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NOWATORSKIE
„PUT TO LIGHT”

ÔÔ Źródło: FM Logistics

Dział Innowacji FM Logistic opracował i wdrożył własną wersję
systemu„put to light”. To nowoczesne rozwiązanie, które znaczBillion Electric, największy dostawca usługi stałego łącza inter- nie usprawnia proces komplementacji zamówień. Partnerem
netowego w bezprzewodowej technologii szerokopasmowej, in- technologicznym stworzonej innowacji jest firma Balea.
teligentnych sieci, rozwiązań energetycznych, oświetleniowych
oraz w chmurze w regionie Azji i Pacyfiku rozważa wejście na Firmy logistyczne nieustannie poszukują możliwości optymalizapolski rynek. Po ewentualnym debiucie przedsiębiorstwo ma cji i podnoszenia jakości realizowanych procesów. PMO (picking
zamiar oferować sterowniki LED zapewniające wydajne oświe- multi order), czyli kompletacja kilku zamówień jednocześnie to
tlenie, jak również System Kontroli Oświetlenia Ulicznego (ang. czynności złożone i czasochłonne. By zwiększyć wydajność tego
kompletacje przy użyciu skanera zastąpiono kompletacją
Streetlight Control Management System). Polska jest jednym procesu
głosową tzw. „voice picking”.
z pierwszych państw w Europie, w których Billion Electric pla- Połączone rozwiązania PMO z voice picking pozytywnie wpłynuje rozpoczęcie działalności.
wają na wydajność, nie gwarantują jednak jakości, czyli popraw-

ÔÔ Źródło: Billion Electric

Billion Electric to założone w 1973 roku na Tajwanie przedsiębiorstwo z doświadczeniem w produkcji źródeł zasilania, sterowników
LED i rozwiązań Smart Lighting dla dostawców oświetlenia oraz
firm świadczących usługi energetyczne. Marka Billion Electric
powstała w 2004 roku, a od 2009 roku spółka rozszerzyła swoją
działalność o badania, rozwój oraz produkcję rozwiązań Smart
Grid i Smart Energy. Billion Electric zamknął rok finansowy 2014
z przychodem na poziomie 38 milionów dolarów, zatrudniając
ponad 900 specjalistów.

ności kompletacji. „Put to light” okazał się o wiele bardziej precyzyjny. Podczas preparacji sygnalizacja świetlna wskazuje, na
który nośnik należy odłożyć dany karton, a wyświetlacz informuje
o ilości kartonów. Proste narzędzie wykorzystujące oznakowania
świetlne pomaga pickerowi (osobie odpowiedzialnej za komplementację zamówień) na poprawne i sprawne przygotowanie
wielu zamówień jednocześnie. To istotne, bo tylko w Tomaszowie,
na platformie FM Logistic, przygotowywanych jest miesięcznie
około dwóch milionów box prepracji dla ponad 500 sklepów.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Nowy internetowy pasaż
handlowy w Polsce
ÔÔŹródło: DHL. Foto: DHL

Podążając za nowymi trendami w e-handlu, DHL Parcel uruchomił w Polsce “All
You Need” - internetowy
Pasaż Handlowy pod adresem www.ayn.pl. W ten
sposób DHL Parcel Polska oferuje detalistom z Polski nowy kanał internetowej sprzedaży.
Pasaż uruchomiony został 18 lutego 2015,
a sprzedający już teraz oferują na nim szeroką
gamę produktów, począwszy od elektroniki użytkowej po meble. Oferta asortymentowa będzie
stopniowo rozszerzana o nowe pozycje produktowe, oferowane przez kolejnych sprzedających,
dołączających do platformy All You Need.

REKLAMA

“DHL Parcel poprzez All You Need oferuje
każdemu e-detaliście, a zwłaszcza takiemu
z segmentu MŚP, już nie tylko wysokiej jakości
obsługę logistyczną, teraz zajmiemy się też marketingiem internetowym i obsługą transakcji.
Tak aby e-Przedsiębiorca mógł skupić się na
rozpoznaniu rynku, właściwym doborze asortymentu, źródłom zaopatrzenia, czyli decyzjom
fundamentalnym dla stabilnego rozwoju jego
przedsiębiorstwa. Dla dużych, wyspecjalizowanych graczy All You Need będzie uzupełniającym kanałem sprzedaży. Jednym i drugim
znajdziemy internetowego nabywcę, obsłużymy transakcję, także w zakresie płatności, a na
koniec dowieziemy zakupiony produkt.” – podkreśla Robert Sulich, dyrektor ds. marketingu
DHL Parcel Polska.
WIĘCEJ NA
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RHENUS ZADOMAWIA SIĘ
W SZCZECINIE

ÔÔ Źródło: Prologis. Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował, że firma
logistyczna Rhenus zwiększyła wynajmowaną powierzchnię w Prologis Park Szczecin
o kolejne 7 200 metrów kwadratowych. Z nową transakcją włącznie Rhenus zajmuje
w budynku 121 200 metrów kwadratowych.
Prologis Park Szczecin to nowoczesne centrum dystrybucyjne w północno-zachodniej Polsce o łącznej powierzchni 53 000
metrów kwadratowych. Położony jest na
terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego przy autostradzie S3, około 40 kilometrów od granicy niemieckiej i siedem
kilometrów od lotniska Szczecin-Goleniów.
„Jesteśmy dumni, że firma Rhenus - długoletni partner współpracujący z Prologis
w Polsce już od ośmiu lat, docenia atuty

naszego parku w Szczecinie” – powiedział
Marcin Wronecki, leasing manager Prologis na Polskę. „W ostatnim czasie Szczecin
zyskuje coraz większe znaczenie jako lokalizacja na magazynowej mapie Polski,
gdyż stanowi doskonałą bazę logistyczną
na rynki lokalne oraz do krajów nadbałtyckich i Europy Zachodniej.”
Międzynarodowa firma doradcza Colliers International pośredniczyła w transakcji zawarcia umowy.
„Umowa ta jest wzorcowym przykładem
elastyczności dewelopera na nagle pojawiające się zapotrzebowanie najemcy na
dodatkową powierzchnię, jak również
zrozumienia przez najemcę realiów działalności deweloperskiej. Jesteśmy dumni,
że Colliers ponownie doprowadził do zawarcia transakcji między obiema stronami”
– powiedział Tomasz Kasperowicz, Partner
w Colliers International.
Działając aktywnie w pięciu krajach
w CEE z portfolio 4,1 miliona metrów
kwadratowych, Prologis jest największym
właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej
(stan na 31 grudnia 2014 r.).
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Pracodawcy tworzący
„Dobry Klimat Rodzinny”
ÔÔŹródło: DHL Express (Poland). Foto: DHL Express (Poland)

Firma DHL Express (Poland), od lat zapewniająca
najwyższe standardy usług kurierskich i logistycznych, została doceniona za wyjątkową i przyjazną
rodzinie politykę personalną. Uczestnicząc w Konkursie dla Pracodawców o Nagrodę Pary Prezydenckiej, znalazła się wśród wyjątkowych pracodawców tworzących Dobry Klimat dla Rodziny.
Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania
i docenienia za politykę personalną DHL realizowaną w jednostkach organizacyjnych w ramach
struktury prawnej spółki DHL Express w Polsce,
tj. DHL Parcel, DHL Express i DHL Fracht.
Na początku lutego br. w Pałacu Prezydenckim z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się
Gala Konkursu dla Pracodawców „Dobry Klimat
dla Rodziny”. Firma DHL Express (Poland) znalazła się w gronie tych organizacji, które przez
komisję konkursową zostały określone pionierami tworzenia dobrego klimatu dla rodzin.
Jednocześnie kapituła doceniła rozwiązania
oferowane pracownikom DHL Express, takie jak:
• Prezent z okazji urodzenia dziecka
• Wyprawka dla pierwszoklasistów
• Dzień dziecka
• Program UPstairs
• Konkurs Świąteczny
• Dofinansowanie wypoczynku dziecka
• Ruchomy czas pracy.
Firmę DHL Express (Poland) podczas uroczystej Gali reprezentowali Igor Caban, dyrektor
zarządzający DHL Parcel oraz Łukasz Włodyga,
kierownik działu BHP.
Obecny podczas Gali Finałowej Prezydent RP
Bronisław Komorowski podkreślał, że laureaci konkursu praktycznie udowadniają, że można i należy
biznes w sposób umiejętny godzić i łączyć z innymi
funkcjami, jak też umożliwiać łączenie funkcji zawodowych i rodzicielskich swoim pracownikom.
Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej, organizowany we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami
pracodawców, jest kolejnym elementem tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodziny
i służy upowszechnianiu rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego.
W konkursie wzięło udział ponad stu pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak
i publicznego. Eksperci i członkowie kapituły
konkursu oceniali dobre praktyki w sześciu
obszarach: podejście pracodawcy do godzenia
przez pracowników pracy zawodowej z życiem
rodzinnym, elastyczną organizację pracy, czas
pracy i urlopy, przerwy w pracy związane z rodzicielstwem, wypoczynek, czas wolny, zdrowie
oraz edukację, wsparcie materialne pracowników-rodziców, ułatwienia w opiece nad dziećmi.
Para Prezydencka nagrodziła firmy i instytucje, które podejmują działania w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie.
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Misja zerowa emisja
ÔÔWojciech Podsiadły

Odpowiedzialność ekologiczna to jeden z megatrendów najsilniej oddziałujących na przemysł i branżę TSL. Intensywnie promuje się
odnawialne źródła energii i wprowadza coraz
bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji
CO2. Firma STILL wpisuje się w te działania akcją
„Mission: 0 Emission”.
„Mission: 0 Emission” to projekt mający na
celu ograniczanie emisji CO2 w intralogistyce.
W ramach programu, propagowane będą dobre
praktyki oraz produkty i technologie sprzyjające
ekologicznemu transportowi. Akcja obejmuje
takie działania, jak: dedykowany portal internetowy zawierający opisy proekologicznych
realizacji oraz bazę wiedzy na temat: norm
emisyjnych, technologii ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska i różnic między
wózkami spalinowymi a elektrycznymi.
– Kluczowe z punktu widzenia ekologii pytanie, które stawiają sobie klienci poszukający
wózka widłowego brzmi: „Na jaki silnik powinniśmy się zdecydować – elektryczny czy
spalinowy?” Nie ma oczywiście uniwersalnej
odpowiedzi. Każde przedsiębiorstwo jest inne
– mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska.
WIĘCEJ NA

ZAPLECZE LOGISTYCZNE
DLA HUWALD LIEBSCHNER

ÔÔ Źródło: Panattoni. Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych, projektuje i realizuje w regionie metropolitalnym Hamburga centrum logistyczne dla Huwald Liebschner - firmy
z branży opakowań, skąd będzie ona mogła centralnie zarządzać swoimi działania
w Niemczech. Firma Huwald Liebschner podpisała długoterminową umowę najmu
obiektu, inwestując w projekt miliony dolarów.
Huwald Liebschner jest dostawcą inteli- czeniom naszych klientów”, mówi Hans
gentnych rozwiązań klejących i pianko- Brüchert, Dyrektor Zarządzający Huwald
wych oraz opakowań, produkowanych Liebschner.
głównie na potrzeby przemysłu lotniczeWIĘCEJ NA
go. Nowe zaplecze logistyczne w Henstedt-Ulzburg otwiera firmie drogę do
dalszego rozwoju. „Dzięki nowym powierzchniom magazynowym będziemy
mogli optymalizować nasze procesy logistyczne zgodnie z obowiązującymi wymogami, aby w ten sposób dalej rozwijać naszą dobrą pozycję na rynku regionalnym
jako zorientowanego na usługi dostawcy
materiałów opakowaniowych i taśm klejących w północnych Niemczech. Nowe
zaplecze logistyczne, w przeciwieństwie
do dotychczasowej lokalizacji, pozwoli
nam lepiej spełnić wymagania jednostek
certyfikujących i wyjść naprzeciw ży-

NAJDŁUŻSZE TUNELE
KOLEJOWE W CZECHACH

FAKTORING
PODPORĄ EKSPORTU

ÔÔ Źródło: Metrostav

ÔÔ Źródło: Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA

Metrostav z powodzeniem realizuje skomplikowane inwestycje
tunelowe w Europie – oprócz przedłużenia linii A metra w czeskiej Pradze, spółka odpowiada także za wykonanie dwóch tuneli
drogowych na Islandii, dwóch tuneli obwodnicy autostradowej
w szwedzkim Sztokholmie, pięciu tuneli metra w Helsinkach w Finlandii oraz tunelu drogowego w Norwegii. W Polsce Metrostav
jest generalnym wykonawcą przebudowy drogi S8 i Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie.
Prace w ramach inwestycji przewidują wybudowanie dwóch
tuneli kolejowych w pobliżu miasteczka Kyšice – zlokalizowanego na terenie zachodnich Czech – o długości 4150 metrów
każdy. Do pracy przy projekcie zostaną wykorzystane największe
w Czechach tarcze do drążenia tuneli. Założeniem projektu jest
modernizacja trasy kolejowej do warunków pozwalających osiągnąć prędkość na poziomie 160km/h, skracając tym samym czas
podróży na odcinku Praha-Plzeň do mniej niż 60 minut.

Ta tendencja będzie zapewne wspomagana przez zjawisko upowszechniania się
wśród polskich eksporterów faktoringu
jako narzędzia, które zapewnia płynność
finansową, a więc ułatwia bieżące finansowanie przedsiębiorstwa.
W 2014 roku w stosunku do roku 2013 wartość wyeksportowanych z Polski towarów wzrosła o 5,2 proc., wynosząc w sumie 163
mln euro. Polski eksport do samej strefy euro wzrósł w 2014 roku
o 9,4 proc. – wynika z danych GUS. A wszystko to mimo zakazu
eksportu żywności na wschód, gdyby nie on, wartość naszego
eksportu wzrosłaby o 6,8 proc. – szacują eksperci.
W latach 2009 – 2013 udział eksportu w PKB w Polsce wzrósł
z poziomu 39,4% do 47,8% – podaje Wieloletni Plan Finansowy
Państwa na lata 2014 – 2017. Jak wyglądają prognozy eksportu
na ten rok? Marcin Nieplowicz, głównego ekonomisty EFL uważa,
że w 2015 dynamika eksportu powinna utrzymać się na poziomie
6 – 7 proc. To dobra prognoza dla wszystkich eksporterów.

Metrostav – czeska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów infrastrukturalnych – w konsorcjum z firmą Subterra rozpoczęła prace budowlane przy realizacji najdłuższych
tuneli kolejowych w Czechach. Wartość kontraktu wynosi 90 mln
euro, a zakończenie robót przewidziano na połowę 2017 roku.

WIĘCEJ NA

Mimo zawirowań na rynkach zagranicznych ubiegły rok był
bardzo dobry dla polskich eksporterów, co potwierdzają dane
opublikowane niedawno przez GUS. Wynika z nich, że wartość
polskiego eksportu wzrosła w stosunku do roku poprzedniego.
Analitycy spodziewają się w 2015 roku dalszych wzrostów.

WIĘCEJ NA
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ROZWÓJ SIECI PACZKOMATÓW®
INPOST NA UKRAINIE

ÔÔ Źródło: InPost. Foto: inPost

InPost – globalny lider w obszarze automatyzacji dostaw dla e-commerce i właściciel
największej na świecie sieci Paczkomatów® - powiększa sieć innowacyjnych terminali
na Ukrainie. Urządzenia zostaną rozmieszczone w szesnastu nowych lokalizacjach
na terenie Kijowa. Tym samym sieć Paczkomatów® InPost, dostępnych na terenie
ukraińskiej stolicy, powiększy się do 40 maszyn.
Według danych zgromadzonych przez
InPost, liczba paczek doręczonych przez
Paczkomaty® w 2014 roku wzrosła aż
o 1400%. Na Ukrainie Paczkomaty® InPost
współpracują z m.in. Avon i Oriflame, a rozlokowane są w sieciach supermarketów
NOVUS, Billa, Silpo, Wielka Kiszenia.
Potencjał ukraińskiego rynku e-commerce – którego wartość może sięgnąć nawet
1 mld dolarów - daje duże perspektywy dla
rozwoju innowacyjnych Paczkomatów®
InPost w tym kraju. Mocnym atutem operacyjnym Grupy Integer.pl – właściciela rewolucyjnych terminali - w ramach ekspansji na Ukrainie jest doskonała znajomość
lokalnego rynku, wypracowane kontakty
handlowo-biznesowe oraz przedstawicielstwa spółki Integer.pl.ua.
„Pomimo trudnej sytuacji politycznej,
panującej na Ukrainie, rynek e-commerce
w tym kraju wciąż dynamicznie się rozwija. Niezwykle cieszy nas wzrost wolumenu
paczkowego, obsługiwanego przez nasze
terminale, który w 2014 roku wzrósł aż
o 1400%. Widzimy rosnący potencjał e-sklepów, a jednocześnie dostrzegamy zapotrzebowanie na usługi alternatywne dla
dotychczasowych tradycyjnych dostaw kurierskich lub pocztowych, spowodowane

utrudnionym obrotem towarami. To właśnie dlatego Paczkomaty® InPost cieszą się
rosnącą popularnością i spodziewamy się,
że wraz z rozwojem sieci naszych urządzeń
w tym kraju, zwiększy się ich udział w rynku
logistycznym dedykowanym sektorowi e-commerce” – mówi Waldemar Brzoska, dyrektor generalny Integer UA oraz InPost UA.
W kwietniu 2015 roku InPost weźmie
także udział w konferencji iForum, które
jest największym wydarzeniem dedykowanym branży e-commerce na Ukrainie.
Podczas wydarzenia spółka zaprezentuje
swoje najnowsze osiągnięcia i plany, dotyczące rozwoju swoich usług w tym kraju.
Paczkomaty® InPost działają już na
5 kontynentach, między innymi w takich
krajach jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa,
Estonia, Rosja, Czechy, Słowacja, Kolumbia,
Kanada, Australia, Arabia Saudyjska, Malezja. Na całym świecie funkcjonuje – w różnych modelach biznesowych – około 4000
Paczkomatów® InPost. Spółka planuje instalację kolejnych 6000 terminali na terenie
Europy, Azji, obu Ameryk, a także na Bliskim
Wschodzie i w Afryce.

