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Deweloper roku 2013

EFL z certyfikatem
Dużej Perły Polskiej Gospodarki

Panattoni Europe po raz kolejny zdobył nagrodę prestiżowego konkursu Eurobuild Awards. Niezależne jury przyznało mu
tytuł „Dewelopera Roku w Sektorze Obiektów Magazynowych
w Europie Środkowo-Wschodniej „,doceniając tym samym
wkład w rozwój rynku nieruchomości przemysłowych w roku
2013. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 5 grudnia br. w warszawskim hotelu Hilton.

ÔÔŹródło: EFL

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe otrzymał tytuł „Dewelopera Roku w Sektorze
Obiektów Magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej”
w czwartej edycji konkursu Eurobuild Awards, organizowanego
przez miesięcznik branżowy „Eurobuild CEE”. Ocena jury dotyczyła m.in. obecności firmy, zasięgu działalności i jej reputacji,
a także uwzględniała dane dotyczące wynajmu oraz liczbę, wielkość, różnorodność i znaczenie realizowanych projektów. Wyróżnienie podkreśla pozycję dewelopera w branży.
W samej pierwszej połowie roku Panattoni wybudował aż
66 000 m2, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Obecnie firma
realizuje w Polsce i w Czechach ponad 126 000 m2, w tym magazyn dla Castorama Polska o powierzchni 50 000 m2, BTS dla firmy
Polaris o powierzchni 33 000, czy BTS w Kutnie. Uroczysta gala
konkursu, podczas której miało miejsce wręczenie statuetek, odbyła się 5. grudnia 2012 roku w hotelu Hilton w Warszawie, a gospodarzami wieczoru byli Hubert Urbański, prezenter telewizjny
oraz Ewa Andrzejewska, redaktor naczelną magazynu Eurobuild.

3 grudnia br. podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie rozstrzygnięto XI edycję rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”. Wśród
wyróżnionych firm znalazł się EFL. Organizatorem wydarzenia jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego – „Polish Market”,
która co roku wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wyróżnia najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne
przedsiębiorstwa w Polsce. Wyróżnienia otrzymują również najlepsze
polski firmy, które promują polską markę na świecie.
EFL już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów i został uhonorowany tytułem „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Duże”.
„Pojawienie się – po raz kolejny – w gronie najbardziej dynamicznych
i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce oznacza…
WIĘCEJ NA

PROMAG Perłą Polskiej Gospodarki
ÔÔŹródło: Promag

Firma PROMAG została wyróżniona certyfikatem w rankingu polskich
przedsiębiorstw i uzyskała tytuł PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI, w kategorii Perły Duże, za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. W prestiżowym rankingu
wyróżnione zostały trzy przedsiębiorstwa działające w branży…
WIĘCEJ NA
reklama

Międzynarodowy Czempion

ÔÔ Źródło: Integer.pl

Grupa Integer.pl – właściciel największej w Polsce prywatnej poczty InPost oraz sieci
rewolucyjnych Paczkomatów InPost – zwyciężyła w drugiej edycji konkursu „Polska
Firma – Międzynarodowy Czempion” w kategorii Inwestor. Uroczysta Gala, podczas której ogłoszono laureatów plebiscytu organizowanego przez PwC, odbyła się
5 grudnia 2013 roku.
Grupa Integer.pl została wyróżniona za
działania związane z zagraniczną ekspansją Paczkomatów InPost. Jury konkursu
doceniło globalny rozwój spółki w obszarze wdrażania rewolucyjnych urządzeń do
całodobowego nadawania i odbierania
przesyłek na kolejne międzynarodowe
rynki. W konkursie Grupa Integer.pl zosta-

ła najwyżej oceniona m.in. pod względem:
dynamicznego wzrostu wyników sprzedaży oraz promocji polskiej marki na arenie międzynarodowej. Nagrodę z rąk Katarzyny Kacperczyk, Wiceminister Spraw
Zagranicznych oraz Janusza Dedo…
WIĘCEJ NA
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GEFCO ze srebrem Operatora
Logistycznego 2013 Roku

