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Fabryka odnawiania

Raport Widlak List 2014

ÔÔRed., Foto: Log4.pl

ÔÔRed.

Nowoczesna powierzchnia profesjonalnie wyposażone stanowiska serwisowe, warsztatowe
i diagnostyczne, o zdolnościach odnowienia
nawet 2 000 wózków widłowych rocznie, tak
prezentuje się „fabryka odnawiania” wózków używanych STILL w Mrowinie. W dniu 11
kwietnia br. uroczyście otwarto, ten szczególnego rodzaju obiekt, który jest Europejskim
Centrum Odnawiania Wózków Still w Mrowinie, o powierzchni 2 500 m2. Zrealizowana
inwestycja jest ważnym etapem rozwoju dla

działu wózków używanych, który dynamicznie
się rozwija, gdyż klienci poszukują używanego
sprzętu o sprawdzonej jakości, a taką oferuje
w standardzie STILL.
Pomysł, budowy Europejskiego Centrum
Odnawiania Wózków, był przedmiotem rozważań kierownictwa firmy, już kilkanaście lat
temu. – Witam w fabryce odnawiania, bo taką
nazwę dla tego centrum przyjmujemy, ponieważ to co tutaj robimy, to jest mała fabryka. –
tymi słowami powitał przybyłych gości Borys
Wochna, prezes Zarządu Still Polska Sp. z o.o.
– Kiedy dwanaście lat temu zostałem zaproszony do Hamburga, żeby uczestniczyć w projekcie wózków używanych, stwierdziłem, że to
jest projekt dla naszego oddziału, dla Polski.
Udało się ten projekt uruchomić w Polsce, na
początku przez kilka lat, odnawialiśmy wózki dla rynku polskiego, a od ubiegłego roku
robimy to dla rynku europejskiego. W naszej
„fabryce odnawiania” wszystkie procesy realizowane są z zachowaniem wysokich standardów jakościowych Still , będziemy doskonalić
te procesy, żeby klienci otrzymywali produkty
jak najwyższej jakości – dodał.

WIĘCEJ NA

Miniony rok był dla polskiej gospodarki czasem
zatrzymania się negatywnych tendencji i powrotu na ścieżkę wzrostu. Opinia ta znajduje
potwierdzenie w kolejnym, czwartym raporcie
o rynku wózków widłowych „Widlak List 2014”.
Rynek wózków widłowych to wciąż rozwijający się rynek, jeden z ważniejszych obszarów
logistycznej mapy aktywności gospodarczej
przedsiębiorstw, który jest motorem postępu
i innowacyjności w branży, a tym samym jej
stymulatorem do rozwoju. Raport jest opracowaniem, które wiele wnosi do wiedzy o rynku
wózków widłowych. Uważny obserwator znajdzie w nim odpowiedzi na wiele pytań.
Grupa projektowa NKL DIALOG w składzie:
Katarzyna Cyra, Jakub Knauer, Kinga Konstanty,
Estera Kowacka, Kamil Łaciak, Klaudia Malik, Monika Piecha, Konrad Turek, Ewelina Wiśniewska,
Katarzyna Wróbel, przygotowała raport o rynku
wózków widłowych w Polsce w 2013 roku. Raport jest bardzo obszerny i zawiera dane z wielu
obszarów pozostających w „gospodarczej symbiozie” z rynkiem wózków widłowych.
WIĘCEJ NA
REKLAMA

Spedimex Solidnym
Pracodawcą Dekady
ÔÔŹródło: Spedimex

Już po raz drugi Spółka Spedimex została
uhonorowana tytułem Solidnego Pracodawcy. Konkurs Solidny Pracodawca to jedno
z najbardziej prestiżowych wyróżnień związanych z obszarem zarządzania personelem.
Nagroda ma na celu wyłonienie przedsiębiorstw, które prowadzą najbardziej efektywną politykę kadrową. Konkurs Solidny Pracodawca organizowany jest przez wydawcę
ogólnopolskiego dodatku do Rzeczpospolitej
„Rzecz o Biznesie”. Ma na celu wyróżnienie
przedsiębiorstw i instytucji prowadzących
rzetelną politykę kadrową oraz promujących
nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Kapituła organizowanego już od jedenastu
lat przedsięwzięcia bierze pod uwagę wiele
czynników wpływających na warunki pracy.
Kryteria weryfikowane w konkursie to między
innymi: możliwości indywidualnego rozwoju
pracowników, bezpieczeństwo i warunki socjalne oraz działania prowadzone w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu.
WIĘCEJ NA
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TOYOTA ROZSZERZA
OFERTĘ PRODUKTÓW
ÔÔ Źródło: Toyota Material Handling Europe, Foto: Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe (TMHE) rozszerza zakres produktów w swojej ofercie i oferuje pełen zakres systemów regałowych włączając tradycyjne regały paletowe, regały o dużej
gęstości składowania towarów spaletyzowanych i niespaletyzowanych. Dzięki temu zwiększany jest zakres działań TMHE
dotyczących rozwiązań do transport wewnętrznego, w których
możemy zaproponować znaczący wzrost efektywności pracy.
„Chcemy dostarczać naszym klientom kompletne i w pełni zintegrowane rozwiązania do transportu wewnętrznego ,” wyjaśnia
Hans Larsson, Director Logistics Solutions i Development w Toyota Material Handling Europe „Regały są podstawowym elementem wyposażenia większości magazynów i stanową dla nas
naturalny krok, który dokonujemy, aby jeszcze bliżej współpracować z naszymi klientami i zapewnić, że cały sprzęt wykorzystywany procesach transportu wewnętrznego oferuje maksymalną
wydajność i bezpieczeństwo. Stanowi to naszą odpowiedź na
zmieniające się wymagania klientów dotyczące kompleksowych
rozwiązań intralogistycznych.” – dodaje.
Systemy regałowe stanowią niemalże połowę całego rynku
wyposażenia magazynowego w Europie, więc ten krok również
stanowi szansę dla TMHE do wzmocnienia swojej pozycji finansowej i rynkowej.
„Jakość jest kluczową kwestią dla Toyoty i ta filozofia jest naturalnie poszerzana na nasze systemy regałowe,” kontynuuje
Hans Larsson. „Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyborze
jako dostawcy, jednego z czołowych producentów systemów
regałowych na świecie, oraz w fakcie ze również rozszerzamy
naszą ofertę serwisową przy zachowaniu tych samych najwyższych standardów jakości jak w przypadku naszych wózków widłowych.” Ruch w kierunku systemów regałowych następuje po

wcześniejszych informacjach z Toyota Material Handling Europe
dotyczących oferty Logistics Solutions, obejmującej rozwiązania
uzupełniające takie jak systemy autopilot, system zarządzania
flotą Toyota I_Site i innowacyjny system ostrzegawczy SpotMe.
Nowa oferta ‘Toyota Material Handling Systemy Regałowe’
obejmuje standardowe regały paletowe, regały push-back, regały wjezdne (drive-in), regały przesuwne i regały grawitacyjne.
Automatyczny system składowania BT Radioshuttle stanowi część
tej oferty. W Systemy Regałowe włączone są regały do towarów
niespaletyzowanych: półkowe, wspornikowe i grawitacyjne do
kompletacji. Systemy Regałowe będą jednym z wielu produktów,
rozwiązań i technologii, które Toyota Material Handling będzie
prezentowała podczas targów CeMAT 2014 (19-23 Maja).
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Pierwszy kwartał akcji
„Wszystkie Paczki
są Szlachetne”
ÔÔŹródło: Siódemka

Od początku 2014 roku trwa program „Wszystkie Paczki są Szlachetne”, w ramach którego
Siódemka od każdej doręczonej paczki przekazuje jeden grosz na rzecz akcji „Szlachetna
Paczka”. Na stronie www.siodemka.com działa
licznik pokazujący aktualną ilość doręczonych
paczek. Na koniec marca było ich 7 000 000.
– Mam nadzieję, że program „Wszystkie paczki są szlachetne” realizowany przez Siódemkę
będzie wzorem i inspiracją dla innych firm –
mówi o akcji ks. Jacek Stryczek, założyciel Stowarzyszenia WIOSNA, odpowiedzialnego za
projekt społeczny „SZLACHETNA PACZKA”. – To
doskonały przykład na to, że przedsiębiorczość
i dobre serce nie muszą się wykluczać, lecz
przeciwnie – mogą iść w parze.

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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PACZKOMATY INPOST
W HONG KONGU

Paczkomaty InPost na
targach w Birmingham

Grupa Integer.pl – właściciel największej na świecie sieci automatycznych terminali umożliwiających samodzielne odbieranie i nadawanie przesyłek – rozpoczyna
współpracę z CX Courier – czołowym azjatyckim operatorem kurierskim. Umowa zakłada rozstawienie łącznie 300 Paczkomatów na terytorium Hong Kongu do końca
2016 roku. Pierwsze innowacyjne maszyny w tym regionie świata pojawią się już
we wrześniu 2014 roku, a około 150 z nich zostanie zainstalowanych do końca 2015
roku. Według szacunków współpraca z Grupą Integer.pl pozwoli CX Courier zwiększyć udział w rynku do 30% w ciągu 2 najbliższych lat. Każdego miesiąca w Hong
Kongu dostarczanych jest około 4,5 miliona przesyłek.
je innowacyjne urządzenia i jednocześnie
rozwijać będzie sieć terminali brandowaną
własną marką InPost współpracując z CX
Express jako partnerem logistycznym.
Obecnie trwają także finalne ustalenia
obu firm w zakresie lokalizacji terminali.
Wiadomo już, że pojawią się one m.in.:
w pobliżu największych w Hong Kongu
osiedli mieszkaniowych i apartamentowców, w supermarketach, centrach biznesowych, na stacjach tramwajowych i kolejowych, a także w okolicach: uniwersytetów
i dużych parkingów.

Topowe przedsiębiorstwa z branży handlu online
– e-detaliści, producenci rozwiązań logistycznych
i usług wspierających internetową sprzedaż – pod
koniec marca zaprezentowały się na Internet Retailing Expo w Birmingham w Wielkiej Brytanii.
W jednym z najważniejszych wydarzeń skierowanym do czołówki światowego sektora e-commerce nie mogło zabraknąć Grupy Integer.pl i podbijających brytyjski rynek Paczkomatów InPost.
Internet Retailing Expo w Birmingham (IRX,
http://www.internetretailingexpo.com/) to wydarzenie, które każdego roku gości najważniejszych
przedstawicieli branży handlowej oraz sektorów
wspomagających sprzedaż, takich jak: IT / telekomunikacja, marketing czy logistyka. Targi są dla
nich nie tylko znakomitą okazją do nawiązania
cennych kontaktów biznesowych, ale także do
znalezienia rewolucyjnych rozwiązań, pozwalających na rozwój własnych usług w obszarze podbijającego serca użytkowników na całym świecie
rynku e-commerce. Podczas tegorocznej edycji
IRX 2014 uczestnicy targów mieli okazję do zapoznania się z ponad 5 tysiącami najnowszych rozwiązań technologicznych, które będą decydować
o przyszłości e-handlu w najbliższym roku.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: InPost

ÔÔ Źródło: InPost

W ostatnich miesiącach Grupa Integer.pl
na szeroką skalę prezentowała swoje urządzenia w Azji. Już pierwszy pokaz Paczkomatów InPost dla 8 potencjalnych partnerów zakończył się sukcesem, skutkując
partnerskimi negocjacjami z lokalnymi
firmami kurierskimi. Efektem aktywności
największego dostawcy Paczkomatów jest
nowo podpisana umowa z CX Express, która rozpoczęła zapowiadaną przez Grupę
Integer.pl ekspansję w Chinach. Kooperacja polskiej firmy z partnerem w Hong
Kongu oparta jest na modelu mieszanym.
Grupa Integer.pl wynajmie CX Express – na
podstawie kontraktu na wyłączność – swoREKLAMA

02-241 Warszawa, Przedpole 1
tel. 22 868 09 72 (73)
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MATURZYSTKA Z GLIWIC WYGRAŁA
VI OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĘ LOGISTYCZNĄ
ÔÔ Źródło: WSL, Foto: WSL

Julia Senkała z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach wygrała szóstą edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 4 kwietnia podczas uroczystej gali, laureatka odebrała indeks Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, zaproszenie na
płatny staż w firmie Kuehne+Nagel oraz wiele cennych nagród rzeczowych.

Zwyciężczyni – Julia Senkała na drodze do zwycięstwa pokonała niemal 7000 uczniów z całej Polski. W trzech etapach
zmagań zdobyła największą liczbę, dlatego to na nią czekają
bezpłatne studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki. Tegoroczna maturzystka nie po raz pierwszy znalazła się w III etapie
olimpiady. Jej zeszłoroczne zmagania przyniosły 49. miejsce na
liście finalistów.

Obok Julii, na olimpijskim podium znaleźli się Paweł Węgrzyniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim
i Marek Sikora z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie. Finaliści mieli do
rozwiązania trzy zadania problemowe, dotyczące funkcji transportu w logistyce. Wcielając się w rolę właścicieli firm przewozowych podejmowali istotne ekonomiczne decyzje i kalkulowali
koszty inwestycji. Finałowe wyniki trójki laureatów były bardzo
wyrównane, a o miejscu na podium decydowały minimalne różnice punktów.
Zdobyte przez uczniów punkty zadecydowały także o tym,
że zaszczytny tytuł i wyróżnienie dla Najlepszej Szkoły VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej trafił do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, który w finale
reprezentowało aż troje uczniów.
„Finaliści olimpiady – 51 uczniów z całej Polski, to niewątpliwie ludzie sukcesu” – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik
prasowy WSL. „Ich ambicja i wytrwałość zaowocują w przyszłości niebanalnymi osiągnięciami naukowymi lub zawodowymi.
Cieszymy się, że Wyższa Szkoła Logistyki miała swój udział
w odkrywaniu ich pasji”.

ENVELO Z TYTUŁEM RYNKOWY
LIDER INNOWACJI 2014
ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Envelo, platforma Poczty Polskiej oferująca usługi pocztowe przez internet, została uhonorowana tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2014. Wyróżnienie przyznawane jest innowacyjnym firmom przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego
dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Twórcą i operatorem platformy Envelo jest
Poczta Polska Usługi Cyfrowe, należąca do Grupy Kapitałowej Poczta Polska.
Platforma Envelo wykorzystująca nowoczesne technologie do świadczenia usług
pocztowych przez internet, została wyróżniona tytułem Rynkowy Lider Innowacji
2014. Kapituła Programu w każdej edycji
wyłania laureatów, którzy spełniają kryteria nowoczesności i innowacyjności.
Wyróżnieni to firmy, które na co dzień korzystają z nowych technologii i skutecznie
adaptują je do potrzeb i możliwości polskiego rynku.
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDE
WSZYSTKIM
– Przyznanie Envelo tytułu Rynkowego Lidera Innowacji 2014 to dowód, że opłaca
się inwestować w nowoczesne rozwiązania i technologie. Envelo konsekwentnie
realizuje strategię rozwoju e-usług pocztowych. Naszym celem, do którego wy-

trwale dążymy od samego początku, jest
stworzenie miejsca skupiającego wszystkie e-usługi oferowane przez Pocztę Polską – podkreśla Grzegorz Świdwiński, prezes zarządu spółki Poczta Polska Usługi
Cyfrowe.

WIĘCEJ NA

VB Leasing z Laurem Konsumenta
ÔÔŹródło: VB Leasing

VB Leasing Polska SA został wyróżniony srebrnym Laurem Konsumenta 2014 w kategorii
„Usługi leasingowe” w X edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności produktów/marek/
usług na krajowym rynku. Dodatkowa nagroda
Grand Prix 2014 to efekt docenienia spółki przez
klientów już po raz trzeci.
– Jesteśmy zaszczyceni przyznanymi wyróżnieniami, zwłaszcza że są one wyrazem opinii
samych klientów. Naszą misją jest poznawanie
potrzeb przedsiębiorców i dopasowanie do
nich oferty finansowania, wspierającego rozwój ich biznesu. Cieszymy się, że od 2000 roku
zaufało nam już 70 tysięcy klientów – mówi
Krzysztof Famulski, członek zarządu VB Leasing.
To, że VB Leasing jest doceniany i polecany, potwierdzają Raporty Związku Polskiego Leasingu.
W 2013 roku firma sfinansowała najwięcej w kraju ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep
(o wartości ponad 640 mln zł), a niemal co trzeci
przedsiębiorca decydujący się na pożyczkę transportową wybierał VB Leasing. Firma jest również
liderem we wdrażaniu produktów dla osób fizycznych – jako jedna z pierwszych na rynku oferowała leasing konsumencki, a w tym roku poszerzyła
ofertę o pożyczkę samochodową.

WIĘCEJ NA
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KRAKÓW ZAOSZCZĘDZI
DZIĘKI SPEEDMAIL

Zwycięzcy Ligi Młodych
Logistyków 2014
ÔÔŹródło: NKL Dialog

28 marca br. odbył się Finał trzeciej edycji Ligi
Młodych Logistyków – ogólnopolskiego konkursu wiedzy o logistyce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami wydarzenia
są studenci z Naukowe Koło Logistyki DIALOG
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
W Finale wzięło udział 10 najlepszych spośród
44 zespołów, które przystąpiły do Eliminacji.
W I etapie wszyscy uczestnicy rozwiązali test
wiedzy o logistyce, w wyniku którego wyłoniono cztery najlepsze zespoły. W II etapie uczniowie opracowali i zaprezentowali rozwiązania
studium przypadku pt.: „Wypadek jednej fabryki może zagrozić całej branży motoryzacyjnej”.
Najlepiej ocenione zostało opracowanie zespołu w składzie: Taisa Ersteniuk, Denis Leja,
Paweł Patoła z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Opolu. Wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: Agnieszka Chmielewska, Jakub Faryś, Dżesika Trzeciak z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.
Wśród nagród dla zwycięzców znalazły się bony
pieniężne, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyjazd studyjny do firmy z branży motoryzacyjnej.
Komitet Organizacyjny LML serdecznie gratuluje zwycięzcom, finalistom oraz wszystkim
uczestnikom tegorocznej edycji konkursu.
Dziękujemy także partnerom za udzielone
wsparcie oraz władzom i kadrze naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Zapraszamy za rok!
Relacja z konkursu oraz relacja fotograficzna dostępne są na stronach NKL Dialog:
nkl.ue.katowice.pl, facebook.com/NKLDialog.