ECR Forum for
Cooperation 2015
ÔÔAnna Jarzębowska-Kwiatek, ECR Polska

ECR Polska po raz
piąty już zaprasza
na ECR FORUM
FOR COOPERATION (FORUM WSPÓŁPRACY) - konferencję
na stałe wpisaną w kalendarz najważniejszych
i najciekawszych wydarzeń dla branży FMCG
i DIY. W tym roku będzie jeszcze ciekawiej i co
najważniejsze – Forum ECR rozciągnie się na
dwa dni!
28 maja w Warszawie, w Hotelu Sound Garden, podczas konferencji spotkają się managerowie reprezentujący producentów, sieci
handlowe, dystrybutorów i dostawców usług
dla tych sektorów. W dniu poprzedzającym Forum Współpracy, 27 maja, w tym samym miejscu, odbędzie się dodatkowo zorganizowane
wspólnie z ECR Europe seminarium „SELL MORE,
LOSE LESS”. To jedyne w Polsce całodniowe wydarzenie dedykowane wyłącznie tematyce zapobiegania stratom i zwiększania dostępności
produktów na półce.
Jak co roku na scenie Forum ECR powitamy
grono wyśmienitych prelegentów. Będzie jeszcze więcej inspiracji, kilka niespodzianek i jak
przystało na konferencję ECR – możliwości wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
ECR Forum for Cooperation 2015 zorganizowano pod hasłem „SMART VALUE CHAINS
FOR SMART SHOPPERS”. Sesje plenarne dotyczyć będą trendów wpływających na branżę,
strategicznych zagadnień odzwierciedlających najpilniejsze problemy i wyzwania rynku
– przedstawionych przez mentorów, liderów
biznesu, ekspertów. W trakcie równoległych
sesji tematycznych praktycy przedstawią case
study ciekawych projektów i rozwiązań z obszarów zarządzania łańcuchami dostaw oraz
marketingu, shopper marketingu, e-commerce
i sprzedaży.
Seminarium SELL MORE, LOSE LESS, to jednodniowy warsztat, podczas którego wykładowcy
podzielą się nowym sposobem myślenia, metodami i narzędziami umożliwiającymi sprzedawcom i producentom zwiększenie dostępności
produktów na półce, a co za tym idzie – sprzedaży sklepu i zadowolenia klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat magazynowych
wynikających z odpadów, kradzieży, uszkodzeń
towaru lub błędów. Koncepcja Total Loss wypracowana przez ECR Europe Shrinkage and OSA
Working Group pozwoli zrozumieć jak straty
obniżają rentowność w handlu detalicznym.
Oba wydarzenia połączone są wspólną rejestracją, a osoby chcące uczestniczyć w obu spotkaniach mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów! Więcej informacji: www.ecr.pl/forum2015.
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KUEHNE + NAGEL I DESTYLARNIA
SOBIESKI PRZEDŁUŻYŁY WSPÓŁPRACĘ

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

Destylarnia Sobieski, znany producent i dystrybutor wyrobów wysokoprocentowych
i win, przedłużył umowę na obsługę logistyczną z Kuehne + Nagel na kolejny rok.
W ramach udanej współpracy, która rozpoczęła się w 2010 roku, Kuehne + Nagel będzie kontunuowała zarządzanie eksportem
wódki Sobieski drogą morską z Polski na rynek USA, a także dostarczać usługi magazynowania i przewozów z portu do magazynu
Kuehne + Nagel. Umowa obejmuje również
odprawy celne i w rezultacie kompleksowo
pokrywa zapotrzebowanie logistyczne Destylarni Sobieski na rynku USA.
„Przedłużenie wspólpracy z firmą Kuehne + Nagel jest rezultatem naszego udanego partnerstwa w ostatnich kilku latach
i, zależy nam by nasz łańcuch dostawy był
jeszcze bardziej wydajny“ – powiedział
Grzegorz Głogowski, Kierownik Działu Handlu Zagranicznego w Destylarni Sobieski.
“Jesteśmy szczęśliwi, że Destylarnia Sobieski przedłuża naszą współpracę i tym
samym zna i jest zadowolona z naszego
doświadczenia, możliwości i sieci Kuehne
+ Nagel. Zamierzamy wygenerować jeszcze
większą wydajność dla naszego partnera

przez wykorzystanie naszych innowacyjnych systemów i zaawansowanych narzędzi zarządzania projektami.“ – skomentował Wojciech Ringer, Krajowy Manager ds.
Rozwoju sieci transatlantyckiej w Kuehne
+ Nagel Polska.

TOSHIBA Tec Poland
przedłuża umowę
ÔÔŹródło: BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate reprezentował najemcę Toshiba Tec Poland w procesie renegocjacji
warunków najmu w Distribution Park Okęcie,
należącym do firmy HINES Global REIT. Na mocy
podpisanej umowy przedłużono okres najmu
762 m kw powierzchni biurowej oraz 655 m kw
powierzchni magazynowej o kolejne 3 lata.
Projekt został zrealizowany dzięki synergii
działań Działu Powierzchni Logistycznych oraz
Działu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real
Estate. „Intensywny proces negocjacji wsparty
został wielopłaszczyznową analizą rynku, która wymagała eksploracji obecnych warunków
najmu, a także oceny perspektyw rozwoju. Działania naszych doradców oraz ich doskonała wiedza techniczna przyczyniły się do osiągnięcia
założonego celu”. – powiedział Jacek Brzozowski, Członek Zarządu Toshiba Tec Poland.
„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z kontynuacji współpracy z firmą Toshiba Tec Poland,
która jest solidnym i niezawodnym partnerem
biznesowym. Dołożymy wszelkich starań aby
kooperacja pomiędzy naszymi firmami równie
owocnie rozwijała się w przyszłości.” - powiedziałKamil Kwiatkowski, Leasing Manager w Hines Polska.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

KAMPANIA INFORMACYJNA DHL EXPRESS

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

Po udanym roku działalności w obszarze przesyłek logistycznych, DHL Express (Poland) nie zwalnia tempa i od stycznia 2015
prowadzi ofensywną kampanię informacyjną skierowaną do nabywców usług międzynarodowych. Dobra sytuacja firmy ma swoje
odzwierciedlenie we wskaźnikach makroekonomicznych Polski za ub. rok oraz w dobrej kondycji polskiej gospodarki.
Według oficjalnych danych z GUS, jak również zdaniem ekonomistów, rok 2014 był
udanym dla polskiej gospodarki mimo
trudnego otoczenia zewnętrznego, w tym
niestabilnej sytuacji na Wschodzie. Optymizmem napawa również pozytywne nastawienie przedsiębiorców do 2015 roku,
o czym świadczy niesłabnące zainteresowanie międzynarodową wymianą handlową.
GLOBAL BUSINESS
W WYKONANIU DHL EXPRESS
Kluczowym obszarem działalności DHL
Express (Poland) jest wspieranie polskich
firm w międzynarodowej ekspansji. Dzisiaj
DHL Express (Poland) oferuje wieloletnie
doświadczenie w branży logistycznej poparte zdobytym zaufaniem i lojalnością
klientów. Jako firma o międzynarodowym
uznaniu dysponuje globalną siecią połączeń do ponad 220 krajów i terytoriów.
Zasięg działalności DHL Express obejmuje
ponad 500 lotnisk na całym świecie, za pośrednictwem których każdego dnia operator zapewnia usługi kurierskie i ekspresowe

firmom oraz klientom prywatnym. W przypadku DHL Express (Poland) zintegrowana
sieć połączeń lotniczych, realizowanych
tylko do/z Polski obejmuje 200 połączeń
co miesiąc. Dzięki temu firma zapewnia
bardzo krótkie czasy dostaw i wczesne
doręczenia pilnych przesyłek, niezależnie
od miejsca docelowego – np. w przypadku
przesyłek z/do USA czas dostawy wynosi
1-2 dni roboczych, dla przesyłek z/do Chin
– od 2 do 3 dni. W obrocie towarowym z zagranicą niezwykle ważne są aspekty celno-podatkowe. W DHL Express sprawną i rzetelną obsługą w kwestiach celnych zajmują
się agencje celne zlokalizowane w sześciu
miastach Polski.
Przyznany firmie certyfikat AEO (Autohorised Economic Operators) upoważnia
do stosowania uproszczonych procedur
celnych, a jednocześnie potwierdza, że
DHL Express (Poland) jest wiarygodnym
partnerem dla administracji celnej Unii
Europejskiej.
WIĘCEJ NA

PGP WPROWADZA
EPO WE WROCŁAWIU,
POZNANIU I ŁODZI

ÔÔ Źródło: InPost

Polska Grupa Pocztowa wdrożyła Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru (EPO) w kolejnych trzech polskich miastach. Tym razem
do miejscowości, które korzystają z jednego z najnowocześniejszych rozwiązań pocztowych w Polsce, dołączyły Wrocław, Poznań i Łódź. System EPO obecnie obsługuje ponad 40 tys. przeSprzedaż usług Pocztex wzrosła sześciokrotnie syłek tygodniowo, także w Krakowie, Białymstoku i Kielcach.
ÔÔŹródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Wzrost o prawie 70 procent w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku
odnotowała Poczta Polska w sprzedaży usług kurierskich Pocztex. Zmiany
wprowadzane przez Pocztę Polską od 2012 r. w usługach paczkowo-kurierskich przynoszą teraz efekty. Ich sprzedaż w ciągu 3 lat zwiększyła
się prawie sześciokrotnie.
W całym 2014 roku sprzedaż usług kurierskich zwiększyła się o ponad
70 procent w stosunku do poprzedniego roku, a tylko w styczniu tego
roku Poczta sprzedała o 59,8 procent więcej przesyłek kurierskich niż
w analogicznym okresie rok wcześniej. Ekspansja Pocztexu rozpoczęła się
w 2012 roku od obniżki nawet o połowę cen usług kurierskich. Na zmianie
cennika skorzystali między innymi nadawcy masowi – duże sklepy internetowe, firmy stacjonarne często korzystające z przesyłek kurierskich.
Dzięki zmianom oferty Poczta Polska rok do roku zwiększa swój udział
w rynku usług paczkowo-kurierskich KEP, w 2013 roku było to 17%,
w 2015 roku wstępne szacunku mówią o ponad 18% udziale w rynku.

„Konsekwentnie realizujemy prace nad wdrożeniem usługi Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w kolejnych instytucjach. Warto
podkreślić, że tak zaawansowanym systemem pozwalającym obsługiwać urzędy w całym kraju nie dysponuje nasza konkurencja,
w tym pocztowy monopolista, jakim jest Poczta Polska. Dzięki wprowadzeniu oprogramowania EPO obrót korespondencją sądową jest
krótszy nawet o kilkanaście dni. Już wdrożyliśmy ten system we
wszystkich sądach dwóch apelacji: białostockiej i krakowskiej. Na
potrzeby 65 sądów obu apelacji pracuje blisko 1000 doręczycieli
wyposażonych w elektroniczne terminale, a awizowaną korespondencję można odebrać w aż 500 punktach awizacyjnych” - powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu Polskiej Grupy Pocztowej S.A.
Obecnie z systemu EPO korzysta ponad 105 sądów w całej Polsce.
Zgodnie z kontraktem na obsługę pocztową sądów i prokuratur, system zostanie wdrożony przez PGP w całym kraju do końca czerwca.

WIĘCEJ NA
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JUŻ W KWIETNIU TARGI ISSA INTERCLEAN CEE 2015

ÔÔ Źródło: ISSA INTERCLEAN CEE

Już w dniach 22–24 kwietnia po raz siódmy będą miały miejsce największe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej targi branży
porządkowo-czystościowej ISSA INTERCLEAN CEE. W warszawskiej hali EXPO XXI kilkuset wystawców z całego świata zaprezentuje
najnowsze produkty, rozwiązania i usługi z zakresu utrzymania porządku.W ramach trzydniowych targów ISSA INTERCLEAN CEE
2015 przewidziano również szereg seminariów poświęconych zagadnieniom czystościowo-porządkowym w różnych sektorach
gospodarki – zamówieniach publicznych, służbie zdrowia, szkolnictwie czy branży HoReCa.
W trakcie ISSA INTERCLEAN CEE 2015 zaplanowano 10 konferencji – w tym dotyczące kluczowych zagadnień, takich jak:
• Pozacenowe kryteria oceny ofert na
usługi sprzątania i utrzymania czystości
po nowelizacji ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. –
22 kwietnia 10:30–12:30
• Nowy zawód – opiekun osób niesamodzielnych – 22 kwietnia 12:30–14:30
• Zmiana nastawienia z kosztów na zysk –
23 kwietnia 10:00–11:00

• Czystość w służbie zdrowia – nowe możliwości i zagrożenia – 23 kwietnia 12:00–15:00
„Utrzymanie wysokich standardów sanitarnych jest podstawą działalności praktycznie w każdym sektorze rynkowym – niezależnie, czy jest to branża usług komercyjnych,
przemysł lub sektor publiczny. W związku
z tym, zlecenie usług porządkowych zewnętrznym, kompetentnym firmom staje
się coraz popularniejsze wśród decydentów
i administratorów. Kluczowe jest wybranie
solidnego, godnego zaufania partnera bizne-

sowego. Stworzenie możliwości nawiązania
kontaktów między wystawcami, a potencjalnymi klientami – to jeden z najważniejszych
aspektów targów ISSA INTERCLEAN. Naszym
celem jest także zwrócenie uwagi na rozwijający się profesjonalizm branży czystościowej
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
oraz zachęcenie do powierzenia procesu
sprzątania wykwalifikowanym specjalistom”
– mówi Rob den Hertog, manager ISSA INTERCLEAN w Amsterdam RAI.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

Europejczycy kupujący w sieci
domagają się elastyczności
ÔÔŹródło: UPS

UPS (NYSE: UPS), globalny lider w dziedzinie
usług logistycznych i transportowych oraz comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), lider w dziedzinie
pomiarów cyfrowego świata, opublikowały raport z drugich europejskich badań UPS Pulse of
the Online Shopper™, w których poddają analizie
wszystkie czynniki, które skłaniają konsumentów
do zakupu w sieci. Wyniki pokazują, że nastała era
„kupujących elastycznie” – użytkowników sieci,
którzy łatwo zmieniają kanały i urządzenia, kiedy
oceniają i nabywają produkty.
Europejskie badania stanowią część międzynarodowego studium, które miało na celu
zidentyfikowanie wyłaniających się trendów
i zostało przeprowadzone również w Azji, Brazylii, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Oto
kluczowe globalne wnioski:
• Kupujący w sieci domagają się alternatywnych
miejsc dostawy i dodatkowych opcji płatności
• Technologie mobilne są katalizatorem zakupów wielokanałowych, a detaliści powinni
wyeliminować ograniczenia
• Bezpłatne dostawy pozostają ważne, z większym naciskiem na zwroty
• Krajobraz zakupowy zdominowany przez
wygodę
Europejscy konsumenci oczekują pozytywnych
doświadczeń podczas zakupów w internecie i tradycyjnych sklepach oraz elastyczności pod względem terminu i sposobu dostawy. Kupujący w sieci
szukają alternatywnych opcji dostawy, zwłaszcza
w Europie, gdzie 32 proc. wolałoby, żeby internetowe zamówienia były dostarczane, winne miejsca
niż do domów, co oznacza wzrost w porównaniu
z poprzednią edycją sondażu.
WIĘCEJ NA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com

WSL INSPIRUJE NAUCZYCIELI LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: WSL

Niemal 200 nauczycieli przedmiotów logistycznych z całego kraju spotkało się dziś w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na
dorocznym Forum Nauczycielskim. IX edycja tego wydarzenia była okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych i wspólnego,
kreatywnego poszukiwania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów kształcenia logistycznego.
Wiodącym tematem tegorocznego Forum
Nauczycielskiego był rozwój i promocja
kierunku technik logistyk i technik spedytor w szkołach ponadgimnazjalnych.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych,
zgłaszający kłopoty z naborem do klas logistycznych mogli dowiedzieć się, jak komunikować się z młodymi ludźmi i wykorzystać szkolny potencjał by zainteresować
kolejne roczniki gimnazjalistów.
Wyzwaniem dla dydaktyków są jednak
nie tylko zmiany demograficzne i społeczne, ale także trwająca reforma kształcenia
i egzaminowania zawodowego. Dlatego
też, z ogromnych zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mariusza Brechelke
- przedstawiciela Okręgowej Komisji Eg-

zaminacyjnej w Poznaniu. Obok informacji, uzyskanych od Kierownika Wydziału
Egzaminów Zawodowych, nauczyciele
zdobyli zapewnienie o wsparciu Wyższej
Szkoły Logistyki w rozwiązaniu bieżących
problemów i zagospodarowaniu zapotrzebowania na merytoryczną pomoc.
Na potrzeby nauczycieli nie pozostaje
obojętny także Instytut Logistyki i Magazynowania, przygotowując odpowiednie
podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne, w pełni zgodne z nową podstawą
programową. O nowych publikacjach oraz
innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych mówili: Tomasz Janiak i Artur Olejniczak (ILiM) oraz Paweł Fajfer (WSL).

POCZTA POLSKA POROZUMIAŁA
SIĘ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Silna pozycja biznesowa, skuteczne konkurowanie o rynek i możliwość szybkiego
reagowania na zmiany – takie możliwości otwiera Poczcie Polskiej nowoczesny system
wynagrodzeń. 18 marca br. Poczta Polska oraz Związki Zawodowe działające w Spółce
podpisały nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) i Regulamin premiowania.
Nowe zasady przewidują premiowanie powiązane z efektami pracy pracowników.
Poczta Polska pozostaje pracodawcą społecznie odpowiedzialnym preferującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
- Rynek pocztowy zmienia się bardzo dynamicznie. Poczta Polska, firma o ponad
400-letniej tradycji i największy w kraju
pracodawca jest tą, który gwarantuje nam
bezpieczeństwo i jakość usług. Nowy system umożliwi Poczcie Polskiej skuteczną
budowę konkurencyjnej pozycji na rynku
popartą doświadczeniem i zaufaniem do
usług Spółki - mówi Andrzej Halicki, minister Administracji i Cyfryzacji, który nadzoruje
Pocztę Polską z ramienia
Skarbu Państwa.
Podpisane porozumienie, które zakłada
m.in. wynagradzanie za
efekty oznacza, że Poczta Polska ma już wszystkie atuty niezbędne do
sprostania oczekiwaniom rynku. Dla spółki
to strategiczny krok
w kierunku stworzenia
systemowych możliwo-

ści reagowania na zmiany rynkowe i umocnienia dotychczasowej pozycji w segmencie listowym, rosnących rynkach paczek,
usług bankowo – ubezpieczeniowych oraz
korespondencji cyfrowej. Największa sieć
usług pocztowych w Polsce gotowa jest na
wykonywanie ambitnych zadań.
WIĘCEJ NA

Forum Nauczycielskie służy nie tylko rozwiązywaniu bieżących problemów i dyskutowaniu nad aktualnym stanem logistycznej edukacji. Podczas spotkania, licznych
rozmów czy warsztatów tematycznych
powstają konstruktywne projekty, rodzą
się idee i pomysły, które niejednokrotnie
wyznaczają kierunek rozwoju kształcenia
zawodowego.
Forum Nauczycielskie WSL jest organizowane od 2007 roku. Wyższa Szkoła Logistyki – organizator Forum, przyjęła rolę
patrona techników logistycznych i spedycyjnych, stanowiąc ośrodek konsultacyjny
i doradczy dla dydaktyków z całego kraju,
jak i dla władz i instytucji oświatowych.

Optima po raz drugi
z Gazelą Biznesu
ÔÔŹródło: Optima

Prestiżowa nagroda Gazele Biznesu przyznawana jest najdynamiczniej rozwijającym się
małym i średnim firmom. Optima Logistics
Group drugi rok z kolei otrzymała to wyróżnienie, udowadniając tym samym ugruntowaną
pozycję na polskim rynku. Ranking polskich
przedsiębiorstw przygotowywany jest od 15
lat na zlecenie dziennika „Puls Biznesu” przez
Coface Poland, która jest odpowiedzialna za
weryfikację danych finansowych zgłoszonych
firm. Optima w ogólnopolskim rankingu zajęła
2 miejsce w branży TSL.
„Jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni Gazelą Biznesu. W swojej pracy
dążymy do perfekcji i zaspokojenia wszystkich
potrzeb naszych klientów, dlatego oferujemy
kompleksowe rozwiązania w obszarze organizacji transportu, a to wyróżnienie potwierdza,
że robimy to dobrze” – mówi Jarosław Rokicki,
prezes Optima Logistics Group.
Optima Logistics Group to dynamicznie rozwijająca się polska firma (100% polskiego kapitału) w branży TSL, została założona w 2008
roku. Działalność spółki skoncentrowana jest na
aktywnościach w sektorze usług spedycyjnych
i transportowych. Firmę tworzy ponad 150 doświadczonych spedytorów i 40 pracowników
backoffice’u, którzy posiadają najwyższe kompetencje w swojej dziedzinie. Optima Logistics
Group zdobyła wiele prestiżowych nagród takich jak: Gazele Biznesu 2013 i 2014, Gepardy
Biznesu 2012, Złoty Certyfikat Rzetelności oraz
certyfikaty branżowe: TCF i TCC.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Nagrodzone etyczne
podejście do biznesu

Odpowiedzialna praktyka biznesowa stanowi podstawę długoterminowego wzrostu
i sukcesu Grupy Deutsche Post DHL. Dzięki rocznemu Raportowi Odpowiedzialności Korporacyjnej (ang. CR), Grupa zapewniła szczegółowy wgląd w jej działalność
ogólnoświatową w dziedzinie odpowiedzialności korporacyjnej, jak również w postępy dokonane rok wcześniej. Tytuł tegorocznego raportu CR – „Insight” – podkreśla
zaangażowanie Deutsche Post DHL we współdzielenie się informacjami z grupami
własnych udziałowców.

