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O BEZPIECZEŃSTWIE, ERGONOMII
I NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH

ÔÔ Autor: Anna Wanat Foto: Log4

W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na
Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.
Ta
druga
już
edycja wydarzenia
traktującego o bezpieczeństwie w magazynach zgromadziła specjalistów ds.
BHP, zarządzających
magazynami i innych zainteresowanych tą tematyką.
W trakcie trzech dni
trwania wydarzenia
mieli oni okazję posłuchać między innymi o tym, z jakimi
kosztami wiążą się
wypadki przy pracy
w magazynach, jak odruchy bezwarunkowe mogą wpływać na tworzenie rozwiązań bezpieczeństwa w wózkach widłowych oraz o najnowszych systemach

bezpieczeństwa zapobiegających kolizji
wózków z pieszymi czy o roli zarządzania
bezpieczeństwem regałów magazynowych.

Nowe centrum logistyczne Grupy Muszkieterówh

Nowy lotniczy terminal kurierski
ÔÔŹródło: DHL Express

LS Airport Services, spółka z większościowym
udziałem Skarbu Państwa, podpisała umowę
z DHL Express Poland na budowę najnowocześniejszego międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego w Polsce. Szacunkowa wartość
inwestycji to 65 mln zł.
Umowa zawarta pomiędzy LS Airport Services S.A., największym dostawcą usług na rynku
cargo w Polsce i globalną firmą logistyczną DHL,
dotyczy budowy międzynarodowego lotniczego
terminala kurierskiego wraz z całą infrastrukturą.
Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie blisko
7 tys. mkw., a koszt inwestycji szacowany jest na
65 mln zł. Planowana współpraca znacząco wpłynie na wzrost wartości aktywów spółki Skarbu
Państwa oraz skutkować będzie powstaniem najnowocześniejszej jednostki operacyjnej wśród
lotnisk w Polsce z największym wolumenem
międzynarodowych przesyłek kurierskich. Umowa została zawarta przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu. – Inwestycja LS Airport Services
jest dowodem na to, że Skarb Państwa działa jak
duża i sprawnie funkcjonująca grupa kapitałowa,
szukając synergii pomiędzy spółkami, których
jest właścicielem. Budowany terminal z powodzeniem będzie mógł konkurować z wiodącymi
portami lotniczymi cargo.
REKLAMA

ÔÔ Red. Foto: Log4.pl

W Swadzimiu koło Poznania Grupa Muszkieterów, 10 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie nowego centrum dystrybucji o powierzchni
82 tys. m2 . W tej oficjalnej inauguracji udział
wzięli przedstawiciele Grupy Muszkieterów
z Francji, reprezentanci lokalnych władz oraz
firm zaangażowanych w realizację inwestycji.
Powstałe centrum logistyczne spełnia funkcję
centralnej bazy magazynowo-dystrybucyjnej
produktów dla sieci Intermarché i Bricomarché.
Nowoczesne centrum logistyczne w Swadzimiu, powstało w zaledwie 18 miesięcy, zrealizowana przez firmę Goodman Poland – developera powierzchni przemysłowych i magazynowych.
Powierzchnia magazynowa centrum logistycznego to ponad 75 000 m2 , z liczba 66 000 miejsc
paletowych w regałach wysokiego składowania. Do jego budowy wykorzystano najnowsze
technologie i innowacyjne proekologiczne rozwiązania.
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DEKPOL ZBUDOWAŁ CIĄG
TECHNOLOGICZNY

ÔÔ Źródło: Dekpol Foto: Dekpol

W gdańskiej stoczni powstał nowy ciąg technologiczny przeznaczony do montażu
i przesuwania jednostek pływających z możliwością wodowania statków do 130
m długości. Generalnym wykonawcą płyty żelbetowej wyposażonej w pełną infrastrukturę technologiczną był Dekpol. Wartość kontraktu wyniosła 5,4 mln zł.
Dekpol zrealizował duży projekt
o wartości 5,4 mln zł na zlecenie gdańskiej firmy Remontowa
Shipbuilding należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding. W ramach zamówionych
prac giełdowa spółka Dekpol
zbudowała stanowisko montażu i przesuwania jednostek
o wymiarach 29 na 134 metry.
W efekcie powstał nowy ciąg
technologiczny
przeznaczony
do montażu i przesuwania jednostek pływających z możliwością wodowania statków do 130
m długości.
„Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze wszelkimi ustaleniami. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu wykonujemy nawet najbardziej skomplikowane
projekty przeznaczone dla wielu
branż, w tym także dla przemysłu
stoczniowego” - powiedział Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A.
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Superbrands dla DPD Polska
ÔÔ Źródło: DPD Polska

Spółka DPD Polska została wyróżniona tytułem Superbrands 2014/15 w kategorii marki
konsumenckie – usługi – poczta i kurierzy.
Certyfikat Superbrands stwierdza przynależność DPD do grona najsilniejszych marek
konsumenckich na rynku. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali, która
odbyła się 20 maja w Ufficio Primo, w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia
był napastnik Bayernu Monachium, Robert
Lewandowski, który osobiście odebrał Nagrodę Honorową.
Superbrands jest jedyną na świecie niezależną organizacją promującą ideę brandingu poprzez identyfikację, nagradzanie i prezentację studiów przypadku marek, które
– dzięki atutom konkurencyjnym – osiągnęły rynkowy sukces.
Proces certyfikacji składa się z trzech
etapów. W pierwszym powstaje lista 2400
marek w 110 kategoriach wyłonionych na
podstawie statystyk oraz badań rynkowych.
W drugiej części przeprowadzane są dokładne badania przez Instytut ARC Rynek i Opinia na próbie 15 tys. ankietowanych, podczas którego stwierdzana jest znajomość
danej marki oraz skłonność do jej polecenia.
Podczas trzeciego etapu, marki oceniane
są przez Radę Marek Superbrands. Eksperci
dokonują oceny wizerunkowej siły marki na
rynku. Tytuł przyznawany jest markom, które podczas wszystkich trzech etapów zostały odpowiednio wysoko ocenione.

Moduły integrujące na
rynku e-commerce
ÔÔŹródło: DHL Parcel

DHL Parcel wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów biznesowych udostępnił
moduły integrujące. Dzięki nim klient w swoim
systemie może w pełni automatycznie przygotować list przewozowy, zamówić kuriera oraz
śledzić przesyłki. Dodatkowo historia wysyłek
dostępna jest w jednym miejscu. Moduły pozwalają w prosty sposób przygotować przesyłki
bezpośrednio w aplikacjach Sello oraz Subiekt.
Przeznaczone są także dla sklepów internetowych opartych na platformie Magento.
„Nasze rozwiązania stworzyliśmy z myślą
o klientach branży e-commerce oraz pozostałych korzystających na co dzień z systemów magazynowo sprzedażowych. Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa czas przygotowania
wysyłki oraz koszty z nią związane. Dlatego rozwiązania przygotowane przez nas są elastyczne
i przystosowane do potrzeb rynku oraz naszych
klientów.”

Chronometr wydarzeń
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WIĘKSZA OFERTA USŁUG DHL PARCEL

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

W wyjątkowym projekcie pilotażowym DHL Parcel zamienia stolicę Niemiec, Berlin,
w stolicę paczek. Do końca 2016 r. Berlin będzie posiadał najgęstszą sieć alternatywnych opcji dostawy nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie. Połowa
dzisiejszych przesyłek w stolicy będzie obsługiwana za pomocą zautomatyzowanych
rozwiązań, takich jak Paczkomaty DHL, skrzynki na paczki DHL i punkty Parcel Shop.
W rezultacie DHL Parcel będzie w stanie jeszcze lepiej sprostać wymaganiom klientów sklepów internetowych pod względem mobilności i elastyczności w Berlinie.
„E-commerce rozwija się na całym świecie
i jest szczególnie popularne w Berlinie”, mówi
Jürgen Gerdes, Członek Zarządu ds. eCommerce - Parcel w Grupie Deutsche Post DHL.
„Dziś ludzie przemieszczają się częściej niż
kiedykolwiek, a to oznacza, że tradycyjne formy dostawy, takie jak dostawy do domu to

która jest możliwa dzięki ogromniej liczbie
stale dostępnych zautomatyzowanych punktów przyjęcia i odbioru paczek”.
Według ostatnich badań zachowań konsumentów, ponad 60 procent mieszkańców stolicy Niemiec robi regularne zakupy
w internecie. Trend ten stale zyskuje na po-

za mało. Dlatego będąc liderem w dziedzinie
paczek, już od lat rozwijamy alternatywne
rodzaje dostawy, które odpowiadają na potrzeby klientów sklepów internetowych oraz
odpowiadają ich stylowi życia. Nasz jedyny
w swoim rodzaju projekt w Berlinie jest początkiem ery jeszcze większej elastyczności,

pularności. Konsumenci coraz częściej żyją
w biegu. Mieszkają w jednoosobowych gospodarstwach domowych, co oznacza, że
często nikogo nie ma w domu, gdy do drzwi
dzwoni kurier.

Umowa Inforsys z PGNiG S.A.
ÔÔ Źródło: Inforsys

Inforsys – lider w branży obsługi procesów
biznesowych – wygrał
publiczny przetarg na wizualizowanie, drukowanie, kopertowanie oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
W przetargu pokonał – w kolejności uzyskanych
punktów – firmy takie, jak: Stralfors, Pocztę Polską i Emerson Direct Communications. Umowa
została zawarta na 15 miesięcy.
„PGNiG to od lat jeden z naszych najważniejszych Klientów, dlatego cieszymy się, że po raz
kolejny zostaliśmy wybrani do obsługi jednego
z najbardziej prestiżowych kontraktów w branży’’ – mówi Witold Szczurek, Prezes Zarządu
Inforsys S.A. – „Zostawiając w tyle konkurencję
ponownie udowodniliśmy, że jesteśmy liderem
branży outsourcingu procesów biznesowych
w Polsce”.
W ramach kontraktu Inforsys wydrukuje
i przygotuje do wysłania 32 mln sztuk korespondencji m.in.: faktury, informacje o zmianach w taryfach, wezwania do zapłaty, materiały marketingowe, a nawet kartki świąteczne.
„Obecnie kończymy proces inwestycyjny,
w ramach którego zmodernizowaliśmy nasze
centra produkcyjne. Zakupiliśmy m.in. nowoczesne instalacje wydrukowe, jakich nie posiada
żadna firma w Polsce – co więcej jest to pierwsza taka instalacja w całej Europie” – podkreślił
Witold Szczurek. Dodał, że kończący się właśnie
proces inwestycyjny daje Inforsys znaczną przewagę nad konkurencją i pozwala spółce wygrywać nawet najbardziej prestiżowe kontrakty.
Inforsys jest firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętej obsługi
korespondencji masowej oraz integracji obiegu
dokumentów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i unowocześnionych procedur
spółka tworzy własne rozwiązania dostosowane do potrzeb większości firm i organizacji działających w naszym kraju.

Doskonałe rezultaty w testach IFOY
ÔÔ Źródło: POLSAD Foto: POLSAD

UniCarriers TERGO URS zdobył zaszczytny tytuł wózka roku (International Forklift Truck of the Year – IFOY) w kategorii “wózek magazynowy”. Połączenie koncepcji wózka VNA i wysokiego składowania pozostawiła w cieniu wszystkich
rywali startujących w tej samej kategorii. Nagroda została przyznana 5 maja
w muzeum BMW w Monachium w ramach targów logistycznych CeMAT.
“Nagroda dowodzi, że w krótkim okresie czasu, UniCarriers osiągnęło pozycję głównego dostawcy wózków na europejskim rynku. Nasze wózki osiągnęły
doskonałe rezultaty w testach IFOY, co dowodzi: jesteśmy w tej samej lidze co
liderzy rynku”– Thomas Wiklund, dyrektor UniCarriers Europa, tak skomentował
wyróżnienie, dodając: „Nasza firma zwyciężyła już w pierwszym podejściu do
nagrody IFOY”.

Chronometr wydarzeń
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ANNA TRZCIŃSKA „KOBIETĄ W LOGISTYCE 2014”

ÔÔ Opr. Beata Trochymiak Na fotografii: Anna Trzcinska oraz Beata Trochymiak

Wyróżnienie i tytuł „Kobieta w Logistyce 2014” zostało przyznane Pani Annie Trzcińskiej, dyrektor logistyki, wiceprezes, Complex
IQ Sp. z o.o. Wręczenie statuetki i wyróżnienia odbyło się podczas uroczystej kolacji IV Forum Kobiet w Logistyce w dniu 25 maja
2015 r. w Jachrance.
Wyróżnienie tytułem „Kobieta w Logistyce
roku” przyznawane jest co roku przez portal Pracujwlogistyce.pl w ramach cyklu
wydawniczego „Kobiety w Logistyce”. Tytuł przyznawany jest jednej z managerek,
które wzięły udział w wywiadach przeprowadzonych w roku poprzednim i zaprezentowały swój dorobek zawodowy.
Statuetka „Kobieta w Logistyce roku” wręczana jest podczas Forum Kobiet w Logistyce, corocznej konferencji dedykowanej
managerkom pracującym zarówno po
stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych.
Anna Trzcińska z branżą logistyczną
związana jest od kilkunastu lat. Zaczynała
w firmie Maersk od stanowiska administracyjnego, przechodząc później przez
działy operacyjne od spedycji aż po logistykę magazynową, awansując w końcu
na szefa działu. Później przeszła do firmy
Poltraf na stanowisko sales development
managera, gdzie odpowiadała za rozwój logistyki. A po kolejnych kilku latach
otrzymała propozycję objęcia stanowiska
dyrektora logistyki w Complex IQ. W 2014
roku awansowała na wiceprezesa zarządu
holdingu Complex IQ, zachowując jednocześnie stanowisko dyrektora logistyki.
Obecnie zarządza logistyką trzech spółek holdingu Complex IQ. Ukończyła kurs
logistyczny Europejskiego Towarzystwa

SEGRO z nowym
Development Managerem
ÔÔŹródło: SEGRO Foto: SEGRO

Do zespołu SEGRO, wiodącego dewelopera,
właściciela i zarządcy nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej w Europie, dołączyła kolejna osoba. Od czerwca 2015 roku
Damian Niedzielski (na zdjęciu) objął stanowisko Development Managera, odpowiedzialnego za rozwój parków magazynowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicach a także
w Gdańsku.
Damian Niedzielski ma 8-letnie doświadczenie zawodowe na rynku magazynowym, które
zdobył pracując dla firmy Savills Polska oraz
Axi Immo Group. Swoje kwalifikacje doskonalił w MLP Group na stanowisku Development
Manager jako osoba odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowo-logistycznych
i realizację obiektów BTS na terenie Polski.
Damian Niedzielski jest absolwentem studiów
magisterskich na Wydziale Studiów Między-

Logistycznego (ELA), uzyskując certyfikat ściej aktywnie, bierze udział w maratologistyka na poziomie European Junior nach rowerowych.
Logistician. Prywatnie spełnia się jako
żona i mama. Wolny czas spędza najczęnarodowych Wyższej Szkoły Cła
i Logistyki w Warszawie oraz absolwentem studiów inżynierskich na
Wydziale Zarządzania i Ekonomii
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
W SEGRO Damian Niedzielski
zajmie się rozbudową parków
magazynowych znajdujących się
w regionie warszawskim, a także kompleksem zlokalizowanym
w Gdańsku. „Cieszymy się, że osoba z tak dużym doświadczeniem
dołączy do naszego zespołu. Wiedza i lata pracy przy obiektach
BTS z całą pewnością spełnią oczekiwania naszych najemców przy
nowych projektach.” – informuje
Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO
na Europę Centralną.
Prywatnie Damian interesuje się
motoryzacją i rajdami samochodowymi oraz koszykówką.
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Kosmetyki NIVEA na
paletach CHEP
ÔÔŹródło: CHEP

NIVEA Polska - światowy lider branży kosmetyków do pielęgnacji skóry - kontynuuje współpracę z polskim oddziałem australijskiej firmy CHEP. Dwuletni kontrakt
obejmuje korzystanie z usługi poolingu
palet zarówno w Polsce, jak i w eksporcie
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W swoim łańcuchu dostaw NIVEA używa
palet eksportowych B1208A oraz ćwierćpalet wystawowych P0604A. Niemiecki koncern korzysta z rozwiązań CHEP od 2011
roku.
CHEP - międzynarodowy dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania opakowaniami - wspiera NIVEA
trójtorowo. Z jednej strony sam system
poolingu pozwolił na widoczne ograniczenie kosztów producenta kosmetyków związanych z obsługą gospodarki paletowej.
Z drugiej realnie przekłada się na realizację
założeń firmy związanych ze zrównoważonym rozwojem i przyjętą strategią CSR.
W jej ramach NIVEA zakłada m.in ograniczenie emisji CO2 o 30% w przeliczeniu na
sprzedane produkty do 2020. Blisko 1/5 tej

liczby stanowić ma zmniejszenie emisji gazów w procesie transportu. Kolejny aspekt
wsparcia CHEP to marketing i sprzedaż.
W 2013 roku współpraca między firmami
została rozszerzona o dystrybucję na rynku
polskim ćwierćpalet służących lepszej ekspozycji towarów.
- Palety wystawowe (ćwierćpalety) są
bardzo popularne m.in. w Europie Zachodniej i wykorzystywane jako narzędzie
marketingowe, zwłaszcza w supermarketach – podkreśla Kinga Di Salvo, dyrektor
generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.
- Służą zarówno do transportu towaru, jak
i jego atrakcyjnej ekspozycji. Skuteczność
palet wystawowych została potwierdzona
badaniami. Ich stosowanie zwiększa m.in.
świadomość marki u klientów. Może zaowocować aż 60-procentowym wzrostem
sprzedaży dzięki lepszej ekspozycji produktów oraz znaczącemu obniżeniu ryzyka wyczerpania zapasów – dodaje Kinga Di Salvo.
NIVEA Polska - jeden ze 150 oddziałów
niemieckiej firmy Beiersdorf AG – zdecydował się na kontynuację rozpoczętej w 2011
roku współpracy z firmą CHEP ze względu
na mierzalne korzyści płynące ze stosowania usług poolingu.