ÔÔ Źródło: GEFCO, foto: GEFCO

GEFCO Polska, lider w logistyce dla przemysłu i branży motoryzacyjnej, zdobyło drugie miejsce wśród polskich firm TSL w programie Operator Logistyczny 2013 Roku.
Firma od kilku lat znajduje się w czołówce tego zestawienia, a dwukrotnie już stanęła na najwyższym podium.
Celem badania Operator Logistyczny jest
obiektywna analiza rynku TSL, a jego tegoroczna edycja jest już 12. z kolei. Twórcami
projektu są Agencja Badawcza Data Group
Consulting i Wydawnictwo Eurologistics.
Srebrna statuetka Operatora Logistycznego Roku to po raz kolejny dowód na

STILL iGo Innowacyjnym Produktem 2013
ÔÔWojciech Podsiadły, InplusPR. Foto: Still

STILL iGO – kompleksowy system automatyzacji – został wyróżniony
w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2013 organizowanym
przez wydawnictwo Eurologistics. Niezależne jury doceniło przede
wszystkim wymierne korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania. Kapituła konkursu wybierając najbardziej innowacyjne produkty roku,
brała pod uwagę ich ekonomiczność, prostotę obsługi, praktyczność
i użyteczność. Nie bez znaczenia był również wpływ rozwiązania na
środowisko naturalne oraz to, czy znajduje ono szerokie zastosowanie
w przemyśle.
W kategorii produkt intralogistyczny, wyróżniony został system STILL
iGo Easy, pozwalający na samodzielną automatyzację pracy pojedynczego wózka przy pomocy iPada. Obok tabletu, w jego skład wchodzą
prowadzony ręcznie wózek wysokiego podnoszenia EGV-S 14/20…

emil

to, że podążamy we właściwym kierunku, a nasza strategia rozwoju odpowiada potrzebom rynku i znajduje uznanie
w oczach Klientów. To nagroda wszystkich
pracowników GEFCO Polska…
WIĘCEJ NA

DHL nagrodzony
za jakość obsługi

ÔÔ Źródło: DHL, foto: DHL

DHL, globalny dostawca usług logistycznych, zdobył nagrody
eyefortransport European 3PL Awards 2013 w trzech różnych
kategoriach z dziesięciu. W głosowaniu europejskich klientów
zewnętrznych dostawców usług logistycznych, DHL został wybrany najlepszym dostawcą usług logistycznych dla przemysłu
motoryzacyjnego, Hi-Tech i elektroniki, oraz dla przemysłu farmaceutycznego /nauk przyrodniczych /opieki zdrowotnej.

Nagrody wręczono podczas uroczystego przyjęcia na 11. Europejskim Szczycie 3PL, który odbył się w Amsterdamie w listopadzie.
„Nagroda eyefortransport 3PL Awards jest dla nas szczególnym
WIĘCEJ NA
zaszczytem, jako że jest ona wręczana przez klientów usług logistycznych z różnych sektorów przemysłu
w całej Europie. Co więcej, zdobycie tej renomowanej nagrody w sektorze logistyki jest
elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej  nr 12/2013
dla nas ogromnie satysfakcjonujące”…
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WIĘCEJ NA

Przesyłki specjalnego znaczenia
ÔÔŹródło: TNT

Ekspresowy transport komponentów do Francji i USA, natychmiastowe dostarczenie leków
onkologicznych do Oslo, przewiezienie 10 ton
bielizny z Chin – to wybrane zlecenia TNT
Express z zaledwie czterech dni.
Firma kurierska zwykle bywa kojarzona
z przesyłkami dokumentowymi i niewielkimi
paczkami. Tylko najwięksi gracze – z doświadczonym zespołem, zaawansowanymi technologiami IT, gęstą siecią lotniczą i drogową – są
w stanie sprostać naprawdę wymagającym
zleceniom.