ÔÔTomasz Starzyk, Bisnode Polska

ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland)

Raport CR omawia ogólnoświatowe działania
Grupy DP DHL w dziedzinie odpowiedzialności korporacyjnej, a także zmiany i przedsięwzięcia w sferze działalności ekonomicznej,
społecznej i ekologicznej. Pozytywne zmiany
obejmują powrót spółki na listę indeksów
giełdowych Dow Jones Sustainability Index
World (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe) w 2014
roku. Dotyczą także najwyższych notowań
w indeksie MSCI, zajmującym pozycję lidera
w obszarze dostarczania narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ważnym
elementem raportu jest analiza istotności
z 2013 roku, opierająca się na kompleksowej
ankiecie udziałowców i tworząca podstawy
systemu sprawozdawczości Grupy.
„Odpowiedzialność korporacyjna jest
znaczącym czynnikiem sukcesu. Naszym

celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny,
umożliwiający opracowywanie zrównoważonych produktów i rozwiązań dla naszych klientów, a także stosowanie kluczowych uprawnień naszej spółki dla dobra
społeczeństwa”, twierdzi Christof Ehrhart,
wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji
i odpowiedzialności korporacyjnej w Grupie Deutsche Post DHL. “Łączymy ludzi
i ułatwiamy im życie – zajmujemy się tym
jako spółka świadcząca usługi pocztowe
i logi styczne. W naszym jedenastym już
Raporcie CR – zatytułowanym ‘Insight’
– zapewniamy każdej grupie udziałowców
spółki, wgląd w zeszłoroczne osiągnięcia
i znaczące postępy w wielu obszarach działalności spółki”.
WIĘCEJ NA

Bisnode Polska znalazł się w gronie 15 firm wyróżnionych nagrodą Etyczna Firma. Przedsiębiorstw kładących największy nacisk na budowę
kultury organizacyjnej opartej na uczciwości
i etyce. Partnerem projektu były GE oraz PKN
Orlen. Merytorycznie przyznanie nagród wspierał PWC oraz Puls Biznesu. W ramach konkursu
wyłonione zostały firmy prowadzące działania
na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy. Zdaniem
Andrzeja Osińskiego (na zdjęciu)– wiceprezesa
Bisnode Polska etyczne podejście do biznesu
jest wyrazem najwyższego szacunku firmy wobec pracowników, kontrahentów i partnerów
biznesowych. To również ogromny komfort
pracy dla osób zarządzających firmą.
Bisnode Polska przykłada ogromną wagę do
wszelkich inicjatyw mających na celu promocję
etyki w biznesie, przejrzystości i transparentności. Dążymy do promowania firm wiarygodnych,
a więc takich które prowadzą działania na rzecz
budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej.
Przedsiębiorstw dostrzegających potrzebę
kształtowania i doskonalenia standardów kultury organizacyjnej.
WIĘCEJ NA
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CZWARTA EDYCJA PLEBISCYTU
FLOTOWEGO FLEET DERBY 2015

ÔÔ Źródło: Fleet Derby

Czwarta edycja ogólnopolskiego plebiscytu „Fleet Derby 2015” organizowanego przez Fleet Meetings – wydawcę magazynu
„Fleet” to okazja, aby nagrodzić najlepsze produkty i usługi flotowe, samochody dedykowane dla branży flotowej oraz postaci
biznesu flotowego i motoryzacyjną markę flotową. Flotowi internauci i Kapituła Plebiscytu zdecydują 14 maja br., komu przypadnie w trzydziestu kategoriach statuetka „Fleet Derby 2015”.
Plebiscyt Fleet Derby to test wiodących marek, najlepszych producentów, koncernów
i głównych graczy rynku flotowego, którego
celem jest prezentacja na www.fleetderby.pl
wszystkich zgłoszonych w poszczególnych
kategoriach i segmentach: samochodów,
produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej, osobowości flotowych i marek
samochodowych dostępnych na polskim
rynku oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe. Plebiscyt to także możliwość
poznania i porównania w jednym miejscu
dostępnych na rynku aktualnych ofert.

Każda z firm i importerów, które biorą
udział w plebiscycie, otrzymują wyjątkową możliwość zaprezentowania swoich
nowości ofertowych, zarówno produktowych, usługowych, jak i motoryzacyjnych
na nowoczesnej platformie internetowej
www.fleetderby.pl.
Od 16 marca do 10 maja br. oddana zostaje specjalna aplikacja do głosowania
internetowego na stronie www.fleetderby.pl, za pośrednictwem, której internauci
flotowi, a zatem: managerowie flot samochodowych, osoby odpowiedzialne za
politykę flotową w firmach, koordynatorzy

flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, będą mogli
oddawać swoje głosy w poszczególnych
kategoriach plebiscytowych: Fleet Derby
2015 – Samochód Flotowy, Fleet Derby
2015 – Usługa Flotowa, Fleet Derby 2015
– Produkt Flotowy, Fleet Derby 2015 – Motoryzacyjna Marka Flotowa, Fleet Derby
2015 – Osobowość Flotowa.
WIĘCEJ NA

14. edycja Forum Młodej
Logistyki już za nami
ÔÔAnna Wanat

Klientów w zakresie transportu całopojazdowego, a także w ramach usług spedycji morskiej
i spedycji lotniczej.
- O wyborze Lubonia k/Poznania na kolejny
oddział Mainfreight Poland zadecydowała jego
lokalizacja - bliskość Autostrady 2 oraz skupienie centrów logistycznych. Dobra infrastruktura
drogowa zapewnia szybkie połączenie z krajami
Europy Zachodniej. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej efektywnie wspierać działalność
biznesową naszych klientów, koncentrujących
się na wymianie handlowej z Europą Zachodnią, zwłaszcza z krajami Beneluksu - powiedziała
Beata Krawczyk, Dyrektor Zarządzająca Mainfreight Poland.

W dniach 05-06.03.2015 r. w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej odbyła się XIV edycja
Forum Młodej Logistyki i towarzysząca jej kolejna edycja Logistycznych Targów Pracy. W trakcie
wydarzenia uczestniczący studenci mieli szansę
skonfrontować swoją wiedzę i pomysły z wiedzą i doświadczeniem obecnych przedstawicieli
firm działających w branży logistycznej. Była to
również okazja do zapoznania się z aktualnymi
ofertami praktyk i staży.
Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony był
prezentacji prac studentów, którzy wygrali pierwszy etap konkursu. Mieli oni okazję
przedstawić swoje propozycje rozwiązań case
studies zleconych przez współpracujące firmy.
Tegoroczni zwycięzcy wyróżnieni przez Kapitułę
Ekspertów to reprezentanci Politechniki Łódzkiej, przedstawiający projekt mroźni dla firmy
Jungheinrich. Kolejne miejsca na podium zajęli
studenci z Akademii Obrony Narodowej z tematem zwrotów w branży fashion oraz studenci
z Wojskowej Akademii Technicznej prezentujący
nowoczesne rozwiązania usprawniające procesy przeładunkowe.
Tegoroczna formuła konkursowa została odświeżona, wcześniej były to tematy do opracowania proponowane przez firmy, w tym roku
natomiast studenci otrzymali zadania przygotowane na bazie rzeczywistych zadań, z jakimi
mierzą się obecnie firmy.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Mainfreight Poland otwiera nowy oddział w Poznaniu
ÔÔŹródło: Mainfreight Group. Foto: Mainfreight Group

Mainfreight Poland, dostawca rozwiązań logistycznych w ramach łańcucha dostaw, konsekwentnie umacnia europejską sieć połączeń
drogowych. Zgodnie ze strategią rozwoju,
w marcu 2015 roku firma otworzyła kolejny
oddział w Luboniu k/Poznania.
Nowy oddział Mainfreight Poland w Luboniu
k/Poznania jest czwartym, po Pruszkowie, Katowicach i Warszawie, oddziałem firmy w Polsce.
Poznański oddział specjalizuje się w przewozach
drobnicowych w eksporcie i imporcie do krajów Beneluksu. Stąd codziennie obsługiwane
są bezpośrednie połączenia drogowe z centrami przeładunkowymi Wim Bosman Mainfreight Group w Holandii oraz Belgii. Średni czas
transportu z Polski wynosi 36 godzin. Poznański
oddział będzie wspierać również krajową sieć
transportową Mainfreight Poland, obsługując
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ZMIANY PERSONALNE
W CLARK EUROPE

Paliwo, które czyści Twój silnik
ÔÔŹródło: Total Polska

ÔÔ Źródło: Clark Europe. Foto: Clark Europe

Clark Europe powołał Emanuela Matthaei na stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu, które objął od 1 lutego 2015 roku,
w jego kompetencjach będzie zarządzanie sprzedażą i działania
marketingowe w Europie, na Bliskim Wschodzie iw Afryce.
Emanuel Matthaei posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w branży wózków widłowych, między innymi w regionie
Azji i Pacyfiku, ostatnio pracował
UniCarriers Manufacturing Sweden AB (AB), a wcześniej AtletSweden będąc odpowiedzialny
za ten obszar rynku. Jego główne
zadania obejmowały między innymi, współpracę z firmami z tego
regionu w zakresie ich strategicznego rozwoju i działalności.
Zadania jakie stoją przed Emanuelem Matthaei, jako dyrektora
sprzedaży i marketingu w Europie, obejmować będą reorganizację
firmy CLARK oraz rozbudowę sieci dealerskiej, a także intensyfikację sprzedaży i działań marketingowych w poszczególnych
regionach. We współpracy z zespołem złożonym z regionalnych
menadżerów sieci dealerskiej, będzie tworzył warunki do szybszego rozwoju firmy. Emanuel Matthaei przejmie obowiązki od Rolfa
Eitena, który objął stanowisko prezesa i dyrektora generalnego
Clark Europe GmbH od 1 lipca 2014 roku.

Total Polska wprowadza na rynek TOTAL Excellium New Generation, nową
gamę paliw premium, które czyszczą silnik i zapewniają długotrwałą
ochronę silnika dla lepszych osiągów, mniejszego zużycia paliwa i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Nowa generacja 98-oktanowej benzyny
oraz oleju napędowego jest dostępna na stacjach paliw Total w całej
Europie oraz w Polsce.
„Wprowadzenie na rynek paliw premium nowej generacji to kolejny
innowacyjny krok, który pozwoli naszym klientom na uzyskanie bardziej
efektywnego i mniejszego spalania. Paliwa TOTAL EXCELLIUM New Generation łączą w swojej formule cały technologiczny know-how oraz
odzwierciedlają dbałość o wysoką jakość produktów TOTAL. Zespół badawczy przez dwa lata pracował nad stworzeniem tych paliw, by znaleźć
odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów dbających o silniki
swoich samochodów.” – podkreśla Philippe Montantême, Wiceprezes
d.s. Strategii, Marketingu i Badań w dziale Marketing and Services Total.
Czysty silnik zużywa mniej paliwa oraz emituje mniej zanieczyszczeń,
co przedłuża jego żywotność
Nowe jednostki napędowe zapewniają wysokie osiągi, ale są również
bardzo wrażliwe na gromadzące się w silniku zanieczyszczenia. Ich kumulacja może wpływać na pracę silnika i wywierać negatywny wpływ
na osiągi powodując zwiększenie spalania, emisji trujących spalin oraz
zmniejszenie mocy.
Formuła TOTAL EXCELLIUM New Generation została zoptymalizowana
poprzez dodanie do paliwa detergentów czyszczących kluczowe części
silnika tak, aby utrzymać je w czystości. Wynikiem prac badawczych jest
zmniejszenie zanieczyszczeń do 93% w silnikach diesla oraz do 99% mniej
zanieczyszczeń w silnikach benzynowych.
WIĘCEJ NA
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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

POCZTA POLSKA Z NOWĄ STRATEGIĄ

LogDays 2015
ÔÔŹródło: Forum Media Polska

20-21 maja br. – ten
termin w swoim kalendarzu powinien zarezerwować każdy, dla kogo zarządzanie łańcuchem dostaw to pasja i kto chce doskonalić
swoje umiejętności w wąskim gronie profesjonalistów. W Wąsowie pod Poznaniem odbędą
się IV Ogólnopolskie Warsztaty Szefów Logistyki
i Transportu LogDays.
– Już po raz czwarty redakcja czasopisma
„Logistyka a Jakość” zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach LogDays, które w tym roku
przygotowaliśmy z myślą o szefach logistyki
w firmach produkcyjnych, sieciach handlowych,
sklepach internetowych oraz po raz pierwszy
przedstawicielach branży transportowej. Ci
ostatni, w obliczu bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku przewozów międzynarodowych,
potrzebują w roku 2015 realnego i konkretnego
wsparcia. Warsztaty LogDays to idealna okazja,
aby wesprzeć polskich przewoźników zarówno
merytorycznie (w trakcie warsztatów), jak i biznesowo (integrując środowisko przewoźników
z logistykami). To nie jedyna nowość w tegorocznej edycji LogDays. Program warsztatów
został przygotowany w taki sposób, aby dać
uczestnikom 100-procentowy wybór…
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Poczta Polska. Foto: Poczta Polska

Poczta Polska ogłosiła dziś strategię oraz wizję na lata 2015–2020. Głównym obszarem
wzrostu firmy będą paczki, przesyłki kurierskie i cały łańcuch wartości dla eCommerce.
Poczta Polska chce osiągnąć w tym segmencie 1,5 mld zł przychodów, co oznacza
wzrost o 100 proc.
Nowa strategia ma umożliwić Spółce skuteczną realizację funkcji operatora wyznaczonego po pozytywnym rozstrzygnięciu
konkursu prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a w perspektywie
zwiększyć wartość Grupy przed debiutem
giełdowym.
Poczta Polska dzięki nowej strategii chce
być w pierwszej trójce największych operatorów paczkowych w Polsce. Ma to przełożyć się na dwukrotny wzrost sprzedaży,
powyżej 1,5 mld złotych.
10 TYS. PUNKTÓW ODBIORU PACZEK
Firma chce to osiągnąć dzięki zapewnieniu całego łańcucha wartości dla dynamicznie rozwijającego się sektora eCommerce.
Oznacza to, że oprócz usług logistycznych,
klienci eCommerce będą mogli korzystać
z rozwiązań oferowanych przez Grupę
Poczty Polskiej m.in. w zakresie bankowości, ubezpieczeń czy komunikacji cyfrowej.
Motorem wzrostu Grupy Poczty Polskiej
będą usługi paczkowe i kurierskie. Zamie-

DHL EXPRESS Z CERTYFIKATEM
TOP EMPLOYER GLOBAL 2015

ÔÔ Źródło: DHL Express

Dywizja DHL Express, będąca częścią Grupy Deutsche Post
DHL, otrzymała certyfikat Top Employer Global 2015 i znalazła się w elitarnym gronie Najlepszych Pracodawców na
świecie. Certyfikat Top Employer Global to nowy program
organizowany przez Top Employers Institute, mający na celu wyróżnienie pracodawców, którzy na całym świecie tworzą optymalne warunki dla rozwoju zawodowego
i osobistego swoich pracowników.
Pracodawcy coraz bardziej ujednolicają
swoje warunki rozwoju na skalę globalną,
a nowy program certyfikacji ma na celu
przyspieszenie utworzenia równych warunków pracy dla wszystkich pracowników,
niezależnie od miejsca pracy.
Wyróżnienie firmy globalnym certyfikatem Top Employer stanowi dowód, że
DHL Express tworzy doskonałe warunki pracy dla swoich pracowników. “DHL
Express otrzymał certyfikat w różnych
regionach na świecie i jest doskonałym
przykładem firmy, która potrafiła ujednolicić swoją działalność w sposób, który
nie tylko przyniósł korzyści jej pracownikom, ale także zwiększył wydajność ope-

racyjną na poziomie globalnym.” – powiedział David Plink, prezes Top Employers
Institute.
„Aby zdobyć to wyróżnienie, musieliśmy nie tylko wykazać, że praktyki i kultura naszej firmy wyróżniają nas spośród
konkurencji, ale także, że jesteśmy obecni
na całym świecie. Na szczęście nie jest to
zbyt trudne dla firmy, która jest Najbardziej
Międzynarodową Firmą na Świecie” – powiedział swoim pracownikom Ken Allen,
CEO DHL Express i członek zarządu grupy
DP DHL.
WIĘCEJ NA

rzamy też oferować wszystkie usługi konieczne do prowadzenia e-działalności.
Chcemy także jak najlepiej obsługiwać
rynek tradycyjnych listów, które wciąż
stanowią większość naszych przychodów
– mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu
Poczty Polskiej.
WIĘCEJ NA

Zamówienia publiczne waloryzacja umów w toku
ÔÔŹródło: Lewiatan

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych daje szansę na wprowadzenie zdecydowanie wyższych standardów do postępowań przetargowych. Kluczową zmianą – zarówno z punktu
widzenia Zamawiającego, jak i Wykonawcy – jest
obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy. Kontrakty długoterminowe
powinny być renegocjowane w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości
składki. Od 1 stycznia 2016 roku oskładkowaniu
zaczną podlegać umowy zlecenia, dlatego niezwykle istotne jest, żeby jak najwcześniej przygotować się do nowych przepisów i już teraz
rozpocząć negocjacje z Wykonawcami.
Konieczne jest zakończenie renegocjacji jeszcze
w 2015 r., tak by zwaloryzowane umowy obowiązywały od 1 stycznia 2016. Tylko wówczas możliwe
będzie skuteczne wypełnienie obowiązków, jakie
legislator powierzył podmiotom odpowiedzialnym
za kształtowanie rynku zamówień publicznych.
Dzięki temu możliwe będzie odejście od patologii
na rynku zamówień publicznych, gdzie instytucje
państwowe wybierały oferty ze stawkami w granicach 5–7 zł za godzinę brutto, czyli nawet połowę
niższymi niż minimalne krajowe wynagrodzenie.
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XIII EDYCJA „LOGISTYKI WOKÓŁ NAS”
ZAKOŃCZONA SUKCESEM

ÔÔ Anna Wanat. Foto: Marta Scholz

W dniach 26 – 28 marca br. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się XIII już edycja konferencji organizowanej przez
Studenckie Koło Naukowe Logistyki AElogic. „Logistyka wokół Nas 2015” to trzydniowa konferencja, w trakcie której zaproszeni
studenci kierunków logistycznych z całego kraju mieli okazję wziąć udział w szeregu prelekcji i atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. Tematyka tegorocznego wydarzenia dotyczyła systemów informatycznych dla logistyki.
Dzień pierwszy poświęcony był tradycyjnie
wystąpieniom pracowników naukowych
z Uniwersytetu oraz przedstawicieli współpracujących firm projektujących i wdrażających systemy IT, jak również firm z branży
logistycznej wdrażających systemy u siebie.
Prelegenci mówili o stosowanych w ich
firmach rozwiązaniach IT, przeprowadzanych wdrożeniach, ukazywali praktyczne
podejście do tematyki systemów informatycznych. Wystąpienia poparte były przykładami z rzeczywistych działań w firmach
i szeregiem ciekawostek, o których na co
dzień na studiach się nie mówi. Przygotowane wystąpienia były na najwyższym poziomie i zostały przedstawione w ciekawy
sposób, co potwierdzają również opinie
uczestników.
W tym roku organizatorzy postanowili
także dać studentom szansę zaprezen-

Konferencja – IT LOGISTIC TECH
ÔÔŹródło: IT LOGISTIC TECH. Foto: IT LOGISTIC TECH

Tematyka wydarzenia skoncentruje się na obecnych oraz przyszłych trendach rozwiązań IT dla
branży TSL. Natomiast głównym celem spotkania,
będzie identyfikacja wyzwań logistycznych, biorąc
pod uwagę rozwój technologii informatycznych.
IT Logistic Tech odbędzie się 23 KWIETNIA
w Warszawie! Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania:
• SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw
• WMS – systemy do zarządzania magazynem
oraz zapasami
• inteligentne systemy optymalizacji oraz monitoringu transportu
• systemy informacji geograficznej
• controlling logistyczny
• systemy wspomagające zarządzanie flotą

towania się przed zgromadzonymi gośćmi. Zorganizowano konkurs referatów,
w którym wyłoniono trzy zespoły, autorów
najlepszych prac.* W trakcie wydarzenia
mieli oni szansę przedstawienia wyników
swojej pracy. Wystąpienia oceniane były
przez ekspertów z Katedry Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w składzie: prof. Dr hab.
Elżbieta Gołembska – kierownik katedry,
dr hab. Maciej Szymczak oraz dr Zbigniew
Bentyn.
*Na zdjęciu zwycięski zespół z Politechniki Poznańskiej: Katarzyna Kowalska i Lucyna Sikora wraz z Prof. Dr. Hab. Elżbietą
Gołembską.
WIĘCEJ NA

Inspiracje w logistyce IV Forum Kobiet w Logistyce

FM LOGISTIC przedstawia
CITYLOGIN

ÔÔŹródło: Forum Kobiet w Logistyce

ÔÔŹródło: FM LOGISTIC

25 – 26 maja 2015
już po raz czwarty
odbędzie się Forum Kobiet w Logistyce. Hasłem tegorocznego
Forum są „Inspiracje w logistyce”. Uczestnicy
będą poszukiwać inspiracji do rozwoju biznesu
logistycznego. Tym razem Forum odbędzie się
w Jachrance k/Zegrza pod Warszawą.
Organizator Forum - portal Pracujwlogistyce.
pl zaprasza do udziału kadrę zarządzającą - menedżerki oraz menedżerów z branży TSL, a także
szefów działów / zespołów oraz specjalistów
działów logistyki, transportu i spedycji sieci
producenckich, dystrybucyjnych i handlowych.