JLL przedstawia nowy
portal branżowy
ÔÔŹródło: JLL, Foto: JLL

Codziennie aktualizowana wyszukiwarka
i baza inwestycji magazynowych, hal produkcyjnych i terenów inwestycyjnych, kompendium wiedzy o projektach BTS, porady ekspertów, raporty rynkowe i aktualności z branży
– to tylko przykłady narzędzi, oferowanych
przez magazyny.pl
Międzynarodowa firma doradcza JLL prezentuje nową odsłonę platformy magazyny.pl –
portalu o szeroko pojętej branży magazynowej,
stanowiącego zarówno wyszukiwarkę nieruchomości, kompendium wiedzy na temat rynku,
jak i narzędzie umożliwiające firmom produkcyjnym czy logistycznym podjęcie pierwszych
kroków w kierunku realizacji nowych inwestycji
magazynowo – przemysłowych.
To nie pierwsze nowatorskie rozwiązanie
z zakresu analizy rynku magazynowego wdrożone przez JLL. Firma jako pierwsza na rynku
wprowadziła koncepcję wyszukiwarki nieruchomości – dziś popularnego w branży narzę-

ÔÔ Źródło: Speadmail

Przez 10 miesięcy 2014 roku prywatny operator pocztowy Speedmail będzie
świadczyć usługi pocztowe dla Urzędu Miasta Krakowa. Krakowski magistrat
zapłaci za realizację usługi o 111 tys. zł mniej niż przeznaczył na tą pozycję
w budżecie.
Prywatny ogólnopolski operator pocztowy Speedmail wygrał przetarg na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu
Miasta Krakowa. W okresie od lutego do
października 2014 roku firma dostarczy
250 tys. przesyłek pocztowych zwykłych.
Firma Speedmail zaoferowała realizację
usługi za kwotę 249 tys. zł. Urząd Miasta
Kraków przeznaczył na realizację tego zamówienia kwotę 360 tys. zł.
– Urząd Miasta Krakowa jest kolejnym
organem administracji publicznej, dla
którego będziemy realizować obsługę
korespondencji. Obsługujemy już m.in.
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

– mówi Janusz Konopka, Prezes Zarządu
Speedmail sp. z o.o.
Jednocześnie Prezes Konopka podkreśla,
że chociaż w przetargach publicznych najważniejszym kryterium wyboru jest cena
i każdy wykonawca musi się z nią zmierzyć,
to jakość usług oferowanych przez spółkę
pozostaje na najwyższym poziomie. – Każda przesyłka, bez względu na jej kategorię,
jest monitorowana za pomocą usługi track
and trace. Dzięki temu wiemy na jakim etapie doręczenia znajduje się każdy list i kiedy
został doręczony do adresata, co umożliwia
pełne raportowanie realizacji usługi – wyjaśnia Prezes Janusz Konopka.

dzia, ułatwiającego sprawne wyszukanie ofert
w całej Polsce.
Portal www.magazyny.pl działa w formule
one-stop-shop (wszystkich informacji w jednym miejscu), umożliwiając firmom wyszukanie i porównanie ofert zarówno gruntów inwestycyjnych, nieruchomości magazynowych
czy hal produkcyjnych (wraz z wyjaśnieniem
specyfiki ich działania i możliwości, jakie dają)
oraz sprawdzenie ich dostępności czy kosztów
najmu. Informacje są na bieżąco aktualizowane, a użytkownicy strony mogą otrzymywać

automatyczne powiadomienia o zmianach
w wybranych przez nich budynkach (możliwość stworzenia indywidualnego portfolio).
Dostępne na portalu poradniki inwestycyjne
zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, dotyczące m.in. rynku pracy, zagadnień prawnych związanych z uruchomieniem
działalności, w tym prawa budowlanego, podatkowego czy kwestii związanych z działaniem specjalnych stref ekonomicznych.
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ORBICO PRZEJMUJE UDZIAŁY NAVO

Błyskawiczna logistyka
dla ratowania życia

Orbico, największa firma dystrybucyjna na Bałkanach i jedna z największych
w Europie, stanie się większościowym udziałowcem NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. Zgodnie z porozumieniem wiążącym właścicieli obu firm
(osoby prywatne) Orbico obejmie 70 proc. udziałów w spółkach powiązanych
z NAVO.

ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

ÔÔ Źródło: Navo

27 marca 2014 roku firma Orbico złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) o zgodę
na przejęcie większościowego pakietu
udziałów w grupie spółek NAVO obejmujących: NAVO PGD Sp. z o.o., Futuria
Nostra Sp. z o.o., Laboo Sp. z o.o., Integra Nova Sp. z o.o.
NAVO koncentrowało się do tej pory
na rynku polskim, Orbico obejmuje zasięgiem 17 krajów Europy Środkowej
i Zachodniej. Obie firmy zajmują się
szeroką dystrybucją markowych produktów konsumpcyjnych: kosmetyków,
chemii gospodarczej, sprzętu AGD, farmaceutyków. Na niektórych rynkach
Orbico dystrybuuje ponadto marki
branży spożywczej, zabawki, tekstylia
i papierosy. Do tej pory w Polsce Orbico zajmowała się jedynie dystrybucją
marki Wella Professional. Przychody
Orbico w 2013 r. sięgnęły 863 mln euro.

Firma zatrudnia łącznie 3 tys. osób.
Spółki grupy NAVO zamknęły ubiegły
rok przychodami w wys. 215 mln euro
przy zatrudnieniu na poziomie 600 pracowników.
Transakcja przejęcia większościowego pakietu udziałów w NAVO przez
Orbico zwieńczy proces poszukiwania
inwestora branżowego dla polskiej firmy. Polscy właściciele spółek z grupy
NAVO utrzymają mniejszościowe pakiety udziałów. Z grona obecnych właścicieli firmy, Pan Marek Sobieski i Pan Józef Jadach przejdą do Rady Nadzorczej
połączonego podmiotu, a Pan Roman
Gajczewski pozostanie na swoim dotychczasowym stanowisku Wiceprezesa
Zarządu firmy. Spółki nie ujawniły wartości transakcji.

Dachser Air & Sea Logistics już nie raz udowodnił, że świetnie
radzi sobie z ekstremalnymi wyzwaniami. Austriacka spółka
otrzymała zadanie zorganizowania transportu,
w absolutnie najkrótszym czasie, dwóch pojemników z farmaceutykami z Wiednia do Omanu
dla pacjenta z chorobą zagrażającą życiu. Ponieważ termin doręczenia był bardzo napięty,
kluczową rolę odegrała tu sprawność operatora
logistycznego.
Zamówienie klienta dotarło około godz.
14.00. Przesyłkę odebrano o godz.15 i bezpośrednio dostarczono ją na międzynarodowe lotnisko w Wiedniu – Schwechat.
Samolot wystartował punktualnie o 17.00. Po
postoju w Dubaju, wylądował zgodnie z planem
następnego dnia rano w Maskat, stolicy Omanu,
gdzie celnicy już czekali, aby odprawić przesyłkę do importu. Leki ratujące życie mogły zostać
podane pacjentowi już w południe, w niespełna
20 godzin od otrzymania przez Dachser zlecenia oraz po przebyciu 4600 kilometrów.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020
ÔÔ Red., Foto: Log4.pl

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014 to największa i najbardziej prestiżowa impreza targowa poświęcona bezpieczeństwu na naszym rynku, na niej wystawiają się producenci sprzętu i wyposażenia,
a specjaliści od BHP, mogą zapoznać się najnowsza ofertą rynku. Targi SAWO to również miejsce gdzie instytucje związane
z bezpieczeństwem, prezentują swój dorobek w tej dziedzinie, a także dzielą się wiedzą w tym zakresie na konferencjach
i panelach pokazowych.
W takim otoczeniu w dniu 9 kwietnia br. odbyła się „I Konferencja Panelowa WSOZZ 2013-2020, Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie” przy czynnym wsparciu
Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego,
Inspekcji Transportu Drogowego, Okręgowego Urzędu Górniczego oraz innych organów nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pracy, skupionych w Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
wzięło w niej udział blisko 450 uczestników, na co dzień zajmujących się bezpieczeństwem pracy. Wśród zaproszonych gości
byli min. Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy,
Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli,
Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji
Głównego Inspektoratu Pracy, Piotr Stanik, prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Rusztowań oraz przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów nadzoru i kontroli
nad warunkami pracy.
WIĘCEJ NA
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PROLOGIS PRZEMYSŁOWYM
DEWELOPEREM ROKU 2014

Nowa strategia DHL
Express (Poland)
ÔÔŹródło: DHL

DHL Express (Poland), lider na rynku krajowych
i międzynarodowych przesyłek kurierskich,
prowadzi w kwietniu aktywną promocję dla
przesyłek ekspresowych nadawanych do USA
i z USA do Polski. Propozycja skierowana jest
do klientów instytucjonalnych oraz firm, korzystających z szybkich i niezawodnych usług
kurierskich realizowanych w kierunku USA.
Kwietniowa promocja DHL Express jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania krajowej
gospodarki na usługi logistyczne realizowane
w tym kierunku, co wyraża odnotowany wzrost
eksportu polskiego do USA w 2013 r. (polski
eksport wzrósł o 18% w miesiącach I-XI’2013
w porównaniu do analogicznego okresu 2012
r.). To również kontynuacja zapowiedzianej
w ubiegłym roku strategii wzmacniania pozycji
DP DHL w USA i rozszerzenia transatlantyckiej
strefy wolnego handlu.
DHL to jedna z wiodących firm kurierskich
w Stanach Zjednoczonych, a rynek USA jest
jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy DP DHL. Dzisiaj DHL na rynku amerykańskim dysponuje wyjątkową infrastrukturą operacyjną: posiada 5 własnych agencji
celnych oraz 4 międzynarodowe sortownie
– w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles i Cincinnati. Wszystkie lokalizacje DHL w USA mają
certyfikat bezpieczeństwa TAPA (Transported
Asset Protection Association). Zatrudnia 5 600
pracowników obsługujących ponad 17 000 aktywnych klientów każdego miesiąca, zawiaduje flotą składającą się z 35 samolotów i 2 500
samochodów, posiada ponad 4 000 punktów
obsługi klienta. Co miesiąc agencje celne odprawiają 530 000 przesyłek.

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, otrzymał tytuł Przemysłowego Dewelopera Roku 2014 – Industrial Developer of the Year 2014 – w konkursie Central & Eastern European
Real Estate Quality Awards (CEEQA), organizowanym przez CEE Insight Forum .
Nagrody wręczono podczas uroczystej Gali CEEQA, która odbyła się 8 kwietnia
2014 roku w Warszawie.
Przyznawane co roku nagrody CEEQA są
wyróżnieniem za osiągnięcia biznesowe
w branży nieruchomości komercyjnych
w 18 krajach oraz prezentują dokonania branży na arenie międzynarodowej.
Wszystkie aspekty oceny są nadzorowane
przez firmę konsultingową Deloitte.
W tegorocznej edycji nominację do
nagrody Industrial Developer of the Year

otrzymało łącznie ośmiu znaczących deweloperów powierzchni przemysłowej
z Europy Środkowo-Wschodniej. Nagrodę
w imieniu Prologis odebrał Ben Bannatyne, managing director Prologis w Europie
Środkowo-Wschodniej.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

PRESTIŻOWE NAGRODY DLA JLL
ÔÔ Źródło: JLL

Podczas 11 edycji prestiżowej CEE Real Estate Quality Awards 2014, organizowanej przez CEE Insight Forum we współpracy z Financial Times, JLL został wyróżniony – po raz czwarty z rzędu – w kategorii Najlepszy Doradca ds. Inwestycji w Nieruchomości Komercyjne. Firma otrzymała również nagrodę w kategorii Najlepszy Doradca ds. Wynajmu Powierzchni Biurowych (drugi rok z rzędu).
Troy Javaher, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL, komentuje: „Otrzymanie czwarty
rok z rzędu nagrody z obszaru doradztwa
inwestycyjnego potwierdza bardzo mocną
pozycję JLL na rynku, unikalną ekspertyzę
oraz nieustająco bardzo wysoki poziom
usług, jak również wyników biznesowych
firmy w regionie. Jesteśmy dumni z tego

osiągnięcia, a szczególne podziękowania
przekazujemy naszym klientom za zaufanie, jakie nam okazują”.
W 2013 r. zespół ekspertów JLL świadczył
usługi strategicznego doradztwa w transakcjach o łącznej wartości ok. 2,2 mld euro
w Europie Środkowo – Wschodniej. Taki wynik daje firmie ok. 51% udział w wolumenie
wszystkich umów kupna/sprzedaży zawar-

tych z udziałem agencji doradczej w regionie. Przykładowe transakcje zrealizowane
z udziałem JLL to m.in. sprzedaż centrum
handlowego Silesia City Center (ok. 400 mln
euro, Katowice, Polska), kompleksu biurowego The Park (ok. 300 mln euro, Praga, Czechy)
czy centrum handlowego Galeria Dominikańska (151,7 mln euro, Wrocław, Polska).
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ROZBUDOWA SIEDZIBY PROMAG S.A. WANDALEX S.A.
W drugim kwartale bieżącego roku w siedzibie firmy PROMAG S.A. przy ul. Romana W NOWYM BIURZE
ÔÔ Źródło: PROMAG S.A., Foto: PROMAG S.A.

Maya w Poznaniu rozpocznie się budowa obiektu przeznaczonego dla dydaktycznego
obszaru działalności spółki. Przedsięwzięcie obejmie modernizację starej części biurowca w celu ujednolicenia bryły architektonicznej całej siedziby. Nowopowstały obiekt,
poza lokalizacją dla największej w Polsce, stałej ekspozycji urządzeń techniki magazynowej, będzie miejscem spotkań i wykładów dla studentów, ludzi biznesu oraz środowisk logistycznych, miejscem doradztwa i przygotowania projektów dla przyszłych
inwestorów w obszarze logistyki. W przebudowywanej części znajdą się: sala ekspozycyjna, sale szkoleniowe i zaplecze gastronomiczne przeznaczone do prowadzenia szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych powiązanych z tematyką logistyczną.
Marzeniem firmy jest stworzenie centrum
edukacji logistycznej, którego sercem będzie
nowoczesna ekspozycja systemów składowania, transportu wewnętrznego oraz innych urządzeń spotykanych w magazynach.
W ramach powyższego projektu firma PROMAG S.A. ogłosiła konkurs na
nazwę dla nowego obiektu. Pomysły

należy zgłaszać do 16 maja na stronie
http://www.promag.pl/konkursnazwa.
Jury konkursowe do końca maja oceni
nadesłane propozycje pod kątem nowoczesności, zwięzłości i zgodności z charakterem przedsięwzięcia. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w postaci tabletu
marki Samsung.

ÔÔ Źródło: JLL

Grupa Kapitałowa Wandalex S.A., oferująca urządzenia i rozwiązania dla systemów
transportu, kompletacji i składowania towarów, wynajęła 470 mkw. nowoczesnej
powierzchni biurowej w budynku C w ramach kompleksu Marynarska Business Park
w Warszawie. Spółka wprowadziła się do
nowej siedziby z początkiem marca br.
W transakcji najmu doradzali przedstawiciele firmy JLL – wyłącznego agenta ds. wynajmu powierzchni biurowej w projekcie.
Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu, Wandalex SA., komentuje:„Poszukując powierzchni
biurowej pod nową siedzibę firmy Wandalex zwracaliśmy uwagę zarówno na stopień
skomunikowania potencjalnej siedziby, jak
również na czas realizacji projektu aranżacji
powierzchni, efektywne ustawienie i możliwość objęcia biur tymczasowych”.
Izabela Kapil, Asset Manager Associate,
Portfolio Management – Europe, Heitman,
dodaje: „Cieszymy się, że Marynarska Business Park spełniła oczekiwania Wandalex
SA nie tylko pod względem lokalizacji
i infrastruktury, ale również elastyczności
powierzchni i sprawnego szybkiego sfinalizowania warunków najmu”.
WIĘCEJ NA

ZAKUPY SPOŻYWCZE W SIECI
ÔÔ Źródło: Gemius

To niemal dwa razy więcej niż przed rokiem i trzy razy więcej niż dwa lata temu. Średnio miesięcznie polscy internauci płacą za
zakupy spożywcze w sieci 70 zł – wynika z raportu przygotowanego przez firmę Gemius dla e-Commerce Polska.
Jak wynika z najnowszych badań polskiego rynku e-commerce, zakupy spożywcze w sieci robi 24 proc. internautów. Więcej
kobiet (26 proc.) niż mężczyzn (23 proc.). Najczęściej są to internauci z wykształceniem wyższym (29 proc.), którzy postrzegają swoją sytuację materialną jako co najmniej
średnią (49 proc.).
– Jeszcze dwa lata temu doświadczenie z zakupami spożywczymi w sieci deklarowało 8 proc.
internautów, a rok temu 13 proc. W tym roku co
czwarty internauta przyznał, że kupując żywność
korzysta z e-sklepów, a co trzeci zamierza to zrobić w przyszłości – mówi Mateusz Gordon, ekspert
od e-commerce firmy Gemius. – To z jednej strony
szansa dla polskich e-przedsiębiorców, sprzedających
żywność przez internet, ale też nie lada wyzwanie. Przewagę konkurencyjną mają szansę zyskać ci, którzy będą bacznie
śledzić ruchy konkurencji, porównywać się do niej, ale też dostosowywać strony www do potrzeb e-klientów – uważa Gordon.
Trzy najczęściej wymieniane spontanicznie przez badanych

marki sklepów spożywczych to alma24.pl (17 proc.), etesco.pl (16
proc.) i e-piotripawel.pl (1 proc.). Wiedzę o produktach spożywczych dostępnych w sieci badani czerpią od rodziny, znajomych
i przyjaciół (85 proc. internautów), z wyszukiwarki Google
(83 proc.) oraz stron sklepów internetowych (78 proc).
– Niezwykle ważnym czynnikiem mogącym zarówno zachęcić, jak i zniechęcić internautów do
robienia zakupów spożywczych online są opinie
już doświadczonych w tym procesie użytkowników – komentuje Patrycja Sass-Staniszewska
z Izby Gospodarki Elektronicznej. – Dlatego ci
e-przedsiębiorcy, którzy chcą odnieść sukces,
powinni przyłożyć dużą wagę do jakości obsługi
e-klientów. Internauci chcą mieć jasną informację,
kiedy nastąpi dostawa, czy sklep zapewnia im najlepsze
i najświeższe produkty, co mają zrobić, gdy jakiegoś produktu
zabraknie – podaje przykłady Staniszewska.
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Nowa strona internetowej
„Biedronki”

Divante rozwija sklep internetowy DUKA
ÔÔŹródło: Divante

ÔÔŹródło: Jeronimo Martins Polska

Właśnie ruszyła nowa wersja oficjalnej strony
internetowej sieci sklepów Biedronka. Oprócz
zmienionego wyglądu, serwis www.biedronka.pl zyskał dodatkowe
funkcjonalności, m.in. takie jak: podpowiedź lokalizacji najbliższego
sklepu oraz możliwość tworzenia list zakupów.
Strona została także dostosowana do urządzeń mobilnych oraz programów używanych przez osoby niewidome i niedowidzące.
Głównym założeniem, które stało za projektem nowego serwisu, było
jak najlepsze dopasowanie strony internetowej www.biedronka.pl do
potrzeb klientów – zarówno pod kątem ich indywidualnych preferencji
zakupowych, jak i urządzenia, z którego korzystają.
Nowa strona pozwala w zakładce „Oferta dla Ciebie” definiować kategorie produktów, które szczególnie interesują klienta oraz umożliwia
tworzenie list zakupowych. Wysyłane dotąd drogą mailową do wszystkich odbiorców newslettery, zostały zastąpione spersonalizowaną wiadomością dostosowaną do zainteresowań użytkownika. Dzięki funkcji
określenia lokalizacji, w której znajduje się użytkownik, strona podpowiada, gdzie znajduje się najbliższy sklep Biedronka. Strona sieci sklepów Biedronka zyskała także nową strukturę – wyodrębnione zostały
dodatkowe sekcje, takie jak: „Nasze marki” czy „Nowe produkty”, które
pozwoliły na jeszcze lepsze zaprezentowanie oferty. Wyeksponowane
zostały również sekcje tematyczne – np. dział z przepisami czy dział
z poradami dla miłośników zwierząt. Na stronie prezentowane są również filmy produktowe oraz spoty reklamowe z aktualnych kampanii.

