszcze większą
liczbę przesyłek.
Rosnące oczekiwania klientów oraz wzrost
popytu na usługi z segmentu przesyłek drobnicowych skłoniły zarząd do poszukiwania rozwiązań mogących usprawnić procesy biznesowe przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.
W tym celu PEKAES uruchomił legnicki oddział
składający się z terminala załadunkowego
wraz z nowoczesną infrastrukturą o łącznej po-

wierzchni 850 mkw z dostosowaną powierzchnią do obsługi towarów w temperaturze dodatniej oraz 7 doków.
„Od dłuższego czasu obserwujemy znaczący wzrost liczby zleceń w obszarze transportu
drobnicowego w regionie dolnośląskim. Zdajemy sobie sprawę, że chcąc budować naszą
przewagę konkurencyjną poprzez nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy międzynarodowe obsługę klientów, powinniśmy
koncentrować się na oferowaniu najwyższej
jakości usług nawet przy rosnącym wolumenie przesyłek. Stąd decyzja o uruchomieniu filii
w Legnicy, która przejęła część obowiązków
wrocławskiego oddziału.” – przekonuje Maciej
Bachman, Prezes Zarządu PEKAES SA

Rok 2014 był dla 7R Logistic czasem rozwoju,
wzrostu oraz ekspansji na nowe regiony. Firma podpisała nowe umowy najmu na ostatnie wolne powierzchnie, zrealizowała budowę
wielkopowierzchniowego magazynu, będącego projektem BTS oraz rozpoczęła dwie nowe
inwestycje. Z końcem minionego roku, wszystkie magazyny, którymi dysponuje 7R Logistic
osiągnęły stopień komercjalizacji na poziomie
100 proc.
ROZBUDOWA PARKU 7R LOGISTIC
GDAŃSK-KOWALE
W minionym roku firma 7R Logistic dostarczyła na rynek nowe powierzchnie magazynowe.
W sierpniu 2014 roku deweloper przekazał
firmie BBK S.A. magazyn BTS o łącznej powierzchni 20 700 mkw. w Parku Logistycznym
7R Logistic Gdańsk-Kowale.

l l
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NOWA
LOKALIZACJA DSV
ROAD W POZNANIU

ÔÔ Źródło: DSV

9 lutego zachodni oddział DSV Road zmienia
dotychczasową lokalizację w Sadach na nowoczesny obiekt w podpoznańskim Pannattoni Park IV w Komornikach. Termin przeprowadzki wyznacza też trzeci rok współpracy
z największym klientem operatora w tym
regionie – firmą Plast Team. Nowy obiekt
obejmuje ok. 10.000 m2 powierzchni magazynowej oraz ponad 800 m2 powierzchni
biurowo-socjalnej w dwukondygnacyjnym,
nowoczesnym obiekcie. Standardy nowej
lokalizacji zapewniają najwyższą jakość powierzchni magazynowej (klasy A), w tym 20
ramp przeładunkowych oraz 2 bramy z poziomu zero.
– Zmiana lokalizacji oddziału jest podyktowana jego dynamicznym rozwojem
oraz potrzebą jeszcze lepszego dopasowania infrastruktury lokalizacji do zmieniających się wymagań. Nowy obiekt
w Komornikach będzie nie tylko zaprojektowany zgodnie z naszymi wskazówkami,
ale będzie także lepiej odpowiadał naszym potrzebom. Niezwykle istotna jest
też jego lokalizacja przy węźle autostrady
A-2, obwodnicy Poznania S11, a także mającej powstać trasie S5 w kierunku Wrocławia – mówi Maciej Szczepański, Dyrektor
ds. Operacji Magazynowych DSV Road.
Nowy lokalizacja będzie także jeszcze
lepiej przygotowana do obsługi największego w tym regionie klienta DSV Road.
Plast Team to duńska firma posiadająca
status europejskiego lidera w zakresie
produkcji artykułów plastikowych. Współpraca z klientem obejmuje m.in. odbiory
towarów z fabryk oraz regularną obsługę
dystrybucyjną w Polsce, Danii, Niemczech
i Austrii oraz w ramach zapotrzebowania
we Francji, Czechach i na Słowacji.

Wymiana ładunków na
strategicznych trasach
ÔÔŹródło: Cargo.LT

Wolters Kluwer Transport Services, wiodący
europejski dostawca usług i oprogramowania
do zarządzania transportem, i Cargo.LT, największa litewska giełda ofert transportowych
działająca w krajach bałtyckich, ogłosiły, że
zacieśniają współpracę między giełdami transportowymi: Teleroute, BursaTransport, 123Cargo i Cargo.LT. Obie firmy uzgodniły, że zaczną

Pierwsza kurierska dostawa
helikopterem w Londynie
ÔÔŹródło: DHL, Infografika: DHL