Dostawa towarów do centrów miast jest głównym źródłem niepożądanych następstw, takich
jak zanieczyszczenie, hałas, korki itd. Opracowano wiele rozwiązań mających na celu obniżenie
szkodliwego wpływu działalności, jak to ma na
przykład miejsce w Rzymie, gdzie ciągle ogranicza się dostęp pojazdów silnikowych do historycznego centrum miasta. W rzeczywistości,
dostawy realizowane za pomocą samochodów
dostawczych na benzynę lub olej napędowy
będą wykonywane tylko rano w godzinach od
10:00 do 11:30.
W tym kontekście międzynarodowy operator
logistyczny FM LOGISTIC opracował we współpracy z włoskim przewoźnikiem Mag.Di innowacyjny koncept zwany CITYLOGIN polegający na
wykonywaniu dostaw pojazdami hybrydowymi
i elektrycznymi z platformy o powierzchni wynoszącej 500 m2, znajdującej się na obrzeżach
Rzymu do centrum stolicy Włoch.
CITYLOGIN: ambitny projekt obsługujący
„ostatnie kilometry”
Przez ostatnich kilka miesięcy CITYLOGIN,
projekt w zakresie logistyki miejskiej, pozostawał w fazie testów na ulicach Rzymu.

WIĘCEJ NA

• technologie mobilne w logistyce magazynowania
• systemy BI i TMS wspomagające rozliczanie
kosztów rozbudowanej sieci transportowej
• wdrażanie oraz integracja podsystemów
• dokument elektroniczny oraz elektroniczna
wymiana danych
• rola nowych rozwiązań informatycznych oraz
technologii komunikacyjnych w zakresie
operacji logistycznych
• case study – wdrożenia, dobre praktyki.
WIĘCEJ NA

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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MARKA INPOST CORAZ
POPULARNIEJSZA NA
RYNKU POLSKIM

BESSA SKLEPOWA TRWA

ÔÔ Tomasz Starzyk, Bisnode Polska

ÔÔ Źródło: InPost. Foto: InPost

Badania przeprowadzone przez MillwardBrown wskazują, że aż
61% Polaków zna firmę InPost . Ze szczegółowej analizy wynika,
że popularność firmy jest jeszcze wyższa w środowisku osób młodszych, lepiej wykształconych oraz mieszkańców większych miast.
„Zależy nam, by świadczone przez nas usługi były dostępne dla
jak najszerszego grona odbiorców. W związku z tym cały czas
pracujemy nad dynamicznym rozwojem – ulepszając naszą ofertę oraz poszerzając jej zasięg. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy
współpracę strategiczną z Allegro, oferując najtańsze na rynku
opcje dostawy, w tym list polecony za 3,94 zł. Planujemy także
zwiększanie liczby placówek InPost i wdrażanie Elektronicznego
Potwierdzenia Odbioru” – mówi Sebastian Anioł, prezes InPost.
InPost dysponuje siecią ponad 8.300 punktów obsługi klienta
w całej Polsce, z których 76% czynna jest także w soboty, a 8%
w niedziele. Codziennie ponad 10.000 doręczycieli dostarcza
pocztę do drzwi mieszkańców w całej Polsce. Adresaci i nadawcy
mogą śledzić drogę przesyłek na stronach inpost.pl.
Największy prywatny operator pocztowy w Polsce w 2014 roku
realizował kontrakty na obsługę korespondencji na rzecz ponad
2600 przedsiębiorstw w Polsce, zarówno instytucji publicznych,
jak i firm prywatnych. Oznacza to wzrost o 20% od początku roku.
WIĘCEJ NA

Kurczy się rynek sprzedaży detalicznej. Na przestrzeni ostatniego
roku liczba sklepów spadła z 311,9 tys. w 2013 roku do poziomu
304 tys. w 2014 roku. Stanowi to spadek o 2,2 proc. W całym
2014 roku wykreślono 27,3 tys. punktów detalicznej sprzedaży.
Jednocześnie zarejestrowano nieco ponad 20 tys. Oznacza to, że
tylko w ostatnim roku liczba sklepów zmniejszyła się o ponad
7,3 tys. W badaniu nie uwzględniono punktów sprzedaży na
bazarach i targowiskach.
Najbardziej dynamicznie spadła liczba sklepów ze sprzętem
radiowo-telewizyjnym i IT. Szacuje się, że aktywnie działa ich blisko 4,7 tys. Na przestrzeni ostatniego roku ich liczba skurczyła
się o 6,2 proc. Pod tym względem niechlubne, drugie miejsca
zajmują sklepy owocowo-warzywne. Pierwszą trójkę z najbardziej
dynamicznym spadkiem zajmują księgarnie.
Nieznacznie wzrosła natomiast liczba punktów z alkoholem.
Tych przybyło o 1,7 proc. Szacuje się, że na koniec 2014 roku na
polskim rynku działało 5,6 tys. sklepów z alkoholem.
Warto podkreślić, że nieznacznie, poniżej 1 proc. spadała liczba
cukierni i ciastkarni, a także sklepów motoryzacyjnych. Pod względem ilości w Polsce najwięcej działa sklepów ogólnospożywczych
– 75,8 tys. i odzieżowych 28,6 tys. Pierwszych ubyło o 2,8 proc.,
drugich 2,4 proc.
Warto podkreślić, że w ostatnim roku znacząco przybyło zarejestrowanych sklepów internetowych. Tych zarejestrowano 6545.
Jednocześnie wyrejestrowano 4976, co stanowi wzrost o 1569
sklepów internetowych w ciągu ostatniego roku!

REKLAMA

02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)

HOSSA NA RYNKU POWIERZCHNI
LOGISTYCZNYCH I MAGAZYNOWYCH

ÔÔ Źródło: BNP Paribas. Foto: BNP Paribas

Rok 2014 był rekordowy dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych
zarówno pod względem popytu jak i wolumenu transakcji inwestycyjnych w całym
regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z najnowszego raportu dotyczącego
rynku powierzchni logistycznych i magazynowych w Europie Środkowo - Wschodniej,
przygotowanego przez ekspertów BNP Paribas Real Estate. Autorzy zwracają również
uwagę na duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami pod kątem sytuacji
makroenonomicznej, stopnia zaawansowania infrastruktury transportowej, dojrzałości rynków, a także ilości klastrów, możliwości inwestycyjnych i potencjału rozwoju
sektora magazynowo-logistycznego.
„Miniony rok był czasem bardzo dynamicznego rozwoju sektora powierzchni
magazynowo - logistycznych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie pod kątem inwestycyjnym. Wartość
transakcji osiągnęła rekordowy poziom
ponad 2,2 miliardów euro i jeszcze nigdy
udział tego sektora w całkowitym wolumenie transakcji nie był tak wysoki – na
poziomie ok. 30%. Najwięcej inwestorzy
wydali na magazyny w Czechach i Polsce
inwestorzy - po 700 milionów euro.”. – zauważa Anna Staniszewska, Dyrektor Działu
Analiz Rynkowych i Doradztwa BNP Paribas
Real Estate.
Najnowszy raport, przygotowany przez
Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa we
współpracy z Działem Powierzchni Magazynowych i Logistycznych oraz Rynków
Kapitałowych BNP Paribas Real Estate,
przedstawia analizę obecnych trendów
w wybranych krajach Europy Środkowo
– Wschodniej. Polska, Czechy, Rumunia,
Słowacja i Węgry to kraje, w których badano potencjał rynkowy uwzględniając
ich sytuację makroekonomiczną, rozwój
infrastruktury, dostępność gruntów oraz
oczekiwania cenowe.
Specjaliści BNP Paribas Real Estate szacują, że całkowita podaż nowoczesnych powierzchni logistycznych i magazynowych
w krajach objętych analizą wynosi około
20,65 milionów metrów kwadratowych,
z których 43% znajduje się w Polsce.
Anna Staniszewska, autorka raportu
wskazuje na Polskę, jako kraj najbardziej
zróżnicowany pod względem jakości i różnorodności powierzchni magazynowych
i logistycznych. Jej obszar można podzielić
na 6 głównych i 4 rozwojowe klastry. Poza
tym charakteryzuje się także największym
popytem, który w roku 2014 osiągnął rekordową wartość 2,5 mln m kw. Drugim
co do wielkości rynkiem są Czechy (26%
całkowitych zasobów w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej), które w ubiegłym
roku znalazły się w czołówce jeśli chodzi

o poziom najmu oraz transakcje inwestycyjne. Pozostałe kraje mają zbliżony udział
w powierzchni magazynowej i logistycznej
(16% Węgry, 11% Rumunia).
WIĘCEJ NA

Grupa Integer.pl – wyniki finansowe za 2014 rok
ÔÔŹródło: Integer.pl. Foto: Integer.pl

Grupa Integer.pl SA – właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów® (pod
marką InPost) oraz kluczowego prywatnego
operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w 2014 roku skonsolidowane przychody ze
sprzedaży w wysokości 604,07 mln zł, co oznacza wzrost o 74% rok do roku. Skonsolidowany
wskaźnik EBITDA wyniósł 34,83 mln zł.
„Rok 2014 był dla Grupy Integer.pl bardzo
intensywny we wszystkich obszarach działalności. Uporządkowaliśmy strukturę wewnętrzną spółki i przygotowujemy InPost – czyli biznes pocztowy – do debiutu na GPW. InPost to
dojrzała i rentowna firma, która po połączeniu
z PGP znacząco zwiększyła swoją skalę i jest
niekwestionowanym liderem wśród prywatnych operatorów pocztowych w kraju.. Inpost
wraz z PGP w 2014 obsługiwały korespondencję sądów i prokuratur, poza tym wygrały wiele
innych przetargów publicznych (np. CUW czy
KRUS), a także istotnie wzmocniły swoją pozycję
w sektorze komercyjnym, gdzie już obsługują
niemal 3000 klientów. Spółki pozostają liderem
innowacji w branży pocztowej, o czym świadczy

Bilans

choćby finalizowany obecnie projekt wdrożenia
Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO).
Z kolei Paczkomaty® InPost w Polsce obsłużyły
niemal o 100% przesyłek więcej w 2014 roku,
a dzięki strategicznej współpracy z Allegro
oraz znacznemu wzrostowi wolumenów sieć
zostanie powiększona o kolejnych 600 maszyn
w 2015 roku, dodatkowo zwiększymy pojemność już działających. W ubiegłym roku równie
dynamicznie rozwijaliśmy się na rynkach zagranicznych. W Czechach i na Słowacji spółka
jest już rentowna, a w 2015 roku zakładamy
osiągnięcie rentowności w Wielkiej Brytanii,
we Włoszech i Rosji. Finalizujemy negocjacje
z inwestorem finansowym, który umożliwi
rozwój Paczkomatów® InPost w kolejnych krajach. Sukcesy notowała także InPost Finanse,
która nawiązała kolejne partnerstwa w zakresie
ubezpieczeń, uruchamia punkty w Urzędach
Skarbowych i sfinalizowała umowę z PKO BP
na udostępnienie 2300 placówek” – komentuje
Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.
WIĘCEJ NA
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Pó³paleta EPAL
wiosn¹ na logistycznym rynku

www.epal.org.pl

PANASONIC NUBO KAMERA DO MONITORINGU WIZYJNEGO 4G

ÔÔ Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic

Panasonic Cameramanager, wiodący europejski dostawca rozwiązań monitoringu wizyjnego w chmurze (ang. Video Surveillance
as-a-Service), zaprezentował pierwszą na świecie kamerę 4G, umożliwiającą prowadzenie monitoringu wizyjnego bez konieczności
podłączenia do sieci Wi-Fi. Wprowadzane rozwiązanie o nazwie Panasonic Nubo będzie kompletną platformą oferującą obok
kamery mobilnej także plan taryfowy, aplikację do kontroli i powiadomień oraz odpowiednio zabezpieczoną pamięć w chmurze.
Urządzenie zostało przedstawione podczas targów Mobile World Congress 2015 w Barcelonie.
Dotychczas użytkownicy musieli wybierać
pomiędzy statycznym monitoringiem Wi-Fi dedykowanym dla domu, statycznym
monitoringiem profesjonalnym lub urządzeniem mobilnym do wideorejestracji.
Rozwiązaniem tego problemu będzie Panasonic Nubo, autonomiczna kamera łącząca
w sobie zalety urządzenia mobilnego do
monitoringu wizyjnego oraz łączności 4G.
Urządzenie, dzięki swojej odporności na
warunki atmosferyczne, jest w stanie pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczeń. Dodatkowy czujnik kontrol-

ny, w jaki została wyposażona kamera Panasonic Nubo pozwala na wykrycie ludzkiej
sylwetki w monitorowanej strefie, a co za
tym idzie na dostarczanie większej liczby
powiadomień dostosowanych do potrzeb
użytkownika. Z kolei łączność z samymi
czujnikami odbywa się za pomocą wbudowanego radia bezprzewodowego. Panasonic Nubo umożliwia także właścicielowi
dwustronną komunikację poprzez urządzenie, gdy tylko alarm zostanie uruchomiony.
- Z powodu lokalizacji czy słabej jakości
łącza klienci potrzebujący rozwiązań do mo-

nitoringu wizyjnego przez długi czas musieli
iść na kompromis pomiędzy mobilnością
a łącznością – mówi Tijmen Vos, CTO w Panasonic Cameramanager i Product Evangelist w Panasonic Nubo. – Naszym zamysłem
było opracowanie produktu, który pozwala
na elastyczność w doborze miejsca instalacji
oraz pewność, że zarejestrowane dane są
bezpiecznie transmitowane i przechowywane. Panasonic Nubo oddaje kontrolę nad
bezpieczeństwem i monitoringiem w ręce
użytkowników – uzupełnia Tijmen Vos.
WIĘCEJ NA

Systemy IT dla e-commerce
ÔÔŹródło: Alfa Projekt

YARD MANAGEMENT SYSTEM

ÔÔ Źródło: Soot

W miejscu załadunku i rozładunku kierowcy tracą nawet
do 8% czasu. Według pomiarów aż 80% rozładunków i załadunków odbywa się w przeciągu
10 godzin każdego dnia. Optymalizacja procesów logistycznych
na terenie podwórza zakładów produkcyjnych może mieć więc
olbrzymie znaczenie dla globalnych kosztów transportu całej
firmy.

Informatyczne systemy yard management
mogą zoptymalizować zarządzanie parkingiem w centrach logistycznych, zautomatyzować procesy wydawania dokumentów
oraz wyeliminować błędy w rozładunku
przy jednoczesnym przyspieszeniu i zwiększeniu przepustowości zakładu. Standardowa aplikacja online jest przejrzysta zarówno dla kierowców jak i pracowników
działów logistycznych. W prosty sposób
wskazuje czas rozładunku i obrazuje jego
miejsce.

Intensywny rozwój e-handlu wiąże się ściśle z rosnącą konkurencją w sektorze KEP. Operatorzy logistyczni będą w stanie wyróżniać się na rynku
tylko wtedy, gdy maksymalnie zoptymalizują obszary działania swoich
kurierów. Liczne korzyści w tym zakresie gwarantuje mobilna aplikacja
kurierska od Alfa Projekt. Gromadzi ona i przetwarza najistotniejsze dane
o oczekujących przesyłkach, opracowując równocześnie najbardziej racjonalny schemat procesu dostawy.
Aplikacja kurierska Alfa Projekt optymalizuje i dzieli obszar operacyjny – na przykład teren miasta – na odrębne rejony, do których przypisani zostają konkretni kurierzy. Operacja taka przeprowadzona zostaje z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na
terminowość realizacji. Pod uwagę brane są zatem: liczba i lokalizacja
oczekujących zgłoszeń, rodzaje przesyłek czekających na odbiór (gabaryty, waga itp.) oraz dostępność ich lokalizacji, rozpatrywana pod kątem
aktualnego natężenia ruchu.
Dzięki przetwarzaniu tych danych w czasie rzeczywistym i podziałowi
obszaru operacyjnego na kilka odrębnych rejonów, aplikacja umożliwia
przede wszystkim najefektywniejsze zaplanowanie czasu pracy kurierów.
Mobilne narzędzie od Alfa Projekt generuje optymalne trasy oraz przewiduje czasy przejazdów w danych rejonach.

Funkcjonowanie systemu ma na celu
minimalizowanie czasu pobytu środków
transportu w centrum logistycznym.
Precyzyjne określenie okien czasowych
oraz zaplanowanie procesu załadunku
i rozładunku towarów pozwala na odpowiednie wykorzystanie istniejących
zasobów przedsiębiorstwa- mówi Sławomir Woźniak, Dyrektor Sprzedaży SOOT.
pl. - Mobilne aplikacje oferują możliwość
bieżącego śledzenia transportu oraz oszacowanie dokładnego czasu rozładunku.

Technologie

WIĘCEJ NA

Kierowca korzystający z prostego w obsłudze systemu, może konkretnie określić
kiedy przyjedzie do zakładu i ile czasu
w nim spędzi. Wykorzystanie dostępu do
Internetu umożliwia także informowanie
o opóźnieniach i ewentualną zmianę godziny, co z kolei jest dużym ułatwieniem
dla pracowników zarządzających ruchem
na terenie zakładu.
WIĘCEJ NA
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STEROWANIE SYSTEMAMI
KLIMATYZACYJNYMI
W CHMURZE

ÔÔ Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic

Panasonic zaprezentował najnowsze rozwiązanie dla branży
klimatyzacyjnej - Climate Smart Cloud. System przeznaczony
jest do sterowania, monitorowania i zarządzania urządzeniami
grzewczymi i chłodzącymi w ramach jednej lub kilku instalacji
z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Rozwiązanie
zostało zaprojektowane zarówno z myślą o budynkach komercyjnych, jak sklepy, hotele czy biura, jak i mieszkalnych.
Podczas tegorocznego Mobile World Congress w Barcelonie Panasonic przedstawił Climate Smart Cloud – rozwiązanie wykorzystujące technologie łączności M2M oraz usługi kompatybilne
z „Internetem rzeczy” (IoT). Umożliwia ono sterowanie kilkoma
systemami klimatyzacyjnymi z poziomu chmury za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera PC z dostępem do Internetu.
Dzięki temu zapewnia optymalizację pracy systemów grzewczo-chłodzących, a co za tym idzie maksymalny czas eksploatacji
urządzeń i ograniczenie zużycia energii.