Skocz po paczkę do Żabki
ÔÔŹródło: Tba EXPRESS

Kliknij „kupuję” i odbierz zakupy online w jednym z 4 tysięcy delikatesów Żabka i Freshmarket
w twojej okolicy. Firma kurierska Tba EXPRESS
we współpracy z Żabka Polska rusza z ogólnopolską siecią punktów odbioru przesyłek.
WYGODNY ODBIÓR E-ZAKUPÓW
Dzięki współpracy między Tba EXPRESS i Żabka Polska klienci e-sklepów, które wdrożyły
usługę, będą mogli odebrać zakupy internetowe 7 dni w tygodniu od 6 rano do 23.00. Paczka
zostanie dostarczona już następnego dnia od
momentu nadania, z opcją śledzenia przesyłki
na stronie tba.pl. Gdy paczka znajdzie się w wybranym punkcie, klient zostaje powiadomiony
o tym fakcie wiadomością sms i e-mail. „Oprócz
atrakcyjnych godzin obsługi, najważniejszą zaletą punktów odbioru w sklepach Żabka i Freshmarket są dogodne lokalizacje. Aż 8 mln klientów zamieszkuje w promieniu zaledwie 300
metrów od delikatesów tej sieci”, mówi Kamila
Michnowska, Project Manager Tba EXPRESS.
Operatorzy deklarują, że usługa odbioru przesyłek w delikatesach zostanie uruchomiona już
w czerwcu 2015 roku w większości punktów sieci Żabka Polska
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DYSTRYBUTOR AGD ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ Z CHEP

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

Dajar - polski producent i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, mebli ogrodowych oraz wyposażenia dla branży
HoReCa – rozszerza zakres współpracy z firmą CHEP. Od początku współpracy obu podmiotów wolumen zamawianych palet
w Polsce wzrósł blisko dwukrotnie. A dzięki prężnemu rozwojowi firmy na rynkach Południowej i Wschodniej Europy kooperacja
będzie obejmować także obszar Węgier i Rumunii. W celu zwiększenia efektywności kosztowej Dajar zamierza sprawdzić możliwość konwersji na palety CHEP także u swoich dostawców m.in. z Turcji.
Produkty Dajaru dystrybuowane są głównie pełnopaletowo do sieci handlu nowoczesnego. W ofercie firmy znajdują się
m.in. międzynarodowe marki: Ambition,
Disney, Patio, Pyrex, Arcusine. Duża część
oferty jest całoroczna, jednak firma ma
także rozbudowany segment sezonowy
m.in.: meble ogrodowe. Przedsiębiorstwo zatrudnia 870 osób w 9 lokalizacjach
w Polsce. Pewne grupy produktów transportowane są m.in. z Francji, Rosji, Chin
oraz Turcji. Sercem dystrybucji firmy jest
Toruń, w którym znajduje się centralny
magazyn wysokiego składowania. To do
niego wysyłane są zarówno produkty z za-

kładów produkcyjnych, jak i większość importowanych towarów.
Taki sposób funkcjonowania narzuca
szereg wyzwań logistycznych, których
rozwiązanie powierzono CHEP POLSKA.
W okresie poprzedzającym współpracę
z CHEP, firma miała problem z akceptacją
palet i wysokimi odpisami u swoich odbiorców. Kwestia kontrolowania jakości
palet była bardzo uciążliwa, a prowadzenie
administracji paletowej oraz konieczność
odbierania ich od kontrahentów generowały wiele nadprogramowych operacji,
stanowiących dla firmy dodatkowy koszt.
beneficjenta. Kolejnym krokiem po pu-

DAZUMI INWESTUJE W PAYMENTO

ÔÔ Źródło: Dazumi Foto: Dazumi

Dazumi – firma zajmująca się integracją
technologiczną w obszarze e-commerce, operator Stacji z Paczką – inwestuje
w spółkę Paymento, specjalizującą się
w obsłudze płatności internetowych dla
branży e-commerce oraz za pośrednictwem terminali płatniczych POS. Celem
współpracy jest wspólne wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań na rynku e-commerce w zakresie płatności internetowych oraz usług kurierskich.
Dazumi uzyska mniejszościowy pakiet akcji w Paymento SA od dotychczasowych
właścicieli, a docelowo – w perspektywie 3-4 lat – spółka może nabyć wszystkie udziały. Wartość transakcji nie została
ujawniona. Spółka Dazumi zajmuje się
integracją technologiczną w obszarze e-commerce oraz dostarczaniem narzędzi
wspierających handel internetowy takich,
jak „paczka w chmurze” czy systemy informatyczne do zarządzania logistyką. Celem
firmy jest osiągnięcie pozycji wiodącego
multibrokera usług kurierskich w oparciu
o całodobowe punkty nadań i odbioru
przesyłek na stacjach paliw ORLEN. Z kolei
Paymento działa na zasadach globalnego
integratora płatności online dla rynku e-commerce.
– Nawiązanie ścisłej współpracy z Paymento umożliwi nam wspólne rozwijanie
nowych funkcjonalności w obszarze usług

kurierskich i płatności internetowych dla
największych graczy e-commerce. Naszą
intencją jest co najmniej pozyskanie większościowego pakietu udziałów w spółce
Paymento, co pozwoli nam stworzyć unikatowy mariaż usług i kompetencji, bazujący
na dwóch innowacyjnych technologiach,
które pozwolą naszym klientom budować
przewagi konkurencyjne w sektorze e-handlu – zapowiada Damian Puczyński, prezes
zarządu Dazumi sp. z o.o. – Naszym strategicznym celem jest wdrażanie pionierskich
usług w zakresie Business Intelligence
– dodał.

blikacji ogólnych wytycznych, powinna
być publikacja szczegółowych regulacji,
które określą prawa i obowiązki wszystkich stron procesu.

World Mail Awards 2015
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Od nadania paczki, poprzez doręczenie, obsługę zwrotów i korzyści takie jak
ubezpieczenie, możliwość pozyskania finansowania dla e-sprzedawcy czy usługi
mobilne – to główne czynniki, które zdecydowały o zwycięstwie Poczty Polskiej
w międzynarodowym konkursie World
Mail Awards. Spółka otrzymała nagrodę
za działania w obszarze e-commerce, który jest kluczowym obszarem w strategii
do 2020 roku.
W jury konkursu znajdowali się przedstawiciele największych przedsiębiorstw
pocztowo – logistycznych m.in. Deutsche
Post, TNT Express, Accenture, Deloitte czy
IBM.
– Ta nagroda to potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Poczta Polska
w swojej strategii kładzie bardzo mocny
akcent na paczki i cały obszar eCommerce.
Zaproponowanie klientom czegoś więcej
niż prosta dostawa z punktu A do punktu
B jest dziś niezbędne by zdobywać rynek
i skutecznie konkurować – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.
Zgodnie z nową strategią, głównym obszarem wzrostu Poczty Polskiej są paczki,
przesyłki kurierskie i cały łańcuch wartości
dla eCommerce. Spółka dzięki nowej strategii chce być w pierwszej trójce największych operatorów paczkowych w Polsce.
Ma to przełożyć się na dwukrotny wzrost
sprzedaży, powyżej 1,5 mld złotych.
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V Warszawskie Dni Logistyki
ÔÔAutor: Aleksandra Duha

W tym roku już po raz V na kampusie SGGW
w Warszawie odbyła się konferencja Warszawskie Dni Logistyki (WDL). Tak jak w ubiegłym
roku miała ona charakter międzynarodowy,
gdyż przyjechali do nas goście z Niemiec i Słowenii. 7 maja 2015 roku studenci z Wydziału
Nauk Ekonomicznych przybyli na Alę Kryształową, w której organizowany był I dzień WDL.
Goście także w tym roku nas nie zawiedli. Odwiedziły nas osoby z Gdyni, Poznania, Szczecina oraz innych uczelni Warszawskich. Mieliśmy
także przyjemność powitać przedstawicieli
firm związanych z tegoroczną edycją złotego
sponsora FM Logistic, srebrnego sponsora DPD

Polska, brązowego sponsora Interlogis i RohligSuus, partnerów merytorycznych Kuehne Foundation, Akados, EmiratesSky Cargo. Patronat
honorowy nad konferencją objęli: wojewoda
Mazowiecki, Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Ministerstwo Gospodarki, JM Rektor SGGW w Warszawie oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Tematem przewodnim konferencji był obszar
związany z konkurencyjnością przedsiębiorstw
powiązaną z logistyką. We współczesnym świecie ostrej konkurencji, gdzie wiele przedsiębiorstw sprzedaje podobne produkty lub oferuje podobne usługi, nigdy nie ma pewności, czy
konsumenci nie wybiorą oferty kogoś innego.
Konkurowanie ceną psuje tylko polski rynek

Fundusze UE w leasingu

prowokując zmiany wpływające negatywnie na
rozwój gospodarczy Polski. Nie ma idealnych
systemów logistycznych, są tylko systemy dobrze lub źle dobrane do specyficznych warunków funkcjonowania firmy, produktu, rynku,
pozycji w branży, dostawców oraz operatorów
logistycznych. Jednak cały ten system w dzisiejszych czasach ma znaczący wpływ na pozycję
firmy na rynku. Logistyka ma duże znaczenie ze
względu na to, że zajmuje się sferą działalności,
która raczej generuje koszty niż przysparza wartości dodanej wyrobom. Celem, do którego się
dąży jest zapewnienie pożądanego poziomu
obsługi klienta przy stosownych kosztach.

REKLAMA

ÔÔŹródło: ZPL

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać
z funduszy unijnych w nowej perspektywie
budżetowej UE i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty
jednorazowo – mówią o tym nowe wytyczne
MIR. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji.
Leasing jest instrumentem, który wspiera
absorbcję funduszy unijnych. W ostatniej perspektywie UE, zarządzające funduszami, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dopuszczało
dwa sposoby refundacji wydatków w leasingu:
za pomocą rat leasingowych lub ceny zakupu. Refundacja rat leasingowych mogła następować w czasie trwania umowy leasingu,
a refundacja ceny zakupu – jednorazowo, na
początku umowy. Jednak tylko w teorii, ponieważ jednorazowa refundacja praktycznie nie
była stosowana ze względu na nieprecyzyjne
przepisy. Zmiany zostały wprowadzone w tym
roku, dzięki staraniom ekspertów Związku Polskiego Leasingu oraz Konfederacji Lewiatan.
Nowe wytyczne MIR
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 10
kwietnia opublikowało nowe wytyczne, które
precyzyjnie określają, na jakich zasadach można otrzymać jednorazową refundację. Będzie
ona możliwa w sytuacji, kiedy beneficjent,
czyli firma starająca się o środki UE, we wniosku o dofinansowanie wskaże firmę leasingową, jako stronę upoważnioną do poniesienia
wydatku na zakup dobra podlegającego refundacji. Wówczas po dokonaniu wszystkich
formalności związanych z wnioskiem o dofinasowanie oraz odbiorze przedmiotu leasingu,
cała kwota refundacji wpłynie na rachunek
beneficjenta. Kolejnym krokiem po publikacji
ogólnych wytycznych, powinna być publikacja
szczegółowych regulacji, które określą prawa
i obowiązki wszystkich stron procesu.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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TRWA KONKURS NAGRODY
WIKTORIA 2015

ÔÔ Źródło: Warszawska Izba Przedsiębiorców Foto: Warszawska Izba Przedsiębiorców

Już po raz 18 Warszawska Izba Przedsiębiorców nagrodzi najbardziej prężnie działające polskie firmy Nagrodami WIKTORIA. Przedsiębiorstwa, które chcą znaleźć się
w gronie najlepszych, mogą zgłaszać się do 15. lipca 2015r. za pośrednictwem formularza http://www.nagrodawiktoria.pl/o-konkursie/materialy-konkursowe.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali WIKTORIA w dniu 24. października 2015r. Statuetki WIKTORIA przyznawane są w 15 kategoriach. Dodatkowo
co roku wręczane są nagrody specjalne
SUPER WIKTORIA dla osób wyróżniających
się na rynku i firm o ugruntowanej renomie. Z okazji „Dnia Kupca” na Gali Wiktoria
przyznawana jest również Nagroda imienia Wokulskiego. Zgłoszenie do konkursu
jest bezpłatne.
Plebiscyt honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Gospodarki oraz Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ogólnopolski konkurs WIKTORIA z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. W dotychczasowych 17 edycjach uczestniczyło
ponad 5500 firm, 1800 otrzymało nominację, a 200 zostało laureatami i otrzymało statuetkę Wiktorii. Wśród nich znaleźli
się między innymi: Drutex, SITA, Itaka,
RMF FM, ERGO Hestia, Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji, Adampol,
J.W. Construction, Cerad i wiele innych.

O Nagrodę WIKTORIA mogą zawalczyć zarówno wielkie korporacje, jak też
średnie i małe przedsiębiorstwa, a nawet jednoosobowe firmy. Ważne, aby
mogły poszczycić się jakością swoich
produktów, usług, a także działalnością
na rzecz lokalnej społeczności, czy akcjami charytatywnymi.

DPD rozszerza opcję
sobotnich dostaw w ofercie
ÔÔŹródło: InPost

Od maja 2014 roku DPD Niemcy stopniowo
rozwija opcję sobotniej dostawy w ramach
swojej standardowej oferty kurierskiej na
rzecz sektora B2C. We wrześniu ubiegłego
roku wprowadzone udogodnienie obejmowało zasięgiem około 30% terytorium
państwa. DPD w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma zamiar rozszerzyć obszar
funkcjonowania usługi tak, aby dostęp do
niej był możliwy na terenie całych Niemiec.
Obecnie firma zapewnia, że ulepszona forma usługi może potencjalnie dotrzeć do 65
mln osób.
DPD Niemcy kładzie nacisk na podniesienie komfortu korzystania z usług kurierskich,
a jednocześnie stara się dostarczyć alternatywne rozwiązania skierowane do odbiorców, którzy w ciągu tygodnia roboczego nie
mogą odebrać zamówionych przedmiotów
w domu. DPD Niemcy dąży do podwojenia
swojego udziału na niemieckim rynku B2C
– do 2020 roku udział ten ma wynosić 15%.
„Dostawa kurierska w soboty (a nawet
w niedziele) powoli zaczyna być koniecznym standardem. W ramach uruchomionych
niedawno usług kurierskich door-to-door
InPost oferuje nie tylko dostawy w soboty,
gwarantuje także dostawę następnego dnia
do 12.00 i 17.00.z z naszym doświadczeniem
integrujemy ofertę pocztową, paczkomatową i kurierską”- mówi Rafał Brzoska.