DHL Express, wiodący na świecie dostawca
międzynarodowych przesyłek kurierskich,
uruchomił w środę, 21 stycznia br., pierwszą
w Londynie usługę rozkładowych dostaw helikopterowych.
Pokonując korki, nowa usługa dostawy helikopterowej DHL w szczególności znacząco
poprawi jakość połączenia pomiędzy najważniejszymi ośrodkami finansowymi w Stanach
Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Pozwoli
ona zagwarantować dostawę pilnych dokumentów z Nowego Jorku, Bostonu i Chicago
do londyńskiej dzielnicy finansowej na następny dzień, skracając czas przewozu do zaledwie
jednego dnia.
Dzięki codziennym połączeniom lotniczym z węzła DHL na lotnisku Heathrow do
centrum Londynu, helikopter pozwoli ominąć ruch uliczny i skrócić czas przejazdu na
Canary Wharf i do londyńskiego City nawet
o godzinę. Przesyłki z helikoptera odbierze
wymieniać ładunki na wybranych strategicznych trasach od połowy stycznia 2015 roku. Na
takiej współpracy skorzystają klienci, a ponadto umożliwi ona połączenie rynku transportowego Europy Zachodniej i Południowej z Europą Środkowo-Wschodnią.
WSPÓŁPRACA PRZEKŁADA SIĘ NA WIĘCEJ
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Ten kolejny etap zacieśnienia współpracy wynika z zakończonego z powodzeniem ujednolicenia najlepszych praktyk dotyczących bez-

kurier DHL Express, który dostarczy je do firm
finansowych, konsultingowych i kancelarii
prawnych.
John Pearson, prezes DHL Express Europe
skomentował: „Ta nowa usługa DHL Express
pozwala zapewnić jeszcze większą prędkość
dostaw i niezawodność dla naszych klientów.
W szczególności dla sektora usług finansowych
i doradczych, czas to naprawdę pieniądz, więc
stale poszukujemy innowacyjnych, wydajniejszych sposobów na przewożenie przesyłek
naszych klientów. Dzięki pierwszej w historii
rozkładowej usłudze dostaw helikopterem na
brytyjskim rynku pokazujemy zaangażowanie DHL w łączenie brytyjskich firm z rynkami
światowymi i wspieramy ich w handlu międzynarodowym.”
Nowa usługa to trzeci helikopter wprowadzony do lotniczej sieci DHL, która kontynuuje
sukces tej usługi w Nowym Jorku i Los Angeles.
Helikopter DHL, model Bell 206 Jet Ranger,
jest obsługiwany na zlecenie DHL przez firmę
Heli-Charter Ltd i może przewozić ponad 300
kg listów i paczek.
pieczeństwa i wdrożenia wspólnej, czarnej listy
klientów pod koniec 2014 roku. Na wybranych
strategicznych trasach obie firmy zaczną wymieniać ładunki, na czym skorzystają ich klienci.
Najważniejsze trasy objęte współpracą wiodą
do Europy Wschodniej, do krajów bałtyckich
oraz przez teren Niemiec. Dodanie ich do oferty
obu firm jest zgodne z misją każdej z nich i dążeniem do polepszenia połączeń między różnymi rynkami transportowymi w Europie.
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Większy zasięg usług
TNT w Niemczech
ÔÔŹródło: TNT

GLOBALNIE ZINTEGROWANA
WSPÓŁPRACA

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel i British American Tobacco (BAT) przedłużają swoją współpracę w zakresie wdrażania nowych globalnych rozwiązań logistyki zintegrowanej. Zakres usług
zostaje poszerzony o nowe aktywności firmy Kuehne + Nagel dla BAT i pozwala tym
dwóm organizacjom na dalsze innowacje w obecnym łańcuchu dostaw firmy BAT.
Nowy koncept Globalnego Centrum Usług
Logistyki Morskiej i Lotniczej (GMALSC) integruje wszystkie światowe przepływy ładunków transportem lotniczym i morskim
firmy BAT w struktury jednej logistycznej
wieży kontrolnej. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu operacyjnego Kuehne
+ Nagel uwzględniającego podział na specyfikę ładunkówi zasięg geograficzny, który
spełniał wymagania firmy BAT w zakresie
Global Leaf Pool oraz transportu na kierunkach Azja – Pacyfik, GMALSC obejmuje zarządzanie end – to – end całym łańcuchem
dostaw w zakresie wszystkich towarów oraz
wejścia i wyjścia ładunków na całym świecie
poprzez jedną platformę informacyjną.
Platforma zapewnia pełną widoczność ruchów produktów na wszystkich
etapach transportu oraz pozwala na lepsze podejmowanie decyzji w zakresie
logistyki przez firmę BAT. Dodatkowo,
ustandaryzowane globalnie procesy, są

kompatybilne z wiedzą lokalną, poprzez
rozbudowaną sieć połączeń lotniczych
i morskich Kuehne + Nagel na całym świecie, co w rezultacie zwiększa wydajność.
Dave Anderson, Global Head of Supply Chain w BAT, powiedział: „Za pomocą
GMALSC podejmujemy ważny krok dotyczący realizacji przyszłego łańcucha dostaw. Usługi świadczone przez Kuehne +
Nagel są obecnie w pełni zintegrowane
z naszym Docelowym Modelem Operacyjnym, zapewniając wzrost wydajności
i elastyczność, by sprostać potrzebom
rozwoju naszego globalnego biznesu.”
Tobias Jerschke, Global Head of Integrated Logistics, Kuehne + Nagel dodał,
„Rynek w którym działa firma BAT zmienia się bardzo szybko. Dzięki bliskiej
współpracy i dalszemu rozwojowi usług
logistycznych naszej wieży kontrolnej,
firma BAT może błyskawicznie reagować
na nowe wyzwania.”