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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FM Logistic
laureatem Brązowego Godła

TNT Operatorem
Logistycznym Roku 2013
ÔÔŹródło: TNT, foto: TNT

Do tytułu najlepszej firmy logistycznej
działającej w Polsce pretendowało w tym
roku 31 firm w tym 4 debiutantów. Nominowani wzięli udział w badaniu typu „Customer Satisfaction Survey” i zostali poddani anonimowej ocenie przez swoich
kluczowych odbiorców. Jedno z głównych
wyróżnień trafiło do FM Logistic.
– Nagroda Brązowego Godła w badaniu Operator Logistyczny Roku 2013 to
dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i potwierdzenie, że wszystkie nasze starania
i wysiłki zostały dostrzeżone i docenione.
To też specjalna okazja do złożenia podziękowań naszym klientom, bo to oni
właśnie dają nam motywację…

Polski oddział firmy kurierskiej TNT Express
został laureatem Złotego Godła w programie
badania satysfakcji klientów „Operator Logistyczny Roku 2013”. TNT Express zostało nie
tylko najwyżej notowaną firmą kurierską, lecz
również najwyżej sklasyfikowaną firmą transportową w Polsce.
Celem programu, organizowanego od
2002 roku, jest wskazanie najlepszych praktyk w sektorze transportowym. O miejscu
firm w rankingu decydują opinie klientów
firm kurierskich, transportowych i logistycznych, dotyczące m.in. terminowości i jakości
obsługi oraz kompleksowości usług. Program
zorganizowała instytucja badawcza Data Group Consulting oraz magazyn branżowy „Eurologistics”.
– Już po raz dziewiąty stajemy na podium
programu – powiedział Piotr Buczkowski, Dyrektor Generalny TNT Express Poland, podczas
uroczystości wręczenia nagród - Jakość usług
i obsługi to priorytet TNT Express, dlatego
uznanie naszych klientów, których głosami
zwyciężyliśmy, jest najlepszym potwierdzeniem zasadności obranej przez nas strategii.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: FM Logistic, foto: FM Logistic

W tym roku FM Logistic otrzymało Brązowe Godło i tym samym zostało Laureatem III nagrody w programie badawczym satysfakcji klientów „Operator Logistyczny
Roku 2013”. To ważne dla branży logistycznej badanie organizowane jest już po raz 12
przez agencję badawczą Data Group Consulting, pod patronatem magazynu Eurologistics. Wyniki badania i ranking ilustrują kondycję poszczególnych uczestników rynku,
dając jednocześnie operatorom okazję do weryfikacji realizowanej strategii.

reklama

DHL inwestuje
w Lipsku 150 mln euro

ÔÔ Źródło: DHL

DHL Express, wiodący na świecie dostawca międzynarodowych usług kurierskich,
10 grudnia br. ogłosił, że dwukrotnie zwiększy powierzchnię roboczą swojego głównego europejskiego węzła komunikacyjnego w Lipsku w Niemczech, co pozwoli zagospodarować spodziewany w przyszłości wzrost liczby przesyłek.
Firma zamierza zainwestować 150 mln euro
w budowę dodatkowych obiektów magazynowych, sortowni i zaplecza biurowego
o powierzchni ok. 44 000m² . Instalacja nowego systemu sortowania wysyłek zwiększy możliwości obsługi przesyłek w węźle
o 50 %, do ponad 150 000 przesyłek na
godzinę. Prace nad nowymi obiektami rozpoczną się w grudniu 2013 roku, a nowy,
powiększony magazyn powinien zacząć
pracę w czwartym kwartale 2014 r.
John Pearson, Prezes DHL Express Europe powiedział: „Nasz europejski węzeł

w Lipsku jest najważniejszą częścią naszej
infrastruktury usług kurierskich i jednym
z trzech węzłów na świecie, które tworzą
trzon sieci DHL. Od kiedy 5 lat temu rozpoczęliśmy tutaj działalność, jest on czynnikiem pozwalającym zwiększyć możliwości
firmy DHL w zakresie wspierania rozwoju
naszych klientów w Niemczech i na innych
europejskich rynkach specjalizujących się
w handlu międzynarodowym. Inwestycja ta
pozwoli nam wspierać wymagania”…