Diament Private Equity
2015 dla easyPack
ÔÔŹródło: InPost Foto: InPost

easyPack – właściciel największej na świecie
sieci Paczkomatów® pod marką InPost umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie
przesyłek w trybie 24/7 – został uhonorowany
w konkursie „Diamenty Private Equity 2015”
w kategorii „Najbardziej innowacyjna spółka
portfelowa roku”. Nagrody – dla wyróżniających
się podmiotów z branży Private Equity w Polsce
– zostały przyznane już po raz szósty. Organizatorem konkursu jest Executive Club, a patronat
nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych. Kapituła składająca
się z doświadczonych ekspertów rynku inwestycji kapitałowych doceniła aktywność i skuteczność ekspansji easyPack na arenie międzynarodowej.
Private Equity Forum to całodniowe wydarzenie poświęcone debacie na tematy kluczowe dla
gospodarki oraz najistotniejszym aspektom determinującym obraz polskiego Private Equity na
tle międzynarodowym. Tegoroczną edycję rozpoczęło wystąpienie Janusza Lewandowskiego,
Przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Pre-

zesie Rady Ministrów. Organizatorem Forum jest
Executive Club, organizacja zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących
najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie
skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej
pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają
kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Wyróżnienia „Diamenty Private Equity” zostały przyznane po raz szósty. Oprócz easyPack,
wśród pozostałych podmiotów nominowanych
do nagrody, znalazły się także: Grupa Wirtualna
Polska, HTL – STREFA, Librus, NanoVelos oraz
XTRF Management Systems.
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MISTRZOWSKA KONFERENCJA DB SCHENKER LOGISTICS

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

W Młochowie, w siedzibie warszawskiego oddziału DB Schenker Logistics, odbyła się doroczna centralna konferencja z przewoźnikami z całej Polski współpracującymi z firmą. Wydarzenie to jest ważnym elementem polityki operatora logistycznego, dla
którego przewoźnicy stanowią kluczową grupę interesariuszy. Konferencji towarzyszyły Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy oraz piknik dla rodzin przewoźników i kierowców.

KONFERENCJA Z PRZEWOŹNIKAMI
Konferencja w Młochowie przebiegała pod hasłem Stabilizacja, Bezpieczeństwo, Rozwój. Była okazją do podjęcia
ważnych tematów, dyskusji o współodpowiedzialności w realizowaniu strategii, zapoznania się z najnowszymi trendami
i innowacjami w branży TSL. Właściciele firm przewozowych
mieli też okazję przyjrzeć się wynikom ostatnich Badań Satysfakcji Przewoźników i Kierowców przeprowadzanych cyklicznie na zlecenie DB Schenker Logistics. Część konferencji miała
charakter warsztatowy, a wśród poruszanych tematów znalazło się m.in. rozwijanie talentów, ciągłe doskonalenie i budowa kultury Lean.
VI MISTRZOSTWA BEZPIECZNEJ I EKONOMICZNEJ JAZDY
W trakcie konferencji na terenie terminalu w Młochowie
trwały Mistrzostwa z Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy, zorga- jazda w ruchu drogowym i udzielanie pierwszej pomocy, brali
nizowane już po raz szósty. Pod okiem instruktorów w zawo- udział kierowcy na co dzień dostarczający przesyłki klientów
dach, na które składała się m.in. jazda po placu manewrowym, DB Schenker Logistics.
REKLAMA
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INNOWACYJNOŚĆ PROCESOWA W STILL POLSKA

ÔÔ Źródło: Red. Foto: STILL

Z Borysem Wochną Prezesem Zarządu Still Polska, o jubileuszu
25 lat działalności firmy Still na polskim rynku, innowacyjności
na rynku wózków widłowych, ekologicznych trendach oraz wózku widłowym przyszłości, rozmawiał Andrzej Szymkiewicz
Andrzej Szymkiewicz: Ten rok, jest szczególny dla firmy Still
Polska, mija 25 lat działalności firmy na polskim rynku, pamięta
Pan pierwsze spotkanie z marką Still ?
Borys Wochna: Oczywiście, że pamiętam, to było 1990 roku, gdy
studiowałem w Warszawie, pracowałem u dealera reprezentującego kilka firm wózkowych, firmę regałową, doki przeładunkowe. Był
tam również STILL i to było moje pierwsze spotkanie z marką STILL.
Pierwsze spotkanie w 1990 roku, a za 5 lat STILL otwiera swój
oddział w Polsce.
- Firm było kilka i przyznaję, że STILL najbardziej mi się podobał
z tych wszystkich firm, bo był najbardziej uporządkowany, może
dlatego że jest z Hamburga - który kojarzy mi się z porządkiem.
Rzeczywiście tam było to wszystko najlepiej zorganizowane i pamiętam, że pracując u dealera miałem nadzieję, że kiedyś STILL do
Polski wejdzie, tak też się stało. Zaproponowano mi pracę i z Manfredem Radlofem - osobą która reprezentowała firmę STILL na
Polskę, budowaliśmy wszystkie struktury, całą strategię, budżet.
Zostałem prokurentem, zaczynaliśmy od małego biura w hotelu,
później wynajęliśmy pierwsze nasze biuro STILL na ul. Dąbrowskiego w budynku WZMot.

od 1,4 tony do 2 ton, z tej rodziny wózków najlepiej się sprzedaje
RX20-16, to jest nasza wizytówka, a ci klienci, którzy używają tego
wózka, są z niego niezwykle zadowoleni i nie używają już innych
wózków.

W państwa ofercie są również systemy do zarządzania flotą,
regały. Czy to są znaczące pozycje w budżecie sprzedażowym,
czy to tylko taka wartość dodana do głównej oferty sprzedażowej?
- Jest to wartość dodana, rozwijamy się w tym kierunku i podejrzewam, że w przeciągu paru lat to będzie już znacząca wartość.
Na razie dzięki temu poszerzamy naszą ofertę i ułatwia nam to
Często pan wraca do tego okresu.
wejście do wielu firm, ponieważ możemy złożyć kompleksową ofer- Może nie często, ale wracam, bo zawsze trzeba pamiętać tę, a ta kompleksowa oferta dla wielu jest ważna, ponieważ często
o początkach, w każdym okresie człowiek zdobywa doświadczenie lepiej jest współpracować z jednym dostawcą, który dobierze całe
i o tych doświadczeniach trzeba pamiętać, przypominać sobie. Je- wyposażenie do magazynu, niż dobierać to wyposażenie od pożeli są to „dobre” doświadczenia, warto je wykorzystywać również szczególnych dostawców. Myślę, że w ciągu paru lat dużo mocniej
po latach.
się rozwiniemy w tym kierunku. Mamy specjalistów, którzy projektują takie rozwiązania logistyczne, ich grono się powiększa, będzie
Firma zapewne mocno się zmieniła od tamtego okresu, posia- to coraz bardziej znaczący produkt w naszej ofercie.
da większą ofertę, a co pozostało niezmienne, co jest taką twarzą, wizytówką firmy?
STILL znany jest z innowacyjności, nowatorskich rozwiązań.
- Niezmienny jest nasz główny produkt, czyli wózki widłowe Projekty takie jak RXX czy Cubex wykraczają poza wyobrażenia
STILL i nasz serwis. To jest coś, co jest naszym podstawowym i naj- o wózku widłowym. Co wnoszą do rozwiązań użytkowych?
ważniejszym dla nas produktem. Niezmienni są też zaangażowani
- Wszystkie tego typu projekty wnoszą nowe jakościowo rozwiąw rozwój ludzie, tworzący całą resztę, która jest budowana i ma zania. To są na ogół koncepcyjne projekty, ale z tych koncepcyjnych
ścisły związek z wózkami widłowymi. Jest parę osób, które pracują projektów później pewne rozwiązania implementowane są do seod samego początku i to świadczy o tym, że firma jest dobra, za- ryjnie produkowanych wózków, tak że każdy innowacyjny produkt,
pewnia możliwość rozwoju i zawodowej realizacji. To jest ważne który jest często tylko takim „pokazowym” produktem, jest później
dla całej firmy, że istnieje taka możliwość awansu wewnątrz firmy, wykorzystywany, najczęściej nie w całości, ale elementy z tego
tak było od samego początku. To rodzaj stabilizacji, pewności, że projektu są wykorzystywane w seryjnie produkowanych wózkach.
firma praktycznie cały czas zapewnia wysokie standardy.
Natomiast trwają prace nad wózkiem rzeczywiście bardzo mocno
innowacyjnym i tutaj na razie niczego więcej nie mogę zdradzić poOd początku sprzedajecie wózki, posiadacie całą paletę wóz- nad to, co można znaleźć w informacjach ogólnych STILL. Będzie to
ków czołowych i wózki magazynowe. Wszystkie są dobre. Jest zapewne wózek automatyczny z możliwością sterowania ręcznemodel, który klienci upodobali sobie i cenią go najwyżej, który go. Dzisiaj mamy takie wózki z tym, że one wyglądają praktycznie
się najlepiej sprzedaje?
tak jak nasze standardowo produkowane wózki, mają zainstalo- Still zawsze był znany z wózków elektrycznych i takim wóz- wane odpowiednie oprzyrządowanie, które umożliwia wózkowi
kiem, który na początku lat 90-tych najbardziej znany i najlepiej pracę automatyczną. Wózek, nad którym teraz pracujemy, będzie
się sprzedający w Polsce i w Europie, to wózek R50. Później jego się chociażby tym różnił, że w momencie, kiedy będzie sterowany
następca RX 50, stał się równie bardzo popularnym wózkiem. To automatycznie, jego gabaryty będą mniejsze, czyli będzie można
był trzykołowy wózek, jeden z najtańszych wózków sprzedawany zaoszczędzić sporą ilość chociażby miejsca, oczywiście dzięki temu
w ogromnej ilości. Z czasem takim wózkiem, który był w Polsce dużo więcej będzie można zagospodarować miejsca w magazynie
najbardziej rozpoznawalny i do dzisiaj sprzedawany jest w naj- regałami czy samymi paletami.
większych ilościach stał się RX20. Elektryczny wózek o udźwigu
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WSPARCIE DLA NIEMIECKIEGO DNIA RÓŻNORODNOŚCI

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

Dla podkreślenia Dnia Różnorodności w Niemczech obchodzonego 9 czerwca, Grupa Deutsche Post DHL zainicjowała temat: „Różnorodność w świecie pracy”. W ciągu tygodnia przypadającego w okolicach Dnia Różnorodności zostanie zorganizowanych ponad
120 imprez na wszystkich kontynentach. Mają one na celu zwiększanie świadomości i podkreślanie znaczenia różnorodności wśród
pracowników Grupy. „Różnorodność w naturalny sposób wiąże się z szacunkiem dla innych ludzi i sposobami naszego kontaktowania się ze sobą wzajemnie” - mówi Melanie Kreis, członek zarządu odpowiedzialna za HR w Grupie Deutsche Post DHL.
By dać wyraz takiej postawie, w 2007 roku Grupa Deutsche Post DHL
podpisała „Kartę różnorodności”. Dzięki tym działaniom, mającym
na celu promowanie równych możliwości i zarządzania różnorodnością, nasze siedziby w Niemczech do chwili obecnej uzyskały pięć
certyfikatów Total E-Quality. Grupa została także doceniona na arenie
międzynarodowej; przykładem jest DHL Supply Chain, która została
wymieniona przez Times Magazine jako jeden z dziesięciu najpopularniejszych pracodawców wśród kobiet a w 2014 roku inicjatywa brytyjska o nazwie „Business in the Community (BITC)” (Biznes w społeczności”) wymieniła ją wśród 10 wiodących prywatnych przedsiębiorstw
pod względem równości płci
3ZRÓŻNICOWANE ZESPOŁY CZĘŚCIEJ OSIĄGAJĄ SUKCESY
Grupa Deutsche Post DHL działa w ponad 220 państwach i terytoriach na świecie, zatrudniając ponad 480 tys. osób reprezentujących
wiele różnych kultur i narodowości. Wśród pracowników są mężczyźni
i kobiety w każdym wieku, przedstawiciele wielu religii, wyznań i osoby mające różne światopoglądy, osoby o różnej orientacji seksualnej,
a także osoby niepełnosprawne.
REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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JUBILEUSZ NA PEWNYCH PODSTAWACH

ÔÔ Źródło: CHEP Foto: CHEP

CHEP – światowy lider w zakresie zarządzania paletami – obchodzi jubileusz 15–lecia działalności w Polsce. Od 2000 roku firma oferując usługi poolingu palet na najwyższym światowym poziomie zdobywa zaufanie klientów i powiększa zasięg swojej
działalności na polskim rynku, a od 2012 również w krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie oraz Estonii. Z okazji jubileuszu firmy
zorganizowano uroczystą galę, podczas której dyskutowano nad wyzwaniami rynku palet w Polsce oraz wręczono wyróżnienia
partnerom biznesowym firmy.
CHEP świadczy usługi wynajmu oraz obsługi palet i kontenerów
od 1945 roku! Pierwsza spółka CHEP (Commonwealth Handling
Equipment Pool) powstała w Australii zaraz po II wojnie światowej na fali powojennej potrzeby sprawnego przeładunku i transportu. Od tego czasu firma nieustająco się rozrasta, regularnie
zwiększając zasięg swoich usług. Dziś działa na wszystkich kontynentach, w 56 krajach zarządzając blisko 250 milionami palet.
Początki CHEP w Polsce to zaledwie kilka osób, których
głównym zadaniem było wzmacnianie świadomości dotyczącej rozwiązań oferowanych przez firmę oraz budowanie relacji
z partnerami biznesowymi poprzez współpracę z klientami, dystrybutorami oraz firmami transportowymi. W rezultacie dostawy towarów na niebieskich paletach CHEP zaczęły być szeroko
akceptowane, a firma mogła zapewnić bezpieczeństwo swoim

„Bezpiecznie na drogach”
ÔÔŹródło: CANARD

14 czerwca na warszawskim Bemowie odbył się
piknik informacyjny „Bezpiecznie na drogach”,
promujący Projekt „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowym”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Odwiedzający mieli szansę obejrzeć
z bliska specjalistyczny sprzęt Inspekcji Transportu Drogowego oraz służb ratowniczych,
a także uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, zorganizowanych przez
gospodarzy oraz partnerów wydarzenia. Wśród
atrakcji znalazły się także pokazy przeprowadzane przez kierowcę rajdowego Tomasza
Kuchara oraz koncert zespołu PIERSI. Gospodarzem imprezy było Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)
– komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odpowiedzialna
za prowadzenie automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym na terenie Polski.
Dużym zainteresowaniem gości pikniku cieszyła się ekspozycja GITD, na której zaprezentowano m.in. stacjonarne oraz mobilne urządzenia rejestrujące prędkość, pojazd techniczny
oraz motocykl wykorzystywane w codziennej
pracy. Wszyscy, którzy przyjechali na autodrom
własnym samochodem, mieli też możliwość
sprawdzenia stanu technicznego swojego pojazdu w Mobilnej Stacji Kontroli, wchodzącej
w skład wyposażenia Inspekcji Transportu Drogowego.

aktywom. Po 15 latach działalności firma obsługuje ponad 550
klientów w Polsce, wydaje rocznie 15 mln palet, zarządza 6 centrami serwisowymi oraz współpracuje z 9 tysiącami punktów
dystrybucyjnych.

Zmiany w System
Alliance Europe
ÔÔŹródło: System Alliance Europe Foto: System Alliance Europe

Komitet sterujący, działający w obrębie System
Alliance Europe, to komitet decyzyjny wybierany
przez zgromadzenie akcjonariuszy.
Dwaj dotychczasowi członkowie, Tobias Bartz
(Rhenus Freight Logistics GmbH & Co. KG) oraz François Decaudin (Grupa Heppner) ustępują miejsca.
Po dwóch latach członkowstwa, T.Bartz opuszcza
komitet ze względu na przesunięcie jego głównych
zadań do Azji, natomiast F. Decaudin należy do grona założycieli System Alliance Europe.