Nowe połączenie na zachód Niemiec
ÔÔŹródło: Dachser

Dachser uruchomił drugie codzienne połączenie do jednego ze swoich trzech eurohubów,
do Überherrn leżącego na zachodnim skraju
Niemiec. Pozwoli to usprawnić obsługę przesyłek kierowanych głównie do Francji, Hiszpanii i Portugalii.
Dachser odnotował w 2014 roku znaczący
wzrost ilości przesyłek do Niemiec i Francji.
„Aby zapewnić płynną i sprawną obsługę

rosnącego wolumenu przesyłek, cały czas
pracujemy nad rozwojem naszej sieci oraz
uruchamianiem nowych połączeń” – mówi
Grzegorz Lichocik, prezes zarządu Dachser
w Polsce. „W ostatnich kilku latach pozyskaliśmy szereg klientów, którzy wraz z rozwojem
swoich działalności przekazują nam coraz
większą ilość towarów. Zaufanie, jakim nas
obdarzają zobowiązuje i cieszy, dając jed-

TNT, jedna z największych firm kurierskich
świata, zwiększa dostępność i zasięg usług
ekspresowego transportu w Niemczech. TNT
oferuje dostawę towaru kolejnego dnia roboczego po nadaniu. Firma realizuje również
– jako opcję – ogólnokrajowe doręczenia do
godz. 12.00. Oba serwisy dostępne są dla paczek i cięższych towarów (frachtu) i obejmują
odbiorców z zasięgu 99,7 proc. kodów pocztowych w Niemczech .
Z nowej formuły usług skorzystają eksporterzy dóbr do Niemiec. Ten największy dla
branży dostaw ekspresowych europejski rynek
jest kluczowy dla TNT. Dwukrotnie zwiększono
liczbę lokalizacji, do których przesyłki TNT dotrą już do południa w dzień po nadaniu. W ten
sposób TNT odpowiada na potrzebę szybkich
i rzetelnych usług, z większą kontrolą terminu
doręczenia.
Na zmianach skorzystają firmy o różnorodnej
wielkości i specjalizacji, zwłaszcza z sektorów:
motoryzacyjnego, przemysłowego, technologicznego, biomedycznego, dóbr szybkozbywalnych. Przykładowo dla pierwszej z branż:
części zamienne, dostarczone do warsztatu do
południa, mogą zostać zamontowane jeszcze
tego samego dnia.
– Dostosowywanie serwisu do oczekiwań
rynku jest kluczowym założeniem strategii
TNT o nazwie Outlook. Zwiększamy zasięg
i efektywność usług ekspresowego transportu
w Europie; rozpoczynamy od najważniejszego,
niemieckiego rynku – mówi Ian Clough, Dyrektor Zarządzający TNT International Europe.
Modyfikację serwisu poprzedziły innowacje
operacyjne, wprowadzone przez TNT w ostatnich miesiącach, m.in. inwestycje w Europejską
Sieć Drogową oraz międzynarodowe Lotnicze
Centrum Przeładunkowe w belgijskim Liege.
W listopadzie 2014 TNT uruchomiło codzienne połączenie lotnicze pomiędzy Liege a Hanowerem. W toku są kolejne inwestycje TNT
w Niemczech: w zakresie operacji drogowych,
połączeń między magazynami, w ramach procesów operacyjnych.

nocześnie impuls do organicznego wzrostu
naszej polskiej organizacji Dachser” – dodaje
Grzegorz Lichocik.
Dzięki nowemu, codziennemu połączeniu ze
Strykowa do Űberherrn, leżącego tuż przy niemiecko-francuskiej granicy, towary wysyłane
z Polski będą trafiały bezpośrednio do eurohubu dwa razy dziennie, co zdecydowanie zwiększy przepustowość dla przesyłek kierowanych
do wszystkich krajów zachodniej Europy.
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TOTAL INWESTUJE W POLSCE

ÔÔ Źródło: Total Polska

Koncern Total rozpoczyna nowy rozdział swojej działalności w Polsce i otwiera stacje paliw. Oferta koncernu to między innymi
paliwa premium i wysoki standard usług. Otwarcie dwóch pierwszych stacji to dopiero początek. Ambitne plany Total to nie
tylko otwarcie, ale rozszerzenie swojej działalności do co najmniej 100 punktów w przeciągu najbliższych dwóch lat.
Znane na całym świecie staje paliw Total to
profesjonalna obsługa ponad 4 milionów
klientów dziennie. Total prowadzi więcej niż
15 000 stacji paliw na całym świecie, wciąż
rozwijając swoją sieć, co potwierdza wysoki poziom świadczonych usług. Korzystając
z dotychczasowych doświadczeń koncernu,
Total Polska postanowiła wejść na rynek
detalicznej sprzedaży paliw. „Naszym pierwszym celem jest otwarcie 100 stacji w ciągu
najbliższych dwóch lat. Naszym priorytetem jest budowanie relacji z partnerami
dzielącymi naszą pasję do wysokiej jakości
produktów i usług” – mówi Thibaud de Lisle,
Dyrektor Generalny Total Polska.
Na tym etapie większość stacji paliw
Total będzie zlokalizowana w zachodniej