Divante z Grupy OEX, oferujące kompleksowe rozwiązania z obszaru e-business przejmuje opiekę nad sklepem internetowym DUKA.
Spółka zajmie się rozwojem oprogramowania, hostingiem oraz e-mail
marketingiem.
DUKA dostarcza produkty i akcesoria służące do wykorzystania
w kuchni. W Polsce posiada obecnie sieć 31 sklepów zlokalizowanych w największych centrach handlowych oraz sklep internetowy:
http://dukapolska.com
DUKA, chcąc efektywniej wykorzystywać internetowy kanał sprzedaży
powierzyła opiekę nad nim spółce Divante. Pierwszym krokiem przy przejęciu rozwoju e-sklepu była analiza jego funkcji oraz potrzeb klientów. Na
podstawie zgromadzonej wiedzy zostało wyodrębnionych ponad 20 modyfikacji, których wdrożenie znacznie ułatwi korzystanie z serwisu.
„Rozwój zagadnień związanych z użytecznością rozpocznie się w momencie zlikwidowania wykrytych w oprogramowaniu elementów wymagających poprawek” – mówi Maciej Rudnicki, head of maintenance
w Divante.
W ramach nawiązanej współpracy firma DUKA zdecydowała się migrację swojego sklepu internetowego na rozwiązanie hostingowe dostarczane przez Divante – silnie zoptymalizowane na potrzeby platformy Magento.
„Aktualizowane na bieżąco oprogramowanie serwerów zapewni
klientowi wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – bardzo istotne w branży e-commerce. Proces migracji został
zaplanowany w taki sposób, aby jego przebieg był jak najmniej zauważalny dla użytkowników końcowych” – mówi Paweł Szreder, head of hosting w Divante.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
REKLAMA
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CHEP Z TYTUŁEM „PRZEDSIĘBIORCY
EFEKTYWNEGO SUROWCOWO”
ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

Firma CHEP Polska zajęła I miejsce i zdobyła tytuł „Przedsiębiorcy Efektywnego Surowcowo 2013” w kategorii EKO-HIT. Konkurs został zorganizowany po raz drugi,
przez Eko Cykl Organizację Odzysku Opakowań. Wzięło w nim udział 61 firm. Kapituła nagradza przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wyróżniają się szczególną
dbałością o środowisko i surowce naturalne.
– Firma CHEP wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Ustalając pierwszy polski
standard ekologiczny dla detalicznych punktów sprzedaży i branży e-commerce, firma stała się wzorem do naśladowania dla konkurentów i producentów z innych branż
– powiedziała dr Katarzyna Michniewska, prezes zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań SA, uzasadniając werdykt członków Kapituły Konkursu, w skład której
wchodzą autorytety świata nauki i biznesu związane z ekologią.
Dodała, że pooling palet, od dawna obecny w Polsce pod nazwą wynajmu palet nabiera innego kształtu dzięki firmie CHEP, gdyż propaguje odzysk, gwarantuje recycling,
minimalizuje koszty związane z transportem opakowań i przyczynia się do redukcji
emisji dwutlenku węgla.

WIĘCEJ NA

WIZYTA W HUBIE
DHL W LIPSKU
ÔÔ Źródło: DHL

W dniach 7 i 8 kwietnia br. na zaproszenie DHL Express, grupa
klientów firmy oraz studentów poznańskiej uczelni odwiedziła
globalne centrum przeładunkowe DHL w Lipsku. Koordynatorem wyjazdu do lipskiego centrum logistycznego była firma
DHL Express (Poland). W wycieczce uczestniczyło 10 przedstawicieli firm współpracujących z DHL Express w Polsce oraz 32
studentów i pracowników Wyższej Szkoły Logistyki z Poznania.
Wizyta w Lipsku była niebywałą okazją dla grupy z Polski do
przyjrzenia się codziennej pracy niemieckiego oddziału DHL
i ciągłym procesom logistycznym, zachodzącym w tym jednym
z najnowocześniejszych centrów przeładunkowych w Europie.
Całkowita powierzchnia zajmowana przez hub to blisko 200 ha.
Centrum logistyczne w Lipsku to drugi pod względem wielkości hub lotniczy w Niemczech, w którym odbywa się sortowanie
przesyłek odprawianych do i z Europy. To tutaj każdego dnia obsługiwanych jest 60 samolotów o łącznej objętości przeładunku
około 1900 ton w ciągu dnia roboczego. Hub w Lipsku wyposażony jest w jeden z największych w Europie systemów sortowania; długość głównej maszyny sortującej wynosi ok. 6 500 m,
a długość sortownicy dokumentów ok. 2 500 m. Dzięki w pełni
zautomatyzowanej technologii, wydajność sortowni wynosi 60
000 paczek i 36 000 dokumentów na godzinę. Centrum w Lipsku
posiada własną elektrociepłownię pokrywającą znaczną część
zapotrzebowania na elektryczność, energię cieplną i chłodzenie.
Zainstalowano w nim wiele rozwiązań ekologicznych, jak ogniwa słoneczne na dachu warsztatów hangaru służące wytwarzaniu energii elektrycznej, czy też zbiorniki na wodę deszczową
wykorzystywaną m.in. do zasilania w wodę ruchową. Obecnie
centrum przeładunkowe w Lipsku zatrudnia 3500 pracowników.

Jeronimo Martins Polska drugi na „Liście 500”
ÔÔŹródło:Jeronimo Martins Polska, Foto: Jeronimo Martins Polska

Firma Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka,
zajęła drugie miejsce w prestiżowym rankingu przygotowanym przez
redakcję dziennika „Rzeczpospolita” – Lista 500 Największych Polskich
Przedsiębiorstw. Spółka awansowała o dwie pozycje w porównaniu
z ubiegłorocznym zestawieniem, tym samym potwierdzając to, że polscy klienci doceniają codzienną ofertę Biedronki, oraz umacniając swoją
pozycję lidera w branży spożywczej.
Na liście 500 największych firm w Polsce, Jeronimo Martins, właściciel
sklepów Biedronka oraz hebe w Polsce, zajęła drugie miejsce, awansując w rankingu o dwie pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim. To,
że jeszcze w roku 2007 firma była notowana na 22 miejscu, potwierdza
dynamiczny i zrównoważony rozwój Grupy Jeronimo Martins w Polsce,
w tym marki Biedronki, a ostatnio także sieci sklepów hebe. Głównym
kryterium, branym pod uwagę w przygotowywanym rankingu, były
osiągnięte przychody firm w 2013 roku. W ubiegłym roku sprzedaż
netto sieci Biedronka wzrosła w złotych o 15% w porównaniu z rokiem
2012 i wyniosła ok. 32 mld zł.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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PANATTONI ZBUDOWAŁ FABRYKĘ
POJAZDÓW TERENOWYCH
ÔÔ Źródło: Panattoni Europe, Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce ukończył budowę pierwszej w Europie fabryki
Polaris Industries – amerykańskiego producenta m.in. quadów. Obiekt o powierzchni 33 000 m² powstał w Opolu,
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Seryjna produkcja pojazdów ruszy już na przełomie sierpnia i września br. W transakcji firmę Polaris Industries reprezentowała międzynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield.
Panattoni Europe zakończyło realizację kolejnego obiektu produkcyjnego .
Tym razem jest to pierwsza europejska
fabryka pojazdów terenowych firmy Polaris Industries – amerykańskiego producenta skuterów śnieżnych, quadów,
motocykli i pojazdów elektrycznych

typu NEV. Obiekt powstał w Opolu, na
terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Invest-Park i liczy 33 000 m² . Hala
produkcyjna zajęła aż 25 600 m² , magazyn 3 400 m² , natomiast strefa socjalno-biurowa 3 981 m² . Prace budowlane obiektu rozpoczęły się na początku

ABC DATA PRZEDŁUŻA
UMOWĘ NAJMU
ÔÔ Źródło: JLL

ABC Data S.A. – lider rynku dystrybucji sprzętu IT i oprogramowania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – przedłużył
umowę najmu 11 500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Distribution Park Sosnowiec. W procesie renegocjacji
z firmą Hines, ABC Data reprezentowali konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL.
„Nasza kilkuletnia współpraca z firmą JLL oparta jest na wzajemnym zaufaniu. Doceniamy wiedzę i doświadczenie konsultantów, które przekładają się na korzystne warunki naszych
transakcji” – mówi Piotr Sędziak, ABC Data Operations Director.
„Distribution Park Sosnowiec charakteryzuje doskonała lokalizacja, która umożliwia nam przeprowadzenie sprawnych i skutecznych działań logistycznych mających na celu zapewnić ciągłość dostaw produktów do klientów na terenie Czech, Słowacji,
Węgier i Rumunii. Nie bez znaczenia jest też infrastruktura parku
oraz dobre relacje z właścicielem obiektu.”
„Przedłużenie umowy najmu z firmą ABC Data to nasz kolejny sukces na rynku powierzchni magazynowych. ABC Data to
bardzo solidny, ale jednocześnie wymagający partner biznesowy, tym bardziej cieszymy się z zawartej umowy.” – mówi Kamil
Kwiatkowski, Leasing Manager Hines Polska.

sierpnia 2013 r., a już na przełomie lipca
i sierpnia uruchomiona zostanie testowa produkcja pojazdów, seryjna zaś na
przełomie sierpnia i września br.
WIĘCEJ NA

GALPOSTER CZŁONKIEM
POLSKO BRYTYJSKIEJ
IZBY HANDLOWEJ
ÔÔ Źródło: Galposter

Galposter – spółka z Grupy OEX, oferująca usługi z zakresu
identyfikacji wizualnej i rebrandingu – dołączyła do grona członków British Polish Chamber of Commerce (BPCoC).
Organizacja działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej
współpracy gospodarczej, pomagając nawiązywać kontakty biznesowe.
Galposter jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. W tym
czasie spółka stała się jednym z największych dostawców usług
z obszaru rebrandingu oraz zmiany identyfikacji wizualnej. Galposter realizował projekty m.in. dla największych banków, instytucji ubezpieczeniowych, sieci stacji benzynowych, supermarketów i deweloperów, także na rynkach zagranicznych.
W związku z planami dalszego rozwoju spółka zdecydowała
o dołączeniu do Polsko Brytyjskiej Izby Handlowej, dzięki czemu
będzie miała szansę pozyskać nowych partnerów biznesowych
z rynku brytyjskiego. British Polish Chamber of Commerce prowadzi m.in. działania promocyjno-marketingowe oraz organizuje prestiżowe wydarzenia, sprzyjające zacieśnianiu więzi gospodarczych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

WIĘCEJ NA
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ZWYCIĘZCA RANKINGU
ODPOWIEDZIALNYCH FIRM 2014
ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

24 kwietna 2014 r. w Warszawie po raz ósmy wręczono nagrody dla najbardziej odpowiedzialnych przedsiębiorstw, według rankingu przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Spośród firm działających na polskim rynku, które wzięły udział w projekcie, pierwsze miejsce zajął DB Schenker Logistics w Polsce. Firma utrzymała także trzeci rok z rzędu pozycję lidera w ujęciu
branżowym w kategorii „Transport, Usługi, Handel”.
„Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest konsekwencją przyjętego przez nas
modelu EFQM (Europejska Fundacja Zarządzania Jakością) i zarządzania poprzez
budowanie kultury Lean. W ten sposób
realizujemy korporacyjną strategię Schenker 2020 zakładającą harmonijny rozwój
w trzech obszarach dotyczących ekonomii,
społeczeństwa i środowiska. Jednym z kluczowych wyzwań jest kształtowanie postawy współodpowiedzialności wśród naszych pracowników i dostawców.” – mówi
Janusz Górski, Prezes DB Schenker Logistics w Polsce.

Na wyróżnienie DB Schenker Logistics
w Polsce miała wpływ konsekwentna
praca nad poszczególnymi obszarami biznesu, przy uwzględnieniu potrzeb wielu
grup interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, społeczności lokalnych,
uczelni wyższych i studentów czy mediów. Organizatorzy rankingu badali podejście firm w kontekście zaangażowania
i innowacyjności społecznej oraz komunikacji z interesariuszami, a także odpowiedzialnego przywództwa i zarządzania.
WIĘCEJ NA

NOWA SORTOWNIA CIĄGNIK I NACZEPA TEŻ
SIÓDEMKI
MOGĄ MIEĆ DNA
ÔÔ Źródło: Siódemka

Firma kurierska Siódemka otworzyła nową
sortownię przesyłek. Magazyn o powierzchni
niemal 1300 m2, wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę, stał się tym samym
nową placówką Oddziału Bielsko-Biała.

ÔÔ Źródło: VB leasing, Foto: VB Leasing

VB Leasing jako pierwsza w Polsce firma leasingowa wprowadziła do swojej oferty
DNA Program. Technologia ta wykorzystywana jest m.in. przez służby specjalne USA
i polega na naniesieniu na przedmiot tysięcy mikrokropek, które są podstawą do
jego identyfikacji w razie kradzieży. Rozwiązanie to skutecznie zniechęca złodziei
i zabezpiecza przed procederem podmiany części.

Obiekt, znajdujący się w Czechowicach- – Poszerzenie wachlarza produktów
-Dziedzicach, przy ul. Legionów 260, funk- o DNA Program wpisuje się w długofacjonuje od końca marca. Magazyn roboczy ma powierzchnię 1287 m2, natomiast
biura zajmują 232 m2. Kurierzy mają do
dyspozycji 23 bramy załadunkowe, a operatorzy ciągników siodłowych 3 hydrauliczne, w pełni zautomatyzowane doki.
Budynek spełnia wszelkie normy związane z ochroną środowiska. W żywicznej,
bezpyłowej podłodze zatopione jest ponad
16 tys. metrów rur niskotemperaturowego
ogrzewania podłogowego, które zasilane
jest pompą ciepła (ekologiczne rozwiązanie,
które czerpie energię cieplną z gruntu). Na
dachu zostały zainstalowane panele fotogalwaniczne do produkcji prądu elektrycznego.
Nowy Oddział Bielsko-Biała jest nowoczesnym obiektem, który łączy w sobie optymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo
pracy. Obecnie w bielskiej placówce realizowanych jest ok. 8 tys. przesyłek dziennie,
lecz dzięki innowacyjnym rozwiązaniom,
potencjał sortowni wystarczy niemal na
dwa razy więcej” – podsumowuje Tomasz
Lipiński, Kierownik Oddziału Bielsko-Biała.

lową strategię VB Leasing. Jednym z jej
kluczowych elementów jest zapewnienie
maksymalnego bezpieczeństwa zawieranych transakcji i ochrona klientów od
zdarzeń losowych. Dzięki współpracy
z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, przedsiębiorcy mogą skorzystać
z szerokiej oferty nowoczesnych produktów – zarówno tradycyjnych ubezpieczeń: OC, AC, Assistance, jak i dodatkowych takich jak GAP, ochrony prawnej,
czy PPI, gwarantującego ciągłość spłat
rat leasingowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników losowych – wyjaśnia Grzegorz Fryziel, Product Manager w VB Leasing.
O działaniu prewencyjnym systemu
świadczą dane nie tylko z Polski, ale też
z Australii, Wielkiej Brytanii czy RPA. Zyskał
on również uznanie w oczach polskich
ekspertów zajmując pierwsze miejsce
podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX.
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WYNIKI
FINANSOWE
GRUPY DACHSER
ZA 2013 ROK
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

TOP 4 REGAŁÓW
MAGAZYNOWYCH W MARCU
ÔÔ Jakub Knauer, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W marcu 2014 roku oferty regałów magazynowych cieszyły się porównywalną, nieznacznie mniejszą popularnością, niż w lutym – zarejestrowaliśmy ich 2241 odsłon
(średnio 34,5 odsłony na ofertę), tj. o 1,8% mniej, niż miesiąc wcześniej. W przeciągu
ostatnich kilku miesięcy zainteresowanie ofertami regałów wahało się, choć z widoczną tendencją wzrostową, którą pokazują dane kwartalne – w ostatnim kwartale ubiegłego roku średnia miesięczna liczba odsłon wyniosła 2059, podczas gdy
w I kwartale br. 2181 (wzrost o 5,9%).
Największym zainteresowaniem w marcu
cieszyła się oferta „System regałów paletowych STOW Pal Rack®”, która zanotowała
111 odsłon. System Stow Pal Rack to system modułowy składający się z szeregu
standardowych komponentów i akcesoriów, których wszechstronne wykorzystanie umożliwia optymalizację przechowywania spaletyzowanych towarów różnych
rozmiarów i wag. Konstrukcja modułowa
umożliwia szybką i łatwą instalację oraz
elastyczne wykorzystanie przestrzeni.
Szeroka gama typów ram umożliwia optymalne konstrukcje dla wysokości do 30
m oraz nośności do 45 ton.
Drugą ofertą w zestawieniu Top 4 jest
„Regał półkowy Midi Rack®”, z liczbą 101
odsłon. System Midi Rack jest w pełni
regulowany, znajduje zastosowanie do
konstrukcji regałów półkowych, regałów
o dużej rozpiętości oraz instalacji wielopiętrowych i wysokich. Przeznaczony jest
do przechowywania ładunków o średnim
ciężarze ładowanych ręcznie, np. sprzętu
maszynowego czy narzędzi. Wśród zalet
systemu wymienia się szybki montaż, dobrą stabilność i niski koszt.
Trzecią ofertą, która cieszyła się w marcu największym zainteresowaniem był
„System regałów przesuwnych – mobilne

Dzięki dobrej koniunkturze w drugiej połowie roku oraz udanej integracji z hiszpańskimi firmami Azkar i Transunion, Grupa
Dachser w 2013 roku znacząco zwiększyła
obroty. Przychody za 2013 rok wyniosły 4,99 mld euro, co stanowi 13,2 proc.
wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Przy dodatkowym uwzględnieniu dochodu z inwestycji, przychód przekroczył
liczbę 5 mld euro.

rozwiązania od STOW”, która zanotowała
77 odsłon. System regałów przesuwnych
jest szczególnie cenny tam, gdzie przestrzeń magazynowa jest kosztowna, na
przykład w chłodniach. Konstrukcja systemu to konwencjonalne regały paletowe
zainstalowane na ruchomych bazach, co
umożliwia otwieranie i zamykanie korytarzy roboczych. W konsekwencji możliwe
jest zaoszczędzenie do 40% przestrzeni
magazynowej. Regały sterowane są ręcznie lub automatycznie i poruszają się po
szynach zainstalowanych w posadzce betonowej.
Na czwartej pozycji w zestawieniu Top
4 uplasowała się oferta „Regał wspornikowy Storax”, która zanotowała w marcu
70 odsłon. Regały wspornikowe Storax
doskonale nadają się do magazynowania towarów o długich i nieregularnych
kształtach, np. profili metalowych, taśm
stalowych, rur, mebli, drewna, samochodów osobowych, a także palet o nietypowych wymiarach. Oferta obejmuje
możliwość zaprojektowania dowolnego systemu, w zależności od rozmiaru
i kształtu ładunku.