WOŚP „uczy ratować”
razem z UPS
ÔÔŹródło: UPS

Firma UPS kontynuuje swoją współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
poprzez program edukacyjny „Ratujemy
i Uczymy Ratować”, który ma na celu naukę pierwszej pomocy wśród dzieci w wieku szkolnym. 13 czerwca w magazynie UPS
w Łazach wolontariusze przygotowali 2300
paczek zawierających 80000 apteczek, które zostaną dostarczone do szkół biorących
udział w programie na terenie całej Polski.
Program “Ratujemy i Uczymy Ratować”
działa nieprzerwanie od 2006 roku. Jego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy
na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, jak również kształtowanie podstawowych umiejętności w tym zakresie.
Program obejmuje także inne działania,
takie jak szkolenia prowadzone przez same
dzieci i konkursy dla szkół. Ma on również

Ich miejsca zajęli Dr. Stephan Peters, członek
rady Rhenus Group i ekspert w zakresie logistyki oraz Jean-Thomas Schmitt, Dyrektor Ggeneralny Grupy Heppner.

zachęcać rodziców i nauczycieli do brania
udziału w różnych aktywnościach. Program
dowiódł swojej skuteczności wielokrotnie,
przykładowo – jeden z uczestników, Oskar
uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej
uratował życie swojej mamie dzięki umiejętnościom, które zdobył w trakcie udziału
w programie.
Zaangażowanie wolontariuszy UPS jest
elementem wkładu firmy w program, ponieważ to oni poświęcają swój wolny czas
na pakowanie apteczek, które później są
dostarczane do szkół w całej Polsce. Dzięki pracownikom UPS, którzy angażują
się w wolontariat na rzecz akcji, apteczki
pierwszej pomocy trafią do kilkudziesięciu
tysięcy dzieci, zapewniając im tym samym
bezpieczniejsze wakacje. Poza zaangażowaniem wolontariuszy, UPS zapewni programowi również wsparcie logistyczne.
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JAK E-SKLEP MOŻE KORZYSTNIE
WSPÓŁPRACOWAĆ Z KURIEREM?

ÔÔ Autor: Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt

Konsumenci na rynku e-commerce oczekują dziś błyskawicznej dostawy zamówionego towaru oraz sprawnej obsługi posprzedażnej. Jest to nie lada wyzwaniem dla
sklepów on-line. Te jednak – za sprawą nowoczesnych rozwiązań IT – mogą całkowicie synchronizować swoją sprzedaż zarówno ze swoim zapleczem magazynowym,
jak i firmą kurierską. Wzajemna integracja tych trzech obszarów pozwala klientowi
nie tylko na szybki odbiór przesyłki, ale także na pełną kontrolę nad przebiegiem zamówienia, dostawy oraz rozliczenia. Firmy kurierskie mogą już dziś oferować swoim
Klientom – e-sklepom – intuicyjne i wygodne oprogramowanie, ułatwiające procesy logistyczne.
Produkty Dajaru dystrybuowane są głównie pełnopaletowo do sieci handlu nowoczesnego. W ofercie firmy znajdują się
m.in. międzynarodowe marki: Ambition,
Disney, Patio, Pyrex, Arcusine. Duża część
oferty jest całoroczna, jednak firma ma
także rozbudowany segment sezonowy
m.in.: meble ogrodowe. Przedsiębiorstwo zatrudnia 870 osób w 9 lokalizacjach
w Polsce. Pewne grupy produktów transportowane są m.in. z Francji, Rosji, Chin
oraz Turcji. Sercem dystrybucji firmy jest
Toruń, w którym znajduje się centralny
magazyn wysokiego składowania. To do
niego wysyłane są zarówno produkty z zakładów produkcyjnych, jak i większość importowanych towarów.

Taki sposób funkcjonowania narzuca
szereg wyzwań logistycznych, których
rozwiązanie powierzono CHEP POLSKA.
W okresie poprzedzającym współpracę
z CHEP, firma miała problem z akceptacją
palet i wysokimi odpisami u swoich odbiorców. Kwestia kontrolowania jakości
palet była bardzo uciążliwa, a prowadzenie
administracji paletowej oraz konieczność
odbierania ich od kontrahentów generowały wiele nadprogramowych operacji,
stanowiących dla firmy dodatkowy koszt.
beneficjenta. Kolejnym krokiem po publikacji ogólnych wytycznych, powinna
być publikacja szczegółowych regulacji,
które określą prawa i obowiązki wszystkich
stron procesu.

Inwestycje arvato
Financial Solutions
ÔÔŹródło: arvato Financial Solutions

arvato Financial Solutions, oddział spółki arvato międzynarodowego dostawcy usług technologicznych, nabył akcje Intervalor, jednej z czołowych firm
na rynku usług finansowych w Brazylii. Po przejęciu
Gothia Financial Group w 2013 roku, obecne zainteresowanie spółką Intervalor jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku internacjonalizacji arvato
Financial Solutions. Początkowo arvato przejmie
40 procent udziałów Intervalor z opcją stopniowego zwiększenia pakietu akcji. Szczegóły finansowe
transakcji, zgodnie z porozumieniem osiągniętym
w tej sprawie przez obie strony, nie zostaną podane
do publicznej wiadomości.
Intervalor jest jednym z największych graczy
w Ameryce Południowej, który wykazuje dynamiczny rozwój. Spółka zatrudnia około 3000 pracowników - w dwóch oddziałach w São Paulo, jednym w Rio de Janeiro i jednym w Recife. Od czasu
powstania w 1999 roku, firma stała się jednym
z największych i mogących pochwalić się najlepszymi wynikami dostawców usług finansowych
w Brazylii. Zakres jej usług jest zbliżony do tych
świadczonych przez arvato Financial Solutions. Firmy nie pokrywają się geograficznie obszarem swoich działalności, więc decyzja o zakupie udziałów
będzie przede wszystkim oznaczała zwiększenie
międzynarodowej dostępności tych usług.

Wipro rozwija swoją
działalność w Trójmieście

Małgorzata Żółtowska
Dyrektorem Operacyjnym JLL

ÔÔŹródło: JLL

ÔÔŹródło: JLL

Wipro, wiodący dostawca usług informatycznych, zatrudniający ponad 150 000
osób na całym świecie, podpisał umowę
najmu ponad 2400 mkw. w II fazie kompleksu biurowego Alchemia w Gdańsku.
Wipro zajmie piąte i szóste piętro w wieży
Ferrum, a wprowadzi się do swojego nowego biura pod koniec 2015 r.
Jacek Fijałkowski, Country Operation
Head, Wipro, komentuje: „O wyborze Alchemii zadecydowały takie czynniki jak
lokalizacja, wysoki standard techniczny,
ale również elastyczność i dobra współpraca z właścicielem obiektu już na etapie
szybkiego przygotowania powierzchni
tymczasowej. Z Gdańskiem wiążemy plany
długofalowego rozwoju – już dziś zatrudniamy specjalistów z dziedziny finansów
i księgowości oraz IT. Obecnie poszukujemy pracowników do nowych kontraktów
w zakresie specjalistycznych usług IT”.
Alchemia – kompleks biurowy z rozwiniętą ofertą rekreacyjną - położony jest
przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku Oliwie.
Druga faza inwestycji będzie oferować ok.

Małgorzata Żółtowska objęła stanowisko
Dyrektora Operacyjnego firmy doradczej
JLL na region Europy Środkowo – Wschodniej.
Do jej obowiązków należy dbałość
o zwiększanie efektywności funkcjonowania firmy w regionie oraz nadzór nad takimi
obszarami jak HR, marketing czy społeczna
odpowiedzialność biznesu. W ramach nowego stanowiska Małgorzata Żółtowska
odpowiada ponadto za dział prawny, politykę zgodności (compliance) oraz zakupów
(procurement). Funkcję Dyrektora Operacyjnego łączy z dotychczasową rolą Dyrektora Działu Wycen w Europie Środkowo
– Wschodniej. Małgorzata Żółtowska równolegle do nowych obowiązków kontynuuje swoje zaangażowanie w kierowanie pracami zespołu ponad 40 ekspertów z zakresu
wycen, świadczącego kompleksowe usługi
doradcze na rzecz kluczowych inwestorów
w regionie.
Małgorzata Żółtowska ma 20 lat doświadczenia na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej.

21 500 mkw. najwyżej jakości powierzchni
biurowej i zostanie oddana do użytku w IV
kw. 2015 r.
Sławomir Gajewski, Prezes Zarządu Torus,
informuje: „Podpisanie umowy najmu z Wipro – jednym z liderów branży profesjonalnych usług IT - jest dla nas wyróżnieniem
i jednocześnie potwierdzeniem wysokiej
jakości naszych inwestycji i standardów
obsługi klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby lokalizacja w Alchemii dała Wipro
możliwości rozwoju, których oczekuje”.
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NOWE JAKOŚCIOWO ROZDANIE W PKN EPAL

ÔÔ Źródło: Red. Foto: Log4.pl

Hotel Mera w Sopocie był miejscem spotkania członków Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim blisko połowa członków PKN EPAL, którzy w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i podjęto stosowne uchwały, ponieważ było to Walne Zebranie Członków na którym wybrano
nowe władze. Ustępujący zarząd w osobie prezesa Romana Malickiego zdał relację z realizacji zadań nałożonych przez poprzednie walne zebranie oraz z bieżącej działalności Stowarzyszenia.
W swoim wystąpieniu prezes Malicki przedstawił sytuacje
w europejskich strukturach organizacji EPAL, elektryzujące wszystkich uczestników rynku palet, rozstanie z UIC nie
wpłynęło w znaczący sposób na wyniki Stowarzyszenia.
Ostatecznie osiągnięto z UIC porozumienie w sprawie wymienialności palet EPAL i EUR, umowa została podpisana
i w tej chwili palety są wymieniane, co znacznie usprawniło
obrót paletami. Według szacunków udział UIC w rynku palet nie przekracza 5%, więc nie jest to znaczący problem dla
Stowarzyszenia.
Polska jest drugim po Niemcach producentem palet, te
dwa kraje produkują łącznie 72% całej produkcji palet w Europie. To ilość, która ma znaczenie do tego, by móc decydować o kierunkach rozwoju rynku palet, który wymaga regulacji. – Współpraca na międzynarodowym forum układa
nam się dobrze, mając ten „mandat” mierzony wielkością
produkcji Polski i Niemiec (łącznie 72%) udało nam się uzyskać status członków z prawem weta. Oznacza to ni mniej
ni więcej jak prawo weta dla niekorzystnych rozwiązań dla
Polski i Niemiec, procedowanych w ramach Stowarzyszenia EPAL. To naprawdę duże osiągnięcie i będziemy robić
wszystko by to utrzymać – mówił Roman Malicki.
Aktywizuje się działalność Stowarzyszenia na rynku edukacyjnym, poprzez nawiązywanie kontaktów z wyższymi
uczelniami i innymi instytucjami, które wnoszą swój wkład
w rozwój rynku logistycznego, podkreślał Roman Malicki.
Działalność edukacyjna i szkoleniowa, w sposób znaczący
wpływa na wzrost świadomości użytkowników - uczestników rynku palet. PKN EPAL sponsoruje na Wyższej Szkole Logistyki olimpiadę wiedzy o logistyce. - Myślę, że każdy z Państwa jest przekonany, że inwestycja w naukę to jest najlepsza
rzecz, ponieważ biorący udział w olimpiadach młodzi ludzie,
będą później pracować i decydować o rynku logistycznym,
wejdą na rynek z wiedzą o paletach – mówił Roman Malicki.
Zaproszony prezes EPAL w ciepłych słowach wypowiadał
się o zorganizowanym spotkaniu, przedstawił stan wzajemnych relacji pomiędzy EPAL oraz UIC, które zmierzają w do-

Roman Malicki - Prezes Zarządu PKN EPAL

brym kierunku i dają nadzieję na całkowite rozwiązanie
problemu, który wywołało cofnięcie licencji. Trwają prace
nad nowym regulaminem odnoszącym się do jakości palet, produkcji i naprawy, przy czym to rozwiązania EPAL
staną się wiążące i podstawowe w nowym regulaminie.
Wybrano nowe władze PKN EPAL, głosowanie było tajne
i głosowano na zgłoszonych wcześniej kandydatów. Wybierano Prezesa Zarządu PKN EPAL, którym na czteroletnią
kadencję został Roman Malicki, zdobywając zdecydowana
większość głosów. Następnie wybierano wiceprezesa, piastujący ta funkcje Andrzej Szantyka, przegrał z Jarosławem
Maciążkiem, który będzie pełnił ta funkcje przez następne
cztery lata. Pozostali członkowie zarządu PKN EPAL zostali
ponownie wybrani na następną kadencję.
Wybrany zarząd podziękował za otrzymane zaufanie,
deklarując aktywność w pracach nad rozwojem Stowarzyszenia i jego statutowymi działaniami. Prezes Roman Malicki podziękował ustępującemu Andrzejowi Szantyce, za
dotychczasowe działanie i wkład w rozwój Stowarzyszenia
na rynku, a szczególnie jego wkład w działania związane
z technicznymi aspektami działalności Stowarzyszenia.
PKN EPAL, jest zainteresowany normalizacją rynku palet i jest zdeterminowany uzdrawiać sytuacje na rynku,
dużo udało się zrobić, ale jeszcze sporo jest do zrobienia,
szczególnie w kwestii świadomości
uczestników tego rynku. Sukcesywnie
zwiększa się rola PKN EPAL jako animatora dobrych praktyk na rynku palet, jego działania aktywizują środowisko użytkowników i podnoszą jakoś
obrotu paletami. W tych trudnych do
realizacji zadaniach, Stowarzyszenie
aktywnie szuka sprzymierzeńców, którzy mogą przyczynić się do poprawy
jakości rynku palet. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia maja świadomość
misji tej organizacji, która ma na celu
normalizację rynku i wysoka jakość
produktu.

Chronometr wydarzeń

14

Pó³paleta EPAL
na logistycznym rynku

www.epal.org.pl

WIĘCEJ MIEJSC PRACY DLA
SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW

ÔÔ Źródło: Antal International Foto: pixabay.com

Aż 70% polskich pracodawców deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 67%
planuje rekrutacje w ciągu następnych trzech miesięcy – tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego
dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.
W porównaniu z 16. edycją badania, w którym 66% firm deklarowało przeprowadzanie rekrutacji, wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że
polski rynek pracy jest w dobrej kondycji.
„Rynek pracy w Polsce nieustannie się
zmienia. Biorąc pod uwagę liczbę projektów rekrutacyjnych, które realizujemy, jestem zdania, że najbardziej pożądani na
rynku pracownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem interesującej ich
pracy. Co więcej, z deklaracji polskich firm
wynika, że zdecydowana większość z nich
jest w trakcie procesów rekrutacyjnych oraz
planuje dalsze zatrudnienia w kolejnych
kwartałach, co w oczywisty sposób przekłada się na liczbę miejsc pracy.” – twierdzi
Artur Skiba, prezes zarządu Antal International, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia.
Dane globalne również są bardzo optymistyczne – aż 68% firm deklaruje, że
w momencie przeprowadzania badania

prowadziło rekrutacje, a 66% ma plany na
zatrudnianie nowych pracowników w kolejnym kwartale.
LIDERZY NA RYNKU PRACY
Gospodarka światowa w dalszym ciągu się rozwija, a wraz z nią rośnie poziom
zatrudnienia w 9136 organizacjach, które
zostały uwzględnione w tej edycji badania
Antal Global Snapshot.
Największą dynamiką zatrudnienia
w skali Polski wykazały się ponownie firmy
z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) – aż
90% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Według
odpowiedzi respondentów, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w nadchodzącym kwartale
będzie nadal bardzo wysokie – 89% firm
zamierza przeprowadzać rekrutacje. Zdaniem konsultantów Antal omawiany sektor
jest jednym z najszybciej rozwijających się
w Polsce.

„Wyniki najnowszego raportu Antal
Global Snapshot po raz kolejny pokazują
wzmożoną aktywność pracodawców z rynku sektora SSC/BPO. Najwięcej centrów
SSC/BPO znajduje się w Krakowie, jednak
biorąc pod uwagę, iż aktualnie rozwijają się
inne ośrodki, tj. Wrocław, Poznań, Łódź oraz
Trójmiasto prognozuję, iż kolejne kwartały
również będą obfitowały w procesy rekrutacyjne w tym sektorze.” – komentuje Kamila Faliszewska, Acting Team Manager, Antal
SSC/BPO.