fakcję klienta to priorytet na stacjach
Total. Na wszystkich stacjach zapewnione są darmowe cukierki przy kasie oraz
bezpłatne Wi-Fi. Dla Total kluczową rolę
odgrywa zadowolenie klientów, którzy
CO SPRAWIA, ŻE STACJE PALIW TOTAL
mogą wyrazić swoją opinię o stacji paSĄ WYJĄTKOWE?
liw przy pomocy nowoczesnej aplikacji
• Najwyższej jakości produkty oraz eksdostępnej na tablecie.
kluzywna gama paliw premium Total
Excellium, produkowana i importowana • Kąciki kawowe Pause Café, dzięki którym będzie można spędzić przyjemne
z Niemiec. Paliwa Excellium utrzymują
czystość silnika i pomagają zmniejszyć
chwile w przerwie w podróży.
zużycie paliwa.
• Nienagannie czyste stacje paliw
• Od marca 2015 klientom flotowym zoz przejrzystym układem komunikacji
stanie umożliwione korzystanie z kart
i nieskazitelnymi urządzeniami towapaliwowych Eurotrafic w Polsce, a także
rzyszącymi.
na ponad 12 000 stacji w całej Europie. • Wiele więcej niespodzianek, o których
• Gościnna atmosfera i dbałość o satyspoinformujemy w najbliższym czasie!
i południowej Polsce. Plan rozwoju zakłada również rozszerzenie obszaru działalności na inne regiony kraju.

JUBILEUSZ ROHLIG SUUS

Profilaktyczna akcja
FM Logistic

Ćwierć wieku temu, kiedy to budowała się polska gospodarka wolnorynkowa, kontrakt na obsługę logistyczną budowy nowego Portu Lotniczego Okęcie zdobyła
niemiecka firma ROHLIG & CO. W tym samym czasie Tadeusz Chmielewski zaczynał
swoją karierę zawodową i trafił do przedsiębiorstwa Rohlig Poland. Tak rozpoczęła
się 25-letnia przygoda budowania jednej z największych, kompleksowych firm logistycznych na rynku polskim.

ÔÔŹródło: FM Logistic

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics

DYNAMICZNY ROZWÓJ ROHLIG
POLAND
29 stycznia 1990 r. powstała spółka Rohlig Poland, której większościowym udziałowcem była niemiecka firma ROHLIG
& CO. Tadeusz Chmielewski, po kilku latach pracy w firmie, w wieku 31 lat, objął stanowisko dyrektora generalnego,
a już w 1999 roku wykupił 25% udziałów
w polskiej spółce. W tym czasie poza
projektami cargo i usługami morsko-lotniczymi, firma odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku, rozwijając transport
całopojazdowy oraz tworząc pierwsze
europejskie połączenia drobnicowe i magazyny logistyczne.
Już w 2002 roku obroty firmy przekroczyły 100 mln zł, w firmie pracowało 100
osób, a Grupa ROHLIG, doceniając dynamiczny rozwój polskiej spółki, wybrała
Warszawę na miejsce organizacji międzynarodowej konferencji Rohlig Global,
w której uczestniczyli przedstawiciele z 24
państw i 6 kontynentów. W 2004 roku
spółka po raz pierwszy znalazła się w TOP4
rankingu IATA pod względem wielkości
przewożonego wolumenu lotniczego,

zaś w latach 2003-2008 Rohlig Poland rok
rocznie otrzymywał Gazele Biznesu przyznawane dla małych i średnich przedsiębiorstw przez „Puls Biznesu” za najbardziej
dynamiczny rozwój. Wkrótce jednak spółka przekroczyła zatrudnienie w liczbie 800
osób i oficjalnie została zaklasyfikowana
jako duża firma.
ZMIANA WŁAŚCICIELSKA I PONOWNY
ZASTRZYK ENERGII DLA ROHLIG
SUUS LOGISTICS
Z czasem strategia Rohlig Poland zakładająca kompleksowy rozwój we wszystkich
obszarach działalności logistycznej, przestała być spójna z planami niemieckiego
udziałowca, dla którego głównym obszarem działalności były usługi morskie i lotnicze. Tadeusz Chmielewski, dotychczas
mniejszościowy udziałowiec, podjął życiową decyzję i zrealizował wykup menedżerski, stając się od 2006 roku jedynym
właścicielem firmy, całkowicie niezależnej
kapitałowo od Grupy ROHLIG.

Dbałość o rozwój pracowników to dzisiaj istotny
element zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dlatego FM Logistic inwestuje w edukacje zespołu
i działania pro-zdrowotne. Najnowszym projektem w obszarze human resourses jest akcja profilaktyczna dla pracowników „FM dba o zdrowie”.
FM Logistic to jeden z większych pracodawców
w branży TSL. Dzisiaj w Polsce zatrudnionych jest
w strukturach firmy na stałe ponad 2.800 osób.
Operator prowadząc swoją działalność stara się
ze szczególną uwagą traktować swoich pracowników. FM Logistic oferuje zatrudnionym szeroki
wachlarz świadczeń socjalnych, różnorodnych
bonusów w postaci miesięcznych, kwartalnych
i rocznych premii przyznawanych w zależności
od pozycji, opartych o indywidualne i biznesowe
osiągnięcia oraz możliwości wewnętrznej promocji na wybrane stanowiska. W ostatnim czasie
operator umożliwił pracownikom samodzielną
edukację, uruchamiając platformę e-learningową, a także zadbał o ich kondycję i zdrowie.
– Zarzadzanie zasobami ludzkimi to wciąż
rozwijająca się dziedzina. Dzięki temu pracownik, stojący w centrum zainteresowania ma
szansę nie tylko na rynkowy standard, czyli pensje, świadczenia socjalne i pakiety bonusów, ale
znacznie więcej. Dzisiaj pracodawcy chcą dzielić
się z zespołem swoją wiedzą i umożliwiać realizację nie tylko zawodowych, ale i osobistych celów. Jednym z nich jest dbanie o zdrowie, stąd
pomysł na naszą akcję – mówi Magdalena Hotyńska, Dyrektor HR FM Logistic w Polsce
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ROZWÓJ USŁUG
DROBNICOWYCH
PEKAES