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ GRUPY
DACHSER W 2013 ROKU W LICZBACH:
• wzrost przychodów w wysokości
13,2 proc., do wartości 4,99 mld euro
• 24.900 pracowników, o 3.250 więcej niż
w roku ubiegłym
• 471 oddziałów w 42 krajach
• 69.600.000 obsłużonych przesyłek
(wzrost o 37,5%)
• 119 mln euro zainwestowanych w środki trwałe

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Bilans

Na konferencji prasowej w Monachium
CEO Dachser Bernhard Simon wyraził zadowolenie z postępu integracji operatora
z hiszpańskimi firmami Azkar i Transunion,
które zostały nabyte w styczniu 2013 roku.
„Azkar z konsekwencją koncentruje się na
działalności międzynarodowej i rozbudowie sieci, szczególnie w połączeniu z naszą
odnowioną organizacją we Francji. Transunion natomiast nie tylko wzmocnił naszą
sieć w zakresie frachtu morskiego i połączeń transatlantyckich, ale przede wszystkim w rekordowym tempie zakończył
połączenie się z Dachser i już od stycznia
2014 roku prowadzi działalność pod nazwą
Dachser” – powiedział.
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TOP 4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH W MARCU
ÔÔ Konrad Turek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marzec to kolejny miesiąc, w którym kategoria wózki widłowe odnotowuje wzrost zainteresowania ofert ogółem. Należy przy
tym zaznaczyć, iż jest on rekordowy pod kilkoma względami. W porównaniu do lutego 2014 roku, liczba wyświetleń wózków
widłowych wzrosła o 55% (obecnie 6833 odsłony). Przyczyn powyższego zjawiska można upatrywać w całkowitej liczbie wyświetleń wszystkich ofert, których wartość wzrosła o 26% (aktualnie 16310). Rekordowa w tym miesiącu suma odsłon TOP4
wózków widłowych wynosi aż 803 (liczba odsłon).
W marcu największym zainteresowaniem użytkowników portalu cieszyła się
oferta niemieckiej marki Still „RC 40-16
T”, która zanotowała aż 252 odsłony (184
więcej w porównaniu do poprzedniego
miesiąca). RC 40-16 T został opracowany
z myślą o pokonywaniu średnich i długich
odcinków, oraz wyposażony w hydrodynamiczne przeniesienie napędu, tzw.
napęd przekładniowy. Tego typu napęd
charakteryzuje się przede wszystkim wytrzymałością oraz niezawodnością. Dzię-

DOROCZNE
PODSUMOWANIE
WYNIKÓW
GRUPY DSV
ÔÔ Źródło: Grupa DSV

W połowie marca 2014 roku w kopenhaskim Radissonie odbyło się doroczne
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy koncernu transportowo-logistycznego DSV
A/S. Przedstawiciele rady nadzorczej podsumowali dokonania w 2013 roku oraz
przedstawili plany na zbliżające się miesiące. Głównym tematem spotkania były
analizy raportów poszczególnych spółek
DSV oraz podsumowanie działań CSR.
„Mimo dużej konkurencji oraz niewielkiego wzrostu naszego rynku, zamknęliśmy
rok 2013 z satysfakcjonującymi wynikam
finansowymi” – zaczął spotkanie Kurt Larsen, Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Grupa DSV realizuje strategię utrzymywania wzrostu na poziomie przekraczającym
wzrost rynkowy – cel ten udało się osiągnąć w większości obszarów działalności
firmy. Miniony rok zakończył się silnym IV
kwartałem, z wynikami przewyższającymi
analogiczny okres poprzedniego roku.
Wszystkie dywizje Grupy poprawiły swoje
wyniki oraz zacieśniły wzajemną współpracę, w ramach programu „One DSV”. Rok
2013 zakończył się dla Grupy przychodami przekraczającymi 6,1 mld euro.
WIĘCEJ NA

ki odporności na działanie czynników
atmosferycznych RC 40 można również
użytkować przy zmiennych warunkach
pogodowych.
Drugą ofertą TOP4, to „Wózki spalinowe
RX 70-35 Hybrid”, która zanotowała 200 odsłon w bieżącym zestawieniu. Wózek Still
RX 70-35 wyróżnia się jak dotąd najmniejszym zużyciem energii w swojej klasie.
Technika hybrydowa zmniejsza zużycie
paliwa w zależności od warunków eksploatacyjnych o kolejne 15%. Wózek RX
70-35 Hybrid wykorzystuje energię, która
została odzyskana podczas hamowania
wózka z energii kinetycznej. Energia ta zostaje zakumulowana i wykorzystana podczas kolejnego przyspieszenia.
Na trzeciej pozycji w marcowym zestawieniu TOP4 uplasowała się oferta „Reach
truck Atlet Forte Tergo URF 125” z liczbą 187
odsłon. Jest to wszechstronny, kompaktowy wózek zbudowany na podwoziu bar-

dzo udanego modelu reach truck Tergo
Forte. Wózek do pracy w bardzo wąskich
korytarzach. Jednocześnie zapewnia doskonałe, swobodne manewrowanie poza
regałami. Charakteryzuje się doskonałą
zwrotnością. Aby zmienić korytarz roboczy, URF potrzebuje korytarza transferowego o szerokości tylko 3700mm.
Czwartą ofertą, która cieszyła się
w marcu największym zainteresowaniem
był „Wózek paletowy Sit-on – ERGO XLL/
XSN 200” z liczbą 164 odsłon. W porównaniu z miesiącem ubiegłym zanotowaliśmy
wzrost aż o 864% (17 wyświetleń). Atlet
Ergo XXL jest wygodnym wózkiem przeznaczonym do transportu wewnętrznego
podczas operacji z dużym obciążeniem.
Wózek jest idealnym rozwiązaniem dla
długich cykli pracy i przemieszczania ciężkich towarów.
WIĘCEJ NA

TOP 4 BATERII DO
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
ÔÔ Maciej Dudek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Baterie trakcyjne to grupa ofert, w której liczba odsłon zanotowała przyrost o 20,35
procent w porównaniu do lutego. Jest to wzrost o 414 ,,kliknięć ‘’ (z 2034 do 2448).
Jednocześnie udział procentowy wejść w oferty baterii trakcyjnych w liczbie wejść
w oferty ogółem, zmalał nieznacznie, jedynie o 0,8 punktu procentowego.
Od początku roku popularność ofert baterii trakcyjnych zwiększa się. W styczniu
liczba wejść w oferty wyniosła 1878, w lutym 2014, a w marcu już 2448. Świadczy
to o rosnącym zainteresowaniu tą grupą produktów. Warto również zauważyć znaczny wzrost ogólnej liczby wejść
w oferty dostępne na portalu. Liczba ta
zwiększyła się o 26,6 procenta od lutego
do marca (z 12887 do 16310).
Pierwsze miejsce w zestawieniu Top4
zajęła oferta Standardowy szereg EPzB Exide, która w marcu uzyskała 239 odsłon.
Rezultat z lutego został poprawiony o 214
procent, co jest wynikiem imponującym.
Akumulator bazuje na sprawdzonej już
technologii firmy Exide.
Kolejne miejsce w rankingu przypadło
ofercie Hoppecke trak® eco, a jej wynik to
128 odsłon w minionym miesiącu. System ten posiada ochronną, izolowaną
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pokrywę baterii, dzięki czemu ogniwa są
chronione przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem.
Trzecie miejsce w Top4 to oferta Bateria Liberator Gold Exide z 124 odsłonami.
Zanotowała ona wzrost o 55 % w porównaniu do lutego. Bateria ta w porównaniu
do innych standardowych rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie nie tylko czasu,
ale również pieniędzy. Korzyści te staja się
zauważalne w długoterminowym użytkowaniu.
Czwarte miejsce w rankingu zajęła oferta Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA
z 110 odsłonami. Oferta ta znajduje się
w czołówce notowań od czerwca ubiegłego roku. Pokazuje to niesłabnące zainteresowanie tym rozwiązaniem.
WIĘCEJ NA
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TOP 4 OPON
DO WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
W MARCU

ÔÔ Maciej Dudek, Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Marzec to kolejny miesiąc wzrostu zainteresowania ofertami opon przemysłowych na portalu. Tym razem wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca jest spektakularny, bo aż
o 43,13 procent (z 1245 do 1782). Oferty opon
odnotowały również wzrost procentowego
udziału we wszystkich ofertach dostępnych na
portalu o 1,2 punktu procentowego (z 9,7 procenta w lutym do 10,9 w marcu). Dane te potwierdzają obserwowaną od stycznia tendencje wzrostową popularności tych ofert oraz jednoczesną stabilizacje udziału procentowego na poziomie bliskim 10 procent. Możemy również zauważyć kolejne znaczne zwiększenie ilości odsłon ofert ogółem
dostępnych dla użytkowników portalu (z 12887 do 16310).
W marcu pierwsze miejsce w Top4 uzyskała oferta Opona Solideal ED Plus z liczbą
wejść równą 171. Jest to wzrost o blisko
300 procent w porównaniu z lutym. Opona pneumatyczna Solideal ED Plus ma
żywotność o 25 % dłuższą niż jej poprzedniczka – Solideal ED. Ciekawostką jest, że
wózek wyposażony w te właśnie opony
wziął udział w rajdzie na trasie z Chengdu do Tybetu pokonując ponad 2000 km
w trudnym terenie[1]. Oczywiście opony
wytrzymały a wszyscy byli pod wrażeniem ich odporności na trudne warunki.
Drugie miejsce w rankingu Top4 zajęła
oferta Trelleborg Excavator, która uzyskała
154 wyświetlenia w marcu. Jest to kolejna pozycja, która zanotowała imponujący
(ponad 3-krotny) wzrost popularności od
lutego. Jest to opona zaprojektowana do

Wyniki UPS za I kwartał 2014r.
ÔÔŹródło: UPS

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała informacje dotyczące wyników za I kw. 2014 r. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 0,98 USD i był niższy
o 0,06 USD w porównaniu ze skorygowanym
wynikiem za I kwartał 2013 r. Zysk operacyjny
za kwartał ukształtował się na poziomie 1,5 mld
USD, co oznacza spadek o 106 mln USD wobec

użytku z kołowymi koparkami jezdnymi.
Wzór bieżnika umożliwia pracę w zróżnicowanym terenie przy zachowaniu dobrej
przyczepności.
Trzecie miejsce to również oferta firmy
Trelleborg – Trelleborg Expert ze 125 wyświetleniami. Opona ta jest przeznaczona
do użytku w najtrudniejszych warunkach.
Sprawdzi się tam gdzie na opony działają
znaczne obciążenia, siły ściskania i przesuwania. Cechuje ją solidność i długotrwałość oraz ponadprzeciętna nośność.
Ranking Top4 zamyka oferta Solideal
Hauler LT, która uzyskała 96 wyświetleń
w minionym miesiącu. Jest to kolejny
przedstawiciel opon pneumatycznych.
Doskonale sprawdza się na nawierzchniach o powierzchni, która jest chropowata (taka jak: asfalt, kostka brukowa). Jest to

aktualnie najbardziej wytrzymała dostępna na rynku diagonalna pneumatyczna
opona przemysłowa.
Marzec to kolejny miesiąc, w którym
prym wiodą oferty opon pneumatycznych
oraz superelastycznych. Pierwsze trzy miesiące tego roku to nieprzerwane panowanie tych właśnie rodzajów opon, jedynie
w styczniu straciły one jedno miejsce na podium. Popularność ofert opon przemysłowych jest mocno związana z popularnością
ofert wózków widłowych. Opony są jednym
z najważniejszych elementów składowych
każdego wózka widłowego. Obserwując dynamiczny wzrost zainteresowania wózkami
odzwierciedlony przez rosnącą liczbę wejść
w oferty dostępne na portalu można spodziewać się dalszego rozwoju nie tylko ofert
wózków, ale właśnie opon przemysłowych.

skorygowanego zysku operacyjnego za analogiczny okres poprzedniego roku. Wyjątkowo
niekorzystne warunki pogodowe spowodowały obniżenie zysku operacyjnego o około
200 mln USD, głównie ze względu na wyższe
koszty i wolniejsze tempo wzrostu przychodów.
Średnia dzienna liczba przesyłek w Stanach
Zjednoczonych wzrosła o 4,2%, głównie dzięki
obsłudze sprzedaży internetowej bazującej na
lekkich przesyłkach odroczonych.
Marża operacyjna na przesyłkach międzynarodowych osiągnęła poziom 14.0%, przy równoczesnym wzroście dziennej liczby przesyłek
o 7.9%. Wyższy zysk operacyjny i wzrost marży
zaobserwowano również w segmencie łańcucha dostaw i spedycji.
W I kw. 2013 r. rozwodniony zysk na akcję
UPS wyniósł 1,08 USD, przy czym wartość ta

uwzględnia zysk po opodatkowaniu związany
z próbą przejęcia TNT w kwocie 36 mln USD.
– Trudne warunki pogodowe w pierwszym
kwartale roku wywarły niekorzystny wpływ
na znaczną część gospodarki Stanów Zjednoczonych, czego skutkiem było pogorszenie
wyników operacyjnych UPS w porównaniu
z zeszłym rokiem – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. – Dobre wyniki
w segmencie przesyłek międzynarodowych
oraz łańcucha dostaw i spedycji zawdzięczamy
korzystnym trendom odnotowanym w tym
kwartale, związanym z udostępnieniem klientom nowych usług w oparciu o strategiczne
inwestycje, których celem było wzmocnienie
portfela produktów UPS.
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EKONOMICZNE I DO TEGO WYDAJNE
ÔÔ Źródło: Mitsubishi Forklift Trucks, Foto: Mitsubishi Forklift Trucks

Mitsubishi Forklift Trucks wprowadziła na rynek nową linię elektrycznych wózków
z przeciwwagą serii FB40-50(C)2, przy których konstruowaniu priorytetem było
uzyskanie wysokiej wydajności w ekonomiczny sposób. Zastępująca poprzednią linię modeli trzykołowych nowa linia 4,0 do 5,0 t obejmuje siedem modeli, w tym
modele kompaktowe i modele o wysuniętym środku ciężkości.
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Dzięki temu nowa seria FB40-50(C)2 zużywa do 20% mniej energii niż poprzednie modele. Dane cyklu VDI pokazują, ze
nowa seria przewyższa czołowe konkurencyjne marki w dwóch aspektach: zuNowa seria FB łączy w sobie uznawane życia energii i wydajności (liczby cyklów).
często jako wykluczające się cechy: eko- W praktyce oznacza to, że nowe wózki
nomiczne zużycie energii i wysoką wydaj- w większości zastosowań mogą po pełność. Uzyskano to dzięki wykorzystaniu nym naładowaniu akumulatora przepranajnowszej technologii silników prądu cować do 12,5 godziny.
zmiennego w połączeniu z inteligentną
Seria jest szczególnie zalecana do zakonstrukcją podwozia oraz komponenta- stosowań o dużym obciążeniu, takich jak
mi skracającymi odległości między czę- wynajem flotowy i handel hurtowy, gdzie
ściami elektronicznymi i hydraulicznymi.
transportowane są większe ilości produk-

tów trwałych, np. materiałów budowlanych, szkła i produktów ogrodniczych.
Wózki zaprojektowano tak, aby sprawdzały się w pracy wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Części elektroniczne charakteryzują się stopniem ochrony IP54, co
oznacza, że są odporne na pyły i zalanie.
Wózki serii FB40-50(C) stanowią doskonałą alternatywę dla wózków z silnikami Diesla i na gaz LPG dla firm, którym zależy na
oszczędnościach na paliwie i niskiej emisji
spalin.