Paczkomaty® InPost
w ocenie respondentów
ÔÔŹródło: InPost Wykres: InPost

Według badań przeprowadzonych przez Akademię Morską w Szczecinie ponad 88% użytkowników, którzy skorzystali z Paczkomatów®
InPost ocenia tę metodę dostarczania przesyłek lepiej od usług świadczonych przez Pocztę
Polską[1]. Wśród największych przewag innowacyjnych terminali nad ofertą narodowego
operatora ankietowani wskazują: możliwość
nadania i odbioru przesyłki przez 24h/dobę,
niską cenę oraz dogodną lokalizację urządzeń.
Aż 75% badanych twierdzi, że wybiera
Paczkomaty® InPost, gdyż są one – w przeciwieństwie do większości stacjonarnych placówek pocztowych – otwarte w trybie 24/7.
Ponad 70% ankietowanych uznaje usługę
świadczoną za pośrednictwem urządzeń za
konkurencyjną cenowo. Około 59% badanych
uważa z kolei, że ich decyzje o skorzystaniu
z terminali determinuje dogodna lokalizacja Paczkomatów® InPost. „Z badań jasno
wynika, że standardowe usługi pocztowe,
zwłaszcza z uwagi na wyjątkowo rozwinięty rynek e-commerce, nie są wystarczające.
Konsumenci oczekują większej wygody, chcą

mieć możliwość komfortowego odbioru przesyłek o dowolnej porze dnia i nocy - dlatego
Polacy tak wysoko oceniają Paczkomaty® InPost. Oczywiście nie oznacza to, że tradycyjne metody dostarczania korespondencji nie
mogą być efektywniejsze. Wymaga to jednak
usprawnień, inwestycji w innowacje i współpracy operatorów na rynku pocztowym. InPost wraz z PGP skutecznie wdraża projekt
Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru
(EPO), które przyspiesza obrót korespondencji i likwiduje archaiczne papierowe ‘zwrotki’.
Przykładem owocnych kooperacji jest nasza

Bilans

współpraca z Allegro, dzięki której zaoferowaliśmy Klientom najtańszą – dostępną na
terenie Polski – formę dostawy Allegro Polecony InPost” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl, operatora sieci Paczkomatów® InPost oraz właściciela spółki InPost,
największego prywatnego operatora pocztowego Polsce, świadczącego swoje usługi na
terytorium całego kraju.
2014 roku liczba przesyłek obsłużonych
przez InPost wyniosła około 280 mln sztuk.
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FINANSOWANIE MAGAZYNÓW

ÔÔ Źródło: JLL Wykresy: JLL

Międzynarodowa firma doradcza JLL przygotowała pierwszy, kompleksowy raport dotyczący finansowania nieruchomości
w Polsce. Wynika z niego, że instytucje finansowe zwiększają dostępność kredytów w segmencie nieruchomości. Wzrasta znaczenie alternatywnych sposobów finansowania. Najłatwiej o kredyt w segmencie nieruchomości handlowych. Niemieckie banki
wciąż dominują, ale polskie instytucje finansowe stają do wyścigu.
Piotr Piasecki, Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego w Europie Środkowo
–Wschodniej, JLL, komentuje: „Do pełnej
analizy trendów w obszarze finansowania
nieruchomości niezbędna jest opinia instytucji, które tego finansowania udzielają.
Zapytaliśmy więc przedstawicieli 20 kluczowych graczy na rynku - banków i innych
instytucji finansujących – o stopień zainteresowania finansowaniem projektów
w Polsce, kryteria i typy nieruchomości, jakie mają największe szanse na pozyskanie
kredytu, alternatywne źródła finansowania
oraz warunki udzielania tego typu wsparcia. Rezultatem tych badań jest raport, KRYTERIA UDZIELANIA KREDYTÓW
który po raz pierwszy na tę skalę i tak kom- – SIŁA LOKALIZACJI I REPUTACJI
pleksowo analizuje kondycję rynku finan„Najważniejszymi kryteriami w procesowania nieruchomości w Polsce”.
sie przyznawania kredytów są lokalizacja oraz jakość nieruchomości. Niewiele
ALTERNATYWA DLA FINANSOWANIA
mniejsze znaczenie ma stopień wynajęcia
DŁUŻNEGO
nieruchomości oraz średni ważony okres
Przeprowadzone przez JLL badanie po- najmu, a także reputacja dewelopera czy
twierdza atrakcyjność polskiego rynku nie- inwestora, poziom wkładu własnego i syruchomości dla instytucji finansujących. tuacja biznesowa podmiotu ubiegającego
74% ankietowanych wskazało wysokie lub się o finansowanie. Co ciekawe, najmniej
bardzo wysokie zainteresowanie udziela- istotnym czynnikiem jest wysokość udzieniem kredytów w tym segmencie.
lanego wsparcia, o ile wszystkie wcześniej
71% ankietowanych oferuje finansowanie wymienione kryteria dotyczące nieruchodłużne, 29% - alternatywne źródła finan- mości są spełnione”, wylicza Piotr Piasecki.
sowania (mezzanine, leasing finansowy
i operacyjny i inne). 69% ankietowanych KREDYTY BUDOWLANE – APETYT NA
oferuje zarówno kredyty budowlane, jak PROJEKTY HANDLOWE
i inwestycyjne.
Udzielanie kredytów budowlanych odPomimo atrakcyjnych warunków finan- bywa się na coraz korzystniejszych warunsowania oraz malejących kosztów kre- kach dla deweloperów. Dostępne są kredydytu, instytucje finansujące wykazują się ty na poziomie 60 – 80% LTC[1] dla których
ostrożnością i większość z nich wymaga od marża waha się pomiędzy 200 a 300 punkkredytobiorców pełnego pakietu zabez- tów bazowych. Wymagany stopień wynapieczeń (standardowe gwarancje, hedging jęcia nieruchomości waha się w przedziale
oraz kowenanty finansowe).
40% do 60%.

Anna Grzędzińska, Konsultant w Dziale
Doradztwa Finansowego, JLL, komentuje:
„Z badania wynika, że spośród wszystkich
sektorów rynku nieruchomości komercyjnych, najchętniej finansowane są projekty handlowe, zarówno obiekty najlepsze
w swojej klasie, jak i te z możliwością zwiększenia wartości, czyli value add. Zainteresowaniem cieszą się także projekty biurowe
i magazynowe. Z kolei, chęć kredytowania
oportunistycznych nieruchomości z sektora
handlowego i biurowego wyraziły głównie
instytucje oferujące alternatywne źródła
finansowania, które w zamian za przyjęcie
większego ryzyka nastawione są na większe
zyski.”
KREDYTY INWESTYCYJNE
Inwestorzy mogą liczyć na korzystne warunki kredytowe, co przejawia się w niższych
niż jeszcze pół roku temu marżach. Zdecydowana większość ankietowanych instytucji oferuje kredyty na poziomie 70% LTV[2]
i atrakcyjnych marżach na poziomie 200 –
300 punktów bazowych, z możliwą obniżką,
ale nie niżej niż do 150 punktów bazowych.
Podobnie jak w przypadku kredytów
budowlanych, największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości handlowe
(95% badanych). Zaraz po nich, ankietowani
wskazali najlepsze nieruchomości magazynowe oraz biurowe. Za atrakcyjne uważane
są także obiekty biurowe i handlowe z możliwością zwiększenia wartości.
[1]_ LTC (Loan-to-Cost) - stosunek wielkości
kredytu do kosztu inwestycji
[2]_ LTV (Loan-to-Value) – stosunek wielkości kredytu do wartości nieruchomości
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XELLA POLSKA WDROŻYŁA
PLATFORMĘ TRANSPOREON

ÔÔ Źródło: Xella Polska Foto: Xella Polska

Kolejna, działająca na globalną skalę firma zdecydowała się na wdrożenie platformy logistycznej Transporeon. Tym razem jest to Xella Polska, polski oddział koncernu
z branży budowalnej. Zdecydowały o tym podstawowe atuty oferowanego przez
Transporeon rozwiązania, w tym jego duża elastyczność i funkcjonalność. Platforma
służy przede wszystkim do przejrzystego realizowania wszystkich procesów związanych z logistyką transportową przez Internet przy jednoczesnym redukowaniu
kosztów.
Xella Polska jest krajowym oddziałem działającego globalnie producenta nowoczesnych systemów budowlanych, w tym energooszczędnych materiałów takich marek
jak Ytong, Multipor, Ytong Energo i Silka.
Firma prowadzi także innowacyjną na rynku usługę „Szkolenie na budowie”, a także
Akademię Murowania Silka Ytong, będącą
autorskim programem edukacyjnym, przeznaczonym dla szkół i uczelni technicznych.
– Biorąc pod uwagę zakres naszej działalności, zarówno tej związanej z produkcją
i dystrybucją materiałów budowalnych, jak

i szeroki wachlarz usług potrzebowaliśmy
sprawnego narzędzia, które pozwoli nam
na optymalizację wielu procesów w firmie,
usprawnienie komunikacji, a także poprawę
jakości w obszarze logistyki. Takim narzędziem okazała się platforma Transporeon
– mówi Aleksandra Chruściel-Kwapis (na fotografii), Manager Działu Zakupów i Logistyki Xella Polska sp. z o.o. I dodaje: – Ważnym
i cennym elementem oferty Transporeon
okazało się wspólne wypracowanie indywidualnych rozwiązań w 100% dostosowanych do potrzeb i specyfiki naszej firmy.

OPTYMALIZACJA W TRANSPORCIE NA
PRZYKŁADZIE FIRMY KURIERSKIEJ

ÔÔ Autorzy: Jan Aleksandrowicz, Michał Nowak - Koło Naukowe Logistyki TiLOG Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dzięki szybkiemu rozwojowi sieci internetowej i nowoczesnych systemów łączności, na rynku usług logistycznych nastąpił duży rozwój systemów mających za zadanie minimalizować koszt procesów logistycznych. Wśród rozwiązań, które obecnie rozwijają się najszybciej, warto wymienić systemy zarządzania magazynem (WMS – ang. Warehouse Management System), systemy śledzenia i optymalizacji ruchu pojazdów
logistycznych (TMS) oraz giełdy transportowe. Przedsiębiorstwa logistyczne, aby móc konkurować na rynku, muszą oferować obecnie jak najniższe ceny za swoje usługi, a w XXI wieku jest to możliwe już tylko i wyłącznie dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
Referat poświęcony będzie tematyce rozwiązań optymalizacyjnych, umożliwiających minimalizację kosztów transportu towarów między
dostawcą a odbiorcą. Przedstawione zostanie
kilka wybranych rozwiązań teleinformatycznych TMS. W referacie zamieszczony został
przykład optymalizacji tras dla firmy kurierskiej
przy zastosowaniu oprogramowania IBM ILOG
CPLEX. Narzędzie to umożliwia na podstawie
zebranych danych i założonych ograniczeń
w kilka sekund wyliczyć rozwiązanie dla problemu optymalizacji trasy dla kierowcy (kuriera). Mimo szybkości obliczeń rozwiązanie to
ma swoje wady. Wśród nich można wymienić:
• żmudny proces wprowadzania danych
i ograniczeń do programu,
• brak prostej aktualizacji danych w czasie
rzeczywistym – przez co narzędzie jest nieprzydatne w przypadku sytuacji w których
warunki drogowe często się zmieniają.

gramu Excel w formie solvera, co umożliwia
osobom nieznającym języków programowania korzystanie z możliwości programu oraz
możliwość wyznaczania rozwiązań optymalnych dla problemów bardzo dużych o mnogiej liczbie kryteriów.

czasie i po jak najkrótszej drodze, dostarczyć
wszystkie przesyłki. Przy założeniu ładowności pojazdu, maksymalnego czasu pracy dla
kuriera i czasu operacji w każdym wyznaczonym punkcie udało się otrzymać optymalne
rozwiązanie dla dwóch przypadków – godzin
Przeprowadzane obliczenia dla firmy ku- szczytowych i godzin poza szczytem (różnice
rierskiej zaprezentowały, w jaki sposób funk- w czasach przejazdu i długości dróg przejazcjonuje każdy system TMS. Na podstawie ma- du).
Otrzymane rozwiązanie (w zaledwie kilka
cierzy odległości między punktami, które musi
odwiedzić kurier (najkrótsze ścieżki w sieci sekund) pokazało, że kurierowi bez problemu
ulicznej), wyznaczono kolejność, w jakiej ku- uda się rozwieźć wszystkie paczki na czas.
Wśród pozostałych zalet warto wymienić rier musi odwiedzać klientów, oraz ile musi
możliwość implementacji narzędzia do pro- zabrać przesyłek z bazy, aby w jak najkrótszym
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PRODUKOWAĆ WIĘCEJ I SZYBCIEJ

ÔÔ Źródło: www.qsg-company.com Foto: www.qsg-company.com

Cena, jakość produktu, czas realizacji zlecenia – w dobie globalizacji rynku i zaostrzającej się rywalizacji w sektorze produkcyjnym to wartości, które determinują sukces przedsiębiorstwa. Tylko co zrobić, by było szybko, tanio i dobrze?
Współczesna fabryka, aby utrzymać wymagany poziom dyktowany potrzebami płynącymi z rynku, produkuje coraz więcej
w coraz szybszym tempie. Nierzadko od producenta wymaga
się także krótkich serii w cenach produkcji wielkoseryjnej. Sprostanie tym wyzwaniom nie jest łatwe i obliguje do wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań, także technologicznych, usprawniających procesy produkcyjne. Kluczowa jest bowiem ich optymalizacja, choć jak przyznają właściciele fabryk - bez generowania
potrzeby inwestowania w dodatkowe środki trwałe w parkach
maszynowych. Czy jest zatem sposób na spełnienie tych oczekiwań? Tak. Automatyzacja produkcji za pomocą nowoczesnych
narzędzi IT.
AUTOMATYZACJA, KTÓRA SIĘ OPŁACA
Automatyzacja procesów produkcyjnych jako trend zatacza
coraz szersze kręgi. Mając uniwersalne zastosowanie, wdrożenia
obejmują praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Skąd wynika tak duże powodzenie tego typu projektów? Z możliwych do
osiągnięcia oszczędności, będących skutkiem zautomatyzowania produkcji. - Oprogramowanie, które wdrożyła nasza fabryka
pozwoliło na usprawnienie pracy operatorów, doprowadziło
także do zwiększenia wydajności procesów. Znacząco ograniczyliśmy poziom marnotrawstwa oraz poprawiliśmy jakość wyrobów. To z kolei umożliwiło skuteczne zaspokajanie zwiększających się potrzeb klientów w czasie krótszym niż do tej pory – tak
wdrożenie e-Production, systemu służącego do opomiarowania
wydajności pracy maszyn skomentowali właściciele Padma Art,
fabryki produkującej elementy wyposażenia wnętrz dla IKEA.
I rzeczywiście, bo jak dowodzi przykład tego przedsiębiorstwa,
implementacja systemu do monitorowania procesów produkcji
może być bardzo opłacalna. Już po kilku miesiącach od wdrożenia fabryka odnotowała pierwsze rezultaty w postaci zwiększenia produktywności o 20 proc. oraz redukcji poziomu odpadowości o 15 proc. Dodajmy, że wdrożenie systemu objęło ok. 100
maszyn, a wartość inwestycji szacowana była na 1 mln pln.

SILNA KONCENTRACJA NA ELIMINACJI STRAT
Z danych GUS wynika, że zainteresowanie przedsiębiorców
środkami automatyzacji produkcji systematycznie rośnie. Z jednej strony polski przemysł szuka sposobów na skuteczne obniżanie kosztów oraz zwiększanie elastyczności produkcji, z drugiej
– na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi, także IT, stanowiących odpowiedź na faktyczne zapotrzebowanie producentów.
Jakie to potrzeby?
Dziś celem każdego prosperującego przedsiębiorstwa jest
skuteczna eliminacja wszelkich przejawów braku efektywności
oraz redukcja zbędnych kosztów. Priorytetem jest także zwiększanie wydajności produkcji i podwyższanie jakości wytwarzanych produktów. - Z doświadczenia wynika, że najlepiej na
rynku radzą sobie te przedsiębiorstwa, które posiadają zaplecze
technologiczne pozwalające na planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz wprowadzanie stosownych zmian adaptacyjnych. Widać to w codziennym rytmie pracy, jak i momentach
mniej oczekiwanych, jak np. przy konieczności wyprodukowania
dużego zamówienia w krótkim czasie. – tłumaczy Michał Soloch,
dyrektor działu strategiczno-operacyjnego z firmy informatycznej QSG S.A.