ÔÔ Źródło: PEKAES

SERWIS DROGOWY TNT
W TURCJI I KOSOWIE

ÔÔ Źródło: TNT, Foto: TNT

TNT, jako pierwsza firma kurierska, wprowadziła codzienne połączenie drogowe łączące państwa Unii Europejskiej ze Stambułem. To odpowiedź na rosnącą wymianę
handlową pomiędzy Turcją a UE. Usługa łączy Stambuł z Sofią, i – za pośrednictwem
Europejskiej Sieci Drogowej TNT – innymi europejskimi stolicami. To przystępna
kosztowo alternatywa transportu mniej pilnych przesyłek.
Czas przewozu towarów ze Stambułu do
miast „Starego Kontynentu” wynosi od
czterech do siedmiu dni, zależnie od odległości. W Turcji TNT zarządza siecią 26 centrów przeładunkowych i magazynów oraz
flotą 328 pojazdów. Sieć łączy najważniejsze centra: obok Stambułu – Ankarę, Izmir,
Adanę i Bursę. Nowe połączenie drogowe
jest dopełnieniem nocnej usługi transportu lotniczego do Stambułu.
Gospodarka turecka wzrasta średnio
o 6% rocznie od 2010 za sprawą popytu
wewnętrznego i rosnącej wymiany handlowej. Prognozowany wzrost w 2015 to
3% . UE to, zgodnie z danymi Banku Światowego za 2014, najważniejszy partner
handlowy Turcji.
TNT uruchomiło ponadto połączenie
drogowe pomiędzy Sofią a stolicą Kosowa, Prisztiną. W ten sposób firma rozsze-

rza zasięg działań w południowo-wschodniej Europie. Usługa umożliwia firmom
przetransportowanie zarówno lekkich
przesyłek, jak i towaru o wadze do 500 kg
na paletach. Pojazdy wykonują połączenia dwa razy w tygodniu; czas transportu
to jeden dzień.
Wszystkie te inwestycje są elementem
strategii TNT o nazwie Outlook – jej celem
jest doskonalenie usług realizowanych
transportem drogowym w Europie. – TNT
operuje najbardziej rozbudowaną siecią
połączeń drogowych na kontynencie.
Najnowsze inwestycje wzmacniają jakość
serwisu TNT, umożliwiając lepszy dostęp
do dynamicznych rynków południowo-wschodniej Europy i wspierając zarazem
większą integrację w ramach UE – mówi
Ian Clough, Dyrektor Zarządzający TNT
International.

DSV w służbie Rock’n’rolla
ÔÔŹródło: DSV

Jeden z gigantów muzycznego przemysłu,
Fender Musical Instruments Corporation przedłużyła współpracę z DSV o kolejne 5 lat. Fender współpracuje z Grupą DSV od 2004 roku.
Z magazynu o powierzchni 130tys. m2 ulokowanego w Moerdijk (Holandia), Grupa dostarcza sprzęt muzyczny na terytorium 26 państw
Europy oraz pozostałych krajów, wchodzących w skład EMEA (Europe, the Middle East &

Africa). W przeciągu ostatnich 11 lat DSV zajmowało się zarówno transportem, logistyką,
magazynowaniem oraz konfekcjonowaniem,
jak i odprawą celną, a także podnajmowaniem
powierzchni magazynowej potrzebnej do inspekcji jakości.
„To co jest wyjątkowe w przypadku DSV, to
fakt że firma świadczy wszystkie usługi na bardzo wysokim poziomie w przystępnych cenach”

PEKAES wspólnie z nowym partnerem –
węgierską firmą Englmayer Hungaria Kft,
uruchomił nowoczesny serwis drobnicowy obejmujący swoim zasięgiem Europę
Środkowo-Południową. Umowa w znaczący sposób podniesie jakość świadczonych usług w tym regionie, a tym samym
pozwoli na kilkukrotny wzrost obrotów
pomiędzy krajami. Nawiązana współpraca
to jeden z elementów umacniania pozycji
PEKAES na rynku międzynarodowym.
Polska spółka giełdowa z branży TSL systematycznie rozwija swój biznes poza
granicami kraju. Dzięki podpisanej umowie z Englmayer Hungaria Kft, która zastąpi dotychczasowego partnera – firmę
GHIBLI, PEKAES uruchomił nową sieć
drobnicową w rejonie Europy Środkowo
Południowej, na którą składa się system
dystrybucji z 5 terminalami oraz codzienne połączenie z większością krajów południowo-wschodniej Europy, czyli Rumunią, Bułgarią, Słowenią, Chorwacją, Serbią,
Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią, Albanią i Grecją. Wiodący operator
logistyczny w kraju, przy wsparciu zagranicznego partnera, będzie w stanie realizować większą liczbą zamówień w tej części Europy przy zachowaniu najwyższej
jakości świadczonych usług.
– Englmayer Hungaria to czołowa,
węgierska firma spedycyjno-logistyczna z 20-letnim doświadczeniem. Pozycja
oraz możliwości infrastrukturalne, jakie
oferuje pozwoli nam na zaoferowanie
naszym klientom usług na europejskim
poziomie, szczególnie w kwestii szybkości
usług – wskazuje Marek Tkaczyk, Dyrektor
Drobnicy Międzynarodowej, PEKAES SA.