PEKAES przejmuje Spedcont

Szybki rozwój
CameraManager.com

ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, czołowa polska firma logistyczna,
przejęła 52,93% akcji spółki Spedcont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową. Obecnie PEKAES posiada już 100% akcji spółki. To
pierwsza z zaplanowanych w najbliższym czasie akwizycji, która jest punktem zwrotnym dla
budowy nowego PEKAES, spółki dynamicznie
wchodzącej na wysokomarżowy rynek usług
intermodalnych.
Zgodnie z zapowiedziami, PEKAES podpisał umowę przejęcia od Zarządu Morskiego
Portu Gdynia SA 52,93% udziałów w spółce
Spedcont, która specjalizuje się w spedycji
kontenerowej i intermodalnej. Wartość transakcji wyniosła 14 mln zł. Dzięki podpisanej dziś
umowie, PEKAES stał się właścicielem 100%
akcji spółki i otworzył nowy rozdział w historii
firmy.
- Przejęcie Spedcontu to pierwsza z transakcji i punkt zwrotny w realizacji nowej strategii biznesowej PEKAES, zakładającej budowę
konkurencyjnej pozycji na rynku przewozów
intermodalnych oraz dalszy wzrost zakresu
oferowanych usług. Dzięki efektywnemu zagospodarowaniu posiadanej gotówki, poszerzeniu bazy klientów i odpowiedniemu zarządzaniu, zamierzamy istotnie zwiększyć wartość
PEKAES. Kupując Spedcont, pozyskaliśmy
zdrową, zyskowną spółkę, która rozbudowuje
nasze kompetencje o usługi przewozów kontenerowych i intermodalnych. Widzimy w niej
możliwość dalszej restrukturyzacji i dynamicznego wzrostu, w oparciu o dodatkowe…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Prologis
nagrodzony przez Najemców
ÔÔŹródło: Prologis, foto: Prologis

CameraManager.com znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się firm technologicznych w tegorocznej edycji rankingu Deloitte
Technology Fast 500 EMEA. Przedsiębiorstwo,
które w lipcu tego roku zostało przejęte przez
Panasonic, jest jednym z wiodących dostawców usług monitoringu wizyjnego w chmurze
dla małych i średnich firm.
CameraManager.com opracowuje rozwiązania monitoringu wizyjnego w chmurze z myślą
o zastosowaniu ich w niewielkich biurach…

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
poinformował o zdobyciu przez Prologis Park
Sochaczew, drugi rok z rzędu, prestiżowej nagrody „Magazyn Roku” przyznawanej przez
miesięcznik Eurobuild CEE.
Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie niezależnej ankiety prowadzonej wśród najemców 19 parków logistycznych w Polsce. Ocenie
zostały poddane jakość i usługi świadczone na
terenie zgłoszonych do nagród parków.
Podczas uroczystej gali Eurobuild Awards,
która odbyła się 5 grudnia w warszawskim hotelu Hilton, nagrodę odebrał Roman Skowroński,
Vice President, Head of Property Management
Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej.
„Dziękuję naszym klientom parku, którzy docenili wysiłek całego zespołu”…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔŹródło: United PR

Szlachetna Paczka
i szczęśliwa Siódemka

ÔÔ Źródło: Siódemka

Ponad 530 000 osób zaangażowanych w pomoc, 17684 obdarowanych rodzin w całej Polsce, łączna wartość paczek 33,1 mln zł, średnia wartość paczki w wysokości
ok. 1900 zł, to tylko niektóre liczby tegorocznego finału projektu Szlachetna Paczka.
Wśród partnerów akcji po raz pierwszy
znalazła się firma kurierska Siódemka,
której blisko pół tysiąca kurierów zgłosiło
się do wolontariatu. Podczas finału akcji
– 7 i 8 grudnia – doręczali paczki z Magazynów Szlachetnej Paczki do potrzebujących rodzin.
– Kurierzy Siódemki, którzy pomagali
rozwozić paczki, mieli okazję doświadczyć

emocji towarzyszących wolontariuszom
w czasie finału projektu. Niejednokrotnie
spotkania z rodzinami były dla nich głębokimi przeżyciami – opowiada Dawid
Strecker, Koordynator Wojewódzki projektu SZLACHETNA PACZKA ze Śląska.
– Pół tysiąca kurierów Siódemki…