WIĘCEJ NA

MOTOROLA SOLUTIONS PREZENTUJE NOWE PRODUKTY
ÔÔ Źródło: Motorola

Motorola Solutions Inc. (NYSE: MSI) zaprezentowała nowe, ekonomiczne i łatwe we wdrożeniu produkty z oferty rozwiązań
bezprzewodowych sieci lokalnej (WLAN). Kontroler bezprzewodowy VX 9000 to jedno z najbardziej skalowalnych, chmurowych
rozwiązań WLAN na rynku. Jeden zwirtualizowany programowy kontroler VX9000 może obsługiwać do nawet 25 tysięcy punktów dostępowych i działać na wielu różnych urządzeniach.
Kolejną nowością w ofercie jest kontroler NX 7500, sprzętowa platforma wielousługowa, zaprojektowana z myślą o firmach średniej
wielkości oraz środowiskach kampusowych, i pozwalająca kompleksowo zarządzać ponad dwoma tysiącami punktów dostępowych. NX 7500, wykorzystujący system WiNG 5, zapewnia optymalną wydajność, szybkość i przepustowość sieci radiowej, przekazując
każdą transmisję najszybszą i najbardziej efektywną trasą.
Imran Akbar, wiceprezes i dyrektor generalny, dział Enterprise
Networks & Communications, Motorola Solutions powiedział:

„Klienci potrzebują funkcjonalnych, łatwych w eksploatacji, skalowalnych i opłacalnych rozwiązań do zarządzania swoimi sieciami bezprzewodowymi. Nasze nowe skalowalne rozwiązania
– kontrolery VX 9000 i NX 7500 – umożliwiają firmom rozszerzenie sieci o zasoby chmurowe. A nasz nowy przełącznik EX 3500
zapewnia pełną unifikację i standaryzację zasad dostępu do sieci
bezprzewodowej i przewodowej”.
WIĘCEJ NA

NOWA APLIKACJA 7 BUSINESS SHIP CONTROL
ÔÔ Źródło: Siódemka

Siódemka S.A. wprowadziła do swojej oferty kolejną aplikację z rodziny 7 Business Ship Control. Tym razem moduł wysyłkowy
dedykowany jest programowi magazynowo-sprzedażowemu firmy Ramzes.
– Moduł wysyłkowy Siódemki to rozwiązanie dedykowane wszystkim Klientom korzystającym z programów magazynowo-sprzedażowych firmy Ramzes: Ramzes
Sprzedaż i Ramzes Magazyn – mówi
Agnieszka Andrzejczuk z Siódemki.
Po instalacji 7BSC w pełni integruje
się z programem Ramzes, dzięki czemu praca cały czas odbywa się w jednym i dobrze znanym użytkownikowi
środowisku.
Aplikacja Siódemki automatyzuje
proces obsługi paczek i w rezultacie

pozwala zarządzać przesyłkami w szybszy, prostszy i bardziej
efektywny sposób. Użytkownik może zapomnieć o czasochłonnym przenoszeniu danych i konieczności integracji swoich baz
z programem firmy kurierskiej. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Klientów posiadających stałą umowę o współpracy z Siódemką.
– Nowa aplikacja 7 Business Ship Control została przygotowana przez nas wspólnie ze specjalistami z firmy Ramzes, dzięki
czemu jest w pełni bezpieczna dla systemów informatycznych
– mówi Agnieszka Andrzejczuk z Siódemki.

Technologie
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NOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY
GEMBIRD DCAM-006
ÔÔ Źródło: Gembird, Foto: Gembird

Firma Gembird, dostawca akcesoriów komputerowych, poszerzyła swoją ofertę o nową kamerę samochodową z dwoma obiektywami i opcją nagrywania w nocy. Model Gembird DCAM-006 może zarejestrować w formacie HD nie tylko to, co dzieję się
przed maską auta ale również z jego boku oraz we wnętrzu.
Przednia kamera posiada obiektyw o szerokim kącie 120 stopni i czterokrotnym zoomie cyfrowym. Druga kamera poszerza pole nagrywania o 180 stopni, dzięki czemu rejestrator
Gembird może w trakcie podróży nagrywać trasę w polu 300
stopni. Dzięki temu rejestruje dużo szerszy zakres otoczenia
niż w przypadku jego tradycyjnych odpowiedników z jednym
obiektywem. Urządzenie posiada intuicyjne oprogramowanie,
które umożliwia łatwy wybór nagrywania z jednego lub dwóch
obiektywów. Dodatkowo funkcja filmowania w podczerwieni
pozwala na rejestrowanie podróży nocą.
Rejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie po uruchomieniu pojazdu lub wykryciu ruchu. Kierowca rozpoczynając podróż nie musi więc pamiętać o włączeniu kamery,
a zostawiając auto na parkingu ma pewność, że w przypadku np. uderzenia w nie innego pojazdu kamera samoczynnie

się uruchomi. Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości
720p bez interpolacji. Oznacza to, że obraz jest lepszej jakości niż nagranie, którego rzeczywista rozdzielczość została
zwiększona do wartości 720p dzięki interpolacji. Metoda ta
polega bowiem na uzupełnianiu brakujących pikseli na podstawie sąsiadujących punktów. Rejestrator oprócz kamer HD
ma wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku. Z innymi
urządzeniami łączy się za pomocą interfejsu mini HDMI lub
mini USB 2.0. Obsługuje karty TF/Micro SD o pojemności do
32 GB. W zestawie oprócz rejestratora użytkownik otrzymuje
uchwyt mocujący na przyssawkę, przewód zasilania samochodowego oraz kabel USB.

Monitorowane pociągi
ÔÔŹródło: Data System Group

Spółka Przewozy Regionalne przedłużyła
umowę świadczenia usług lokalizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych z firmą Data
System Group. Ciągłemu monitorowaniu
poddane jest ponad 700 jednostek poruszających się po całym kraju. – System lokalizacji, który funkcjonuje w Przewozach
Regionalnych umożliwia śledzenie aktualnego położenia pociągu i jego faktyczną pręd-

kość. Na podstawie danych otrzymywanych
z urządzeń GPS potrafimy określić m.in. czas
przyjazdu składu lub to czy lokomotywa ma
opuszczony pantograf – wyjaśnia Paweł Fryczyński, wiceprezes Data System Group.
System monitoringu zasila dodatkowo inne
systemy Przewozów Regionalnych, dzięki czemu możliwe jest określenie w trybie online
zgodnego z harmonogramem poruszania się
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jednostek lub wskazanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy planowanym położeniem
pociągu danej relacji, a jego faktyczną lokalizacją. Osoby odpowiedzialne za tego typu weryfikację mają rzeczywisty podgląd na sytuację
przez całą dobę. – To znacznie ułatwia pracę
i pomaga uniknąć niebezpiecznych sytuacji na
trasach kolejowych – potwierdza Maciej Zegar,
Dyrektor Biura Utrzymania Taboru, Przewozy
Regionalne.
WIĘCEJ NA
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IV FORUM ECR POLSKA – KONFERENCJA
Z BRANŻY FMCG I DIY
ÔÔ Anna Jarzębowska-Kwiatek, anna.kwiatek@ecr.pl, tel. +48 501 484 283

Już za niespełna miesiąc, 29 maja 2014r. Warszawa gościć będzie uczestników IV edycji międzynarodowej konferencji: ECR Forum For Cooperation. Organizatorem wydarzenia jest ECR Polska, stowarzyszenie zrzeszające największe na rynku przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe świadczące usługi na rzecz branży FMCG i DIY.
O wartości Forum stanowią przede
wszystkim: świetny i intensywny program oraz znakomici prelegenci, doświadczeni mówcy i mentorzy biznesu,
najlepsi z najlepszych. Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się
m.in. Francois Colombie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan w Polsce i na Ukrainie, uznany za twórcę formatu hipermarketów w Polsce; Pierre
Detry, Prezes Nestle Polska, największego producenta żywności; Ewald Raben,
CEO Grupy Raben, największego operatora logistycznego w Polsce; Ireneusz
Kazimierczyk, Prezez Zarządu Merlin.pl,
najszybciej rozwijającego się sklepu internetowego w Polsce; czy Ken Hughes,
CEO GlacierConsulting, fenomenalny
mówca i europejskiej klasy ekspert od
zachowań nabywców i shopper marketingu.
W tegorocznym Forum ECR udział weźmie ponad 200 przedstawicieli całego
łańcucha dostaw – kadra zarządzająca
wyższego i średniego szczebla firm producentów, dystrybutorów, sieci handlowych i detalistów oraz dostawców usług
dla branży FMCG i DIY.

Swój udział potwierdzili m.in. prezesi
i dyrektorzy miedzy innymi takich firm
jak: Auchan, Bahlsen Polska, Bakalland,
Carrefour Polska, Castorama Polska, Coca-Cola HBC, Czerwona Torebka, Dachser, Danone, Dayli Polska, DHL, Empik,
EPAL, FIEGE, FM Logistic, Frito Lay Poland, Global Coffee Group, Google Poland, Green Factory Logistics, Grupa Raben, HJ Heinz Polska, Jeronimo Martins
Polska, KZRSS „Społem”, Leroy Merlin
Polska, L’Oreal, Merlin.pl, Nestle Polska,
Nivea Polska, PepsiCo, PGD Polska, Podravka Polska, POLOmarket, ZM Olewnik
Bis i wielu innych!
WEŹ UDZIAŁ W FORUM FOR
COOPERATION, JEŚLI CHCESZ:
• dowiedzieć się, jak przyszłość hipermarketów widzi twórca największej sieci tego formatu w Polsce;
• usłyszeć, jak przewidywany wzrost
ludności i cen wpłynie na nasz rynek
i jak, zdaniem polskiego szefa największego producenta żywności na świecie, firma może rozwijać się w sposób
zrównoważony;
• przekonać się, co o rozwoju polskiego

•
•
•
•
•

rynku FMCG sądzi CEO największego
operatora logistycznego w Polsce;
zrozumieć, jak wykorzystać irracjonalność konsumentów by zwiększyć własną sprzedaż;
wiedzieć, jak skutecznie tworzyć strategię omni-channel w FMCG i DIY;
poznać wydajne i sprawdzone przez
liderów sposoby optymalizacji sprzedaży i łańcuchów dostaw;
otrzymać solidną porcję inspiracji do
działania i wskazówek do rozwoju swojego biznesu;
wziąć udział w dyskusjach podczas jedynej konferencji zorientowanej na
promocję dobrej współpracy.

Jesteśmy przekonani, że konferencja
stanowi doskonałą okazję do nawiązania
trwałych kontaktów biznesowych. Efektywnej wymianie informacji w życzliwej
atmosferze biznesu sprzyjać będzie wieczorny Business Mixer. Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem strony www.ecr.pl/forum2014

ŻABKA POLSKA NAJEMCĄ
W NW LOGISTIC PARK W SZCZECINIE
ÔÔ Źródło: North-West Logistic Park, Foto: North-West Logistic Park

Do grona najemców North-West Logistic Park dołączyła Żabka Polska – właściciel największej w kraju sieci sklepów spożywczych typu convenience. W transakcji pośredniczyła firma DTZ wynajmując 3 000 mkw. w Hali B. pod terminal przeładunkowy
i częściowo na biura.
Dla firmy Żabka Polska ważnym elementem
przy wyborze powierzchni magazynowych
była dogodna lokalizacja parku logistycznego w granicach Szczecina, przy dużym
węźle komunikacyjnym Tczewska. Operator
spożywczy posiadający ponad 3300 sklepów pod markami Żabka oraz Freshmarket
będzie trzecim najemcą Hali B. Uruchomienie kolejnego terminala przeładunkowego
związane jest z dynamicznym rozwojem naszych sieci Żabka i Freshmarket. North-West
Logistic Park znajduje się w dogodnej dla
nas lokalizacji, a do tego spełnia wszystkie
nasze wymagania – mówi Michał Seńczuk,
Dedykowana dla Żabka Polska poDyrektor Regionu, odpowiedzialny za logi- wierzchnia magazynowa zostanie przystykę w Żabka Polska.
gotowana zgodnie z wymaganiami na-

Sieci handlowe

jemcy i oddana do użytku w terminie
wymaganym przez najemcę, do końca
maja br. Wynajęta przez firmę Żabka Polska w North-West Logistic Park w Szczecinie powierzchnia jest bardzo dobrze
przystosowana do działalności prowadzonej przez najemcę, który wybrał
tę lokalizację na działalność związaną
z magazynowaniem i dystrybucją różnych produktów – powiedziała Marzena
Pobojewska, Dyrektor Działu Wynajmu
Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w DTZ.
WIĘCEJ NA
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NAJWAŻNIEJSZE W ECOMMERCE
ÔÔ Źródło: Poczta Polska, Foto: Poczta Polska

Terminowość, brak uszkodzeń oraz zagubień – to najważniejsze, poza ceną, kryteria wyboru firmy dostarczającej przesyłki dla
przedsiębiorców segmentu eCommerce. Istotne jest także zapewnienie kupującym elastycznej formy podjęcia przesyłki.
Polscy e-konsumenci nie chcą dziś czekać na zakupiony towar
dłużej niż 3 dni. – “Aż 65 % firm wskazuje, że ważniejsza jest dla
nich gwarancja terminu doręczenia, niż deklaracja – 25%. Jedynie co dziesiąta z badanych firm preferuje formy dedykowane
np. doręczenie na wskazany dzień i godzinę” – mówi Marek Cynowski, Pełnomocnik Dyrektora BRUK ds. eCommerce.
Do najbardziej popularnych form doręczeń możemy zaliczyć
dostawę do rąk własnych oraz do punktu odbioru. Poczta Polska
dysponująca ok. 26 tysiącami doręczycieli – listonoszów, siecią
ponad 7 500 placówek pocztowych oraz kilkunastu centrów lo-

gistycznych jest w stanie zrealizować na czas nawet najbardziej
złożone zamówienie na terenie całej Polski. – “Aktualnie pracujemy nad optymalizacją czasu pracy placówek, aby jeszcze lepiej dostosować się do naszych klientów. Rozwijamy również
program pilotażowy “Zaufany sąsiad”, który pozwala na wyznaczenie osoby, u której można zostawić przesyłkę w przypadku
naszej nieobecności” – dodaje Marek Cynowski.

WIĘCEJ NA

JERONIMO MARTINS POLSKA
PARTNEREM STRATEGICZNYM FOB
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska

1 kwietnia, podczas 5. Targów CSR, Jeronimo Martins Polska S.A. uroczyście dołączyło do grona Partnerów Strategicznych Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas Targów ogłoszono także Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”,
w którym znalazły się przykłady działań CSR prowadzonych przez spółkę.
Jeronimo Martins Polska jest Partnerem Strategicznym Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu
z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i długofalowe
działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego
biznesu w Polsce.
– Partnerzy Strategiczni FOB to liderzy odpowiedzialnego
biznesu w Polsce, firmy które chcą się ciągle doskonalić, a także

dzielić swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z innymi
– mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Reprezentują różne branże, ale też różną
strukturę własności, są to zarówno firmy z polskim kapitałem, jak
i międzynarodowe korporacje, łączy je strategiczne podejście do
odpowiedzialnego biznesu – dodaje Mirella Panek-Owsiańska.

Sieci handlowe
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„OSTATNIA MILA’’ W DYSTRYBUCJI
ÔÔ Źródło: CHEP

– 65 procent kosztów łańcucha dostaw jest generowanych na ostatnim odcinku drogi produktu zwanym ,,ostatnią milą’’. Dzięki
paletom wystawowym możliwe jest znaczne obniżenie kosztów operacyjnych ponoszonych przez firmy zanim produkt trafi do
przestrzeni sklepowej. Zastosowanie tego rozwiązania zwiększa również dostępność produktów dla klientów – przekonywał
uczestników kongresu Poland & CEE Retail Summit Marcin Wasilewski, dyrektor sprzedaży CHEP Polska. Firma CHEP była jednym
z partnerów tego największego i najważniejszego spotkania branży handlowej i FMCG w Polsce, które odbyło się w dniach 19-20
marca w Warszawie.
– Statystycznie, przeciętny nabywca ogląda artykuły w tempie 300 na minutę. Biorąc
pod uwagę fakt, że blisko 80 procent zakupów dokonuje się pod wpływem impulsu,
ekspozycja i estetyczne opakowanie są tak
samo ważne jak nakłady na inwestycje reklamowe – powiedział Marcin Wasilewski,
podczas prezentacji Last Mile Solution.
Jego zdaniem palety wystawowe oferowane przez CHEP pozwalają na obniżenie
kosztów ponoszonych na odcinku zwanym „ostatnią milą” m.in. poprzez zredukowanie uszkodzeń towarów, zmniejszenie ilości odpadów w łańcuchu dostaw
oraz lepsze wykorzystanie dostępnej
przestrzeni transportowej i magazynowej. Widoczna jest również poprawa dostępności produktów w sklepach dzięki
łatwiejszemu i szybszemu procesowi
uzupełniania zapasów na pólkach. Maleją

także koszty bezpośrednie, a zapotrzebowanie na obsługę ręczną ulega redukcji.
Dyrektor sprzedaży CHEP zaprezentował kilka danych, które najlepiej pokazują
znaczenie tzw. ,,ostatniej mili’’ w dystrybucji. Według danych ECR Europe 3 procentowy wzrost dostępności produktu na

półce (OSA – On Shelf Availability) przekłada się na 1 procentowy wzrost sprzedaży marki. Z kolei 2 procentowy wzrost dostępności oznacza 1 procentowy wzrost
sprzedaży dla detalistów.
WIĘCEJ NA

REKLAMA

arvato dla 4Kraft – pełna
obsługa logistyki
ÔÔŹródło: arvato

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych – jeden
z największych dostawców usług outsourcingowych dla e-commerce, podpisał kontrakt na
obsługę logistyczną grupy 4Kraft. W ramach
umowy, arvato realizuje kompleksową logistykę obu kanałów sprzedaży spółki – e-commerce oraz B2B.
4Kraft jest międzynarodową firmą, funkcjonującą zarówno na rynku polskim, jak i zagranicą. Spółka posiada własne marki, które oferują produkty w wielu kategoriach, takich jak,
m.in. artykuły dziecięce, meble, sport i turystyka czy elektronarzędzia. Każdy z tych brandów
posiada swój sklep internetowy, ponadto, są
one skupione w ramach jednego portalu e-commerce – tanio.net.
W ramach współpracy, arvato obsługuje logistykę spółki 4Kraft zarówno w kanale sprzedaży internetowej, jak i retail (B2B). Obsługa
arvato obejmuje realizację takich procesów,
jak przyjęcie towarów, magazynowanie oraz
obsługę zwrotów. W ramach organizacji wysyłki, arvato wykonuje kompletację, pakowanie
i nadanie gotowych paczek.
WIĘCEJ NA
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Nowi partnerzy System
Alliance Europe
ÔÔŹródło: System Alliance Europe