l
l

– powiedział Jan Ceelen, Logistics Manager,
Fender Musical Instruments Europe. „DSV także
robi wszystko co w jego mocy, by rock’n’rollowy
biznes działał niczym dobrze naoliwiona maszyna. Bardzo często otrzymujemy informacje
w ostatniej chwili, że musimy szybko dostarczyć
sprzęt jakiemuś legendarnemu muzykowi. Jeżeli jakaś gwiazda rocka informuje nas, że potrzebuje gitary na jutro, Fender oraz DSV muszą
to zamówienie zrealizować na wczoraj.”
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GOODMAN ROZBUDOWUJE POMORSKIE
CENTRUM LOGISTYCZNE

ÔÔ Źródło: Goodman, Foto: Goodman

Goodman buduje dla wiodącego dystrybutora FMCG magazyn o powierzchni 24 930 m2 w Pomorskim Centrum Logistycznym
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk. Ponadto, w ramach centrum logistycznego
powstaje obecnie spekulacyjny obiekt o powierzchni 14 000 m2, którego budowa zakończy się w 2015 r.

Przeznaczeniem obiektu będzie magazynowanie i dystrybucja
artykułów FMCG. Projekt obejmuje 23 105 m2 powierzchni magazynowej oraz 1 825 m2 powierzchni biurowej. W części magazynowej wydzielone zostaną m.in. chłodnia o powierzchni 2 741
m2 oraz mroźnia o powierzchni 382 m2. Przekazanie obiektu planowane jest na IV kwartał 2015 r. Umowa najmu została podpisana na 10 lat.
– Umowa potwierdza wszechstronność Pomorskiego Centrum Logistycznego, jego strategiczną lokalizację oraz doskonałą infrastrukturę pozwalającą zaspokoić potrzeby najbardziej
złożonej logistyki. Centrum logistyczne oferuje możliwość prowadzenia z tej lokalizacji sprawnej dystrybucji na region Polski
Północnej, a także wykorzystanie dostępu do największego
głębokowodnego portu kontenerowego na Bałtyku. Pomorskie
Centrum Logistyczne to przykład jednej z najbardziej ambitnych
inwestycji spekulacyjnych w Polsce oraz część naszej strategii
obecności w kluczowych lokalizacjach logistycznych na mapie
Polski – mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman
na Europę Środkowo-Wschodnią.
Dotychczas w Pomorskim Centrum Logistycznym Goodman
wybudował magazyn o powierzchni 14 000 m2, w całości wynajęty przez firmy Kuehne + Nagel, Terramar, NRF Poland i NTA.

AEW Europe nabywa park
Panattoni w Czechach
ÔÔŹródło: Panattoni

AEW Europe informuje w imieniu swojego
Funduszu LOGISTIS, że nabył park logistyczny o powierzchni 255 000 mkw w czeskiej
Pradze od Panattoni Europe za łączną kwotę
150 mln euro.
Nieruchomość położona przy autostradzie R6, w pobliżu międzynarodowego
portu lotniczego w Pradze oraz stołecznej
obwodnicy R1 obejmuje wolno stojący magazyn dystrybucyjny o powierzchni 125 000
mkw, który obecnie jest w budowie i który
został już w całości wynajęty przez koncern
Amazon. Po zakończeniu prac przez dewelopera, firmę Panattoni, planowanym na
lato br., obiekt zostanie włączony do europejskiej sieci centrów realizacji zamówień
Amazon a także uzyska certyfikację budownictwa ekologicznego BREEAM Very Good.
Pozostałe 130 000 mkw stanowi zabudowa logistyczna składająca się z siedmiu
obiektów klasy A. Cztery z nich o łącznej powierzchni 102 000 mkw zostaną zbudowane
pod najem mniejszych powierzchni przez
wielu najemców, zaś pozostałe będą przeznaczone na rynek lokatorsko-właścicielski.

l

Oprócz obiektu pre-let dla polskiego dystrybutora FMCG w budowie jest także obiekt o powierzchni 14 000 m2, który powstaje spekulacyjnie. Po ukończeniu trwających prac budowlanych
powierzchnia Pomorskiego Centrum Logistyczne sięgnie blisko
53 000 m2.

GTV w Europolis Park Błonie
ÔÔŹródło: AXI IMMO

AXI IMMO doradzało firmie GTV – europejskiemu potentatowi w branży akcesoriów meblowych i oświetleniowych LED, przy wynajmie
kolejnej powierzchni magazynowej i biurowej
w okolicach Warszawy. Firma wynajęła 5 067
mkw. w Europolis Park Błonie.
GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia, działający na
kilkudziesięciu rynkach świata, m.in. w Niemczech, Rosji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Danii,
Chorwacji, a nawet w Brazylii. GTV jest prężnie
rozwijającą się polską firmą, która cieszy się zaufaniem partnerów biznesowych w Polsce i na
świecie. Firma wynajęła 4 959 mkw. powierzchni magazynowej i 108 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie Europolis Park Błonie.
„Dzięki skutecznie realizowanej przez nas
strategii rozwoju, stale zyskujemy nowych
klientów, co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnie magazynowe.
Zdecydowaliśmy się na Europolis Park Błonie
ze względu na dogodną lokalizację blisko
największego rynku zbytu oraz naszych innych obiektów operacyjnych” – powiedział
Arkadiusz Marcyjanik, Kierownik Logistyki GTV
w Polsce.

l l
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AGED przedłuża najem
w MLP Pruszków I
ÔÔŹródło: MLP GROUP S.A.