Sprawna organizacja danych w organizacji
ÔÔŹródło: Alfa Projekt

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu dużą organizacją jest efektywne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych, pozyskiwanych z wielu różnych rozproszonych źródeł takich jak CRM, systemy
logistyczne czy też bazy danych finansowo-handlowych.
Analiza tych danych i ich przetworzenie w postać informacji jest zadaniem, któremu sprostać może tylko odpowiednio skonfigurowane
narzędzie klasy Hurtownia Danych. Wdrożenie HD w organizacji jest
wieloetapowym przedsięwzięciem, które obejmuje projektowanie struktury hurtowni, integrację z zewnętrznymi źródłami danych, opracowanie
procedur do zarządzania zbiorami oraz interfejsów do programowania
raportów. Spółka Alfa Projekt posiada bogate doświadczenie w zakresie
kompleksowego wdrożenia HD w dużej organizacji.
HD jest rozwiązaniem pracującym na zasobach tzw. Big Data, przetwarzając ogromną ilość niezorganizowanych danych dotyczących każdej operacji przeprowadzonej za pomocą systemu informatycznego
organizacji. Zasadniczym celem HD jest agregowanie tych danych, ich
strukturalizacja oraz zapewnienie jej użytkownikom efektywnego dostępu do nich.
WIĘCEJ NA

ALUMAST SA ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ Z BENITO
URBAN

ÔÔ Źródło: Alumast. Foto: Alumast

W praktyce Panasonic Climate Smart Cloud pozwala za pomocą
jednego przycisku sprawdzić dane odnośnie stanu i czasu pracy
urządzeń, przewidzieć ich konserwację, jak również porównać
wydajność. Dzięki wykorzystaniu łączności z siecią M2M, LAN lub
WiFi, użytkownik ma pełną kontrolę nad systemami grzewczymi
i chłodzącymi z dowolnego miejsca. System jest w pełni skalowalny od jednego do wielu obiektów, oferując kilka poziomów
dostępu i administrowania. Dzięki temu sprawdzi się w obiektach
komercyjnych, bez względu na to ile biur posiada firma, czy też
w jak wielu miejscach na świecie znajdują się jej filie. Dodatkowo
Panasonic zapewnił pełną ochronę danych zlokalizowanych na
serwerze dzięki szyfrowaniu i zabezpieczeniu oprogramowania.
- Nowe rozwiązanie Panasonic Climate Smart Cloud to kolejny
krok Panasonic pozwalający naszym klientom w prosty i wygodny
sposób zarządzać systemami klimatyzacyjnymi. Dotychczas użytkownicy mogli korzystać z aplikacji IntesisHome, która pozwalała
zdalnie monitorować zużycie energii i sterować urządzeniami
grzewczo-chłodzącymi w danym budynku. Teraz z nowym systemem Panasonic w chmurze zarządca lub właściciel firmy może
z dowolnego miejsca zarządzać kilkoma instalacjami bez względu
na ich lokalizacje. To z kolei przekłada się nie tylko na oszczędność
czasu i kosztów, ale także zapewnia redukcję zużycia energii oraz
maksymalną niezawodność systemów - mówi Tomasz Lenarczyk,
Sales & Product Manager w firmie Panasonic.
Rozwiązanie Panasonic Climate Smart Cloud jest dostępne
u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic w cenie ustalanej
indywidualnie.
WIĘCEJ NA

Słupy kompozytowe wyposażone w oprawy LED nową jakością
w polskich miastach Alumast SA – producent i dostawca rozwiązań kompozytowych dla budownictwa, energetyki i kolejnictwa – rozpoczyna wspólną sprzedaż kompletnych rozwiązań oświetlenia zewnętrznego oraz
elementów małej architektury z BENITO URBAN.
Nowoczesne zestawy oświetleniowe, składające się z innowacyjnych słupów kompozytowych – wkopywanych
w grunt lub na fundament – wyposażone w źródła światła
LED i oprawy oświetleniowe marki BENITO URBAN oraz
funkcjonalne meble miejskie – takie jak ławki, kosze i słupki – dostępne są we wszystkich kanałach dystrybucji obu
firm na terenie całej Polski.
BENITO URBAN to międzynarodowy pionier wykorzystujący technologię LED w oświetleniu zewnętrznym,
posiadający 100 letnią tradycję w przemyśle kuźniczym
i odlewniczym. Obecnie firma jest światowym liderem,
którego ponad 6000 produktów dostępnych jest w ponad
50 krajach na całym świecie. Innowacyjne oprawy oświetleniowe, które zastosowano w kompozytowych słupach
charakteryzują się wysoką wydajnością i efektywnością
energetyczną. Przewagę konkurencyjną tej międzynarodowej firmy oświetleniowej zapewniają również: maksymalna trwałość, estetyka i poszanowanie dla środowiska
naturalnego. ALUMAST od lat proponuje najbardziej optymalne, kompletne i jednocześnie ekologiczne rozwiązania, które
mogłyby zastąpić obecny system oświetleniowy w Polsce – produkty firmy BENITO URBAN są ich doskonałym uzupełnieniem.

Technologie
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PANASONIC ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ Z BROTHER

ÔÔ Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic

Panasonic Computer Products Solutions ogłosił rozpoczęcie współpracy z Brother
International Europe, dostawcą urządzeń drukujących dla pracowników mobilnych.
Dzięki kooperacji obu firm Panasonic będzie mógł zaoferować klientom biznesowym
sprawdzone i w pełni zintegrowane rozwiązania umożliwiające drukowanie z wykorzystaniem laptopów i tabletów z linii Toughbook i Toughpad.
Panasonic Computer Products Solutions
to jednostka należąca do Panasonic System Communications Company Europe
(PSCEU), specjalizująca się w produkcji
wzmocnionych laptopów i tabletów Toughbook i Toughpad. Modele te są używane
wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka
wydajność, wytrzymałość i niezawodność
urządzeń mobilnych. Z kolei Brother International Europe Ltd., spółka zależna od
Brother Industries Limited, jest dostawcą
profesjonalnego sprzętu do druku.
Obie firmy podpisały umowę, zgodnie
z którą Brother International Europe będzie
dostarczał Panasonic swoje najpopularniejsze produkty z serii PJ600. Są to całostronicowe mobilne drukarki termiczne stworzone z myślą o służbach ratunkowych, które
mogą być wykorzystywane w pojazdach.
Oprócz tego umowa obejmuje wytrzymałe drukarki mobilne z serii RJ, urządzenia
z serii MW drukujące arkusze A6/A7, jak
również linię TD2000, czyli drukarki paragonów i etykiet przeznaczonych dla branży
handlowej. Wszystkie urządzenia będę testowane i dostosowywane do współpracy

z tabletami oraz laptopami Panasonic. Rozwiązania mobilne Brother będą dostępne
w ramach oferty Panasonic ProServices
- jednostki, która projektuje i dostarcza
klientom biznesowym kompletne, dopasowane do ich potrzeb usługi, również te
zintegrowane z produktami innych firm.
- Wykorzystanie technologii mobilnych
zyskało ogromne znaczenie w sektorze
bezpieczeństwa publicznego, usług serwisowych czy ubezpieczeniowych, jak też
w wielu branżach, gdzie profesjonaliści poszukują produktów i rozwiązań, które pomogą zwiększyć produktywność, obniżyć
koszty eksploatacji, a także osiągnąć przewagę konkurencyjną - mówi Ian Metcalfe,
Commercial Director w Brother International Europe Ltd. – Współpraca z Panasonic
pozwala bezproblemowo zintegrować
urządzenia mobilne wraz z rozwiązaniami
do druku, tak by sprostać specyficznym wymaganiom przedsiębiorstw działających
w warunkach bardzo dynamicznych zmian
na rynku – dodaje Ian Metcalfe.
WIĘCEJ NA

PODPIS ELEKTRONICZNY
W PROCESIE DORĘCZANIA PRZESYŁKI

ÔÔ Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla
branży automatycznej identyfikacji – na przełomie sierpnia i września 2014 roku w ramach współpracy z firma kurierską Siódemka
zrealizowała kolejny etap projektu wdrożenia aplikacji kurierskiej MSK (mobilny system kurierski). Jego celem była rozbudowa
możliwości mobilnych urządzeń, w jakie wyposażani są kurierzy, o nową funkcjonalność – obsługę elektronicznego podpisu.
D o momentu
jego wdrożenia
pot wierdzenie
odbioru przesyłki
przez jej Adresata wiązało się z koniecznością podpisania drukowanego dokumentu,
który w myśl procedur bezpieczeństwa był
następnie skanowany w celach raportowych i archiwizacyjnych. Wdrożenie podpisu elektronicznego wyeliminowało taką
konieczność.
Obsługa elektronicznego podpisu wiąże
się z szeregiem korzyści, po stronie Operatora oraz Klienta, dzięki:

Usprawnieniu operacji wydania przesyłek dla kuriera (wszystkie czynności związane z wydaniem przesyłek realizowane są
droga skanowania kodów paskowych, bez
drukowania dokumentów potwierdzenia);
Wyeliminowaniu obiegu dokumentów
papierowych (kosztowny czasowo proces
związany z drukowaniem, ewidencjonowaniem, skanowaniem i przesyłaniem dokumentów);
Redukcji kosztów związanych z obsługą
dokumentów (efekt EKO: zmniejszenie ilości
zużytego papieru, tonera – istotne w kontekście skali dziesiątek tysięcy stron dziennie);

Technologie

Natychmiastowemu dostępowi do podpisów i związanej z tym możliwości bezzwłocznego przesłania potwierdzenia odbioru do Nadawcy indywidualnej przesyłki
(Zebrane podpisy na urządzeniach mobilnych kuriera są transferowane do systemu
centralnego);
Poprawie bezpieczeństwa procesu doręczenia – wraz z elektronicznym podpisem
do systemu centralnego zapisywane są
jego parametry – miejsce oraz dokładny
czas jego złożenia przez Odbiorcę.
WIĘCEJ NA
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PODATEK PALETOWY

ÔÔ Marek Parkot, Prezes EP Serwis S.A.

Usługa outsourcingu palet w Polsce z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie i popularność, głównie w branży FMCG. Wynajem palet przy zastosowaniu standardu EPAL/EUR na rynku krajowym wciąż jest w trakcie rozwoju, skutkiem czego znakomita
część rynku pozostaje nadal do zdobycia, co oznacza ogromne perspektywy rozwoju i korzyści dla usługobiorcy. Przyspieszenie
procesów dystrybucji, zwiększenie kontroli nad każdym z ogniw łańcucha dostaw, utrzymanie zapasów, w końcu wysoka jakość
nośnika to tylko wybrane korzyści ze stosowania wynajmu licencjonowanych palet EPAL.
Ilość palet zwrotnych na rynku FMCG wynosi około 30 mln szt.
Stosunek ilości wydań palet EPAL/EUR vs. Ilości wydań palet kolorowych (palety poolu zamkniętego), pokazuje tabela poniżej.
Otwarty pool paletowy oparty o licencjonowane palety EPAL/
EPAL ma tę przewagę nad innymi poolami paletowymi, iż nie
ma możliwości zmonopolizowania tego poolu (palety EPAL/EUR
tworzą otwarty pool paletowy), poza tym, bardzo łatwo jest wejść
do niego jak i wyjść.

między innymi z powodu korzyści płynących z przywłaszczenia
sobie cudzego aktywu.
W poolach zamkniętych z reguły nie występują te problemy.
Poole zamknięte z zasady nie ponoszą również kosztów obrotu
swoją paletą na rzecz handlu, takich jak; transport palet, selekcja,
magazynowanie czy załadunek, a są to realne koszty, tym samym
to handel robi prezent poolom zamkniętym.
Praktyka pokazuje, że odpis palet jest ewidentnie uznaniowy,
niezależny od jakości palet. Wynosi on od 1 do nawet 80% palet.
Wykres 1
Co ciekawe, dostawa nowych palet najczęściej powoduje spadek
odpisu o 1%. Przychody ze sprzedaży dają 100% zysku dla handlu
i ewidentnie poprawiają wyniki finansowe. Dla przykładu: przy
wydaniach 120 mln. szt. palet rocznie odpisuje się średnio 15 mln.
sztuk palet, co przy średniej sprzedaży 14 zł za paletę i odzyskaniu
opłat produktowych daje to kwotę blisko 200mln. zł zysku - zysku
dla handlu. Jak widać chodzi tu o duże pieniądze.
Handel ewidentnie dyskryminuje pool otwarty, faworyzuje
natomiast pool zamknięty, czerpiąc zyski z odpisów palet w poolu otwartym. Stawia się przy tym sprawę jasno - jeżeli ktoś nie
zgadza się na odpisy, to niech przejdzie do poolu zamkniętego.
Na tej niechlubnej praktyce korzystają poole zamknięte, co może
powodować tworzenie monopolu. Musimy pamiętać, że w oparciu
o pool otwarty funkcjonuje dystrybucja w FMCG, poole zamknięte
z zasady nie zgadzają się na wykorzystywanie swoich palet do
UDZIAŁ POOLI W RYNKU PALET
copakingu i wysyłania ich z centrów dystrybucyjnych do sklepów.
Jak pokazuje wykres nr 2, „Udział pooli w rynku palet” w 2014r., Jeżeli dalej będzie spadać udział poolu otwartego to z czego bępomimo ogromnego zainteresowania rynku użytkowaniem ory- dzie odpisywać palety handel i jaki będzie poziom tego odpisu?
ginalnych palet EPAL/EUR, zauważalny jest spadek udziału EPAL
w rynku FMCG. Z czego wynika spadek? Palety te tracą rynek na Wykres 2
rzecz pooli zamkniętych, a jakie są tego przyczyny?
Odpowiedz jest okrutna: używana paleta (zwana potocznie
białą), może być przedmiotem handlu, każdy może ją nabyć i sprzedać, mówimy o dużym rynku. Odpowiedzią na zadane pytanie
są również odpisy palet białych, sięgające w niektórych sieciach
handlowych do blisko 40% dostaw palet, co powoduje koszt (nawet) 10 zł na paletę, gdzie przeciętnie ten koszt wynosi około 3 zł.
Handel nie chce zwracać uszkodzonych palet EPAL/EUR. Standardowo % uszkodzeń palet sięga 15-20% palet. Dlaczego w poolach
zamkniętych nie ma takiej sytuacji? W tym przypadku sytuacja jest
odwrotna, handel zwraca palety poolom zamkniętym w tym palety
uszkodzone. Ten problem jest fundamentalny na rynku paletowym. W poolach zamkniętych nie ma z zasady tego typu kosztów.
Innym powodem jest wymuszanie przez handel odbioru palet
przy dostawie towaru w tzw. systemie 1:1 co powoduje drastyczny WNIOSEK
wzrost kosztu odbioru palet nawet o 3-4 zł. Sytuacja ta wymusza
To głównie czynniki zewnętrzne właściwe tylko na rynku polpozostawanie palet w handlu. I w tym przypadku sytuacja jest skim dyskryminują obrót poolem otwartym. Rynek godzi się na
odwrotna w stosunku do innych pooli palet. System ten nie obej- dyskryminację poolu otwartego i płacenie tzw. podatku paletomuje poolu zamkniętego gdzie palety odbierane są w ilościach wego, ponieważ każdy dostawca boi się zepsucia relacji z odbiorcą
cało pojazdowych. Argument broniący tego typu praktyki: „nie i utraty sprzedaży. Jeżeli nie będziemy egzekwować zwrotu swojej
jesteśmy paleciarnią” – magazynem paletowym, jest bałamutny, własności, sytuacja na rynku pooli otwartych się nie poprawi.
ponieważ można ten problem rozwiązać przez inne transakcje, Jaki to będzie miało oddźwięk dla całego rynku? Dla przyszłości?
jak np. sprzedaż tych palet przez dostawców czy prowadzenie Etyki biznesu?
sald paletowych . Niestety rynek przyzwala na tego typu praktyki
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POLSKIE FIRMY E-COMMERCE MUSZĄ
WYCHODZIĆ NA RYNKI ZAGRANICZNE

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Rynek e-commerce stanowi dużą szansę dla rozwoju zarówno nowych, jak i istniejących firm ze względu na stosunkowo niskie
bariery wejścia, oczekiwany wzrost polskiego rynku oraz duży potencjał do rozwoju w innych krajach UE – to główne wnioski
z raportu ekspertów Fundacji im. Lesława A. Pagi. Współautorem merytorycznym raportu jest Poczta Polska.
Pomimo tego, że w Polsce działa już ponad
20 tys. sklepów internetowych, to wciąż
niewiele z nich kieruje swoją ofertę do
zagranicznych klientów. Dlaczego tak się
dzieje, zastanawiali się podczas debaty na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Marek Cynowski - Pełnomocnik
ds. eCommerce, Poczta Polska S.A., Aniela
Hejnowska - Dyrektor Zarządzająca Groupon Polska, Michał Juda - Współzałożyciel
platformy SHOWROOM, Justyna Skorupska
- Prezes Symcore, Przewodnicząca Rady e-Izby oraz autorzy raportu - uczestnicy projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów: Piotr Chabrowski, Iza Wiśniewska.
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w latach 2004-2012 odsetek konsumentów dokonujących zakupów w internecie wzrósł ponad dwukrotnie i osiągnął
45 proc. (w Polsce - 30 proc.). W 2012 roku
wartość sektora szacowano na 270 mld
euro, przy dynamice wzrostu wynoszącej
20 proc. rok do roku. Z kolei Ecommerce
Europe przewiduje, że wynoszący 2,2 proc.
pod koniec 2013 r. udział e-commerce
w europejskim PKB podwoi się przed rokiem 2016 i potroi przed 2020. Według nich
Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem
e-handlu w Unii Europejskiej.
– Polski e-commerce jest wciąż rynkiem
niedojrzałym, jego szacowana wartość
7,2 mld euro jest dla porównania niższa
niż roczne obroty sieci Biedronka, które
w 2014 roku wyniosły 7,7 mld euro. Jednak
dzięki silnemu, dwucyfrowemu trendowi
wzrostu sytuacja ta ulegnie w najbliższych

latach zmianie, czyniąc ten rynek atrakcyjniejszym dla firm z zagranicy oraz wpłynie
na intensywniejszą ekspansję krajowych
e-sklepów poza Polskę. – ocenia Marek
Cynowski, pełnomocnik ds. ecommerce
w Poczcie Polskiej.

Twórcy raportu przekonują, że dużym
ułatwieniem dla założenia biznesu w obszarze e-handlu w porównaniu do handlu
tradycyjnego jest niższy kapitał początkowy oraz mniejsze zasoby potrzebne do
rozszerzenia działalności za granicę.

W Polsce od początku transformacji powstało wiele drobnych przedsiębiorstw
specjalizujących się w produkcji niszowych
produktów, wyróżniających się stylem, jakością, atrakcyjnych cenowo, które mogą
być konkurencyjne na europejskim rynku.
Jednak większość z tych towarów trafia na
rynki zagraniczne za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnych i pośredników.