Trzy firmy Gebrüder Weiss w Bośni i Hercegowinie, Macedonii oraz Montenegro wzmocniły System Alliance Europe – obecnie już 57
firm w 32 krajach jest częścią europejskiej
sieci drobnicowej. Z lokalizacjami w Sarajewie, Skopje i Podgoricy, sieć skupia 192
oddziały.
„Gebrüder Weiss spełnia wymagane standardy jakości w optymalnym stopniu a strategia sieci zakłada obecność w tych trzech
krajach” mówi Uwe Meyer, Dyrektor Zarządzający System Alliance Europe. To jednak
nie oznacza, że nowi partnerzy nie będą
przyjmowani. „Jeśli potencjalny wnioskodawca spełnia wymagane kryteria, bierzemy
pod uwagę optymalizację w obszarach już
zajętych” mówi Meyer dalej.
WIĘCEJ NA

WMS MIKADO W DACHSER –
SYSTEM NA MIARĘ XXI WIEKU
ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

W obecnych czasach o możliwościach operatora logistycznego działającego globalnie świadczy nie tylko skala jego działalności, liczba oddziałów i powierzchnia
magazynowa, jaką dysponuje, ale przede wszystkim system informatyczny do zarządzania procesami. Dachser, wdrażając własny system IT był pionierem i do dziś
pozostaje jednym z liderów w branży w stosowaniu innowacyjnych technologii.
Początki tworzenia systemów IT w Dachser
do zarządzania transportem i procesami
magazynowymi sięgają początku lat 80tych XX wieku. Od tej pory programy są
systematycznie rozwijane i aktualizowane
przez wewnętrzny dział IT, który dziś tworzy
blisko 500 pracowników. Dział IT jest odpowiedzialny nie tylko za zakup, utrzymanie
i serwis sprzętu, ale również za oprogramowanie, wspierające na co dzień tysiące operacji logistycznych na całym świecie.
MIKADO, DOMINO I OTHELLO
Żadna firma logistyczna nie jest w stanie
funkcjonować bez sprawnego, nowoczesnego, a przede wszystkim odpowiadającego potrzebom klientów systemu IT.
Dachser zbudował trzy główne systemy
operacyjne na jednej platformie informatycznej: WMS Mikado (Warehouse
Management System) do zarządzania
procesami magazynowymi, TMS Domino
(Transport Management System) do zarządzania transportem drogowym oraz
TMS Othello – do zarządzania transportem morskim i lotniczym. Są one jednolite

pod względem interfejsu i działania, lecz
różne pod względem swoich funkcjonalności. Dzięki ich pełnemu zintegrowaniu,
oprócz skutecznego zarządzania towarami i procesami w magazynach, możliwa
jest komunikacja w czasie rzeczywistym
z pozostałymi elementami infrastruktury
systemowej Dachser.
„Jednolity interfejs, przetłumaczony na
lokalne języki, umożliwia pracownikom
Dachser na całym świece pracę zarówno
na systemie TMS jak i WMS. Bez względu
na lokalizację oddziału czy magazynu,
praca na systemach wygląda identycznie”
– mówi Wojciech Cipiur, kierownik logistki
kontraktowej w Dachser. „Daje to ogromną przewagę w sytuacjach, kiedy jeden
oddział wymaga wsparcia pracowników
innego, często z zagranicy. Zapewnia to
ciągłość funkcjonowania procesów w ramach firmy. Pozwala również na sprawne
wdrożenie projektów logistycznych naszych klientów w kilku krajach jednocześnie” – wyjaśnia Wojciech Cipiur.

Kuehne + Nagel poszerza
ofertę usług LCL
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel otwiera nowy hub w Pusan
w Południowej Korei i tym samym poszerza
ofertę przewozu LCL (less-than-container-load). Hub będzie obsługiwał przesyłki kontenerów chłodni z Europy do Australii oraz
transporty Eco-Cargo. Istnieje duże zapotrzebowanie na transporty drobnicowe a Kuehne + Nagel realizuje wysyłki do ponad 100
państw. Firma wciąż poszerza serwis, zgodnie
z przyjętą strategią globalnego rozwoju kompleksowych usług LCL. Realizacja transportów
wspomagana jest przez KN Login – internetowy system zarządzania łańcuchem dostaw,
który umożliwia monitorowanie przesyłek.
NOWY HUB LCL W PUSAN
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na
usługi LCL w rejonie Azji Pacyficznej, Kuehne +
Nagel uruchomiło nowy hub w Pusan. Dla firmy jest to czwarty największy hub LCL w tym
regionie po Szanghaju, Singapurze i Kolombo,
który będzie obsługiwał 12 bezpośrednich
kierunków. Nowe cotygodniowe połączenia
obsługiwane przez Blue Anchor Line będę
kursowały na obszarze Azji Pacyficznej oraz
do Europy, Ameryki Północnej i Łacińskiej.
Kuehne + Nagel będzie obsługiwać w sumie
430 cotygodniowych połączeń LCL w Azji Pacyficznej. Nowy hub w Pusan to duży atut firmy. Jego położenie geograficzne, pozwala na
wykorzystanie efektu synergii, zwłaszcza dla
bezpośrednich połączeń z Korei na kluczowe
rynki Ameryki Łacińskiej.

WIĘCEJ NA
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APLIKACJA GEFCO NA
IPADA DO ZAŁADUNKU
POJAZDÓW
ÔÔ Źródło: GEFCO, Foto: GEFCO

Mając na celu stałe zapewnianie jak najwyższej jakości usług
klientom z sektora motoryzacyjnego, GEFCO opracowało aplikację na tablet iPad, ułatwiającą kontrolę załadunku pojazdów.
Narzędzie to, stworzone zgodnie z wymogami pracy w terenie,
oferuje wiele zalet i pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa
transportów pojazdów gotowych.
Jako europejski lider w dziedzinie logistyki
motoryzacyjnej, GEFCO od ponad 60 lat towarzyszy producentom samochodów i wyposażenia samochodowego na wszystkich
etapach łańcucha logistycznego. Zapewniając zakres usług od dystrybucji pojazdów
aż do ich kastomizacji, GEFCO stworzyło
kompletną ofertę rozwiązań cechujących
się wysoką wartością dodaną, aby spełniać
wymogi profesjonalistów z branży. Jako
uzupełnienie tej specjalistycznej ekspertyzy, GEFCO oferuje również innowacyjne
rozwiązania informatyczne w celu zagwarantowania optymalnej skuteczności operacyjnej oraz ułatwienia monitorowania swoich usług w czasie rzeczywistym.

SZYTA NA MIARĘ APLIKACJA
DOSTOSOWANA DO WYMOGÓW
PRACY W TERENIE
Głównym zadaniem kontrolerów załadunku GEFCO jest czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich norm jakościowych Grupy z zakresu transportu
samochodowego podczas operacji ładowania pojazdów na autotransporter. Aby
ułatwić takim osobom wykonywanie ich
codziennych zadań, GEFCO opracowało
nowe narzędzie – aplikację „Kontroler
załadunku” dostępną za pośrednictwem
cyfrowych tabletów Apple i stanowiącą
wsparcie dla zespołów podczas kontroli
załadunku pojazdów.

Aplikacja stworzona w 2011 r. przez
zespoły FVL GEFCO (Logistyka Pojazdów
Gotowych), jest obecnie wykorzystywana
w 7 filiach Grupy (Brazylia, Francja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Słowenia,
Słowacja i Polska), a docelowa będzie
wdrażana we wszystkich oddziałach operatora. Ta nowoczesna aplikacja nie pomija żadnego z wymaganych standardów
jakości: od czystości pojazdu po zasady
bezpieczeństwa załadunku, takie jak obowiązkowe stosowanie środków ochrony
osobistej czy odpowiednie ustawienie nachylenia ramp załadunkowych.
WIĘCEJ NA

Pall-Ex rozwija sieć

DSV Solutions z Humana Poland

ÔÔŹródło: Pall-Ex

ÔÔŹródło: DSV

Pall-Ex, międzynarodowa sieć dystrybucji ładunków drobnicowych,
uruchomi w III kwartale br. stałe połączenia liniowe z Polski do krajów Unii Europejskiej. Spółka planuje także rozbudowę sieci partnerskiej w Polsce. W tym celu chce nawiązać współpracę z firmami
transportowymi w Wielkopolsce, województwie zachodniopomorskim, mazowieckim i lubuskim. Pall-Ex to utworzona w 1996 r.
w Wielkiej Brytanii sieć przewozów drobnicowych, zrzeszająca niezależne, lokalne firmy transportowe. Firma rozpoczęła działalność
w Polsce w lipcu 2012 r., a we wrześniu ubiegłego roku zrealizowała
pierwszy transport. Teraz rozwijasieć partnerską i uruchamia, paneuropejskie połączenia.

W pierwszych tygodniach 2014 roku DSV Solutions zaczęło świadczyć
kompleksową obsługę logistyczną dla kolejnego klienta z branży FMCG.
Firma Humana Poland, będącą wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce znanego, niemieckiego producenta wysokiej jakości
żywności dla niemowląt i dzieci, dołączyła do grona klientów DSV.
Zakres współpracy obejmuje m.in. przyjmowanie dostaw oraz składowanie w magazynie DSV Solutions w Kampinosie. – Świadczymy dla
Humana Poland pełen zakres obsługi, obejmujący także usługi dodatkowe (VAS) realizowane w strefie copackingu. Są to m.in. etykietowanie,
formowanie zestawów, kompletację wysyłkową zgodnie z zamówieniem,
z uwzględnieniem specyfiki kanału dystrybucji, czy też wymagań odbiorcy oraz dystrybucję krajową za pośrednictwem sieci DSV Road – mówi
Paweł Jaremczuk, Business Development Manager DSV Solutions.
Obsługa firmy Humana Poland jest realizowana za pośrednictwem nowoczesnego magazynu, prowadzonego w konwencji “multi user”, który
spełnia surowe wymagania jakościowe takich branż, jak farmaceutyczna
i ochrony zdrowia, czy spożywcza oraz posiada wydzieloną i odpowiednio
wyposażoną w nowoczesne maszyny, produkcyjną strefą copackingową. –
DSV Solutions, jako doświadczony operator logistyczny, był w stanie zaproponować naszej firmie kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
Dodatkowym atutem na etapie wyboru DSV była także własna sieć dystrybucji krajowej DSV Road oraz doświadczenie w realizacji dostaw, zarówno
w obszarze rynku tradycyjnego, jak i nowoczesnych kanałów dystrybucji
– mówi Adam Moskała, Dyrektor Zarządzający, Humana Poland.
DSV Solutions oferuje szczerki zakres usług dla klientów z obszaru
FMCG. Poza standardową, wielko-wolumenową skalą składowania, wydań paletowych, kartonowych czy sztukowych, firma realizuje także na
dużą skalę obsługę bezpośrednich dostaw do sklepów. Więcej informacji na stronie: www.dsv.com/pl

EUROPA W ZASIĘGU
– Przez ostatnie kilka miesięcy koncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozwijaniu sieci dystrybucji na rynku lokalnym. Przewozy międzynarodowe realizowaliśmy jedynie na wyraźne życzenie naszych
klientów. Od początku zakładaliśmy jednak stworzenie paneuropejskiej sieci przewozów drobnicowych i uruchomienie regularnych połączeń międzynarodowych dla polskich klientów. Teraz naszedł czas,
by te plany urzeczywistnić – tłumaczy Karolina Gil, dyrektor sprzedaży
w Pall-Ex Polska.
Jeszcze w III kwartale polscy klienci sieci będą mogli zlecić przewóz
ładunków drobnicowych do Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, a docelowo także do Niemiec, Turcji, krajów Beneluksu, Skandynawii, Czech
i Słowacji. Transport, podobnie jak w całej sieci, będzie realizowany bez
udziału podwykonawców, wyłącznie za pośrednictwem Partnerów Regionalnych Pall-Ex.
WIĘCEJ NA
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FIEGE wspiera edukację
ÔÔŹródło: FIEGE

GEFCO Polska uruchomiło
własną Agencję Celną
ÔÔŹródło: GEFCO, Foto: GEFCO

W odpowiedzi na oczekiwania rynku, GEFCO Polska rozszerzyło wachlarz usług o ofertę Agencji Celnej. Dzięki temu Spółka świadczy kompleksową obsługą celną, co zapewnia szybszą realizację dostaw towarów oraz pełną kontrolę nad ich przepływami. Od 2012 roku, kiedy to
GEFCO Polska zostało posiadaczem Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy, w jego zapewniającej najszersze uprawnienia wersji – AEOF
(uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona), firma stale zwiększa
swoją aktywność w obszarze odpraw celnych.
Aktualnie GEFCO Polska posiada 4 oddziały: w Gdyni i Gdańsku, Grodzisku Mazowieckim oraz Czeladzi, w których realizuje odprawy w imporcie,
eksporcie oraz tranzycie, w oparciu o uproszczone procedury. Oferuje swoim Klientom korzystanie z wszelkich przewidzianych przepisami prawa ułatwień dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, m.in.
odprawy importowe z rozliczaniem podatku VAT w deklaracji podatkowej
VAT-7, „dostawy bezpośrednie”, usługi Intrastat, doradztwo celne.
– GEFCO Polska skupia się na potrzebach klienta i dostosowuje rozwiązania do jego oczekiwań. Uruchomienie własnej Agencji Celnej po raz kolejny potwierdza tą strategię. Agencja Celna GEFCO Polska zatrudnia zespół
bardzo doświadczonych specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie inżynierii celnej i podatkowej. Nasi Klienci mogą liczyć na ich pełne
wsparcie i doradztwo w zakresie rozwiązań transportowo-logistycznych
w powiązaniu z obsługą celną, co pozwala na płynne dostawy towarów do
finalnych odbiorców, jak również obniżenie kosztów w łańcuchu dostaw
– mówi Agnieszka ZAKRZEWSKA, Kierownik ds. Celnych w GEFCO Polska.
Dzięki sieci Agencji Celnych Grupy GEFCO, odprawy są możliwe na terenie całej Unii Europejskiej. Sprawna komunikacja wewnątrz Grupy daje
Klientowi pewność dostarczenia towaru w wyznaczonym terminie.

DSV szóste na świecie
ÔÔŹródło: DSV

Grupa DSV już czwarty rok z rzędu zajęła szóste miejsce na liście największych operatorów logistycznych na świecie, zgodnie z zestawieniem opublikowanym przez Journal of Commerce. Raport, dotyczący
największych firm sektora TSL, pokazuje że dla większości z nich rok
2013 był czasem utrzymywania wyników. Poziom wzrostu światowego transportu plasował się przy tym na poziomie 2,5 proc., a za jeden
z najbardziej znaczących trendów uznano systematyczne przesuwanie
transportu z droższej drogi lotniczej do tańszej morskiej. W tych warunkach DSV zdołało utrzymać zarówno poziom przychodów, jak i marży,
umacniając swoją wieloletnią pozycję w czołówce światowych operatorów logistycznych.
– Nie będzie dla nas zaskoczeniem jeśli w niedługiej przyszłości przesuniemy się wyżej w rankingu największych operatorów [....] – mówi
Jens Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.

Współpraca biznesu z sektorem edukacji zyskuje na znaczeniu. Firmy
przykładają coraz większą uwagę do zagadnienia związanego z pozyskiwaniem talentów, zdając sobie sprawę, że ludzie stanowią największy kapitał firmy. Odpowiednio dobrana kadra bardzo często przesądza
o przewadze konkurencyjnej i decyduje o porażce lub sukcesie firmy na
rynku. Wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie pozytywnego
wizerunku pracodawcy oraz wykształcenie kompetentnego, rzetelnego
pracownika należy do celów strategicznych FIEGE.
Współpraca biznesu z sektorem edukacji powinna rozpocząć się
na początkowym etapie edukacji. Z tego powodu FIEGE angażuje się
we współpracę już ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Projekt “Dzień
przedsiębiorczości”, którego partnerem jest FIEGE, umożliwia młodym
ludziom podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 2 kwietnia 2014 w Dąbrowie Górniczej
w siedzibie firmy FIEGE odbyły się warsztaty dla 11 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych ‘Sztygarka’. W czasie jednodniowej praktyki
uczniowie mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy w magazynie,
obsługą klienta i dowiedzieć się, jakie kompetencje, umiejętności oraz
wykształcenie potrzebne jest do pracy na danym stanowisku. Na pytania uczniów odpowiadali kierownicy centrum dystrybucyjnego oraz
Andrzej Watrobiński, Dyrektor ds. Personalnych na Europę Południową
i Wschodnią, który wskazywał najważniejsze aspekty brane pod uwagę
przy rekrutacji.
27 marca 2014 roku w Łodzi, w ramach projektu „Biznes dla edukacji”
odbyła się konferencja, w czasie której zastanawiano się jak kształcić
zgodnie z potrzebami rynku pracy, jednocześnie budując wizerunek
dobrego pracodawcy. Agata Wydmańska, Marketing&Communication
Manager, reprezentująca FIEGE w czasie panelu dyskusyjnego, podkreślała jak kluczowa dla firmy jest współpraca ze szkołami i uczelniami. Doświadczenie zdobyte w czasie staży i praktyk ułatwi młodym adeptom
logistyki planowanie kariery i ustalenie preferencji zawodowych, które
będą decydowały w przyszłości o ich sukcesie w zawodzie logistyka.
WIĘCEJ NA

Długoletnia współpraca
ÔÔŹródło: DSV

Współpraca DSV Road z firmą Caparol Polska rozpoczęła się 10 lat temu.
Początkowo obejmowała ona jedynie dystrybucję przesyłek z własnych
magazynów firmy, a z czasem rozwinęła się i przekształciła w kompleksową obsługę, obejmującą składowanie, kompletację oraz wysyłkę towaru. Kolejnym krokiem w rozwoju współpracy po wejściu Polski do Unii
Europejskiej, stały się usługi logistyczne świadczone także z niemieckiego
centrum dystrybucyjnego Caparol w Fürstenwalde. Objęły one głównie
wysyłkę towarów wzbogacających stock oraz dostawy drobnicowe w rejon Polski Zachodniej, zachowując tym samym warunki i jakość serwisu,
jak w dotychczasowej dystrybucji krajowej. Równocześnie uruchomiony
został wspólny pilotażowy serwis barwienia fabrycznego z Niemiec farb
i tynków pod konkretne zamówienia klientów w całej Polsce.
– DSV Road, jako nasz zaufany partner, został włączony w proces
analiz, związanych z możliwością relokacji magazynu oraz optymalizacji kosztów transportu. Ich wynikiem była decyzja o otwarciu jednego
magazynu dystrybucyjnego, zlokalizowanego w rejonie centralnym
przy Zakładzie Produkcyjnym Caparol w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej. Pomimo przeniesienia obszaru składowania, DSV Road pozostaje naszym głównym dostawcą usług transportowych w dystrybucji
wszystkich przesyłek z Niemiec oraz z magazynu w Kleszczowie. – mówi
Mariusz Bakun, Supply Chain Director w Caparol Poland.