PGP WDRAŻA EPO W WARSZAWIE

ÔÔ Źródło: PGP

Polska Grupa Pocztowa rozpoczęła wdrażanie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w Warszawie. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań pocztowych otrzymają także mieszkańcy całej apelacji warszawskiej.
„Apelacja warszawska to największe skupisko ludności i sądów w Polsce, dlatego wdrożenie EPO jest bardzo ważne dla
sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tej
części kraju” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu
PGP S.A.
EPO całkowicie zastępuje tzw. „zwrotki”, czyli papierowe
formularze, które po odebraniu korespondencji trzeba wypełnić i wysłać do nadawcy. Polska Grupa Pocztowa wdrożyła
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru już w 192 sądach w całej Polsce, m.in., we Wrocławiu, w Poznaniu, Łodzi, Krakowie,
Białymstoku, Kielcach, Ostrołęce, Łomży, Olsztynie i Suwałkach.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości podają, że
dzięki EPO średni czas obiegu informacji o przesyłkach skrócił
się z 18,4 dnia do 6,7, co wpływa m.in. na zmniejszenie liczby

odroczonych postępowań. „Nie wyobrażamy sobie dziś, by
zwycięzca kolejnego postępowania mógł nie gwarantować
takiej usługi” – powiedział, cytowany przez dziennik Puls Biznesu, Wojciech Hajduk, wiceminister sprawiedliwości .
Od strony technicznej EPO działa w ten sam sposób. Różnica polega na tym, że zamiast na papierowym potwierdzeniu
odbioru, adresat podpisuje się na dedykowanym urządzeniu
elektronicznym. Za jego pośrednictwem informacja o odbiorze korespondencji on-line, w czasie rzeczywistym trafia
od razu do komputera prowadzącego sprawę sędziego. Cała
operacja w sposób rewolucyjny przyspiesza obrót korespondencją sądową i trwa zaledwie kilkanaście sekund wobec
kilkunastu dni, jakich potrzebuje papierowe potwierdzenie
odbioru.
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SZANSE I ZAGROŻENIA NA RYNKU USŁUG KURIERSKICH

ÔÔ Autor: Filip Odważny Koło Naukowe „Logistyka” Politechnika Poznańska

Rynek kurierski w Polsce wzrasta, według danych statystycznych, w 2009 roku jego wartość wynosiła około 3,36 miliarda złotych. W ciągu kolejnych 3 lat wzrosła ona do 4,2 miliardów natomiast prognozy przewidują w 2015 roku wzrost o kolejny miliard. Trend ten postrzegać należy jako dużą szansę dla wejść na rynek kurierski i jego intensywny rozwój w Polsce. .

Szacuje się, że w naszym kraju działa około 200 firm transportowych,
choć większość przesyłek obsługiwanych jest przez firmy DHL, DPD,
GLS, UPS i Siódemkę, która została przejęta przez DPD. Zatem mimo
wspomnianego wzrostu obserwujemy zjawisko konsolidacji, które jest
następstwem silnej rywalizacji na rynku. Konsolidacja ta pozwoli na pozyskanie nowych pieniędzy oraz umocnienie pozycji DPD. Czy na rynku
usług kurierskich jest zatem miejsce dla kolejnego konkurenta i silnego
„gracza”? Wydaje się, że mimo wszystko tak, czego przykładem może
być wejście InPostu na ten rynek. Jak zatem interpretować statystyki?
Czy rynek usług kurierskich to więcej szans czy zagrożeń? Jaka przyszłość czeka firmy kurierskie?
Rynek firm kurierskich należy do najbardziej dynamicznych w branży
TSL. Kurierzy inwestują w nowoczesne technologie, jak również poprawiają jakość obsługi klienta. Należy zwrócić szczególną uwagę właśnie
na fakt poprawy jakości obsługi, który jest kluczowy, biorąc pod uwagę
wzrost konkurencyjności na rynku. Z jednej strony mamy więc do czynienia z tendencją wzrostową i coraz intensywniejszym wykorzystywaniem usług kurierskich, ale z drugiej strony usługi te stają się coraz
powszechniejsze, a co za tym idzie klienci stają się bardziej wymagający.
Zgodnie z teorią, pewne technologie przekształcają się zatem z technologii kluczowych, które zwiększają pozycję konkurencyjną poszczególnych firm, w technologie podstawowe, których stają się swoistym standardem – klienci ich wymagają. Specjaliści twierdzą, że przyszłość firm
kurierskich wiąże się właśnie z konsolidacją i integracją – to tłumaczyłoby chociażby przejęcie Siódemki. Zwiększenie zakresu działania firmy
może zbudować przewagę, opierającą się na efekcie skali, co pozwoli
wyprzedzić konkurencję. Wciąż niewykorzystany potencjał na rynku
usług kurierskich pozwala jednocześnie optymistycznie patrzeć w przyszłość. Winno to być jednocześnie motywacją do podnoszenia jakości
świadczonych usług oraz nadążania na rosnącymi standardami.
Z pewnością wiodącą rolę przejmą zatem tak zwani integratorzy czyli
firmy o zasięgu międzynarodowym (m.in. DHL). Nadążać powinny także
firmy europejskie (DPD, GLS). Trzecia grupa firm, które działają wyłącznie na rynku polskim, może być celem kolejnych przejęć – przykładem
jest chociażby wspominana Siódemka. Największe wyzwanie stoi jednak przed firmami regionalnymi, o zasięgu lokalnym. Operatorzy Ci
mogą zyskiwać teoretyczną przewagę poprzez szybszą reakcję i realizację zamówień, jednak przewaga ta może się stopniowo zmniejszać,
biorąc pod uwagę doświadczenie i potencjał dużych przedsiębiorstw
kurierskich. Zaletami lokalnych firm kurierskich jest dobra znajomość
rynku i traktowanie wszystkich klientów indywidualnie – zwiększa to
możliwość dostosowania się do rynku. Firmy międzynarodowe mogą
mieć trudność z obsługą zleceń niestandardowych – przeszkodą mogą
okazać się ograniczenia systemowe. Proces wdrażania innowacji i nowoczesnych technologii wydaje się być łatwiejszy w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. W ich przypadku jednak problemem mogą być
dostępne zasoby.
Szanse dla firm kurierskich są zatem ogromne, jednak przedsiębiorstwa muszą przyjąć odpowiednią strategię ofensywną lub przystosowawczą. Za cel należałoby przyjąć wykorzystanie swoich silnych stron
dla wzmocnienia szans lub ograniczania zagrożeń otoczenia.
Statystyki wskazują, że na rynku kuriersko-pocztowym kluczową rolę
odgrywa 15 przedsiębiorstw, które generują 96% obrotów polskiego
rynku. Mimo to liczba firm kurierskich z roku na rok wzrasta, choć wzrost
ten jest już zdecydowanie mniejszy.

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych alternatywnych operatorów pocztowych
w latach 1996-2013 (stan na 31 grudnia każdego roku) na podstawie raportu UKE.

Rok

Liczba zarejestrowanych
alternatywnych operatorów pocztowych

Wzrost w
stosunku do roku
poprzedniego

1996

15

-

-

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

17
18
21
21
30
52
58
90
113
157
164
182
209
244
247
267
274

+2
+1
+3
+9
+22
+6
+32
+23
+44
+7
+18
+27
+35
+3
+20
+7

13%
6%
17%
0%
43%
73%
12%
55%
26%
39%
4%
11%
15%
17%
1%
8%
3%

Ponadto warto dodać, w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach, że spośród 160 operatorów działających w 2013 roku:
•
80 prowadziło działalność tylko lokalnie w tym: 32 na obszarze województwa, 11 na terenie powiatu, 29 w ramach
miasta, 8 na innym obszarze o charakterze lokalnym,
•
39 – na obszarze krajowym,
•
37 – na obszarze krajowym i zagranicznym,
•
4 – wyłącznie w obrocie zagranicznym.
Jak zatem ostatecznie interpretować wyniki, szanse oraz zagrożenia?
Można być pewnym co do stabilności wzrostu rynku usług kurierskich.
Firmy kurierskie w Polsce są stosunkowo młode. Mimo to zbudowały już
silną pozycję w systemie gospodarczym kraju. Ponadto, dzięki aktywności w Unii Europejskiej, firmy krajowe zyskały dostęp do rynków zagranicznych, gdzie także mogą oferować swoje usługi. Z drugiej strony
nowi usługodawcy zagraniczni stają się silnymi konkurentami na rodzimym rynku. Należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby przedsiębiorstw branży. Wszystko wskazuje jednak na to, że w większości będą
to firmy działające lokalnie. InPost będzie jednym z niewielu wyjątków,
działając na rynku krajowym. W tym przypadku ma on do dyspozycji już
istniejącą infrastrukturę, co sprzyja rozwojowi w szerszym regionie.
Tak czy inaczej, na zmianach najwięcej powinni zyskaćklienci. Powyższe czynniki stwarzają bowiem szansę na poprawę infrastruktury transportowej, a co za tym idzie awans cywilizacyjny Polski.
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POLSKI RYNEK USŁUG KURIERSKICH
W ŚWIETLE E-COMMERCE

ÔÔ Autor: Anna Wanat Foto: pixabay.com

Rynek usług kurierskich w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Tylko od początku 2015 roku powołana została nowa dywizja w firmie DHL – DHL Parcel. DPD przejęło Siódemkę, stając się tym samym liderem na rynku kurierskim, a InPost, właściciel
globalnej sieci Paczkomatów, również wkroczył na ten rynek, oferując usługi kurierskie. Skoro konkurencja staje się coraz większa, to jak w takim razie prezentuje się przyszłość w tej branży? Czym firmy będą konkurować i czy w niedalekiej przyszłości
doczekamy się kolejnych konsolidacji?

RYNEK USŁUG KURIERSKICH A HANDEL ELEKTRONICZNY
Rynek ten, jak i cała logistyka, bardzo silnie napędzany jest
przez rozwój e-commerce. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez Gemius, 46% internautów deklaruje, że
robi zakupy przez Internet i prawie wszyscy korzystają z polskich serwisów. Ponadto wiadomo, że konsumenci deklarują
zwiększanie wydatków na zakupy internetowe, co pociągnie za
sobą również zwiększoną liczbę zamówień do realizacji dla firm
kurierskich.
„Rynek usług logistycznych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w gospodarce światowej. Jednym
z kół napędowych tego rozwoju jest globalizacja, czyli szeroko pojęte wykorzystywanie internetu, jako platformy szybkiej
wymiany informacji, również jako platformy zakupowej. Wiele
osób jest zadnia, że zakupy internetowe są jednoznaczne tylko ze wzrostem na rynku B2C. Jednak należy na to spojrzeć
z szerszej perspektywy. Handel internetowy jest kołem napędowym całej logistyki, ponieważ bardzo mocno wpływa na różne
przestrzenie łańcucha dostaw, poczynając od przesyłek frachtowych, którymi dany rynek ściąga przesyłki od producentów,
poprzez magazynowanie, konfekcjonowanie i ostatecznie dostawę – dopiero w tym ostatnim elemencie łańcucha możemy
mówić o B2C.” - Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.
Handel internetowy napędza całą logistykę, w tym między innymi obszar dostaw, w którym mówimy o usługach kurierskich.
Jest to jedna z najczęściej wybieranych przez konsumentów
form dostawy. Forma najwygodniejsza, bo obecnie firmy kurierskie udostępniają możliwość śledzenia statusu przesyłki, która
dostarczana jest pod wskazany adres, a dostawy realizowane są
w ciągu nawet 24 do 48 godzin od złożenia zamówienia.

OCZEKIWANIA KLIENTÓW ROSNĄ
Jednak zamawiający zdążyli już oswoić się z internetową
formą dokonywania zakupów. Konsument stał się bardziej wymagający, zmieniły się jego oczekiwania. Już nie zadowoli go
dostawa w 24 godziny, pojawiają się oczekiwania otrzymania
zamówienia jeszcze tego samego dnia. Ponadto dostarczenie
osobiste przez kuriera również przestaje być atrakcyjne – klient
chciałby mieć możliwość odbioru o dowolnej porze w dowolnym dniu – co niestety w przypadku dostaw kurierskich ograniczane jest czasem pracy kurierów. Jednak i na to znajduje się
rozwiązanie. Jednym z nich są Paczkomaty. Zapoczątkowane
zostały przez InPost, ale idea tworzenia podobnych punktów
odbioru przesyłek została podjęta również przez inne podmioty. W takim przypadku paczki fizycznie nadal dostarczane przez
kurierów, ale z wyznaczonego miejsca mogą zostać odebrane
przez klienta o dowolnie odpowiadającej mu porze, gdyż chociażby z Paczkomatu skorzystać można 24 godziny na dobę.
Słyszy się także o pomysłach wdrożenia dostaw dronami, jednak póki co na takich „kurierów” jeszcze klienci poczekają.
WYZWANIA FIRM KURIERSKICH
Przy tak rozwijającym się rynku wyzwań jest dużo i będzie
coraz więcej. To, co najważniejsze, to satysfakcja klienta, a jak
już zostało przedstawione, ich wymagania rosną i z biegiem
czasu i rozwojem rynku tendencja ta zostanie utrzymana. Jakie
zatem wyzwania są i będą stawiane przed oferującymi usługi
kurierskie?
„DHL Parcel działa w odcinku dostawy do klienta końcowego. Jest to najbardziej dynamicznie zmieniająca się przestrzeń
w zakresie usług logistycznych, ponieważ musimy bardzo szybko i elastycznie podchodzić do potrzeb klienta. Wyzwaniem jest
również to, że przewoźnik musi zaspokoić oczekiwania nadawców np. sklepu internetowego i odbiorców – konsumentów robiących w tym sklepie zakupy. Obie te grupy mają inne potrzeby,
inne elementy naszej usługi budują w nich percepcje najlepszej
jakości. Klasycznie rozumiane pojęcie usług odbioru i dostawy
odchodzi w zapomnienie, coraz większą rolę odgrywają wszystkie dodatkowe funkcjonalności, które są z tym związane, czyli
bieżący dostęp do informacji o przesyłce, czasie doręczenia,
możliwości przekierowania przesyłki pod inny adres w czasie rzeczywistym, a także możliwość samodzielnego odbioru
w punkcie przyjęć czy w punktach partnerskich. To są rzeczy,
które w tym momencie są standardem w oczekiwaniu klientów.
Dodatkowo obserwujemy nowy trend związany z tym, że klienci
coraz częściej chcą otrzymać towar w tym samym dniu, w którym składają dokonują zakupu. W związku z tym pojawiają się
dodatkowe wyzwania nie tylko przed firmami dostarczającymi
przesyłki, ale również przed sprzedawcami. Należy pamiętać, że
to po ich stronie jest proces przyjęcia zamówienia, dokonania
konfekcjonowania takiej przesyłki oraz wydania jej firmie kurierskiej. Cały ten proces musi zakończyć się w przeciągu zaledwie
kilku godzin.” - Igor Caban,, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.
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Eksperci są również zdania, że naturalną konsekwencją
rozwoju będą konsolidacje, których przykładem jest chociażby ostatnie przejęcie Siódemki przez DPD. Takie połączenie
sił może dać szansę zaoferowania jeszcze wyższej jakości
usług. W przypadku tego połączenia szansą dla rozwoju jest
specjalizacja Siódemki w e-commerce, co może przynieść
wysokie korzyści, biorąc pod uwagę tendencje wzrostowe
w handlu elektronicznym. Ponadto pojawiają się prognozy,
że tego typu przejęć będzie więcej, ze względu na to, iż to
naturalny proces na dojrzałych rynkach, a w tym kierunku
rozwija się polski rynek usług kurierskich. I choć do dojrzałości jeszcze mu daleko, taka przyszłość może go czekać za
klika lub kilkanaście lat.
„Czy Polski rynek jest rynkiem już dojrzałym w swoim wypełnieniu usługami logistycznymi? Z całą pewnością nie. Polacy mają bardzo dobry dostęp do internetu, często większy niż
obywatele takich krajów jak Niemcy czy Francja, dodatkowo
bardzo szybko i chętnie uczą się i korzystają z nowych technologii i rozwiązań. Mimo to nadal cechuje nas dużo mniejsza
ilość przesyłek zamawianych na jednego mieszkańca. W Niemczech ilość zamawianych przesyłek na jedną osobę wynosi 9-10
rocznie. W Polsce ilość ta kształtuje się w okolicach 3. Z pewnością jako społeczeństwo mamy jeszcze przed sobą duże możliwości rozwoju na polu zakupów internetowych. Co ciekawe,
zauważamy coraz większą odwagę w zakupach międzynarodowych, rynek europejski staje się coraz bardziej atrakcyjny.
Coraz częściej decydujemy się na zakup poza granicami kraju,
na przykład ze względu na szeroki asortyment produktów luksusowych.” - Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.

sektorze prześcigać się będą w oferowaniu coraz to bardziej
dopasowanych do oczekiwań klienta usług i możliwości
usprawniających dostawę i czyniących tę formę zakupów
konkurencyjną także cenowo. Konsumenci mają już świadomość, że do ceny zamawianego produktu doliczyć należy
również koszt dostawy, przez co końcowa cena zamówienia
zaczyna być zbliżona, bądź czasem nawet wyższa od ceny
sklepowej. Z tego powodu jednym z wyzwań firm kurierskich
Tendencja na rynku KEP jest zdecydowanie rosnąca, co będzie obniżanie cen, lub zapewnienie takiego poziomu dopozwala zaryzykować stwierdzenie, że w ciągu najbliższych starczanych usług, który klienci uznają za wart danej ceny,
lat stopień rozwoju usług kurierskich będzie się zbliżał do nawet jeśli byłaby ona wyższa, niż w przypadku zakupów trapoziomu zachodnioeuropejskiego. Firmy działające w tym dycyjnych.