– Pierwszym krokiem powinno być zatem udostępnienie strony sklepu w języku
angielskim oraz zaoferowanie dostawy do
innego kraju, dostosowanej do potrzeb
różnych klientów - mówi Piotr Chabrowski, współautor raportu, ekspert Fundacji
im. Lesława A. Pagi.
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NOWE PÓŁKOWE? KILKA SŁÓW O PALETACH

ÔÔ Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Kancelaria Radcy Prawnego “Centrum Prawa Konkurencji”

Wejście na polski rynek w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wielkich sieci handlowych było zjawiskiem oczekiwanym
jako nowa jakość w handlu detalicznym. Postrzegane było ono jako droga poszerzenia oferty handlowej dla konsumentów, oraz
jako korzystne dla dostawców nowe, dynamicznie rozwijające się i gwarantujące stabilność źródło popytu.
Wraz z pojawieniem się hipermarketów,
na rynku zaistniały nowe praktyki rynkowe stosowane przez nie. Ze względu na
zdecydowanie większą siłę rynkową wielkich sieci oraz ich przewagę kontraktową
nad dostawcami towarów, powszechnym
stało się wymuszanie przez hipermarkety nierównoprawnych warunków umów,
takich jak narzucanie zaniżonych cen zakupu, wydłużonych terminów płatności za
dostarczane do sieci towary, jak również
wymuszanie nieekwiwalentnych świadczeń pieniężnych, np. bonusów bezwarunkowych i warunkowych, rabatów po
transakcyjnych, a także różnego rodzaju
opłat półkowych.
Praktyka gospodarcza pokazuje, że istnieją również inne formy wymuszeń ze
strony wielkich sieci handlowych, dotykające nie tylko ich bezpośrednich kontrahentów, ale również podmioty z nimi powiązane. Dotyczą one gospodarki paletami,
powszechnie wykorzystywanymi przy
dostawie towarów do hipermarketów i do
innych nabywców szczebla detalu. Palety
są opakowaniami zwrotnymi, wielokrotnego użytku, przy czym do kilku procent
palet może ulegać uszkodzeniom w trakcie
transportu i rozładunku, zwykle nadającym
się do naprawy.
Na rynku działają obecnie dwa poole
paletowe:
1. Otwarty, oparty na swobodnym udostępnianiu palet wszystkim uczestnikom
danego obrotu towarowego – funkcjonujący w oparciu o tzw. „paletę białą”,
produkowaną zgodnie z kartą UIC
435-2 (paleta typu EUR), tworzące pool
paletowy EPAL i pool palet kolejowych
UIC.
2. Zamknięty, tzw. kolorowy pool paletowy
zarządzany przez podmioty, które mają
w obrocie tylko i wyłącznie własne palety (kolorowe), jak CHEP, LPR, IPP Logipal
i inne.
Palety te nie różnią się konstrukcją i materiałem, z którego zostały wykonane ,
jedyny elementem odróżniającym je jest
barwa: palety poolu otwartego są niewybarwione, zaś palety pooli zamkniętych
ą barwione. Różnica ta nie wpływa jednakże na walory użytkowe lub trwałość palet.
Nie ulega wątpliwości, że palety białe
i kolorowe, powinny podlegać zwrotowi
do dostawcy towarów lub do wskazanego
przez niego podmiotu, który palety mu

udostępnił odpłatnie. Tymczasem, na tym
tle ujawnia się jeszcze jedna różnica pomiędzy tymi paletami: tkwi ona w różnym
traktowaniu ich przez wielkie sieci: o ile palety poolu kolorowego podlegają zwrotowi
niezależnie od ich stanu, to w odniesieniu
do palet poolu otwartego sieci od kilku lat
zaczęły stosować tzw. „odpisy paletowe”,
polegające na niezwracaniu pewnej ilości
palet, narzuconej przez hipermarket, pod
pozorem ich uszkodzeń. Odpisy te, w skraj-

jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za
swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia
umowy przewyższa w rażącym stopniu
wartość jej własnego świadczenia, druga
strona może żądać zmniejszenia swego
świadczenia lub zwiększenia należnego
jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno

nych przypadkach, dochodzą do 70 % liczby palet dostarczonych wraz z towarami.
Sieci, aby stworzyć pozór legalności takich
działań, wprowadzają niekiedy w umowach z dostawcami towarów klauzule upoważniające je do stosowania tych odpisów,
korzystając z przewagi kontraktowej nad
nimi i znanej powszechnie okoliczności, że
dostawcy ci zwykle nie kontestują zasad
współpracy z hipermarketami dopóty, dopóki współpraca ta jeszcze trwa.
Konsekwencją stosowania ww. praktyk
przez wielkie sieci handlowe jest ponoszenie bezpośrednio przez właścicieli palet
nieuzasadnionych strat i prowadzenie działalności w warunkach niższej rentowności,
co prowadzi do wzrostu cen najmu palet,
a w konsekwencji zwiększa koszty dostawców towarów do hipermarketów.
Z formalnego punktu widzenia dostawcy i wynajmujący palety mają możliwość
obrony swoich interesów ekonomicznych
przed nierównoprawnymi żądaniami hipermarketów. Przepisem, który może być
wykorzystywany przez dostawców, jest art.
388 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym

i drugie byłoby nadmiernie utrudnione,
może ona żądać unieważnienia umowy.
Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia umowy.
Przepis ten jednakże w praktyce rzadko jest
skuteczną podstawą dochodzenia przez
profesjonalistów ochrony ich praw. Profesjonaliście jest bowiem niezwykle trudno
wykazać, że znajdował się w takich warunkach materialnych, które zmuszają go do
zawarcia umowy nawet za wszelką cenę
lub nie pozwalają na swobodne pertraktacje (wyrok Sądu najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r., I CKN 667/97). Dodatkowo,
wynajmujący palety nie zawsze dochodzą
od nich zwrotu wszystkich palet zgodnie
z umową najmu ze względu perspektywy
dalszej współpracy. Proceder wielkich sieci
prowadzi jednakże do wspomnianego wyżej wzrostu cen najmu palet, które muszą
zrekompensować wynajmującym palety
Euro koszt nabycia palet w miejsce zawłaszczonych przez wielkie sieci.
Praktyka ta nie jest stosowana wobec zarządzających poolami zamkniętymi. Z powyższych względów, zachowanie wielkich
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sieci handlowych wypełniają znamiona art.
15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1, który zakazuje generalnej dyskryminacji pewnych podmiotów, której podstawą jest fakt, że ich pozycja negocjacyjna
jest gorsza niż innych klientów.
Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie określają w sposób
zamknięty czynów nieuczciwej konkurencji. Przepisy tej ustawy wskazują jedynie
w sposób generalny cechy, kwalifikujące
działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy
jako taki czyn. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej
ustawy, „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub
klienta.” Przepis ten ma charakter klauzuli
generalnej, pozwalającej na zwalczanie
zachowań mających ww. cechy. Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia
realizacji celu ustawy, jakim jest ochrona
interesów przedsiębiorców, zarówno naruszonych, jak i zagrożonych naruszeniem,
zwłaszcza wobec ciągłej zmiany zachowań
wielkich sieci w relacjach z dostawcami.
Istotą czynu nieuczciwej konkurencji
z art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jest utrudnienie dostępu do
rynku. Przez dostęp do rynku rozumieć należy m.in. swobodę decydowania przedsiębiorcy o uczestniczeniu w obrocie na
danym rynku właściwym, swobodę prowadzenia na nim działalności oraz wolność
w podjęciu decyzji co do jej zakończenia.
Utrudnianie przedsiębiorcy dostępu do
rynku występuje w przypadku zachowania, które w sposób sprzeczny z prawem
lub dobrymi obyczajami prowadzi do stworzenia niekorzystnych warunków innemu
przedsiębiorcy, przeszkadzające w prowadzeniu normalnej działalności.
Ponieważ palety należące do pooli zamkniętych. traktowane są przez znaczącą
część hipermarketów odmiennie aniżeli

palety pooli otwartych, bowiem w odniesieniu do tych pierwszych palet nie stosują one żadnej formy odpisów paletowych,
prowadzi to do oczywistej dyskryminacji
palet pooli otwartych i stwarza wynajmującym je znacznie gorsze warunki konkurowania aniżeli zarządzających poolami
kolorowymi.
Zakwalifikowanie działań przedsiębiorcy
jako czynu nieuczciwej konkurencji sprawia, że czyn ten jest sprzeczny z prawem,
a to powoduje, że czynności prawne będące przejawem czynu, np. poszczególne
postanowienia zawartych umów, są nie-

4) jak również pozwalających na eliminację
niedozwolonych i szkodliwych zachowań w przyszłości poprzez nakazanie
zaniechania niedozwolonych działań.
Działania wielkich sieci handlowych
polegające na nieuzasadnionym zatrzymywaniu części palet (stosowaniu „odpisów
paletowych”), zarówno bezumownie, jak
i na podstawie umów zawierających upoważnienie do niezwracania części palet,
podlegać mogą kwalifikacji na podstawie
przepisów kodeksu karnego. Działania takie uznane mogą być bowiem zarówno
za czyn naruszający art. 284 § 1 Kodeksu
karnego, polegający na przywłaszczeniu
sobie powierzonej mu rzeczy ruchomej, jak
i art. 304, uznającego za czyn wyzyskiwanie przymusowego położenia innej osoby
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
i zawieranie z nią umowy, nakładając na nią
obowiązek świadczenia niewspółmiernego
ze świadczeniem wzajemnym.
Odpowiedzialność karna dotyczy osób
fizycznych, a więc ewentualnie pracowników hipermarketów odpowiedzialnych za
decyzje dotyczące gospodarki paletowej
w jednostce, nie może natomiast dotknąć
przedsiębiorstwa.
O ile sprawy dochodzenia roszczeń dostawców towarów przeciwko hipermarke-

ważne z mocy prawa, zgodnie z art. 58 §
1 kodeksu cywilnego.
Na podstawie przepisów art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
poszkodowany kontrahent wielkich sieci
może dochodzić zarówno środków o charakterze restytucyjnym, w szczególności
poprzez żądanie:
1) usunięcia skutków niedozwolonych
działań,
2) naprawienia wyrządzonej szkody, na
zasadach ogólnych,
3) wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzyści, na zasadach ogólnych,

tom dotyczących opłat półkowych są już
standardem, i można uznać, że istnieje linia
orzecznicza korzystna dla dostawców, to
sprawy dotyczące „odpisów paletowych” są
dotychczas nieliczne. Jednakże, ze względu na skalę zjawiska i na wielomilionowe
straty dostawców towarów do wielkich
sieci oraz wynajmujących palety pooli
otwartych, ponoszących konsekwencje finansowe istniejących patologii gospodarczych na skutek konieczności ponoszenia
wyższych kosztów, wpływających na ich
konkurencyjność, należy liczyć się z ich
wzrostem.
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WYZWANIA MAGAZYNOWANIA W E-COMMERCE

ÔÔ Marcin Kucza. Foto: Raben

Handel elektroniczny to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Coraz więcej transakcji dokonuje się w Internecie,
a rosnąca branża potrzebuje nieustannego wsparcia ze strony logistyki, w tym także obszaru magazynowania. W ślad za rosnącą
rolą e-commerce w gospodarce idą także wyższe wymagania w stosunku do operatorów logistycznych.

UTRZYMYWANIE ZAPASÓW
W E-COMMERCE
Branża handlu elektronicznego jest niezwykle różnorodna i z tego powodu nie
można wyróżnić jednego uniwersalnego
sposobu utrzymywania zapasów. Najmniejsze sklepy internetowe często posiadają magazyn zintegrowany z siedzibą
lub zlokalizowany w niewielkiej odległości
od niej. Takie rozwiązanie pozwala na stałą kontrolę utrzymywanych zapasów bez
konieczności przerywania innych zajęć,
co wpływa na obniżenie kosztów obsługi
zamówień, jednak jest ono możliwe tylko
do pewnego poziomu wielkości sprzedaży.
Większe sklepy kierują się w stronę
wynajmowania powierzchni magazynowych od firm zewnętrznych. Możliwości
jest kilka – od wynajęcia istniejących już
magazynów aż po tworzenie powierzchni
dedykowanych. Najprostszym i najczęstszym przypadkiem jest korzystanie z powierzchni magazynowych znajdujących
się w parkach logistycznych. Magazyny te
mają strukturę modułową, co pozwala na
ewentualne zwiększanie wynajmowanej
powierzchni oraz posiadają zintegrowaną infrastrukturę logistyczną, jak drogi
i parkingi. Zlokalizowane są często w bezpośrednim sąsiedztwie dróg szybkiego
ruchu, co znacząco wpływa na szybkość
dostarczenia zamówionych towarów, czyli
kluczowy element walki o klienta elektronicznego. Drugim wyjściem są projekty
typu BTS (ang. built to suit – szyte na miarę). Jest to realizacja inwestycji logistycznej
dla konkretnego klienta, zgodnie z jego
wymaganiami i sugestiami. Największe
powierzchnie magazynowe znajdują się
w Warszawie i jej okolicach, na Górnym
Śląsku oraz w rejonie Poznania.
Trzecim modelem realizacji zadań logistycznych jest oddanie na zewnątrz nie
pojedynczych zadań, ale całości procesów.
Na rynku są dziś obecne firmy kompleksowo obsługujące e-commerce, co pozwala skupić się na realizacji sprzedaży, a nie
obsłudze logistycznej. Outsourcing na
rynku e-commerce kojarzony jest przede
wszystkim z realizacją przesyłek, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, aby oprócz realizacji
dostaw zlecać firmom zewnętrznym także
kompleksową obsługę procesów informatycznych, logistycznych i finansowych.

ZMIANY SPOSOBU PRACY MAGAZYNU
Realizacja transakcji e-commerce ma duży
wpływ na zmianę sposobu pracy magazynu w stosunku do obsługi tradycyjnego
handlu lub innych modeli biznesowych
(np. business-to-business). Handel elektroniczny wyróżnia większa ilość mniejszych
zamówień, co wymusza dostosowanie procesów magazynowych do specyficznego
sposobu kompletacji.
Nieprzewidywalne wahania wielkości
zamówień wymagają obsługi szybko zmieniających się trendów, które cechują detaliczny e-handel. Od operatorów wymaga to
wdrożenia nowych strategii i technologii,
a także nabycia umiejętności planowania
procesów związanych z szybkimi zmianami
ilości zamówień.
Najważniejsi w handlu są klienci – przyzwyczajeni do wysokich standardów wyznaczanych przez wielkich globalnych
sprzedawców oczekują szybkiej realizacji
zamówień, liberalnej polityki zwrotów i niskich kosztów przesyłki. Magazyny mogą
odczuwać większą presję na obniżenie
kosztów przy równoczesnym zwiększeniu
szybkości i dokładności realizacji zamówień.
ZWROTY A MAGAZYNOWANIE
Należy tutaj zwrócić uwagę na kwestię
zwrotów. W przypadku handlu internetowego stanowią o wiele wyższy odsetek niż
w przypadku tradycyjnego sposobu realizacji zakupów. Wadą zakupów on-line jest
brak możliwości bezpośredniego kontaktu
z przedmiotem zakupu. Konsument nie ma
możliwości sprawdzenia faktycznego wyglądu i funkcjonalności danego produktu,
bądź też „przymiarki” w przypadku odzieży.
Ten fakt sprawia, że często zakup okazuje
się nietrafny. Według różnych badań towary w e-commerce są zwracane nawet w jednej czwartej przypadków w porównaniu
do zaledwie 10% w tradycyjnym handlu.
Aby zminimalizować liczbę zwrotów należy skupić się na dwóch obszarach, które
stanowią najsłabsze punkty w procesie realizacji zamówień, czyli czynniku ludzkim
i organizacji pracy magazynu.
Pomyłki w procesie kompletacji lub wysyłki zamówień są najczęstszą przyczyną
otrzymania przez klienta towaru uszkodzonego, niekompletnego, bądź zupełnie innego niż wynikało to z zamówienia. Taka sytuacja skutkuje odesłaniem go do sprzedawcy
i koniecznością powtórnego przyjęcia do
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magazynu z uwzględnieniem pewnych
wymaganych procedur. Pomóc w wyeliminowaniu tych błędów może odpowiednio
skonfigurowany system WMS (Warehouse
Management System), a dodatkowo też
właściwy system motywacyjny.

W kontekście organizacji pracy magazynu należy zauważyć, że często w wyniku
braku określonej procedury postępowania,
pracownicy stosują swoje własne standardy, które uważają za trafne, jednak w ujęciu
całego procesu mogą wprowadzać chaos.
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego wymaga się szczegółowego opracowania i zamodelowania procesów logistycznych, które kolejno powinny
zostać odwzorowane w systemie WMS.
Problematyczna jest także realizacja samego procesu zwrotu – jego obsługa jest procesem dodatkowym, który nie zawsze można przewidzieć i odpowiednio zaplanować.
Bardzo często wymaga to od pracowników
oderwania od swoich rutynowych zajęć, co
skutkuje opóźnieniami i ryzykiem popełnienia błędów w pogoni za terminami. Ponadto
proces ten wymaga wygospodarowania dodatkowej przestrzeni magazynowej w celu
przechowywania zwróconego towaru.
Magazynowanie w branży e-commerce potwierdza tezę, że najważniejsze jest
to, czego nie widać. Odpowiedni wybór
modelu magazynowania w połączeniu
z właściwymi systemami i procedurami
może zdecydować o sukcesie przedsiębiorstwa w walce o klientów w handlu
elektronicznym. Niewłaściwe dobranie
tych elementów oznacza porażkę na tym
wciąż stosunkowo młodym, ale dynamicznie rozwijającym się rynku.
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DROPSHIPPING,
CZYLI OUTSOURCING SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

ÔÔ Anna Wanat. Foto: Amberstone

Sprzedaż internetowa w ostatnich latach staje się coraz popularniejsza. Po pierwsze jest to bardzo wygodna dla klienta forma
zakupów ze względu na zmniejszenie ilości czasu poświecanego na dokonanie zakupu, z drugiej strony dla przedsiębiorcy są to
niższe koszty prowadzenia działalności. Eliminowane są koszty wynajmu powierzchni sklepowej czy zatrudniania dużej liczby
pracowników, co jest charakterystyczne dla tradycyjnej formy sprzedaży. Pozostaje posiadanie magazynu i sprawna organizacja
wysyłki towarów. Tym sposobem dostawy można realizować do każdego miejsca w kraju i na świecie. Czy jednak to koniec
możliwości zmniejszania kosztów?