Chronometr wydarzeń

WIĘCEJ NA
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Zarz¹d Toyota Material Handling Polska i pracownicy sk³adaj¹ swoim Klientom i Partnerom
Biznesowym najserdeczniejsze ¿yczenia Zdrowych i Radosnych Œwi¹t.
¯yczymy Wam by Nowy Rok przyniós³ jeszcze wiêcej zadowolenia i sukcesów, zarówno w ¿yciu
zawodowym, jak i prywatnym.
Mamy nadziejê, ¿e w Roku 2014 bêdziemy wspólnie pod¹¿aæ we w³aœciwym kierunku, razem
z Toyota Material Handling.

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów
Infolinia: 801 366 900
www.toyota-forklifts.pl

EFL doceniony
za innowacyjność

ÔÔ Źródło: EFL

11 grudnia w Warszawie, podczas gali Logistyki i Transportu
2013, rozstrzygnięto wyniki konkursu „Produkt Innowacyjny
dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2013”. EFL zdobył wyróżnienie za swój sztandarowy produkt „Leasing Swobodny”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie pojawiających się na rynku nowatorskich rozwiązań w branży TSL (transport spedycja – logistyka), które wdrożono w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym roku
do wyróżnionych usług dołączył Leasing Swobodny z EFL. Dzięki
usłudze klient w trakcie umowy może samodzielnie dostosować
wysokość spłacanych rat. W ciągu roku możliwe jest dokonanie
6 zmian, które podwyższą lub obniżą wysokość miesięcznego
czynszu – nawet do 1 zł. Z usługi można korzystać za pośrednictwem Portalu Klient EFL.
Jak podkreślają organizatorzy konkursu innowacje to nie tylko
nowe, zaawansowane technologicznie produkty…
WIĘCEJ NA

DHL Expres partnerem
Akademii Pulsu Biznesu

PEKAES kupuje Chemikals i otwiera się na Wschód
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES przejął 100% udziałów w Chemikals, spółce, która jest regionalnym liderem operującym i zarządzającym kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kalingradzkim. To kolejny
krok, po przejęciu Spedcont, w budowaniu silnej grupy logistyczno-intermodalnej.
PEKAES kupując od Kulczyk Investments 100% udziałów w Chemikals
SA, pozyskał spółkę, która odgrywa kluczową rolę w obsłudze logistycznej kolejowego importu towarów masowych do Polski północnej. Chemikals posiada unikalne kompetencje wpisujące się w nową strategię,
zakładającą wykorzystanie potencjału rynku przewozów intermodalnych i kolejowych.
– Akwizycje Spedcontu i Chemikals to dla PEKAES okazja do skokowego rozwoju na rynku usług intermodalnych i wprowadzenia….
WIĘCEJ NA

Hongkong-Gdańsk
w ofercie ROHLIG SUUS
Logistics

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics uruchomił kolejną bezpośrednią linię
drobnicową do Gdańska, obejmującą 7 portów w południowo-zachodnich Chinach. Przesyłki są konsolidowane w Hongkongu.