Dystrybutor ekskluzywnych urządzeń gospodarstwa domowego przedłużył najem 4,3 tys.
mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I, należącym do wiodącego dewelopera MLP Group.
Firma AGED Sp. z o.o. przedłużyła na kolejny
okres najem łącznie 4,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP
Pruszków I. Z tego 3,6 tys. mkw. przeznaczone
jest na cele magazynowe, a pozostałe 0,7 tys.
mkw. na cele socjalno-biurowe. AGED korzysta
z powierzchni magazynowych należących do
MLP Group od 2001 r.
Najemca specjalizuje się w dystrybucji ekskluzywnych urządzeń gospodarstwa domowego na rynek Polski. W swojej ofercie posiada
m.in. marki: LIEBHERR, DYSON, DYSON AIRBLADE, NIVONA oraz SIRIUS.
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.
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G4 GARAGE ZWIĘKSZA
POWIERZCHNIĘ

ÔÔ Źródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych, Foto: Biuro Inwestycji Kapitałowych

Dystrybutor olejów samochodowych i płynów eksploatacyjnych
przedłużył najem powierzchni magazynowej w Centrum Logistycznym Kraków II, zwiększając jej wielkość do ok. 3400 mkw.
W ofercie Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. dostępne są jeszcze
powierzchnie w Krakowie oraz na Śląsku od min. 850 m2.
Firma G4 Garage Sp. z o.o. korzysta z oferty Biura Inwestycji
Kapitałowych S.A. od 2011 r. Dzięki podpisanej nowej umowie
zwiększyła wielkość wynajmowanej powierzchni magazynowej
o dodatkowe 850 mkw. do łącznie ok. 3400 mkw. „Bardzo cieszymy się z kontynuacji współpracy. Przedłużenie umowy poparte
zwiększeniem wykorzystywanej przez najemcę powierzchni
magazynowej jest potwierdzeniem przygotowania przez nas
atrakcyjnej oferty, dobrze dopasowanej do potrzeb Klienta”
– powiedział Krzysztof Mucha Business Development Manager
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
G4 Garage specjalizuje się w dystrybucji olejów samochodowych i płynów eksploatacyjnych. Zajmuje się także handlem
częściami, filtrami, kołpakami i oponami.
Park logistyczny Kraków II zlokalizowany jest w dzielnicy Rybitwy, czyli w przemysłowej części Krakowa. W odległości 1,5 km
od obiektu przebiega wschodnia obwodnica miasta.
Park logistyczny oferuje ok. 10 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz prawie 1 tys. mkw. powierzchni biurowo – socjalnej.
„Obecnie w CL Kraków II mamy dostępne jeszcze dwa segmen-

ty wolnej i gotowej powierzchni magazynowej: jeden ma 850
mkw., a drugi 2600 mkw.” – podkreślił Krzysztof Mucha. Dodał, że
gotowe magazyny czekają na najemców także w Śląskim Centrum Logistycznym. „W naszym największym centrum logistycznym oferujemy dwa segmenty mające odpowiednio: 900 mkw.
i 3100 mkw. powierzchni” – dodał Business Development Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

GRUPA WAIMEA PLANUJE
DUŻĄ EKSPANSJĘ
W 2015 ROKU

ÔÔ Źródło: Waimea Group, Foto: Waimea Group

Grupa Waimea jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie realizacji obiektów logistycznych o łącznej powierzchni ponad 120
000 mkw. Projekty magazynowe, multimodalne – nowoczesne terminale CARGO, spełniające najwyższe światowe standardy będą oferowane pod wynajem potencjalnym klientom.
Grupa Waimea od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Funkcjonuje na rynku
nieruchomości komercyjnych jako deweloper, specjalizujący się
w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat wybudowała
ponad 85 000 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej,
produkcyjnej i biurowej. Utworzona w 2014 roku Spółka Waimea
Holding S.A. poprzez spółki celowe rozpoczęła ekspansję i zdobywanie kolejnych rynków komercyjnych.
W strategii rozwoju Grupy Waimea jest dostarczanie dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów wielofunkcyjnych obiektów magazynowych, przemysłowych oraz biurowych, w tym inwestycji build-to-suit (BTS) – budowanych na
zamówienie indywidualnych klientów. Niewątpliwym atutem
Spółki jest znajomość lokalnych rynków nieruchomości oraz
szybkie reagowanie na nowe tendencje panujące na europejskich rynkach komercyjnych. Dzięki temu firma oferuje swoim
najemcom najnowocześniejsze rozwiązania i na każdym etapie
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procesu inwestycyjnego dba o zapewnienie najwyższych standardów. Jeszcze w tym roku planuje wybudować i oddać do
użytkowania kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni do dyspozycji najemców. Finansowanie wszystkich
inwestycji zapewnione jest z kapitału Grupy Waimea, obligacji
korporacyjnych i kredytów bankowych.
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L’Oréal Polska od 15 Lat
w Parkach Prologis
ÔÔŹródło: Prologis, Foto: Prologis