DROPSHIPPING –
CZYM JEST I Z CZYM SIĘ WIĄŻE?
To model logistyczny sprzedaży internetowej, w którym proces wysyłki towaru pozostaje w zakresie dostawcy. Oznacza to, że
sklep interentowy zajmuje się zbieraniem
zamówień, które następnie przesyłane są
do dostawcy, do którego należy realizacja
wysyłki do klienta. Zgodnie z tym modelem prowadzący sklep internetowy może
skupić się na najważniejszych elementach
organizacyjnych, czyli pozyskiwaniu klien-

KORZYŚCI Z DROPSHIPPINGU
Oprócz wymienionych wyżej podstawowych korzyści takich jak wyeliminowanie
zbędnych kosztów własnej organizacji magazynowania, pojawiają się też inne. Dla
e-sprzedawcy sprzedaż typu dropshipping
oznacza również mniejsze ryzyko związane z realizacją wysyłki towaru, ponieważ
płatność dla dostawcy realizowana jest
dopiero po wpłynięciu wpłaty od klienta.
Taki model sprzedaży pozwala również na
stworzenie unikalnej oferty produktowej,

tów, obsłudze kanału sprzedaży i zlecaniu
dostawy podmiotowi zewnętrznemu,
wyspecjalizowanemu w tego typu działaniach. Odchodzą koszty wynajmu bądź
budowy własnego magazynu oraz jego obsługi i utrzymania, ponieważ składowanie
i wysyłki towaru realizowane są przez hurtownię. Nie ma również konieczności składowania większych ilości danego towaru,
ponieważ proces zamówienia realizowany
jest wtedy, gdy pojawia się zamówienie
ze strony klienta ostatecznego – konsumenta. Ponadto wyeliminowane zostają
koszty transportu przesyłki do odbiorcy,
które wraz z innymi kosztami obsługi logistycznej stanowią znaczną część kosztów
związanych z prowadzeniem działalności
sprzedaży internetowej.

ponieważ sprzedawca może podpisać DWIE STRONY MEDALU
umowę z kilkoma hurtowniami oferujący- Przed podjęciem decyzji odnośnie outsomi zróżnicowane produkty.
urcingu sprzedaży internetowej należy dokładnie przeanalizować każdy aspekt proDLA KOGO DROPSHIPPING?
wadzonej działalności, określić uzyskiwane
Dropshipping to model najbardziej opła- korzyści, ale także ryzyko związane ze zlecalny dla małych sklepów, oferujących ceniem realizacji zamówienia podmiotowi
niewielkie ilości asortymentu bądź towar zewnętrznemu. Dropshipping, jak każdy
wysoce zróżnicowany. Taka forma sprze- inny model działalności, ma swoje zalety
daży będzie również korzystna dla począt- i wady. Te drugie to między innymi wydłukujących e-sprzedawców, którzy dopiero żony czas obsługi, ze względu na dłuższy
budują swój biznes. Dzięki outsourcingowi łańcuch dostawy w wyniku konieczności
sprzedaży koszty rozpoczęcia działalności kontaktu z zewnętrznym dostawcą, przysą niższe a w dłuższej perspektywie wpływa wiązanie do hurtowni, z którą wspólnie
to na wzrost zysków. Model ten korzystny nadzoruje się i kontroluje się procesy rebędzie również w przypadku konkretnych alizacji zamówień. Dlatego tak istotna jest
branż, takich jak między innymi branża gruntowna analiza korzyści i ryzyka, celem
fashion, w której sprzedaż obarczona jest podjęcia decyzji najoptymalniejszej dla dawysokim ryzykiem, ze względu na wysoką nej działalności.
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sezonowość dystrybuowanego towaru czy
zróżnicowanie rozmiarów. Z tym związana
jest potencjalnie wysoka liczba zwrotów
i reklamacji, generująca kolejne koszty
prowadzenia działalności. W przypadku
stosowania modelu dropshipping, działania te realizowane są przez dostawcę,
a nie właściciela sklepu, co temu ostatniemu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze,
które przeznaczyć może przykładowo na
promocję sklepu.
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DACHSER DIY-LOGISTICS
NAGRODZONA TOP BUILDER 2015

ÔÔ Źródło: Dachser. Foto: Dachser

Usługa Dachser DIY-Logistics została wyróżniona tytułem i statuetką Top Builder 2015.
Wręczenie nagród branżowych miesięcznika Builder odbyło się podczas drugiego dnia
Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2015 w Poznaniu.
Nagrodzona usługa Dachser DIY-Logistics
została stworzona w odpowiedzi na potrzeby producentów i dystrybutorów wyrobów
dla rynku budowlanego. Usługa polega na
dostarczaniu przesyłek do sieci marketów
typu dom i ogród oraz świadczeniu szeregu
usług dodatkowych, w tym merchandisingu
na terenie sklepu. Jej wyjątkowość polega
na tym, że operator dostarcza produkty bezpośrednio na półki, a nie na rampę sklepu.
„Wyróżnienie Top Builder jest dla nas
potwierdzeniem potrzeby profesjonalizacji i specjalizacji branżowej w dystrybucji towarów” – mówi Juliusz Pakuński,
kierownik Dachser DIY-Logistics w Polsce.
„Rosnąca grupa naszych klientów docenia
doświadczenie Dachser w logistyce dla
branży budowlanej, gęstą sieć europejskich oddziałów, systemy IT umożliwiające
sprawną organizację wszystkich procesów
i komunikację a także możliwość skorzystania z naszych usług dodatkowych, takich
jak merchandising czy obsługa zwrotów”
– dodaje Juliusz Pakuński.
W ramach Dachser DIY-Logistics firma
dostarcza codziennie do 18.000 marketów
w całej Europie, ponad 2 mln przesyłek
rocznie. Oferuje unikalną, dostosowaną do

potrzeb dostawców usługę, opartą na dużej liczbie oddziałów (327 w Europie) oraz
jednolitym systemie IT. Obecnie firma oferuje pełny serwis logistyki DIY (transport
do marketów w ramach sieci Dachser oraz
merchandising) na terenie całej Europy.
Nagrody Top Builder magazynu Builder, wiodącego miesięcznika dla branży
budowlanej i architektonicznej w Polsce,
przyznawane są innowacyjnym produktom
budowlanym, realizacjom oraz usługom.

GEFCO z nową platformą
logistyczną w Łodzi
ÔÔŹródło: GEFCO

GEFCO Polska, filia międzynarodowej Grupy
GEFCO, lidera w logistyce dla przemysłu i motoryzacji poszerza swoją sieć dystrybucyjną
o platformę logistyczną w Łodzi. Dwunasty już
oddział firmy w Polsce będzie świadczyć pełną
gamę usług operatora i jednocześnie będzie
punktem konsolidacji przesyłek do krajów Europy Wschodniej.
W strategii Grupy GEFCO Polska traktowana
jest jako rynek z dużym potencjałem, wciąż rozwijający się i wymagający dużej elastyczności.
Z biznesowej perspektywy ważnym aspektem
jest położenie kraju na mapie, decydujące
o jego tranzytowym charakterze pomiędzy
krajami starej Unii Europejskiej, a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Dla obsługi wielu
klientów to miejsce konsolidacji towarów od
różnych dostawców, które następnie wysyłane
są dalej na Wschód.
Usytuowanie nowej platformy GEFCO w regionie łódzkim doskonale wpisuje się w tą
strategię. Nowa inwestycja nie tylko przyczyni się do zwiększenia efektywności sieci logistycznej oraz jakości realizowanych usług, ale
pozwoli także rozwijać strategiczne produkty,
takie jak drobnica krajowa i międzynarodowa
oraz logistyka kontraktowa. Obecność w Łodzi
pozwoli również GEFCO być blisko bazy produkcyjnej wielu klientów w regionie, głównie
z branży AGD.
WIĘCEJ NA

KOSMICZNA TECHNOLOGIA W DSV

ÔÔ Źródło: DSV. Foto: DSV

DSV, jako pierwszy globalny operator logistyczny, wdrożyło w swoich naczepach technologię Ultraseal, zapobiegającą przypadkom
przebicia opon aż w 90 proc. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić operatorowi terminową dostawę towaru, niezależnie od tego,
jakie niespodzianki mogą wydarzyć się w drodze towaru do miejsca docelowego.
Technologia Ultraseal została pierwszy raz wykorzystana przez NASA
w 1969 roku do stworzenia nieprzebijalnych opon łazików księżycowych. W kolejnych latach opony wypełnione substancją zapobiegającą przebiciom były z powodzeniem wykorzystywane m.in. przez
amerykańską marynarkę. Obecnie, wraz z pozyskaniem przez DSV
licencji na wykorzystanie tej technologii w Europie, firma jako pierwszy globalny operator logistyczny wdroży ją w swoich naczepach.
- Problemy z przebitą oponą stanowią blisko 2 tys. przypadków
rocznie w naszym transporcie drogowym. Każdy taki przypadek
może niekorzystnie wpłynąć na terminowość naszego serwisu
oraz generuje dodatkowe koszty - mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes
Zarządu DSV Road.
- Koszt wymiany opony na francuskiej autostradzie to aż 1,5 tys.
euro. Co za tym idzie, perspektywa obniżenia liczby przebitych
opon oraz ograniczenie ich wymiany do cyklu pięcioletniego sumują się do oczywistego rachunku na korzyść Ultraseal - mówi
Flemming Steiness z DSV Equipment Centre.
WIĘCEJ NA
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ROZWÓJ JAS-FBG S.A.
NA TERENIE SEGRO

ÔÔ Źródło: SEGRO. Foto: SEGRO

JAS-FBG S.A. – polska firma z 20 letnim doświadczeniem
w branży logistycznej, zwiększyła dotychczasową powierzchnię
najmu w SEGRO Logistics Park Warsaw, Pruszków o 2 600 m².
Obecnie firma zajmuje ponad 10 000 m² powierzchni magazynowo-biurowej w kompleksie.
JAS-FBG S.A. funkcjonuje na polskim rynku od 1991 roku. Rozpoczynała swoją działalność jako agencja celna, rozszerzając ofertę
o usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Firma obecnie
posiada największą sieć agencji celnych w kraju, liczącą ponad 70
placówek oraz przedsiębiorstwa w Niemczech i na Węgrzech. Flota
JAS-FBG S.A. obejmuje 200 nowoczesnych środków transportu,
spełniających normy Euro 6, Euro 5 oraz EEV.
„Nasza firma oferuje pełen zakres usług logistycznych, zdobywając sobie coraz więcej klientów. Ze względu na ten aspekt postanowiliśmy powiększyć wynajmowaną powierzchnię w kompleksie
SEGRO Logistics Park Warsaw, Pruszków, którego lokalizacja jest
bardzo korzystna w kontekście aglomeracji warszawskiej”…
WIĘCEJ NA

Okna czasowych dostaw herbaty i przypraw
ÔÔŹródło: Dachser

Sonnentor jest austriackim producentem mieszanek herbaty i przypraw
uprawianych według najwyższych ekologicznych standardów. Dachser
obsługuje całą dystrybucję firmy Sonnentor, od dostaw surowców do
produkcji po obsługę półek w miejskich supermarketach. Sposobem na
owocną współpracę okazało się zapewnienie przez operatora realizacji
dostaw w ramach precyzyjnie zdefiniowanych okien czasowych.
Sonnentor jest realizacją marzeń wizjonera, Johannesa Gutmanna,
który miał zaledwie 23 lata, kiedy w 1988 roku zakładał firmę. Jako logotyp
dla firmy wybrał uśmiechnięte słońce, będące średniowiecznym symbolem życia i światła. Dużo wcześniej zanim nastała moda na żywność organiczną, postanowił zrealizować swój śmiały pomysł – chciał wprowadzić
na rynek, na skalę międzynarodową, produkty z ziół uprawianych przez
rolników z austriackiego regionu Waldviertel, skąd pochodził. Młody
przedsiębiorca z sukcesem wykorzystał wiedzę, doświadczenie i staranność lokalnych rolników.
PROSTO Z UPRAW NA SKLEPOWE PÓŁKI
Priorytetem dla firmy było sprawne zaopatrywanie niemieckich sklepów franczyznowych, dlatego na operatora logistycznego wybrano
austriacką organizację Dachser. „Po pierwszych raportach dotyczących
dostaw dla Sonnentor, klient był bardzo zadowolony z jakości i terminowości naszych usług, dlatego postanowił zaangażować Dachser…

DYNAMICZNY ROZWÓJ
PEKAES W 2014 ROKU

ÔÔ Źródło: PEKAES

Grupa Kapitałowa PEKAES w 2014 roku wypracowała ponad
20 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 85 proc. w porównaniu z 2013 rokiem. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się
o 32 proc. do wartości 722 mln, natomiast zysk z działalności
operacyjnej był wyższy niż rok wcześniej o 66 proc. i osiągnął
poziom 16,9 mln zł. Poprawie uległy również wynik EBITDA
(wzrost r/r o 123 proc.) oraz pozostałe wskaźniki rentowności.
Grupa wykorzystuje efekty synergii i konsekwentnie rozwija
swoją działalność w oparciu o nowe aktywa, koncentrując się
na rozwoju przewozów intermodalnych i drobnicowych.
• Wzrost przychodów w 2014 roku o 31,6 proc. r/r do 722 mln zł;
• Wzrost wyniku EBITDA w 2014 roku na działalności kontynuowanej
bez zdarzeń jednorazowych o 123 proc. do 36,1 mln zł;
• 20,5 mln zł zysku netto wobec 11,06 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost r/r o 85,1 proc);
• Rentowność EBITDA wzrosła r/r o 2,1 pp.. do poziomu 5 proc.;
• Wskaźnik rentowności netto jest wyższy jak w analogicznym okresie
roku ubiegłego o 0,7 pp. osiągając 2,8 proc.

W ubiegłym roku PEKAES z powodzeniem wdrażał nową strategię rozwoju na lata 2014-2018, dzięki czemu utrzymuje się na
stabilnej ścieżce wzrostu. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 722 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 651,88 mln zł wygenerował podmiot dominujący w Grupie
– spółka PEKAES S.A. Największy udział w strukturze przychodów
zajęła spedycja i logistyka – 575,62 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej z uwzględnieniem zdarzeń
jednorazowych wzrósł z 11,06 mln zł w 2013 roku do 20,46 mln
zł w 2014 roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł
16,9 mln zł, wobec 10,19 mln zł w 2013 roku.

WIĘCEJ NA

DSV Solutions na obu
wybrzeżach USA
ÔÔŹródło: DSV Solutions

DSV Solutions kontynuuje ekspansję na rynku
amerykańskim. Do już istniejącego oddziału
w Kalifornii, dołącza nowa lokalizacja w New
Jersey, umożliwiając operatorowi działalność
zarówno na zachodnim, jak i wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.
Nowe centrum dystrybucyjne w Edison, New
Jersey to 10 tys. m2 powierzchni przystosowa-

nej do oferowania szerokiego zakresu usług
logistycznych. Pierwszymi klientami w tej lokalizacji są głównie firmy z Europy planujące
rozszerzanie obecności swoich produktów na
rynku amerykańskim.
„Obecne rozlokowanie oddziałów DSV Solutions umożliwi efektywną obsługę produktów
napływających zarówno z Azji, jaki z Europy.
Objęcie zasięgiem obu wybrzeży pozwoli nam
na lepsze porycie geograficzne terytorium Ameryki Północnej” – mówi Piet Mulders, Prezes DSV
Solutions USA.

WIĘCEJ NA

DSV Solutions weszło na rynek amerykański
w 2013 r., a decyzja ta została podyktowana
potrzebami klientów firmy w zakresie obsługi
nowego rynku, na którym do tej pory nie byli
obecni. Pierwszym klientem DSV w Stanach
Zjednoczonych był duński producent mebli BoConcept, dla którego w III kwartale 2013 r. DSV
Solutions otworzyło pierwszy magazyn w miejscowości Fontana w Kalifornii. Długoterminowy
kontrakt z BoConcept na obsługę magazynową,
zarządzanie zamówieniami…
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Dachser z wyróżnieniem
Jakość Roku
ÔÔŹródło: Dachser. Foto: Dachser

Colian Logistic rozwija się
w regionie Wrocławia
ÔÔŹródło: Colian Logistic. Foto: Colian Logistic

Colian Logistic, operator logistyczny specjalizujący się w dystrybucji produktów FMCG, wynajął
9 300 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej w okolicach autostradowej
obwodnicy Wrocławia. Konsultanci AXI IMMO
reprezentowali Colian Logistic przy negocjacjach umowy najmu.
Colian Logistic jest częścią grupy kapitałowej
Colian S.A., która skupia firmy producenckie
oraz znane marki napojów, przypraw i słodyczy.
Obecnie w portfolio grupy Colian S.A. można
znaleźć tak popularne marki, jak Grześki, Jeżyki,

Familijne, Jutrzenka, Goplana, Akuku, Hellena,
Appetita, Siesta oraz wiele innych.
Colian Logistic świadczy pełen zakres usług
logistycznych dla podmiotów z grupy kapitałowej, jak również dla firm zewnętrznych zainteresowanych usługami logistyki i magazynowania
w kraju i za granicą. Szeroki zakres usług i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że firma z sukcesami realizuje kolejne kontrakty logistyczne
dla firm zewnętrznych. W związku z rozwojem
logistyki kontraktowej firma docelowo zajmie
9 300 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej w kompleksie Panattoni Park
Wrocław III.
WIĘCEJ NA

Polska organizacja Dachser
Sp. z o.o., działająca w ramach
globalnej struktury Dachser,
otrzymała wyróżnienie Jakość
Roku 2014 w kategorii Usługi,
przyznawane za postawy gwarantujące i prowadzące do najwyższej jakości w biznesie. Jakość
Roku 2014 jest już 9 edycją największego konkursu promującego jakość w Polsce.
Firma Dachser znana jest z ciągłego dążenia do
podnoszenia standardów w zarządzaniu jakością
w biznesie. „Jako działający globalnie operator
logistyczny, stosujemy szereg procedur oraz najnowsze systemy informatyczne i organizacyjne,
aby w sposób maksymalnie sprawny i bezpieczny
obsługiwać naszych klientów” – mówi Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce.„Cieszymy się, że
nasze zaangażowanie w działalność projakościową
zostało docenione przez kapitułę konkursu Jakość
Roku. Otrzymane wyróżnienie Jakość Roku 2014
jest dla nas zewnętrznym wyrazem uznania naszej
pracy na rzecz wysokich standardów. Ich utrzymanie jest procesem ciągłym, dlatego przed nami
nadal wiele wyzwań i zadań związanych z podnoszeniem efektywności i jakości naszych procesów
logistycznych” – dodaje Grzegorz Lichocik.
WIĘCEJ NA

NOWA BEZPOŚREDNIA LINIA DROBNICOWA

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel

Z początkiem marca ruszyła kolejna linia drobnicowa globalnego operatora logistycznego Kuehne + Nagel. Dzięki temu połączeniu
towary klientów są codziennie transportowane pomiędzy Polską a Francją (zarówno w eksporcie jak i w imporcie). Nowa linia
rozbudowuje europejską sieć połączeń operatora.
Nowe połączenie gwarantuje codzienne,
obustronne połączenia polskiego magazynu konsolidacyjnego w Gądkach koło
Poznania z jego francuskim odpowiednikiem położonym w okolicach Strasbourga.
Pozwala to na dostarczanie ładunków na
większości obszarów obydwu krajów w terminie dwóch dni roboczych.

Europejska sieć połączeń drobnicowych
Kuehne + Nagel oferuje obecnie połączenia pomiędzy 38 państwami. W samej Francji Kuehne + Nagel posiada 54 platformy
przeładunkowe, a w Polsce jest ich 11.
Serwis dostosowany jest do potrzeb wymagających klientów, obejmując dostawy
od drzwi do drzwi, rejestrację przesyłek

„on line” i możliwość śledzenia przesyłek
24/7 w systemie KN Login. Możliwe jest
także wykupienie dodatkowych ubezpieczeń typu „cargo”, w pełni pokrywających
ryzyka związane z transportem międzynarodowym.

Operatorzy logistyczni
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SHARMAN CHURCH
AGENTEM SKANSKA

ÔÔ Źródło: Skanska. Foto: Skanska

W związku z rozwojem strategii leasingowej w Polsce, Skanska
Property Poland nawiązała współpracę z Sharman Church w zakresie wsparcia wynajmu powierzchni handlowych i usługowych
na parterach sześciu biurowców zlokalizowanych w Warszawie,
Wrocławiu (2), Krakowie, Łodzi i Katowicach.

Portfolio nieruchomości, których wynajem będzie wspierał Sharman Church składa się z wolnych powierzchni w parterach budynków w Green Horizon w Łodzi, Green Corner w Warszawie,
Dominikański oraz Green Day we Wrocławiu, Kapelanka 42 w Krakowie, a także Silesia Business Park B w Katowicach. Powierzchnie
biurowe w tych inwestycjach zostały już wynajęte przez wiodące
firmy na rynku, takie jak Tesco, Sygnity, Southwestern, Credit
Suisse oraz w Warszawie - przez grupę polskich centralnych organów administracji. Całkowita powierzchnia dostępnych lokali znajdujących się na parterze budynków, za których najem
odpowiedzialny jest Sharman Church, w momencie podpisania
umowy, wynosiła 4.500 m2.
Skanska Property Poland dba, aby w ramach projektów powstawały punkty handlowe i usługowe atrakcyjne nie tylko dla
pracowników zatrudnionych w budynkach, ale także dla okolicznych mieszkańców. Budynki biurowe Skanska są projektowane by
tworzyć wartość dodaną dla przestrzeni miejskiej - dobrze spędza
się w nich czas zarówno podczas pracy, jak i po jej zakończeniu.
WIĘCEJ NA

SYSTEM, KTÓRY ZWIĘKSZA
POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ

ÔÔ Źródło: OHRA. Foto: OHRA

Panattoni Europe wspiera
branżę motoryzacyjną
ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych realizuje kolejne
zaawansowane inwestycje w Europie dla jednego z największych producentów branży wyposażenia samochodowego - firmy Faurecia. W Polsce,
deweloper rozpoczął rozbudowę gorzowskiej fabryki elementów wyposażenia wnętrz do samochodów Volkswagen Amarok, Golf A7 oraz
Mercedes Klasy S o kolejne 12 000 m². W niemieckim Bad Rappenau,
wystartował z budową nowego centrum logistycznego dla producenta
o łącznej powierzchni 25 500 m².
Najnowsze inwestycje Panattoni Europe potwierdzają rozwój branży
samochodowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Deweloper wystartował
właśnie z dwoma projektami o łącznej powierzchni 37 000 m² dla jednego ze swoich dotychczasowych klientów - firmy Faurecia - światowego
leadera specjalizującego się w produkcji wyposażenia samochodowego.
W Polsce, jest to rozbudowa ukończonego na przełomie 2011 i 2012 roku
obiektu produkcyjnego o powierzchni 17 600 m² o kolejne 12 000 m².
Obiekt znajduje się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Gorzowie Wielkopolskim i produkowane są w nim kokpity wraz z innymi częściami samochodowymi.