WIĘCEJ NA

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA

24

POLSKI POTENCJAŁ RYNKU MAGAZYNOWEGO
ÔÔ Źródło: PointPark Properties (P3), Foto: PointPark Properties (P3)

Ilość powierzchni magazynowej w Polsce wynosi blisko 8 mln mkw. W dużo mniejszych Czechach (10 mln mieszkańców) rynek
magazynowy tworzy 4 mln mkw. Porównanie to pokazuje, że nasz rynek ma spory potencjał wzrostu. Obecnie rynek powierzchni
magazynowych w Polsce skoncentrowany jest w pięciu głównych rynkach regionalnych: Warszawie i jej okolicach, Polsce Centralnej,
regionie Poznania, Wrocławia i Górnego Śląska. Ze względu na duży, stale zwiększający się potencjał regionów, tereny te są dobrze
rozpoznane przez deweloperów, a odpowiednio zaplanowana inwestycja magazynowa ma spore szanse powodzenia.
Poznań i jego okolice to region dynamicznego rozwoju infrastruktury logistycznej.
Tereny te obfitują w magazyny należące
do największych firm. Wśród najemców
PointPark Poznań, parku logistycznego należącego do P3 zlokalizowanego
w pobliżu autostrady A2 i drogi ekspresowej S11, znajduje się m.in. PF Concept,
CEVA Logistics, DHL, ND Polska. Z kolei
region warszawski dynamicznie rozwija się dzięki rozbudowie infrastruktury,

m.in. obwodnicy oraz dróg stanowiących
połączenie z europejską siecią autostrad.
Rozwój firmy PointPark Properties (P3)
oraz zwiększenie możliwości oferowanych przez te regiony, uzasadniają plany
dalszej rozbudowy inwestycji należących
do portfela P3. – Nasze parki magazynowe – PointPark Mszczonów oraz PointPark Poznań dysponują potencjałem
rozbudowy o odpowiednio: dodatkowe
ponad 230 tys. mkw. powierzchni w przy-

Rynek magazynowy wiodącym nurtem

WIĘCEJ NA

Merlin.pl w Good
Point Puławska

ÔÔŹródło: CBRE

Według CBRE, międzynarodowej firmy doradczej, tempo, w jakim rozwija się rynek powierzchni magazynowych i logistycznych jest
zdecydowanie najszybsze spośród wszystkich
tradycyjnych sektorów nieruchomości.
Wzrost aktywności jest napędzany zarówno
przez zmieniające się czynniki kadrowe, jak
i te związane z rynkiem inwestycyjnym. W całej Europie, inwestycje w sektor powierzchni
magazynowych wzrosły o 50% w 2013 r., co
spowodowało, że segment ten miał najwyższe tempo wzrostu rok do roku. Biorąc pod
uwagę istotne transakcje, które mają zostać
zawarte, zainteresowanie inwestorów utrzyma się na wysokim poziomie. Powodem
wspomnianego wzrostu jest szersza akceptacja tego segmentu, poprzednio postrzeganego jako niszowy, rosnące inwestycje
w nieruchomości, częściowo spowodowane
niskimi stopami procentowymi oraz oczekiwane odbicie aktywności gospodarczej w Europie oraz spodziewany wraz ze wzrostem

padku Mszczonowa i ponad 93 tys. mkw.
w Poznaniu. W najbliższym czasie rozważamy także realizację nowych inwestycji,
głównie na terenie prężnie rozwijających
się rynków Wrocławia, Poznania, Górnego Śląska oraz Warszawy – mówi Piotr
Wąs, Leasing and Development Director,
PointPark Properties (P3).

gospodarczym wzrost czynszów będących na
najniższym poziomie.
„Region Europy Środkowej i Wschodniej
(CEE) należy do obszarów, które odniosą
znaczne zyski dzięki działaniu tych czynników.
Stawki czynszu znajdujące się na najniższym
poziomie w połączeniu z rosnącą produkcją
przemysłową wspierają tezę, że niedługo na
licznych rynkach ujrzymy rosnące czynsze.
Region oferuje wielki potencjał deweloperom
wciąż bazującym na gwałtownie polepszającej
się infrastrukturze i rosnącej jakości sektora
powierzchni magazynowych i logistycznych.
Poprawa ta wynika z wpływu zakupów online na sposób, w jaki dobra są dostarczane do
użytkownika końcowego.” – skomentował Joerg Kreindl, Starszy Dyrektor działu powierzchni magazynowych na region Europy Środkowo-Wschodniej w CBRE.

WIĘCEJ NA

Infrastruktura

ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce podpisał umowę najmu na powierzchnię w Good Point Puławska.
Nowym klientem centrum dystrybucyjnego,
należącego do funduszu inwestycyjnego AEW
Europe, jest sklep internetowy Merlin.pl. Przeprowadzona przez dewelopera komercjalizacja objęła ponad 13 000 m² powierzchni.
Panattoni Europe we współpracy z AEW Europe,
wiodącą w Europie firmą zarządzającą inwestycjami i aktywami nieruchomości poinformował o nowym kontrakcie – ponad 13 000 m² na rzecz Good
Point Puławska. Najemcą został jeden z najstarszych i największych polskich sklepów internetowych – Merlin.pl. Firma rozpoczęła działalność
jeszcze w 1999 roku jako księgarnia, natomiast
obecna oferta sklepu to ponad 300 tysięcy produktów począwszy od książek, poprzez multimedia, zabawki i kosmetyki, kończąc na grach.
WIĘCEJ NA
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Rozbudowa centrum
Goodman pod Poznaniem

Czołowy doradca dla
biznesu w 2013 r.

JLL zarządza Lipowy Office
Park w Warszawie

ÔÔŹródło: Goodman

ÔÔŹródło: JLL

ÔÔŹródło: JLL

Goodman buduje magazyn o powierzchni 14
790 m2 w miejscowości Niepruszewo w gminie Buk koło Poznania dla światowego lidera
w branży zaawansowanych technologii. Magazyn będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Budowa rozpoczęła się
w listopadzie 2013 roku, a przekazanie obiektu
będzie miało miejsce w maju 2014 roku.
Przeznaczeniem obiektu będzie magazynowanie sprzętu RTV i AGD na potrzeby jego
dalszej dystrybucji w Polsce i Niemczech. Inwestycja obejmie 14 290 m2 powierzchni magazynowej oraz 500 m2 powierzchni biurowej.
– Nasz klient poszukiwał partnera, który
mógł w krótkim czasie wybudować obiekt
dopasowany do ich potrzeb magazynowych
i dystrybucyjnych. Naszym elastycznym podejściem potwierdziliśmy, że jesteśmy właściwym
partnerem dla tego przedsięwzięcia. Mimo
że budowa przebiegała w okresie zimowym,
wszystkie prace idą zgodnie z założeniami
i jesteśmy na dobrej drodze do terminowego przekazania wysokiej jakości magazynu –
mówi Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny
Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

W 2013 r. firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu wynajęły w Polsce ponad 220 000
mkw. powierzchni biurowej, z czego ok. 40%
stanowią transakcje, w których JLL doradzał
najemcom (przedstawicielom światowych marek) z branży oraz deweloperom. Taki wynik
daje JLL pozycję niekwestionowanego lidera
w tym segmencie rynku.
Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych oraz Reprezentacji Najemcy, JLL, komentuje: „W 2013 r. JLL doradzał
przy umowach najmu na łącznie ponad 85 000
mkw., podpisanych przez firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu na rynku biurowym
w Polsce. Portfolio klientów z tego sektora, którym doradzaliśmy w ubiegłym roku, obejmuje
m.in. Cisco, Credit Suisse, BNY Mellon, Deutsche
Bank, First Data, IBM, ING Services czy Samsung
R&D. JLL to pierwsza firma doradcza na rynku nieruchomości, która dostrzegła potencjał
sektora nowoczesnych usług dla biznesu jako
jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, a zarazem kluczowej
grupy odbiorców nowych projektów biurowych
w głównych miasta poza Warszawą. Z analiz JLL
wynika, że firmy z tej branży zajmują już ok. 50%
ogólnych zasobów biurowych w Krakowie, 36%
w Łodzi oraz 35% we Wrocławiu. Poza Warszawą
w ubiegłym roku firmy z sektora wynajęły prawie
200 000 mkw., co stanowi ok. 50% całkowitego
popytu na biura, zarejestrowanego poza stolicą.

Międzynarodowa firma doradcza JLL została
wybrana zarządcą parku biurowego Lipowy Office Park w Warszawie. Do jej obowiązków należy kompleksowa opieka nad nieruchomością
w obszarach: operacyjnym, technicznym, administracyjnym i finansowym oraz dbałość o relacje
z najemcą obiektu. Zespół dedykowanych do
projektu specjalistów przejął zarządzanie projektem Lipowy Office Park z początkiem kwietnia br.
Lipowy Office Park to kompleks biurowy klasy
A, położony na warszawskiej Ochocie. Jego kluczowym atutem jest lokalizacja w szybko rozwijającym się południowo – zachodnim rejonie
biurowym Warszawy, przy ul. Żwirki i Wigury,
głównej arterii prowadzącej na międzynarodowe lotnisko im. Fryderyka Chopina, zaledwie 10
minut jazdy od centrum. Kompleks obejmuje
cztery nowoczesne budynki o łącznej powierzchni biurowej najmu 39 000 mkw., usytuowane
wokół zielonego, przestronnego dziedzińca.
Do dyspozycji pracowników i gości jest ok. 450
podziemnych miejsc parkingowych. Głównym
najemcą budynku jest Bank Pekao S.A.
Nowym właścicielem obiektu jest amerykańska firma inwestycyjna W.P. Carey.
Małgorzata Więcko, Dyrektor w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, JLL, komentuje: „Wybór
JLL na zarządcę kompleksu Lipowy Office Park to
dla nas ogromne wyróżnienie, szczególnie że jest
to pierwsza inwestycja W.P. Carey na rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Cieszymy się, że do
naszego portfolio dołączył projekt o tak ugruntowanej pozycji na warszawskiej mapie biznesu”.

WIĘCEJ NA

Budynek Rondo 1 w Warszawie
sprzedany
ÔÔŹródło: CBRE

WIĘCEJ NA

CBRE, największa na świecie firma doradcza na
rynku nieruchomości, informuje, że doradzała
Deutsche Asset & Wealth Management w zakupie Rondo 1, prestiżowego budynku biurowego
w Warszawie. Zakup Rondo 1 jest największą
pojedynczą transakcją inwestycyjną na rynku
powierzchni biurowych w Polsce.
Rondo 1 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych klasy A+ zarówno
w Polsce, jak i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nieruchomość zlokalizowana
jest w samym sercu Warszawy, przy Rondzie
ONZ. Jako pierwszy w Europie wieżowiec,
kompleks Rondo 1 otrzymał certyfikat ekologiczny LEED® Gold w kategorii „Budynki istniejące”. Ten 40-piętrowy biurowiec o unikalnej architekturze oferuje ponad 66.000 m kw.
najwyższej jakości powierzchni najmu oraz
prawie 500 miejsc parkingowych dla pracowników i gości. Głównymi najemcami są EY,
Dentons, Frontex, Volkswagen oraz wiele innych prestiżowych firm.
WIĘCEJ NA

Nowy klient w Kraków
Airport Logistics Centre
ÔÔŹródło: Goodman

Goodman wynajął Bonito.pl, jednej z największych księgarni internetowych w Polsce,
magazyn o powierzchni 4 060 m2 w ramach
Kraków Airport Logistics Centre. Z nowego
centrum dystrybucyjnego Bonito.pl może teraz wysłać książki do klienta nawet po 15 minutach od złożenia zamówienia. Nowy obiekt
pozwoli także Bonito.pl na skokowe zwiększenie skali działalności.
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie.
Według raportu Dotcom River tempo jego
wzrostu wynosi około 25% rok do roku. Ten
sam raport podaje, że 70% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu,
a ponad 30% mieszkańców robi zakupy w Internecie.
– Bonito.pl, w związku z szybko rosnącą skalą
działalności, poszukiwało większej powierzchni magazynowej. Firma oczekiwała obiektu
o wysokiej jakości, z nowoczesną infrastruk-
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turą telekomunikacyjną niezbędną dla prowadzenia działalności e-commerce. To wszystko
mogliśmy zapewnić Bonito.pl w ramach centrum logistycznego w Krakowie. Nasz zespól
wspierał również internetową księgarnię
w sprawnym przeniesieniu działalności do nowego magazynu i we wdrożeniu wydajnych
rozwiązań, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę wynajmowanego obiektu – mówi Błażej
Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na
Europę Środkowo-Wschodnią.

WIĘCEJ NA
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GŁÓWNE TRENDY NA
RYNKU POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH

PROLOGIS
PODSUMOWAŁ
I KWARTAŁ

Firma CBRE przedstawiła sześć kluczowych trendów
w sektorze logistycznym i przemysłowym w 2014 roku,
w którym wzrost inwestycji, oczekiwania w stosunku do
dostaw z zakupów internetowych, wydajność sieci dostaw
jak i rozwój wschodzących rynków to elementy wpływające na sektor.

Prologis, Inc. wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, ogłosił wyniki działalności
w pierwszym kwartale 2014 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

ÔÔ Źródło: CBRE, Foto: CBRE

1. PONOWNY WZROST STAWEK
CZYNSZOWYCH.
Ponowny wzrost stawek czynszowych
będzie miał największy wpływ na sektor
logistyczny i magazynowy w 2014r. Oczekuje się, że ożywienie z 2013 roku będzie
się utrzymywać, a PKB i wyniki produkcji
przemysłowej dla EU-28 wzrosną odpowiednio o 1,3% i 1,5%. Wzrost oczekiwany
jest szczególnie w Wielkiej Brytanii, następnie w Niemczech, Francji i niektórych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
2. WZROST TRANSAKCJI
INWESTYCYJNYCH
Zainteresowanie inwestycyjne w ubiegłym roku skupiło się na sektorze magazynowym i logistycznym i oczekuje
się, że ten trend umocni się w 2014
roku. Umowy partnerskie pomiędzy
wyspecjalizowanymi inwestorami-deweloperami, kapitał własny pochodzący
z państwowych funduszy majątkowych
i zagraniczne fundusze emerytalne
zwiększyły część ubiegłorocznego obrotu i oczekiwane jest umocnienie tego
trendu. Widoczne jest również rosnące
zainteresowanie ze strony niepublicznych rynków kapitałowych.

Wzrost ten odzwierciedla większą
aprobatę, inwestycyjne racjonalne uzasadnienie dla sektora magazynowego
i logistycznego ze strony różnego typu
inwestorów, wykraczający poza konwencjonalne uzasadnienie wyższego zwrotu
z inwestycji w okresie ożywienia. Wzrost
wartości obiektów jak również zwiększony popyt wśród najemców przełożą się na
większą aktywność inwestycyjną.
James Markby, Dyrektor Działu European Industrial & Logistics Investment
w CBRE, skomentował: “Wzrost wolumenu
inwestycji w sektorze magazynowym i logistycznym w ubiegłym roku były największe ze wszystkich sektorów i wzrosły o 50%.
Spodziewany jest dalszy wzrost w 2014
roku. Umowy partnerskie pomiędzy specjalistycznymi inwestorami-deweloperami
oraz kapitałem własnym pochodzącym
z państwowych funduszy inwestycyjnych
jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych jest podobny jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie wolumeny inwestycyjne rosną, a wskaźniki kapitalizacji
spadają, co w konsekwencji kreuje zainteresowanie amerykańskich inwestorów europejskim rynkiem.”
WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: Prologis

WYNAJEM POWIERZCHNI
W ciągu pierwszych trzech miesięcy
2014 roku Prologis wynajął niemal 300
000 metrów kwadratowych, o 30 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Transakcje zawarte
w Polsce stanowiły 44 procent wszystkich umów najmu zawartych przez dewelopera w regionie.
Firma podpisała nowe umowy najmu
obejmujące 105 000 metrów kwadratowych i przedłużył umowy o łącznej powierzchni ponad 154 200 metrów kwadratowych. Pozostałą cześć stanowiły umowy
krótkoterminowe.
WIĘCEJ NA

Panattoni buduje
w Bielanach Wrocławskich
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce, rusza z nowym parkiem logistycznym w Bielanach Wrocławskich.
Pierwszy budynek w ramach Panattoni Park
Wrocław III będzie liczył ok. 20,000 m². Deweloper sfinalizował zakup gruntu pod inwestycję i rozpoczyna budowę parku.
Nowa powierzchnia przemysłowa w ramach
Panattoni Park Wrocław III jest odpowiedzią na
dynamiczny rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska i rozbudowy lokalnej infrastruktury drogowej m.in. ukończenie inwestycji związanej z budową Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia A8.
LOKALIZACJA
Panattoni Park Wrocław III zakłada realizację
2 hal magazynowych o łącznej powierzchni
około 83 000 m². Centrum dystrybucyjne położone jest bezpośrednio przy autostradowej
obwodnicy miasta A8 oraz autostrady A4.
Dzięki doskonałej lokalizacji obiekt posiada
szybkie połączenie z międzynarodowym lotniskiem im. Mikołaja Kopernika oraz gwarantuje
łatwy dojazd do centrum Wrocławia.
WIĘCEJ NA