SAMODZIELNY LIDER KRAJOWEGO RYNKU KEP

ÔÔ Źródło: DPD Polska Foto: DPD Polska

DPD Polska po połączeniu prawnym z Siódemką została samodzielnym liderem rynku kurierskiego w Polsce, z niemal 30%
udziałem . Ku końcowi zmierza również proces połączenia operacyjnego dawnych oddziałów Siódemki z infrastrukturą DPD
Polska. Spółka szacuje, że w 2015 roku obroty i wolumeny paczek jeszcze się zwiększą.
30 kwietnia br. nastąpiło połączenie prawne spółek Siódemka S.A.
oraz DPD Polska poprzez włączenie całego majątku i zasobów
Siódemki w struktury DPD. Połączona firma działa pod wspólnym
szyldem DPD Polska.
Według wyliczeń Instytutu Pocztowego z kwietnia 2015 roku,
spółka ma 29% udziału w rynku KEP pod względem wolumenu przesyłek i 27% jeżeli chodzi o wielkość przychodów. Firma
w pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku przesłała o blisko 90%
więcej paczek w stosunku do analogicznego okresu w ub. roku.
- Pozycja lidera polskiego rynku kurierskiego to wyróżnienie,
ale również ogromne wyzwanie. Z jednej strony, potwierdza to
słuszność decyzji o przejęciu Siódemki, z drugiej zaś zobowiązuje nas do wprowadzania ciągłych usprawnień na rzecz rozwoju
rynku oraz obserwacji potrzeb nabywców. Dzięki efektowi skali
jesteśmy w stanie zaoferować klientom indywidualnym i biznesowym usługi na najwyższym poziomie, rozwijając i udoskonalając dodatkowe produkty, które stanowią istotną wartość dodaną
– mówi Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska.
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DSV OBSŁUŻY LIDERA RYNKU OTC

FM Logistic
podsumowuje 20 lat

Z początkiem maja br. DSV Solutions rozpoczęło współpracę z USP Zdrowie, liderem
rynku leków bez recepty w Polsce. Operator jest teraz odpowiedzialny za dystrybucję
oraz składowanie produktów klienta w swoim oddziale w Kampinosie k. Warszawy.

ÔÔ Źródło: FM Logistic

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

USP Zdrowie jest firmą farmaceutyczną,
liderem na rynku OTC w Polsce, który dostarcza najwyższej jakości produkty m.in.
Ibuprom, Apap, Gripex, Verdin i Stoperan.
Firma zatrudnia blisko 700 osób, a jej zakład produkcyjny we Wrocławiu dostarcza
konsumentom średnio 140 mln opakowań jednostkowych rocznie.
„Wybór DSV przez kolejną, wiodącą na
polskim rynku firmę z sektora ochrony
zdrowia to dla nas z jednej strony ogromne wyróżnienie, a z drugiej rezultat konsekwentnej strategii specjalizacji naszych
usług pod kątem farmacji. Naszym klientom oferujemy nie tylko najwyższą jakość
obsługi, ale także niezwykle korzystne
warunki outsourcingu usług, wynikające
m.in. z synergii z innymi projektami, zaawansowanych rozwiązań technologicznych, czy ogromnej elastyczności” – mówi
Michał Bąk, Kierownik Rozwoju Biznesu
– Healthcare w DSV Solutions.

DSV Solutions jest odpowiedzialne
m.in. za składowanie produktów klienta
w magazynie składu konsygnacyjnego
(po nowelizacji prawa farmaceutycznego
hurtowni farmaceutycznej) w temperaturze 15-25 0C. W ramach współpracy wewnątrz Grupy DSV, dywizja Road zajmuje
się ich dystrybucją do hurtowni farmaceutycznych.

W czerwcu br. roku firma FM Logistic obchodzi
jubileusz 20-lecia funkcjonowania w Polsce.
Prognozowany rozwój logistyki jako wiodącej
gałęzi gospodarki, we współczesnym świecie,
stał się także udziałem i tego operatora. FM
Logistic często było pionierem we wdrażaniu
rozwiązań wyprzedzających potrzeby polskiego rynku. Inwestycje operatora zwykle dawały
początek wielkim zagłębiom logistycznym,
przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności dla
innych firm danych lokalizacji, czego przykładem może być Mszczonów, Błonie lub choćby
Olszowa. Strategia rozwoju oparta na tworzeniu
optymalnych rozwiązań w zakresie usprawniania łańcuchów dostaw zaowocowała długoterminowymi kontraktami z wieloma klientami.
FM Logistic zatrudniając 3 tys. osób to także
jeden z największych pracodawców w branży
TSL. W ostatnim roku rozliczeniowym obroty firmy w Polsce osiągnęły 855 mln złotych.
W tej chwili FM Logistic jest obecne w 12 krajach. W Polsce, FM Logistic rozpoczęło swoją
działalność w 1995 roku.

W DACHSER BEZ PAPIEROSA

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser rozpoczął realizację wewnętrznego programu wspierającego pracowników w rzuceniu palenia „Firma bez papierosa”.
Program zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz odbycie przez zainteresowanych pracowników serii grupowych
spotkań terapeutycznych. Akcja została zaplanowana na dwa lata.
31 maja obchodzimy ustanowiony przez
Światową Organizację Zdrowia Światowy
Dzień bez Papierosa. To dobra okazja aby
zastanowić się nad rozstaniem się ze szkodliwym nałogiem, jakim jest palenie papierosów. W polskiej organizacji Dachser,
która jest częścią globalnej sieci operatora
logistycznego Dachser, podjęto decyzję
o realizacji dwuletniego programu „Firma
bez papierosa”. W ramach tego projektu
przeprowadzona zostanie kampania informacyjna wśród pracowników, a także
odbędzie się cykl grupowych spotkań terapeutycznych.
- Dachser jest firmą rodzinną, która
w szczególny sposób dba o swoich pracowników, dlatego postanowiliśmy wdrożyć program wspierający naszych pracowników w rzuceniu palenia – mówi Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Mamy
nadzieję, że ta akcja nie tylko zainspiruje
naszych pracowników do decyzji o rzuceniu nałogu, ale przede wszystkim w sposób skuteczny i ostateczny pomoże im
zwalczyć nikotynizm oraz zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych – dodaje.

Według badań (Medizinische Universität Wien, 2008), skuteczny sposób na
zaprzestanie palenia powinien opierać
się o pracę z terapeutą oraz uwzględniać aspekt społeczny, dlatego terapie
behawioralno-poznawcze są jedną z najlepszych metod walki z nikotynizmem.
Podczas gdy skuteczność zrywania z nikotynizmem przykładowo poprzez zastosowanie silnej woli po roku od rzucenia
palenia wynosi 3,4 proc., a z zastosowaniem plastrów nikotynowych – 5,2 proc.,
skuteczność pracowniczych terapii behawioralno-poznawczych to aż 58,9 proc.
Z powodu chorób wywołanych przez
długotrwałe palenie papierosów umiera
około 20 tys. ludzi rocznie. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że
brak podejmowania skutecznych działań
ograniczających nikotynizm może spowodować że w XXI wieku liczba zgonów
wśród osób palących może przekroczyć
10 mln rocznie. Palenie powoduje choroby układu oddechowego, miażdżycę,
chorobę wieńcową, zawał serca, dusznicę bolesną, choroby naczyń mózgowych

i niedokrwienie. Grozi wrzodami i nieżytami żołądka oraz dwunastnicy. Nałogowi
palacze częściej się denerwują, stresują
i mają problemy z koncentracją.
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EKOL INWESTUJE W POLSCE

ÔÔ Źródło: EKOL Foto: EKOL

Celem Ekol jest znalezienie się wśród 10 najlepszych operatorów logistycznych Europy. W tym celu firma otworzyła oddział
w kolejnym kraju – Polsce, która jest 11 państwem, w którym przedsiębiorstwo posiada własną spółkę. Firma Ekol Polska będzie
oferowała szeroki wachlarz usług opartych w znacznej mierze o własne rozwiązania intermodalne.
Będąc właścicielem 5 statków typu Ro-Ro
oraz operując poprzez ponad 60 składów
pociągów towarowych miesięcznie, Ekol
pragnie wykorzystać oferowane przez siebie ekologiczne rozwiązania dla wzmocnienia swojej obecności na kontynencie europejskim. Oprócz rozwiązań intermodalnych,
Ekol będzie oferował też usługi „konwencjonalne”, takie jak krajowy i międzynarodowy
transport drogowy (dla przesyłek o różnej
wielkości). Firma będzie świadczyć również
serwis kolejowy, lotniczy i morski. Uzupełnieniem usług świadczonych w Polsce będą
nie tylko odprawy celne czy magazyn celny,
ale również szeroki zakres serwisu w ramach
logistyki kontraktowej, który stanowi jeden
z kluczowych atutów tego przedsiębiorstwa.
- „Polska zajmuje ważne miejsce na logistycznej mapie Europy. Coraz więcej firm
traktuje ten kraj jako HUB dla realizacji dystrybucji w Europie Środkowowschodniej.
Ponadto wolumeny transportowane pomiędzy naszym krajem a Turcją, które są dwoma
ważnymi „zakładami produkcyjnymi” w Europe, rosną bardzo szybko. Uwzględniając
fakt, że Polska rozwija się bardzo dynamicznie, firma zdecydowała się na wejście do
naszego kraju. Plany dla Polski przewidują
zatrudnienie kilkudziesięciu osób oraz osią-

gnięcie obrotu rzędu 15 milionów euro do
końca roku 2016” - mówi Wojciech Brzuska,
General Manager, Ekol International.
- „Obserwujemy duże zapotrzebowanie
na rozwiązania intermodalne na rynku. Ekol
posiada bogate doświadczenia w tej gałęzi
transportu oraz konieczną infrastrukturę,
np. 5 własnych statków typu Ro-Ro. Warto
podkreślić, iż jeden z nich jest najszybszą
jednostką tej klasy na morzu śródziemnym.

FM Logistic dla Heinz Polska

Trasa Stryków – ClermontFerrand – Barcelona

ÔÔ Źródło: FM Logistic

Do klientów FM Logistic dołączyła firma HJ
Heinz Polska. W ramach kontraktu operator
będzie obsługiwać 100% wolumenów dla
znanego producenta FMCG. Załadunki dla
tej operacji odbywać się będą w Pudliszkach,
a dystrybucja prowadzona będzie na terenie
całego kraju.
Firma Heinz wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych gdzie została założona w 1869r.
W chwili obecnej jej fabryki są zlokalizowane
na sześciu kontynentach w ponad 200 krajach. Producent oferuje dziś klientom 5700
produktów. W jego portfolio znajduje się 150
marek, które zajmują miejsca w pierwszej
dwójce najlepiej sprzedających się na rynku
w swoich kategoriach. Najbardziej rozpoznawalny produkt firmy – legendarny ketchup
Heinz - ma ponad 50% udziału w amerykańskim rynku.. W marcu br. zapowiedziano fuzję Heinz i Kraft Foods Group. W momencie,
w którym dojdzie ona do skutku, połączone
firmy Kraft i Heinz staną się piątą w kolejności

Nowoczesne rozwiązania intermodalne
połączone z usługami magazynowanymi
i celnymi są poszukiwane w Europie, jestem
więc przekonany, że obecność tak doświadczonego operatora logistycznego jak Ekol
na polskim rynku będzie korzystne dla naszej gospodarki” - mówi Artur Pohl, Country
Manager Polska.

ÔÔ Źródło: Dachser

największą globalną firmą, operującą na międzynarodowym rynku żywności.
W Polsce koncern Heinz pojawił się w 1994
roku jako importer, a od 1997 r., po zakupie fabryki w Pudliszkach, nastąpił jego dalszy rozwój, już jako wytwórcy. - Rozpoczęcie współpracy z Heinz w Polsce wpisuje się w globalną
strategię Grupy FM, dotyczącą długofalowego rozwoju i poszerzania partnerstwa z klientami, będącymi globalnymi producentami
żywności. Współpraca ta umacnia pozycję
naszej firmy, jako strategicznego partnera
w segmencie rynku dóbr szybko zbywalnych
oraz potwierdza ugruntowaną pozycję FM
Logistic w roli wiodącego operatora logistycznego dla branży FMCG, zarówno w Polsce jak
i w Europie – mówi Magdalena Lubańska Dyrektor Transportu w FM Logistic Polska.

Z początkiem czerwca Dachser Polska, operator
logistyczny reprezentujący międzynarodową
grupę Dachser, uruchomił nowe, codzienne połączenie ze Strykowa do Clermont-Ferrand we
Francji. Będzie to jedna z najdłuższych linii firmy.
Dzięki nowemu połączeniu Stryków – Clermont-Ferrand przesyłki Dachser z Polski do całej zachodniej i południowo-wschodniej Francji
w ramach usług entargo trafią już w trzy dni
robocze. Również przesyłki z całej Francji do Polski będą transportowane maksymalnie w 3 dni.
Zastosowanie kontenerów wymiennych pozwoli
na realizację bezpośredniego połączenia również z oddziałem Azkar w Barcelonie – kontener ze Strykowa z przesyłkami do Hiszpanii trafi
przez hub przeładunkowy Clermont-Ferrand do
Barcelony, dzięki czemu przesyłki dotrą nawet do
najbardziej odległych hiszpańskich oddziałów,
jak Malaga czy Sevilla, zaledwie w 4 dni robocze.
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DUVEL MOORTGAT USA WYBIERA KUEHNE + NAGEL

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Jeden z największych niezależnych browarów, Duvel Moortgat USA, wybrał spółkę Kuehne + Nagel do zarządzania frachtem
morskim w ramach transatlantyckich wysyłek na wschód / zachód i transpacyficznych wysyłek na zachód, a także odprawami
celnymi.
KN Drinks Logistics w Jersey City, NJ
funkcjonuje jako logistyczna wieża
kontrolna dla działalności Duvel Moortgat USA. Piwo produkowane przez
spółkę jest przewożone do magazynów Duvel, a także bezpośrednio do
dystrybutorów; dlatego też dla łańcucha dostaw tak niezbędna jest dokładna widoczność w czasie rzeczywistym.
Duvel będzie korzystać z aplikacji KN
Login w internetowym systemie śledzenia typu „track & trace” spółki Kuehne +
Nagel w celu zapewnienia widoczności
i prognozowania.
Duvel Moortgat USA, amerykańska
jednostka ds. importu spółki Duvel Mo-

ortgat, posiada browar Ommegang zlokalizowany w Cooperstown i Boulevard
Brewing w Kansas City.
„Zdecydowaliśmy się na partnerstwo
z Kuehne + Nagel, ponieważ spółka ta
posiada globalną sieć i możliwości logistyczne, dobrą renomę, a także konkurencyjne ceny. Dzięki doskonałym
usługom, Kuehne + Nagel spełnia nasze
potrzeby logistyczne w zakresie działalności związanej z importem i eksportem” - powiedziała Kim White, Kierownik ds. łańcucha dostaw w spółce Duvel
Moortgat USA.

NOWA LOKALIZACJA W GDAŃSKU

Mocny pierwszy
kwartał Grupy DSV

1 czerwca br. oddział Hellmann Worldwide Logistics Polska w Gdańsku został przeniesiony do Panattoni Park Gdańsk przy ul. Elbląskiej 110. Jest jednym z 14 oddziałów drobnicowych w krajowej sieci Hellmanna. Obsługuje on klientów głównie na
terenie Trójmiasta, Lęborka, Kwidzyna i Malborka. W odróżnieniu od pozostałych
oddziałów, Gdańsk zajmuje się także konsolidacją kontenerów morskich, z uwagi na
bliskość portu.
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1 czerwca br. oddział Hellmann Worldwide Logistics Polska w Gdańsku został
przeniesiony do Panattoni Park Gdańsk
przy ul. Elbląskiej 110. Jest jednym z 14
oddziałów drobnicowych w krajowej sieci Hellmanna. Obsługuje on klientów
głównie na terenie Trójmiasta, Lęborka,
Kwidzyna i Malborka. W odróżnieniu od
pozostałych oddziałów, Gdańsk zajmuje
się także konsolidacją kontenerów morskich, z uwagi na bliskość portu.