Rosa Catene, jeden z wiodących producentów łańcuchów przemysłowych, zbudował na terenie swojej siedziby we włoskim
Calolziocorte nowy magazyn surowców. Konstrukcja regałów
marki OHRA służy jednocześnie jako element nośny zadaszenia.
Rozwiązanie to dało nie tylko korzyści finansowe w porównaniu
ze standardową konstrukcją halową, lecz umożliwia również
w każdej chwili bezproblemowe powiększenie magazynu.
Firma Rosa Catene produkuje w Caloziocorte łańcuchy do zastosowań w rolnictwie, przemyśle i handlu. Stały wzrost przedsiębiorstwa wymagał budowy nowego magazynu surowców do blach
w rolkach na paletach i prętów stalowych w wiązkach. Zlecenie
budowy magazynu otrzymała firma OHRA: to specjalizujące się
w konstrukcji systemów regałów wysięgnikowych przedsiębiorstwo z niemieckiego Kerpen, przekonało firmę Rosa Catene koncepcją zastosowania wsporników regałów wysięgnikowych jako
konstrukcji nośnej hali. W zaproponowanym projekcie elementy
dachowe sześciu rzędów regałów nachodzą na siebie wzajemnie.
W ten sposób powstaje całkowicie zadaszony, modułowy magazyn, który można w przyszłości bez problemów powiększyć. Do
tego konstrukcja jest znacznie tańsza, a jej budowa jest szybsza
niż standardowych hal.
Cały magazyn zajmuje powierzchnię prawie 900 metrów kwadratowych i składa się z pięciu dwustronnych regałów wysięgnikowych każdy o długości 30 metrów oraz z jednego szeregu

WIĘCEJ NA

regałów jednostronnych. Systemy regałowe OHRA są wykonane
ze stabilnych, walcowanych na ciepło profili stalowych, które pozwalają na uzyskanie wyższych wysokości konstrukcyjnych oraz
większego udźwigu. Mocna konstrukcja redukuje poza tym nakłady finansowe oraz czasowe związane z naprawą i konserwacją
w porównaniu z typowymi konstrukcjami regałów wykonanymi
z profili blaszanych w przypadku uszkodzeń w wyniku najechania
lub podobnymi zdarzeniami.
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PANATTONI EUROPE
– 10 LAT NA RYNKU

ÔÔ Źródło: Panattoni. Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni przemysłowych podsumowuje swoją dziesięcioletnią obecność w Europie. Od 2005 roku,
deweloper dostarczył 3,1 miliona powierzchni dla ponad 200
klientów, ustanawiając wspólnie z firmą Amazon rekordową
transakcję wynajmu powierzchni magazynowej w regionie
CEE. Panattoni Europe wprowadził trend budowy obiektów
BTS, zwłaszcza w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a także
otworzył rynek kapitałowy dla powierzchni magazynowych,
a co najważniejsze stał się inspiracją i wzorem dla kolegów zza
zachodniej granicy.
10 lat temu, Panattoni, gigant powierzchni magazynowych zza
oceanu - jak przedstawiano firmę matkę - Panattoni Development
Company - wszedł do Polski, a wprowadził go Robert Dobrzycki,
stawiając czoło największym deweloperom obecnym nad Wisłą.
Dzisiaj firma zajmuje pozycję lidera powierzchni przemysłowych
zdobywając gigantyczne kontrakty, bijąc własne rekordowy podpisywanych umowach najmu, realizując zaawansowane inwe- ÔÔ Źródło: Prologis. Foto: Prologis
stycje produkcyjne, czy prowadząc w kategorii popytu netto. To, Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych,
w jaki sposób wygląda ostatnia dekada w branży okiem dewe- poinformował o podpisaniu przez firmę logistyczną Loxx umów
lopera, zaprezentowano podczas konferencji prasowej z okazji najmu o łącznej powierzchni 5 750 metrów kwadratowych
10-lecia istnienia firmy w Europie. Odbyła się ona 24 marca br., w Prologis Park Warsaw II.
w słynne polskiej restauracji Atelier Amaro, która jako pierwsza i jak dotąd jedyna - zdobyła prestiżową gwiazdkę Michelin.
Zawarte transakcje obejmują przedłużenie umowy najmu 3 300
WIĘCEJ NA
metrów kwadratowych oraz podpisanie nowej umowy najmu 2 450
metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni magazynowej.
„Nowe kontrakty podpisane z firmą Loxx są dowodem na to, że
Warszawa, a szczególnie jej północna część, jest ważnym regionem na magazynowej mapie Polski.” – powiedziała Kamila Pruk,
leasing manager Prologis w Polsce. „Najemcy poszukują wysokiej
jakości magazynów zlokalizowanych w mieście, ale jednocześnie
w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków tranzytowych kraju. Prologis ma w stolicy dwa parki spełniające te warunki. Zarówno
Prologis Park Warsaw II, jak i Prologis Park Warsaw-Żerań są idealnymi rozwiązaniami dla klientów, których celem jest zapewnienie
sprawnej dystrybucji towarów na terenie miasta i całej Polski”.

EKSPANSJA LOXX
W PROLOGIS PARK WARSAW II
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NOWY NAJEMCA W KOMPLEKSIE
SEGRO BUSINESS PARK WARSAW, ŻERAŃ

ÔÔ Źródło: SEGRO

Jedna z największych sieci hurtowni budowlanych w Polsce – firma 3W Dystrybucja Budowlana S.A. wynajęła ok. 950 m2 powierzchni magazynowej na terenie SEGRO Business Park Warsaw, Żerań.
Firma 3WDB S.A. rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku na południu Polski.
W przeciągu następnych lat rozszerzyła
swój zasięg na obszar całego kraju, m.in.
poprzez przejęcia aktywów takich hurtowni jak Raab Karcher czy CORTINA, należącej
wcześniej do Saint Gobain Polska. Obecnie
firma 3WDB S.A. jest jedną z największych
sieci hurtowni materiałów budowalnych
w Polsce, zajmującą się dystrybucją che-

mii budowlanej, izolacji termicznych, systemów suchej zabudowy wnętrz, podwieszanych sufitów, a także hydroizolacji. Firma
zaopatruje zarówno małych jak i dużych
przedsiębiorców budowlanych, oferując im
produkty takich znanych marek jak: RIGIPS,
CERESIT, SINIAT, KNAUF, ROCKWOOL, URSA,
ROVESE, ICOPAL, OWA.
Spółka zajęła moduł magazynowy wraz
z zapleczem socjalnym o powierzchni ok.
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950 m2 na terenie parku SEGRO w Żeraniu,
w Warszawie, gdzie zajmie się dystrybucją i sprzedażą materiałów budowalnych.
Nowy magazyn, położony w bezpośrednim
sąsiedztwie Trasy Toruńskiej, wchodzącej
w skład północnej obwodnicy Warszawy,
zapewni prowadzenie efektywnej dystrybucji na terenie całej aglomeracji miejskiej.
WIĘCEJ NA
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PROLOGIS ZNOWU
NA ZAKUPACH

ALFA-SPED WCHODZI DO
PARKU LOGISTYCZNEGO
KRAKÓW II

ÔÔ Źródło: Prologis. Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych,
poinformował dziś o nabyciu przez Prologis Targeted Europe ÔÔ Źródło: Biuro Inwestycji Kapitałowych
Logistics Fund („PTELF”) od spółki CA Immo and Union Invest- Operator logistyczny wynajął nieco ponad 2 tys. mkw. w parku
logistycznym Kraków II należącym do Biura Inwestycji Kapitament M1 Business Park na Węgrzech.
łowych S.A.
Park o powierzchni 69 105 metrów kwadratowych, którego nazwa została zmieniona na Prologis Park Budapest M1, składa się
z pięciu budynków logistycznych. Kompleks jest dostosowany
do dystrybucji na skalę krajową, regionalną i międzynarodową.
Klientami Prologis Park Budapest M1 są firmy, takie jak: Daejung,
DHL, Kuehne & Nagel, LGI, Metal Hungaria, MT Display i Willi Betz.
Park położony jest 23 kilometry na zachód od centrum Budapesztu i ma bezpośrednie połączenie z autostradą M1, łączącą Budapeszt z Győr (Węgry), Bratysławą (Słowacja) i Wiedniem
(Austria).
„Jest to kolejna transakcja po zeszłorocznym zakupie 27 budynków o łącznej powierzchni 390 000 metrów kwadratowych
w Europie Środkowej i Wschodniej, które nabyliśmy po cenie
niższej od kosztów odtworzenia” – powiedział Ben Bannatyne,
dyrektor regionalny Prologis w Europie Środkowej i Wschodniej.
„Położenie Prologis Park Budapest M1 przy głównym zachodnim szlaku handlowym prowadzącym do Budapesztu, czyni go
cennym nabytkiem w naszym portfolio. Jako, że lokalizacja jest
istotnym czynnikiem dla naszych klientów, zdecydowaliśmy się
rozszerzyć naszą ofertę o dodatkowe centrum dystrybucyjne na
kluczowym rynku na Węgrzech.”
Agencja nieruchomości JLL reprezentowała Prologis w transakcji zawarcia umowy.
Z portfolio o łącznej powierzchni ponad 548 000 metrów
kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych na Węgrzech (stan na 31 grudnia
2014 r.).

Firma Alfa-Sped Sp. z o. o. Spółka Komandytowo – Akcyjna jest
nowym klientem Biura Inwestycji Kapitałowych. Na podstawie
zawartej umowy najmu będzie korzystała z nieco ponad 2 tys.
mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w parku logistycznym Kraków II.
Operator logistyczny koncentruje się na wysokiej jakości usługach transportowych dostosowanych precyzyjnie do profilu swoich klientów. Realizuje również przewozy niestandardowe. Na
polskim rynku działa od 1994 r.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z nowym podmiotem. W naszych obiektach oferujemy wysoki standard usług. Bardzo elastycznie reagujemy na potrzeby najemców.
Widzimy, że jest to doceniane przez obecnych i potencjalnych
partnerów” – powiedział Krzysztof Mucha Business Development
Manager Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.
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Kolejne 7 tys. m2 magazynu arvato Polska
ÔÔŹródło: arvato

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych - jeden z największych dostawców usług outsourcingowych dla
e-commerce, uruchomił w Polsce nowy magazyn. Obiekt o powierzchni
7 tys. m2, zlokalizowany jest w rejonie Poznania. Nowa inwestycja związana jest z ciągłym wzrostem spółki oraz rozwijanymi i nowo pozyskanymi
kontraktami logistycznymi.
Nowa powierzchnia to magazyn klasy A, wyposażony w odpowiednią,
nowoczesną infrastrukturę magazynową i systemową w pełni dostosowaną do wymogów w ramach realizowanych kontraktów obejmujących
rynek ogólnopolski i europejski. Uruchomiony magazyn dostosowany do
potrzeb obecnych i nowych klientów, umożliwi prowadzenie sprawnego
przepływu towaru, co w konsekwencji wpłynie na szybkość i elastyczność
w reagowaniu na zmienne potrzeby rynku e-commerce. Ze względu na
swoje dogodne położenie na trasie Warszawa – Poznań – Berlin oraz zakres realizowanych serwisów, nowa lokalizacja jest kolejnym elementem,
będącym czynnikiem przewagi konkurencyjnej arvato Polska na rynku.
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Prologis Park Prague D1 West II wynajęty w 100 procentach
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj, że firma
EYELEVEL an InnerWorkings Company zwiększyła wynajmowaną w ramach dotychczasowej
umowy powierzchnię biurową i magazynową
w Prologis Park Prague D1 West II o 9 136 metrów kwadratowych.
Po podpisaniu pierwszej umowy najmu 7 600
metrów kwadratowych spółka EYELEVEL an

InnerWorkings Company, działająca w branży detalicznej i marketingowej, postanowiła
przedłużyć i rozszerzyć dotychczasową umowę
i obecnie zajmuje całą powierzchnię obiektu.
„Strategiczny ruch, polegający na przeniesieniu naszego centrum logistycznego do strefy D1
w 2014 r., okazał się dobrym posunięciem” – powiedział Miloš Edelmann, Operations Director
w EYELEVEL an InnerWorkings Company. „Po
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kilku miesiącach współpracy z Prologis jesteśmy zadowoleni z wynajmowanego obiektu,
sposobu zarządzania nieruchomością, a także
doskonałej lokalizacji, dlatego podjęliśmy decyzję o zajęciu pozostałej powierzchni parku.”
WIĘCEJ NA
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NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W ROKU 2015
OKIEM OPERATORA LOGISTYCZNEGO

ÔÔ Klaudia Szymańska, Marketing & Communications Manager w ROHLIG SUUS Logistics

Wszystko wskazuje na to, że Polska utrzyma wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej, co przełoży się na wzrost, lub w mało
optymistycznym scenariuszu, utrzymanie wolumenów na obecnym poziomie.

WZROST WOLUMENÓW
Za wyborem naszego kraju nadal przemawiają takie czynniki jak wysoka jakość
i niskie koszty pracy, ulgi podatkowe, usytuowanie geograficzne, oraz największy
w tej części Europy rynek zbytu. Przyciąga to nowych inwestorów, ale też skłania
firmy funkcjonujące już na naszym rynku,
do rozwoju działalności. Pozytywnie na
polską gospodarkę, a co się z tym wiąże
– na branżę TSL, wpływa również fakt, że
firmy z Europy Zachodniej coraz częściej
doceniają zalety bliskości rynku zbytu
względem miejsca produkcji. Łańcuch
dostaw jest wówczas krótszy, więc przy
dynamicznych zmianach rynkowych łatwiej nim zarządzać, w efekcie czego operacje transportowe przebiegają szybciej
i bezpieczniej. Ten aspekt, w połączeniu
z mniejszą atrakcyjnością inwestycyjną
Azji (rosnące koszty pracy, wysoki kurs
dolara), coraz widoczniej przyciąga firmy
zagraniczne do Polski.
Jednak wzrost wolumenów na polskim
rynku będzie nie tylko efektem nowych
inwestycji, ale też utrzymującego się na
stabilnym, wysokim poziomie popytu wewnętrznego oraz zwiększonego eksportu
spowodowanego wysokim kursem dolara
względem euro czy złotówki.

Firmy potrzebują operatorów, którzy
nie tylko przejmą transport przesyłek, ale
także ich kompletację, co-packing czy zarządzanie zapasami. Przy tym usługę wykonają starannie, dzięki czemu odbiorca
finalny otrzyma przesyłkę nie tylko terminowo, ale też estetycznie zapakowaną
- zgodnie z wytycznymi klienta. Patrząc
całościowo na procesy logistyczne, producenci i dystrybutorzy szukają w ten sposób
przewagi konkurencyjnej i optymalizacji
kosztów. Szczególnie istotne jest skonsolidowanie w rękach jednego dostawcy
logistycznego obu kanały sprzedaży – tradycyjnego i internetowego. Kompleksowi
operatory logistyczni, którzy sprawnie łączą zaawansowane usługi na powierzchni
magazynowej z dostawą standardowych,
jak i ponadgabarytowych przesyłek do
odbiorców indywidualnych mają w tym
obszarze znaczącą przewagę nad firmami kurierskimi. Nie oznacza to jednak, że
pozbawią zleceń dotychczasowe firmy
obsługujące ten segment rynku. Prawdopodobnie każdy odnajdzie się na rynku,
zarówno firmy kurierskie specjalizujące
się w masowych dostawach niewielkich,
standardowej wielkości przesyłek, mniejsze firmy kurierskie czy logistyczne obsługujące średniej wielkości e-sklepy, jak
i operatorzy zarządzający jednocześnie
Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROH- zapasami i procesem dostaw w różnych
LIG SUUS Logistics odpowiedzialny za rozwój kanałach sprzedaży.
usług morskich, lotniczych i intermodalnych
Anna Galas, Dyrektor ds. Rozwoju Logistyki
ROZWÓJ RYNKU
Kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics
I PROFESJONALIZACJA LOGISTYKI
W KANALE E-COMMERCE
STAWKI W GÓRĘ
Zgodnie z wynikami badania przeprowa- Od dłuższego czasu mówi się o niezwykle
dzonego na początku roku przez Centre niskich marżach transportowych na rofor Retail Research, sprzedaż internetowa dzimym rynku, szczególnie w produkcie
w 2015 r. w Europie ma wzrosnąć o ponad drogowym. Tymczasem według danych
18%, a w samej Polsce nawet o 21%. Czym GUS zjawisko wzrostu cen usług transporto jest spowodowane? Z jednej strony po- towych świadczonych przez podwykojawiają się bądź rozwijają na polskim rynku nawców w ostatnich dwóch latach (2013
duże, międzynarodowe marki e-commer- i 2014) utrzymuje się na poziomie 3-4%
ce, takie jak np. Amazon, Zalando, Tchibo, rok do roku, a tendencja wzrostowa trwa
Bonprix, z drugiej – producenci i sieci han- mimo drastycznego spadku kosztu paliw
dlowe, które oferowały głównie sprzedaż i deflacji. Scenariusz ponownego wzrostu
stacjonarną, decydują się bądź to na otwar- cen paliw do poziomu z lat 2012-2013 z ducie sklepów online, bądź jeśli już są obecni żym prawdopodobieństwem może spowow internecie - na pełną profesjonalizację dować wzrost stawek transportowych do
działań e-commerce. Wraz z rozwojem nawet 5-6%. Operatorzy, pomimo optymadziałań, zwiększa się zapotrzebowanie na lizacji procesów i wysokiej walki konkurenfachową obsługę logistyczną.
cyjnej, chcąc utrzymać dotychczasową ja-
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kość usług, będą musieli również podnieść
swoje stawki.
Sytuacja jest tym bardziej prawdopodobna, że od kilku tygodniu ponownie obserwujemy sukcesywny wzrost cen paliw,
a liczba dostępnych na rynku samochodów, jak i zawodowych kierowców, jest
nadal niewystarczająca, co umacnia pozycję negocjacyjną przewoźników. Co więcej,
w obliczu dość prężnie rozwijającego się
eksportu i jednoczesnego zmniejszania się
importu, powstaje coraz większy deficyt
pomiędzy wzajemnymi przepływami, co
sprawia że auta jeżdżą wypełnione tylko
w jedną stronę, co dodatkowo podnosi
koszt usługi transportowej.
Daniel Franke, Członek Zarządu odpowiedzialny za logistykę kontraktową, dystrybucję i rozwiązania IT w firmie ROHLIG SUUS Logistics
NOWA MAPA POLSKIEGO EKSPORTU
Sporo dyskusji wzbudza dziś sytuacja w Rosji i na Ukrainie. Obserwujemy, że w sposób widoczny spadł całkowity wolumen
przesyłek we wspomnianych relacjach
oraz zmieniła się struktura przewozów
z transportów całopojazdowych na rzecz
większego udziału przesyłek częściowych
i drobnicowych. Prawdopodobnie jest to
spowodowane nową strategią zakupową importerów rosyjskich, którzy kupują
mniej, ale częściej i pod konkretne zamówienia klientów końcowych.
Z drugiej strony widzimy, że firmy intensywnie poszukują alternatywnych rynków
zbytu. Kryzys rosyjski oraz stagnacja w Europie Zachodniej przyniósł wiele negatywnych konsekwencji, ale jednocześnie stał
się szansą na ekspansję polskich przedsiębiorców, dzięki czemu mapa polskiego eksportu staje się coraz bardziej zróżnicowana.
Na przykład coraz większe zainteresowanie
wzbudzają kraje w Azji Środkowej (np. Kazachstan), czy Ameryce Południowej (np.
Argentyna, Chile). ROHLIG SUUS obecny
jest na tych rynkach od lat, zatem umożliwia klientom sprawną modyfikację łańcuchów dostaw.
Andrzej Kozłowski, Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics odpowiedzialny za rozwój
usług morskich, lotniczych i intermodalnych
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