FIEGE ZWIĘKSZA POWIERZCHNIĘ
W P3 MSZCZONÓW

ÔÔ Źródło: P3, Foto: P3

P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, deweloper i zarządca europejskich
obiektów logistycznych, podpisał umowę najmu na 25.445 m2 powierzchni magazynowo-biurowej w swoim parku P3 Mszczonów w pobliżu Warszawy z Grupą Fiege,
jednym z największych operatorów łańcucha dostaw w Europie.
Fiege, rodzinna firma, działająca w międzynarodowej logistyce, przedłużyła dotychczasowe umowy najmu oraz podpisała nową umowę, zwiększając zajmowaną
powierzchnię w P3 Mszczonów do ponad
46.000 m2. Firma Fiege, której siedziba
główna znajduje się w Greven (Niemcy)
jest również właścicielem innego budynku magazynowego znajdującego się
w bezpośrednim sąsiedztwie parku.
Piotr Wąs, Leasing & Development Director w P3 Polska, powiedział: „Wraz ze
wzrostem działalności w Polsce, firma
Fiege potrzebowała większej powierzch-

Sarantis na dłużej
w MLP Pruszków II
ÔÔŹródło: MLP Group

Producent i dystrybutor kosmetyków oraz produktów gospodarstwa domowego przedłużył
najem 12,2 tys. mkw. powierzchni w parku
logistycznym MLP Pruszków II, należącym do
MLP Group. Sarantis Polska S.A. przedłużył
umowę najmu 12,2 tys. mkw. w parku logistycznym MLP Pruszków II na kolejny okres.
Z tego 11,6 tys. mkw. wykorzystuje na cele
magazynowe, a pozostałe 0,6 tys. mkw. na
cele socjalno-biurowe. W ramach powierzchni
magazynowej około 1 tys. mkw. przeznaczone
jest na działalność konfekcyjną.
Sarantis specjalizuje się w produkcji i dystrybucji kosmetyków oraz produktów gospodarstwa domowego. Oferta firmy obejmuje

ni, aby zapewnić stałą obsługę swoim
międzynarodowym klientom. Mszczonów, ze względu na bliskość Warszawy
oraz bezpośrednie połączenia drogowe
z ważniejszymi miastami regionalnymi
w kraju oraz połączenia do Niemiec, jest
atrakcyjną lokalizacją. Decyzja firmy Fiege o pozostaniu i zwiększeniu zakresu
obecności w parku P3 Mszczonów stanowi odzwierciedlenie bliskiej, długoterminowej relacji, którą nasz zespół zbudował
z tą firmą.“
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Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dziś o przedłużeniu umowy najmu 19 500 metrów kwadratowych w Prologis Park Błonie II z firmą
L’Oréal Polska. Prologis współpracuje z firmą
kosmetyczną L’Oréal Polska od 1999 roku. Początkowo spółka wynajmowała powierzchnię
w Prologis Park Błonie, a w lipcu 2010 roku
przeprowadziła się do Prologis Park Błonie II.
Międzynarodowa firma doradcza Colliers International pośredniczyła w transakcji zawarcia
umowy.„Cieszymy się mogąc kontynuować naszą
współpracę z tak ważnym klientem, jakim jest firma L’Oréal Polska. Od 15 lat obiekty magazynowe
Prologis spełniają wymagania firmy i umożliwiają
jej prowadzenie działalności na najwyższym poziomie” – powiedziała Emilia Szyszka, leasing manager Prologis. „Lokalizacja parku, jakość obiektu,
dostęp do grupy wykwalifikowanych pracowników oraz bliskość partnerów biznesowych, którzy
prowadzą działalność w okolicy są najważniejszymi atutami dla naszego klienta.”
„Dzięki elastycznemu i profesjonalnemu podejściu obu firm Prologis i L’Oréal Polska mogliśmy sfinalizować transakcję w bardzo krótkim
czasie. Umowa ta jest potwierdzeniem, iż Błonie
i warszawska strefa II cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem międzynarodowych korporacji”
– powiedział Tomasz Kasperowicz z Colliers International, który reprezentował firmę L’Oreal Polska.
Prologis Park Błonie II składa się z trzech budynków magazynowych o łącznej powierzchni
112 000 metrów kwadratowych z możliwością
rozbudowy o kolejne 121 000 metrów kwadratowych. Kompleks zlokalizowany jest w obrębie
Strefy Przemysłowej Błonie-Pass, trzy kilometry
na zachód od centrum Błonia oraz 0,5 kilometra
od drogi krajowej E30 (Berlin-Poznań-Warszawa-Biała Podlaska) i 10 kilometrów od Węzła Tłuste.

kosmetyki własne takie jak: STR8, C-THRU,
ELODE i KOLASTYNA i produkty gospodarstwa
domowego: JAN NIEZBĘDNY, GROSIK i FINO,
jak również dystrybuowane na rynku masowym marki takie jak: NAIR, SPINBRUSH, PEARL
DROPS, ARKO, ARM&HAMMER i DYLON. Ponadto, w ofercie można znaleźć również produkty luksusowe: LA PRAIRIE i RIHANNA.
Centrum logistyczne MLP Pruszków II położone jest w okolicach Warszawy, w gminie
Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa.
Park zajmuje łącznie 67 hektarów i docelowo
ma obejmować 302 tys. mkw. MLP Pruszków II
posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne
zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi
arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami.
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