W oddziale Gdańsk poza drobnicą krajową i międzynarodową oraz usługami
związanymi w portem funkcjonuje logistyka magazynowa, a także transporty całopojazdowe krajowe i międzynarodowe.
Obecna powierzchnia magazynu to
ponad 5 200 m2 w tym 4 600 miejsc paletowych dla logistyki. Specjalnie dla
Hellmann Worldwide Logistics Polska
właściciel obiektu dostosował moduł
magazynowy dla drobnicy, który został
wyposażony w osiem doków
oraz jedną bramę z poziomu
zero.
„Strategią Hellmann Worldwide Logistics Polska jest
konsekwentne budowanie sieci drobnicowej i zasilanie tej
sieci wolumenami przesyłek
z własnej logistyki oraz wolumenami pozyskiwanymi bezpośrednio z magazynów naszych
klientów.” - mówi Jacek Przybyłowski, Dyrektor Zarządzający
Hellmann Worldwide Logistics
Polska.

Grupa DSV rozpoczęła 2015 r. mocnym akcentem. Opublikowane właśnie wyniki finansowe
operatora za I kwartał pokazują wzrost EBITDA
na poziomie ponad 17 proc. z kwotą ponad
640 mln DKK.

Grupa DSV odnotowała organiczny wzrost przychodów brutto na poziomie 5 proc. oraz wzrost
EBIDTA aż o 9 proc. Przychody netto operatora
wzrosły tym samym o 8,6 proc. względem analogicznego okresu 2014 r. i wyniosły 12 601mln DKK.
„Pierwszy kwartał 2015 r. rozpoczęliśmy bardzo
dynamicznie, realizując z nawiązką cele założone na pierwszy kwartał. Wszystkie trzy dywizje
odnotowały poprawę wyników względem ubiegłego roku, a znaczący wzrost w zakresie frachtu
morskiego i lotniczego pozwolił utrzymać satysfakcjonującą przewagę konkurencyjną DSV Air
& Sea. Nasze prognozy na resztę roku pozostają
w zgodzie z opublikowanymi w raporcie rocznym”
- mówi Jens Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.
Również w Polsce dywizje DSV zrealizowały postawione przed sobą cele i dobrze rokują na kolejne kwartały.
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OTWARCIE DRUGIEGO ETAPU NORTH-WEST LOGISTIC PARK

ÔÔ Źródło: Grupa Waimea Foto: Grupa Waimea

W środę, 10 czerwca 2015 roku miało miejsce oficjalne otwarcie drugiego etapu inwestycji North-West Logistic Park w Szczecinie. Na uroczystości obecni byli Prezydent Miasta Szczecina Pan Piotr Krzystek oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego. North-West Logistic Park reprezentował Prezes Zarządu Pan Andrzej Rosiński. Inwestorem kompleksu magazynowo-produkcyjnego o łącznej powierzchni 64 tys. mkw. jest spółka North-West Logistic Park Sp. z o.o.
należąca do grupy inwestycyjnej Waimea Holding S.A.
North-West Logistic Park to pierwszy
w Szczecinie park logistyczny klasy A,
usytuowany w południowo-wschodniej części miasta przy ulicy Kniewskiej,
tuż przy dużym węźle komunikacyjnym
z dostępem do autostrady A6. Na 14 ha
działce powstały cztery hale łącznej powierzchni 64 000 mkw. przeznaczone
pod logistykę, magazynowanie i produkcję, wszystkie wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniające możliwość wysokiego składowania
i wygodnego prowadzenia wszelkich
operacji logistycznych oraz produkcyjnych.
„Powstanie kompleksu North-West
Logistic Park to ogromna szansa rozwoju dla całego regionu, podniesienie jego
atrakcyjności i możliwości biznesowych.
Zdecydowaliśmy się na miejsce budowy parku logistycznego w największym
ośrodku województwa zachodniopomorskiego o strategicznym położeniu.
Dostęp do pełnomorskiego portu na
Morzu Bałtyckim, połączenia śródlądowe
z systemem dróg rzecznych całej Europy
a także sąsiedztwo dużego węzła komunikacyjnego z dostępem do sieci euro-

Rośnie centrum
logistyczne w Legnicy
ÔÔ Źródło i Foto: BNP Paribas Real Estate Poland

Nie słabnie popyt na powierzchnie magazynowe i logistyczne. BNP Paribas Real Estate
Poland, działając jako wyłączny NBGI Private
Equity, reprezentował klienta w procesie negocjacji warunków zwiększenia powierzchni
magazynowej i biurowej dla najemcy, firmy

pejskich autostrad to atuty tego miejsca.
Lokalizacja ta naturalnie sprzyja stale
rozwijającej się współpracy polsko-niemiecko-skandynawskiej. Otoczenie tych
rynków, stała poprawa infrastruktury
drogowej wpływa dodatkowo na wzrost
atrakcyjności regionu. Rezultatem jest
zwiększone zapotrzebowanie na produkcyjne i magazynowe powierzchnie
w całym województwie zachodniopomorskim” – podsumował Pan Andrzej

Rosiński, Prezes Zarządu North-West Logistic Park w Szczecinie.
W ramach drugiego etapu została oddana do użytkowania najemcom
hala D o powierzchni 14 000 mkw. oraz
największa hala C o powierzchni 28 000
mkw. W nowych halach działalność produkcyjną rozpoczęły firmy IQ Metal Polska, KK Wind Solutions oraz Cubic.

Faurecia. Na mocy podpisanej umowy wynajęto 12 000 m kw powierzchni magazynowej
oraz 750 m kw powierzchni biurowej. Poprzez transakcję NBGI kontynuuje inwestycje
w swoje polskie portfolio logistyczne.
To największa w drugim kwartale ekspansja
na polskim rynku logistycznym. I druga duża
tegoroczna transakcja, w której BNP Paribas
Real Estate reprezentował klienta. „Z uwagi
na złożoność projektu, koordynacja negocja-

cji z naszej strony wymagała zastosowania
szczególnej wiedzy technicznej z zakresu developmentu i project managementu.” – mówi
Katarzyna Pyś – Fabiańczyk, Dyrektor Działu
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych,
BNP Paribas Real Estate Poland.
NBGI to nowoczesne centrum logistyczne
położone w Legnicy, w południowo – zachodniej Polsce, przy drodze krajowej A4,
w odległości 90 km od granicy z Niemcami.
Stanowi ono część Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przyciąga wielu inwestorów
z różnych sektorów rynku.
„Legnica stanowi doskonały przykład niezwykle atrakcyjnej strefy ekonomicznej, która stale przyciąga do Polski długo terminowe
inwestycje z zagranicy.” – podsumowuje John
Palmer, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych
i Magazynowych oraz Wycen na Europę
Środkowo-Wschodnią, BNP Paribas Real Estate Poland.
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UPONOR W ENERGOOSZCZĘDNYM OBIEKCIE

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe Foto: Panattoni Europe

Panattoni Europe, deweloper i inwestor nieruchomości przemysłowych, zrealizował obiekt logistyczny w miejscowości Haßfurt
w Dolnej Frankonii i w obecności Dorothee Bär, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej przekazał go firmie Uponor. Jyri Luomakoski, Prezes Uponor, oraz Heiko Folgmann, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w pionie Building Solutions Europe a także Dyrektor Zarządzający na Niemcy, przyjęli symboliczny klucz, rozpoczynając
eksploatację 16 800 m2 powierzchni logistycznej.
Uponor - wiodący światowy dostawca rozwiązań grzewczych, chłodzących
oraz instalacji wodociągowych - z nowego centrum logistycznego będzie dostarczać swoje produkty na rynki Europy
Środkowo-Wschodniej. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2014
r. i obejmowały także instalację najnowszych technologii Uponor. System
grzewczo-chłodzący w obiekcie opiera
się na instalacji kaskadowej czterech
pomp ciepła typu powietrze / woda firmy Ochsner, spełniających najwyższe
standardy energetyczne. „Dzięki nowoczesnym systemom Uponor możliwe
będzie osiągnięcie oszczędności energii
i kosztów eksploatacji rzędu 60.000 EUR
rocznie”, powiedział Fred Markus Bean,
Partner Zarządzający Panattoni Europe.
Oprócz energooszczędności, systemy
Uponor pozwalają również na ogra-

niczenie emisji CO2, jak dodaje Heiko ło 1,2 miliona kilometrów mniej i dzięki
Folgmann: „Lokalizacja nowego centrum temu obniżymy emisję CO2 o 950 ton
logistycznego oznacza, że transportując rocznie.”
nasze towary będziemy pokonywać oko-

Po raz czwarty nr 1 w Europie Drugi BTS dla firmy Globus
ÔÔ Źródło: Goodman

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, czwarty rok z rzędu został uznany przez prestiżowy serwis PropertyEU
deweloperem numer 1 w Europie. W ciągu ostatnich trzech lat Goodman wybudował w Europie
niemal dwa miliony m2 nowej powierzchni, a kolejne ponad 800 000 m2 jest obecnie w realizacji.
Ranking PropertyEU, wiodącego dostawcy informacji, analiz i danych na temat europejskiego
rynku nieruchomości komercyjnych, przygotowano w oparciu o dane dotyczące powierzchni
projektów zrealizowanych w latach 2012-2014,
powierzchni będącej w budowie, jak również
planowanych projektów. Do dobrych wyników
Goodmana przyczyniła się głównie jego czołowa pozycja w sektorze e-commerce, jak również
wzrost realizacji dla sektorów motoryzacyjnego
i handlu detalicznego oraz dla firm logistycznych. Zdecydowana większość projektów była
wynajęta przed rozpoczęciem budowy.
– Nasza wiodąca pozycja w sektorze to efekt
zaufania jakim obdarzają nas klienci. Wzrost naszego portfolio pokazuje, że jesteśmy w stanie
dostarczać klientom najwyższej jakości nieruchomości przemysłowe – mówi Philippe van der
Beken, dyrektor zarządzający Goodman na Europę kontynentalną.

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości
dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu z firmą Globus umowy na budowę
obiektu typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 28 830 metrów kwadratowych w Pradze.
Obiekt, którego ukończenie planowane jest
na czwarty kwartał bieżącego roku, powstanie na terenie Prologis Park Prague-Jirny, obok
istniejącego już budynku BTS firmy Globus
o powierzchni 31 765 metrów kwadratowych,
którego umowa najmu została niedawno
przedłużona. Magazyn posiada strefę magazynowania produktów w kontrolowanej temperaturze, wyposażoną w jednostki przeznaczone do składowania świeżych produktów
i mrożonej żywności.
“Możliwość ekspansji w obrębie parku i rozwijania działalności ‚pod jednym dachem’ zaważyła na naszej decyzji, aby uczynić Prologis
Park Prague-Jirny naszym głównym hubem
logistycznym w Czechach” – powiedział Ondrej Zika, dyrektor ds. logistyki w firmie Globus. “Jesteśmy pewni, że firma Prologis spełni
nasze specyficzne wymagania i dostarczy nam
nowoczesny obiekt, który będzie doskonałym
uzupełnieniem dla funkcjonującego już magazynu”.
“Przedłużenie umowy najmu i zlecenie budowy kolejnego obiektu typu build-to-suit na
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terenie tego samego parku jest potwierdzeniem, że dbamy o klientów i potrafimy dostarczyć odpowiednie rowiązania” – powiedział
Martin Polák, senior vice president i country
manager Prologis na Czechy i Słowację. “Cieszy
nas fakt, że firma Globus postanowiła umocnić
swoją pozycję, współpracując z Prologis. Z radością będziemy w dalszym ciągu wspierać jej
działalność na terenie Czech i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.
Działając aktywnie w pięciu krajach w CEE
z portfolio ponad 4,2 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest wiodącym dostawcą
obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 31 marca 2015 roku).
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POLSKA DROBNICA ROŚNIE W SIŁĘ

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

Rynek przewozów drobnicowych w Polsce dynamicznie się rozwija. Nowe centra dystrybucyjne rosną w całej Europie centralnej,
a firmy coraz częściej decydują się na konsolidację zapasów w ramach magazynów obejmujących większe regiony. Ich sprawna
obsługa jest możliwa właśnie dzięki dobrze rozwiniętemu transportowi drobnicowemu.
Systematyczne skracanie czasów transportu sprawiło, że terminy
dostaw pomiędzy krajami naszego regionu niewiele różnią od
czasów dostaw transportu krajowego. Jak to wpływa na cały łańcuch logistyczny?
Wiele firm decyduje się na rezygnację z krajowych magazynów na rzecz jednego regionalnego, z którego realizowana jest
cała dystrybucja. Pozwala to na optymalizację stoków magazynowych i tym samym ograniczenie kosztów całego łańcucha dostaw.
Umiejętne zarządzanie godzinami przyjmowania zleceń do realizacji oraz wybór rzetelnego operatora logistycznego pozwalają
na utrzymanie dotychczasowego czasu realizacji transportów - od
momentu złożenia zlecenia do dostawy do finalnych odbiorców,
a tym samym pozwala na zapewnienie wymaganych standardów
obsługi i konkurencyjności – mówi Sebastian Plesiński, Dyrektor
Sprzedaży, DSV Road.
Pomimo znacznego przyspieszania w zakresie realizacji przewozów drobnicowych najczęstszymi pytaniami klientów pozostają niezmiennie te o częstotliwości wyjazdów oraz czasy dostaw do
finalnych odbiorców. Im większe bowiem są możliwości operatora, tym wyższe stają się również wymagania jego klientów.
Dla klientów posiadających duże, regularne potoki ładunków
szczególnie istotne są godziny odbiorów z magazynów wysyłkowych. Rola operatora logistycznego nie jest łatwa i wymaga stosowania rozwiązań „szytych na miarę”, aby zapewnić późne godziny
odbiorów i szybkie czasy dostaw. Tylko sprawna i rozbudowana
międzynarodowa sieć dystrybucyjna pozwala więc zapewnić
klientom oczekiwany przez nich poziom serwisu. Obecnie, większość klientów nie rozmawia o cenie usługi zanim operator nie
potwierdzi oczekiwanego czasu realizacji zlecenia. Tym samym
cena usługi w przewozach drobnicowych przestała być najważniejszym elementem wyboru operatora logistycznego - mówi Sebastian Plesiński z DSV Road.

Operator logistyczny musi się także liczyć z określonymi ograniczeniami, wynikającymi z warunków od niego niezależnych. W zależności
od obsługiwanego kierunku będą to nie tylko pogoda i charakter wolumenów, ale często także przepisy prawa. Jak to wygląda w praktyce?
DSV specjalizuje się m.in. w przewozach drobnicowych pomiędzy
Skandynawią, a Polską – w tym przypadku jednym z ograniczeń jest
z pewnością nierównomierność wolumenów. Eksport z Polski jest zdecydowanie większy, przez co stawki frachtowe są wyższe w eksporcie
niż w imporcie. Dodatkowo w krajach skandynawskich wprowadzane
są kolejne, jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie, normy dotyczące przewozów drogowych. Oprócz standardowej emisji spalin
bardzo ważnym czynnikiem jest choćby posiadanie opon z kolcami
i łańcuchów na kołach – tłumaczy Sebastian Plesiński z DSV Road.
W ostatnim czasie w Norwegii, pojawił się projekt wprowadzenia płacy minimalnej kierowców przebywających na terytorium tego kraju.
Wprowadzając ten przepis, wzorem niemieckiego MiLoG, rząd norweski ma na celu zrównanie płac tamtejszych kierowców z przyjezdnymi,
co automatycznie spowoduje znaczny wzrost kosztów dla firm zagranicznych. Wszystkie te ograniczenia powodują, że przewozy drobnicowe z i do Skandynawii nie należą do łatwych i tylko niewiele firm
posiadających rozbudowaną, własną infrastrukturę w tych krajach,
jest w stanie zapewnić konkurencyjny serwis drobnicowy, zachowując
standardy jakościowe przyjęte dla przewozów drobnicowych w krajach Europy Zachodniej.
Systematyczny rozwój transportu drobnicowego oznacza szybkie
czasy dostaw oraz stopniowe zwiększanie puli obsługiwanych kierunków. W zależności od zainteresowania danym kierunkiem oraz wielkości obsługiwanych wolumenów operatorzy decydują się na uruchamianie połączeń bezpośrednich albo posiłkują się hubami centralnymi.
Wszystko po to, aby zapewnić swoim klientom transport na miarę ich
potrzeb.
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