Infrastruktura

27

KIERUNKI ROZWOJU
SIECI HANDLOWYCH
A BAZA LOGISTYCZNA
ÔÔ Źródło: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL zbadała kierunki rozwoju
sieci handlowych w Polsce w kontekście dostępności powierzchni magazynowych. Z podsumowania wynika, że pomimo dynamicznego rozwoju oferty handlowej we wschodnich województwach, baza logistyczna pozostaje tam nadal dość znikoma.
Rynek obiektów handlowych w Polsce systematycznie się rozwija. Z analiz JLL wynika, że do końca 2015 r. rynek wzrośnie o ok.
12%, a całkowita podaż powierzchni handlowej sięgnie 13,2 mln
mkw. Obecnie, 44% istniejącej powierzchni handlowej zlokalizowane jest w zachodnich i południowo-zachodnich rejonach
kraju, a kolejne 17% w centrum (woj. mazowieckie i łódzkie).
WSCHODNIA POLSKA NA CELOWNIKU DEWELOPERÓW
I SIECI HANDLOWYCH
Najbardziej dynamiczny wzrost nowoczesnej powierzchni handlowej (średnio o 27%) spodziewany jest we wschodnich województwach kraju. Powstają tam zarówno duże projekty (np.
otwarte w marcu br. Atrium Felicity w Lublinie czy Galeria Warmińska w Olsztynie), jak i wiele obiektów mniejszego formatu, a także
pierwsze centra wyprzedażowe (w Lublinie i Białymstoku).
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor Działu Badań Rynku w Polsce, JLL, komentuje: „Wraz ze wzrostem siły nabywczej i rozwojem
infrastruktury drogowej we wschodnich województwach, obserwujemy rosnące zainteresowanie deweloperów i sieci handlowych rozbudową swoich struktur i oferty właśnie w tej części kraju. Istotnym motorem rozwoju tych rynków jest napływ klientów
zza wschodniej granicy, czyli tzw. „turystyka zakupowa” w północno – wschodniej części Polski, również po wprowadzeniu umowy
o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim”.
ROZWÓJ RYNKU HANDLOWEGO A WYZWANIA DLA
DEWELOPERÓW POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH
Na wschodzie kraju nastąpią największe w ujęciu procentowym
przyrosty powierzchni handlowej, choć należy pamiętać, iż istniejąca
baza centrów handlowych jest w tej części kraju nieporównywalnie
niższa niż w centralnych i południowo-zachodnich obszarach Polski.
W związku z rozwojem sieci handlowych we wschodnich województwach, można oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na magazyny.
Tymczasem zasoby w tych rejonach są znikome. Całkowita podaż
nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce to dziś 7,5 mln
mkw., z czego jednak 92% przypada na pięć kluczowych rynków
– Warszawę, Górny Śląsk, Poznań, Polskę Centralną i Wrocław.
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych w Polsce, JLL, wyjaśnia: „Sieci handlowe z 24% udziałem
w popycie w ostatnim pięcioleciu, stanowią drugą po operatorach
logistycznych największą grupę najemców powierzchni magazynowych w Polsce. Przeciętna wielkość powierzchni poszukiwanej
przez sieci handlowe to ok. 10 000 mkw. Największe szanse na znalezienie takiego modułu są obecnie w Centralnej Polsce i na Górnym Śląsku. W pozostałych regionach kraju oferta powierzchni do
wynajęcia od zaraz o takich parametrach jest mocno ograniczona.
Alternatywą dla istniejących budynków pozostają projekty BTS, dostarczane przez dewelopera zgodnie z potrzebami najemcy. Z uwagi na czas realizacji takiej inwestycji, decyzja o współpracy musi zostać jednak podjęta z odpowiednim wyprzedzeniem”.

Polska Wschodnia coraz mocniejsza
na polskiej mapie handlu
ÔÔŹródło: JLL

Eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL podsumowali sytuację
na polskim rynku nieruchomości handlowych na koniec I kw. 2014 r.
oraz opracowali prognozy rozwoju na nadchodzące miesiące.
PODAŻ – 3 NOWE CENTRA HANDLOWE W I KW. 2014 R.
I kw. 2014 r. otwarto trzy centra handlowe: Atrium Felicity w Lublinie,
Galerię Amber w Kaliszu oraz Galerię Siedlce w Siedlcach. Tym samym
wielkość rynku centrów handlowych w Polsce wzrosła o 140 500 mkw.
do poziomu 8,6 mln mkw. GLA. Z kolei, wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu centrów handlowych osiągnął 224 mkw. / 1 000 mieszkańców, tj. powyżej średniej europejskiej 191 mkw. / 1 000 mieszkańców.
Do pozostałych typów powierzchni handlowej na polskim rynku należą:
parki handlowe (1,3 mln mkw.), wolnostojące obiekty handlowe (1,87
mln mkw.) oraz centra wyprzedażowe (163 000 mkw.).
Aktywność budowlana deweloperów pozostaje względnie wysoka. 550
000 mkw. nowej powierzchni handlowej jest w budowie, w ramach centrów
handlowych (87%), parków handlowych (11%) oraz jednego centrum wyprzedażowego. Aktualnie w całej Polsce w budowie pozostaje 20 centrów
handlowych, takich jak m.in. Sukcesja w Łodzi (45 000 mkw.), Galeria Warmińska w Olsztynie (41 500 mkw.) oraz Tarasy Zamkowe w Lublinie (38 000 mkw.).
8 kolejnych centrów jest w procesie rozbudowy. Nowe otwarcia zostaną
zdominowane przez obiekty małe i średnie (98%). W ujęciu geograficznym,
przyrost powierzchni handlowej będzie zauważalny przede wszystkim we
wschodnich i północno-wschodnich województwach oraz w województwie
łódzkim, a także w miastach o liczbie ludności poniżej 100 000 mieszkańców.
Anna Wysocka, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych
JLL w Polsce, komentuje: „Mapa handlowa Polski rozwija się w coraz
większym stopniu równomiernie, a lokalizacje wcześniej mniej aktywne
rozszerzają swoją ofertę. Rozwija się segment centrów convenience, czyli
niewielkich obiektów – zarówno centrów handlowych, jak i parków handlowych – ze zbilansowaną ofertą, w mniejszych miastach, na nienasyconych, perspektywicznych rynkach. Ten trend potwierdzają dane, z których wynika, że 42% centrów handlowych oraz 87% parków handlowych
w budowie przypada na miasta poniżej 100 000 mieszkańców”.
WIĘCEJ NA

P3 rozpoczyna budowę w PointPark Bratysława
ÔÔŹródło: P3

Firma PointPark Properties (P3), będąca wyspecjalizowanym inwestorem,
deweloperem i zarządcą obiektów magazynowych, rozpoczęła budowę
obiektu magazynowo-dystrybucyjnego o powierzchni 14 660 m. kw. w należącym do niej parku logistycznym PointPark Bratysława. Część obiektu
o powierzchni 5 360 m. kw. zostanie zajęta przez spółkę Donaldson Filtration Solutions, która ze słowackiego centrum logistycznego obsługiwać
będzie klientów na terenie Europy Środkowej i Rosji; kolejne 2 900 m. kw.
zostało zarezerwowanych dla innego dostawcy usług logistycznych, podczas gdy pozostałe 6 400 m. kw. stanowić będzie powierzchnię spekulacyjną, przeznaczoną dla przyszłych najemców PointPark.
„PointPark Bratysława znajduje się bezpośrednio w pobliżu sieci autostrad łączących Słowację z Austrią, Węgrami, Czechami, południową Polską oraz zachodnią częścią Rosji. Do niemal każdego kraju w Środkowej
Europie, a także do sporej części Rosji, można stąd dojechać samochodem
w ciągu 24 godzin. To dogodne położenie sprawia, że nasz park logistyczny
stanowi doskonałą lokalizację dla firm takich, jak Donaldson, dla których
priorytetem jest dotarcie do klientów z całego regionu”, opowiada Peter
Jánoši, Dyrektor Krajowy P3 na Słowację.
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Najlepszy początek roku od 6 lat
ÔÔŹródło: JLL

Firma doradcza JLL podsumowała 2013 r. na
rynku nieruchomości magazynowych w Polsce
na koniec I kw. 2014. i zaprezentowała trendy
rozwoju na nadchodzące miesiące. Największy
popyt zarejestrowano na Górnym Śląsku, gdzie
wynajęto łącznie 126 000 mkw. (31% udział
w krajowym popycie brutto). Należy zwrócić
uwagę na wysoki udział odnowień umów w tym
regionie (71%), jak również w Okolicach Warszawy (49%), co świadczy o dojrzałości i atrakcyjności tych rynków dla najemców już tam obecnych.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal
magazyny.pl, pod względem nowego popytu
na pierwszym miejscu uplasował się region Poznania (74 000 mkw.). Warto zwrócić uwagę na
ożywienie na rynku szczecińskim (21 000 mkw.)
Największe umowy w I kw. zawarł Carrefour
(46 000 mkw., Distribution Park Będzin, odnowienie) oraz klient, dla którego Goodman wybuduje

obiekt o wielkości 40 000 mkw. pod Koninem. Na
ogół wynajmowano mniejsze moduły – średnia
wielkość transakcji w I kw. to niecałe 6 000 mkw.
(wobec blisko 8,000 mkw. w 2013 r.).
Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni
Magazynowo-Przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL, informuje: „Po rekordowym
pod względem popytu 2013 r., rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce nie
traci swojej dynamiki. W I kw. wynajęto, zarówno
w ramach nowych umów, jak i przedłużeń dotychczasowych kontraktów, ponad 400 000 mkw., co
jest najlepszym otwarciem roku od 2008. Nowe
umowy podpisano na łącznie 269 000 mkw. co
stanowi 67% całkowitego odnotowanego popytu. Biorąc pod uwagę aktywność najemców
i dobrą koniunkturę gospodarczą podtrzymujemy
naszą prognozę, że 2014 r. zamknie się popytem
netto na poziomie miliona mkw.”
WIĘCEJ NA

Usługi doradcze na
rynku nieruchomości
ÔÔŹródło: CBRE, Foto: CBRE

Raport o nieruchomościach
logistycznych
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
opublikował raport zatytułowany „Rozwój nieruchomości logistycznych: Analiza popytu według
wiodących branż klientów.” Kluczowy wniosek
płynący z raportu wskazuje na kontynuację zróżnicowania popytu na obiekty dystrybucyjne,
oraz na rozwój poszczególnych sektorów.
Zespół badawczy skupił się na analizie trzech
najważniejszych zagadnień:
• Aktywność klientów zorientowanych na
konsumentów, reprezentujący największy
udział w logistyce oraz największy udział
w wynajmie powierzchni w zeszłym roku;
• Silny rozwój następujących sektorów: elektronika, branża mieszkaniowa, motoryzacyjna i e-commerce;

• Pozycja zewnętrznych dostawców usług
logistycznych (3PL), którzy będą źródłem
wzrostu popytu w przyszłości.
„Rynek nieruchomości logistycznych posiada aktualnie duże perspektywy rozwoju dzięki
intensyfikacji działalności klientów i rosnącemu popytowi na usługi logistyczne” – powiedział Chris Caton, szef działu Prologis Research.
„Już w ubiegłym roku mogliśmy obserwować
wyraźną poprawę procesów decyzyjnych dotyczących nowych umów najmu. Klienci coraz
częściej dostrzegają możliwość wykorzystania
obecnej sytuacji i podpisania kontraktów jeszcze zgodnie z obowiązującymi niższymi stawkami. Zważywszy na niskie wskaźniki pustostanów, umiarkowaną podaż i rosnące koszty
odtworzenia możemy niebawem spodziewać
się podwyżek czynszów”.

WIĘCEJ NA
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Nakłady związane z pozyskaniem nieruchomości stanowią zazwyczaj jeden z kosztów
stałych każdej firmy. Nie dziwi zatem fakt,
że zbliżającemu się terminowi wygaśnięcia
dzierżawy towarzyszy często wiele emocji.
W czasach trudnych dla biznesu, a do takich
zaliczamy ostatnie lata, właściciele oraz zarządy firm skrupulatnie sprawdzają, czy zajmowana powierzchnia odpowiada potrzebom
rozwijającej się organizacji. Kwestia wyboru
optymalnej powierzchni biurowej dotyczy nie
tylko pozyskania samej przestrzeni, ale także
wyboru modelu pracy (przykładem może być
nowa koncepcja Agile Office tzw. elastycznego
biura), który coraz częściej determinuje decyzję o wyborze nowego biura.
Kluczowe decyzje podejmuje Zarząd spółki,
ale to administratorzy budynku mają obowiązek dostarczyć wszelkie dane i informacje, na
podstawie których podjęte zostaną decyzje.
W ostatnich 24-18 miesiącach poprzedzających
wygaśnięcie umowy najmu Zarząd będzie musiał podjąć istotne decyzje, a renegocjacja i przedłużenie umowy nie stanowią już jedynej opcji.
Stanie on przed trudnym wyborem, ponieważ
w grę wchodzą różne scenariusze (m.in. przedłużenie umowy i adaptacja, nowa powierzchnia, sprzedaż i najem zwrotny, nabycie i zajęcie
nowej powierzchni), często związane także ze
zmianą modelu pracy. Okazuje się, że podjęcie
tak trudnej decyzji może być niezwykle trudne
i potrzebne mu będzie profesjonalne wsparcie.
Odpowiedzią rynku na tego typu dylematy są
zintegrowane usługi dla najemców, świadczone
wspólnie przez grupę specjalistów zajmujących
się wynajmem biur oraz rzeczoznawców budowlanych, którzy razem służą kompleksowym
doradztwem w kwestii relokacji.
WIĘCEJ NA
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NIE TAKI HANDLOWIEC SZYBKI, JAK GO MALUJĄ?
ÔÔ Źródło: Data System Group

Nie od dziś wiadomo, że auto służbowe to najlepsze narzędzie pracy handlowca. Przez kilka lat utarła się opinia, że takim
samochodem jeździ się szybko, niedbale i nie przestrzegając większości przepisów ruchu drogowego. Firma Data System
Group wzięła pod lupę handlowców, kontrolując prędkości oraz rodzaje dróg po jakich się poruszają.
Z badań przeprowadzonych na podstawie 4 milionów odczytów, okazało się, że
większość handlowców, swój czas pracy spędza w terenie zabudowanym. – To
wynika zapewne z ich specyfiki zawodu.
Przedstawicieli handlowych najczęściej
spotyka się w miejscowościach, gdzie np.
poszukują klientów, stąd rezultat ponad
80% czasu jazdy uzyskany w terenie zabudowanym, dużo mniej bo tylko 13% czasu
spędzają poza terenem zabudowanym.
Po autostradach porusza się jedynie 2%
badanych aut służbowych – przedstawia
Justyna Czarnecka, specjalista ds. PR w firmie Data System Group. – Ogromne natężenie pojazdów firmowych na drogach
w małych i większych miejscowościach
przyczyniło się do ogólnie złej opinii na
temat stylu jazdy handlowców. Poprzednie testy przeprowadzane przez naszą firmę potwierdzały brawurową jazdę przedstawicieli handlowych. Jednak ostatnie
wyniki bardzo nas zaskoczyły – dodaje
Justyna Czarnecka.
Data System Group dokonała pomiarów prędkość, biorąc pod uwagę trzy
typy dróg: teren zabudowany, poza terenem zabudowanym oraz autostrady.
Jak wynika z pomiarów, ponad 80% Handlowców w mieście jeździ z dozwoloną
prędkością, nie przekraczając 50 km/h.
Pozostała liczba badanych kierowców porusza się z prędkościami większymi niż 51
km/h (11% do 70 km/h, 4% do 90 km/h,
3% do 250 km/h).

Poza terenem zabudowanym, przepisowo porusza się 70% badanych kierowców,
nie przekraczając 90 km/h., kolejne 17%
jedzie z prędkościami nie większymi niż
110 km/h, a pozostałe 13% znacznie przekracza dozwoloną prędkość, momentami
nawet o 100 km/h.
Kolejnym typem dróg, badanym przez
Data System Group, były autostrady, gdzie
65% kierowców jeździ z prawidłową prędkością. Kolejne 25% lekko ją przekracza,
jeżdżąc maksymalnie 160 km/h.W przypadku pozostałych 10% odnotowano
prędkość pomiędzy 161 a 250 km/h.

w wysokości określonego procentu kwoty
z wynagrodzenia miesięcznego.
Kolejnym elementem wpływającym
na ostrożniejszą jazdę autem firmowym
może być umożliwienie pracownikowi
korzystania z pojazdu w celach prywatnych. – Firma Data System Group oferuje swoim klientom rozwiązanie oparte
o przełącznik jazda służbowa/prywatna,
dzięki któremu handlowiec może wykazać w jakich celach użytkuje aktualnie
pojazd. Przełącznik jazda służbowa/prywatna stosują również nasi pracownicy.
Możliwość korzystania z samochodu po
godzinach pracy oraz możliwość automatycznego rozliczenia kierowcy z tego
typu przejazdów, sprawia, że użytkownik pojazdu zaczyna bardziej o niego
dbać. Handlowiec traktuje auto służbowe jako swój prywatny samochód, który
przecież nie może prezentować się gorzej niż auto sąsiada – tłumaczy Justyna
Czarnecka.
Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozważną jazdę handlowców
może okazać się stosowanie monitoringu GPS. – Coraz więcej firm zaczyna
stosować tego typu rozwiązania i to nie
tylko, aby kontrolować prędkości pracowników. Dzięki systemom, takim jak
DSlocate oferowanym przez naszą firmę,
właściciel czy osoba odpowiedzialna za
flotę pojazdów może weryfikować czy
pracownicy w określonym czasie faktycznie wykonują swoje obowiązki, np.
odbywają spotkania z klientami, w jakim
Przedstawione wyniki obalają mit ja- stylu prowadzą pojazd czy nawet kontrokoby handlowcy poruszali się autami lować zużyte paliwo, weryfikując bieżące
służbowymi z nadmiernymi prędkościa- informacje o ilości tankowań lub ewenmi, nie licząc się z innymi uczestnikami tualnych upuszczeń w danym okresie
ruchu drogowego. Poprawę tej sytuacji, – wyjaśnia Tomasz Waligóra, Prezes Data
w porównaniu z poprzednimi badaniami System Group. – Monitoring pojazdów to
można wytłumaczyć kilkoma istotnymi idealne rozwiązanie skutecznej kontroli
powodami.
pracowników, pojazdów i towarów – doPo pierwsze, handlowcy najwyraźniej daje Tomasz Waligóra.
zrozumieli zagrożenie związane z otrzymaniem punktów karnych, których większa liczba powoduje utratę prawa jazdy,
a to automatycznie pozbawia stanowiska pracy i możliwości zdobycia innego
zatrudnienia. Coraz częściej w firmach
praktykuje się również umowy zawierane
z pracownikami użytkującymi pojazd, które nakładają obowiązek przestrzegania
określonej prędkości. Jako konsekwencję
naruszenia umowy stosuje się m.in. karę

Badania
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