ÔÔ Źródło: DHL

DHL Express (Poland), wiodą- Połączenie na trasie Hongkong-Gdańsk realizowane jest raz
cy dostawca i ekspert w dzie- w tygodniu - w niedzielę. Produkt w pełni opiera się o serwis ordzinie usług logistycznych, ganizowany przez ROHLIG SUUS Logistics, dzięki czemu klienaktywnie uczestniczył w ogól- ci zyskują gwarancję miejsca, stawki i wypłynięcia. Transit time
do Gdańska wynosi 32 dni.
nopolskim programie dla firm z Hongkongu
Hongkong jest terminalem zbiorczym, do którego trafiają łaMSP jako partner II części Aka- dunki z 6 portów chińskich: Xiamen, Qingdao, Tianjin, Fuzhou,
demii Pulsu Biznesu. W ramach Dalian oraz Kaohsiung na Tajwanie. Po konsolidacji towarów, stapartnerstwa DHL Express prowadził 12 warsztatów w Pol- tek wypływa bezpośrednio do Gdańska.
sce pod tytułem „Rozwiń skrzydła – działaj poza granicami”. Podobny typ połączenia operator realizuje już na trasie
Mottem przewodnim tych spotkań było przekazanie wiedzy z Hongkongu do Hamburga.
WIĘCEJ NA
o niepodważalnych możliwościach rynku MSP w Polsce, jak
również zainspirowanie uczestników do podejmowania nowych wyzwań, m.in. poprzez prowadzenie biznesów na skalę Najpiękniejszy kalendarz na 2014 rok
międzynarodową.
ÔÔŹródło: Siódemka
Warsztaty Akademii Pulsu Biznesu pt. „Nowoczesne Przedsiębiorstwo – skuteczne narzędzia do zarządzania firmą” to program dla
przedsiębiorców z sektora MSP, m.in. dla laureatów konkursu Gazele Biznesu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kadry zarządczej z firm z sektora MSP – prezesi, właściciele, menedżerowie
biorący czynny udział w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa i nastawionych na jego rozwój.
Program warsztatów został opracowany z myślą o tych, dla
których aktualna i wyczerpująca informacja na temat stanu
przedsiębiorstwa jest istotna w codziennej pracy. Cały cykl obejmował 12 spotkań w blokach 4 warsztatów, odbywających się
w różnych miastach Polski w okresie od 5 września do 5 grudnia
br. Ogółem w warsztatach Akademii Pulsu Biznesu…

Kalendarz Róże Małego Księcia powstał z inicjatywy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Kalendarz ilustrowany jest zdjęciami dwunastu polskich aktorek, znanych z małego i dużego ekranu.
Siódemka, która od lat wspiera placówkę kierowaną przez ojca Filipa
Buczyńskiego, została Partnerem Logistycznym wydania.
W sesji do kalendarza wzięły udział m.in. Danuta Stenka, Magdalena
Różczka, Olga Bołądź, Ewa Wencel i Sonia Bohosiewicz. Nieodłącznym
atrybutem każdej z pań są róże.
- Jest to wyjątkowy i piękny projekt pod każdym względem, dlatego
bez wahania postanowiliśmy się w niego zaangażować – mówi Marcin
Kruszyński, PR Manager Siódemki. – Wzięły w nim udział piękne aktorki,
kalendarz zdobią piękne, artystyczne fotografie, a całość inspirowana
jest motywem z dzieła Antoine’a de Saint-Exupery’ego….

WIĘCEJ NA
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Volkswagen Group Polska
inwestuje w SEGRO Logistics Park Poznań

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Volkswagen Group Polska, oficjalny importer marek VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche i VW Samochody Użytkowe w Polsce, podpisał
umowę dot. budowy nowoczesnego centrum logistycznego w Komornikach, koło Poznania. Obiekt o powierzchni 30 000 mkw.
powstanie w ramach kompleksu SEGRO Logistics Park Poznań.
Będzie to pod względem powierzchni
druga inwestycja magazynowa w Wielkopolsce i siódma w Polsce w tym roku.
W procesie wyboru lokalizacji oraz negocjacji warunków komercyjnych inwestycji
VW Group Polska reprezentował Jones
Lang LaSalle.
Tomasz Mika, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych

Jones Lang LaSalle w Polsce, powiedział:
„Jesteśmy zaszczyceni faktem, że po raz
kolejny mieliśmy przyjemność doradzać
Volkswagen Group Polska w procesie poszukiwania lokalizacji magazynowej. Jesteśmy
przekonani, że nowe centrum dystrybucyjne
w Poznaniu w najwyższym stopniu spełni
zakładane funkcje operacyjne, a warunki
umowy pozwolą na maksymalizację korzy-

ści płynących z inwestycji. Co więcej, bardzo
cieszymy się, że nasza współpraca z Grupą
Volkswagen stale się rozwija”.
Ralf Jochen Berckhan, Prezes Zarządu
VW Group Polska, powiedział: „Cieszymy
się niezmiernie z tej inwestycji. Nowe centrum logistyczne będzie większe”…
WIĘCEJ NA
reklama

InPost
i Polska Grupa
Pocztowa
porozumienie
o współpracy

ÔÔ Źródło: InPost

InPost i Polska Grupa Pocztowa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi kontraktu na rzecz sądów
powszechnych i prokuratur. Wartość
dwuletniej umowy może sięgnąć nawet
200 mln zł. InPost udostępni dla potrzeb
realizacji tego kontraktu wszystkie swoje
placówki, tak własne, jak i partnerskie –
m.in. zlokalizowane w 5000 placówek
sieci RUCH - oraz inne zasoby techniczne
i organizacyjne.
W dniu 18 grudnia 2013 roku Polska
Grupa Pocztowa podpisała umowy ze
Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym
w Krakowie oraz Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów
powszechnych i prokuratur. Dwuletni
kontrakt, który wejdzie w życie od stycznia 2014 roku, jest wart ok. 500 mln złotych. PGP doręczy w trakcie obowiązywania umów ponad 100 mln przesyłek, czyli
przeciętnie ponad 4 mln listów, paczek
oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym miesięcznie.
Niebawem na stronie internetowej
PGP – www.pgpsa.pl zostanie udostępniona lista wszystkich placówek, w których
będzie można odebrać…

Mobilift International jest członkiem holenderskiej
Grupy Peinemann, która od ponad 55 lat
jest wiodącą na świecie ﬁrmą w transporcie
poziomym i pionowym. Dzięki naszej ﬂocie
wynajmu zawsze znajdziemy sprzęt
odpowiadający Państwa potrzebom.

Mobilift Twój Partner w Biznesie

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
Kolonia Lesznowola

WIĘCEJ NA

05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl

Zadowolenie klientów DHL Express
(Poland)

ÔÔ Źródło: DHL, foto: DHL

DHL Express (Poland), wiodący dostawca i ekspert w dziedzinie usług logistycznych, konsekwentnie
stawia na zadowolenie i satysfakcję klientów realizując program NPA. Net Promoter Approach (NPA)
to regionalny projekt realizowany w strukturach DHL Express od lutego 2012 roku – w tych miejscach,
gdzie występują największe interakcje pomiędzy klientem a firmą.
Badane punkty styku z klientem to przede
wszystkim dział obsługi klienta, obsługa
celna, obsługa sprzedażowa i operacyjna.
Badanie obejmuje międzynarodowe
usługi DHL. Wizerunek firmy w oczach
klienta, opinia o jakości obsługi oraz oferowanych usług, komunikacja na linii
firma-klient, czy też lepiej dopasowana
usługa, to przykładowe obszary, na temat
których dostarcza wiedzy badanie NPA.
NPA jest nie tylko codziennym badaniem sprawdzającym poziom zadowolenia klientów, ale przede wszystkim na-

rzędziem umożliwiającym usprawnienie
procesów i dostosowywanie ich do oczekiwań klientów. To podejście zapewnia lojalność klientów – a to właśnie postawiła
sobie za cel firma DHL Express w Polsce.
Badanie przeprowadzane jest każdego
dnia na grupie kilkuset wybranych losowo
klientów, techniką krótkiej ankiety telefonicznej.
Prowadzone w ostatnich 15 latach badania wskazują, że w kształtowaniu wartości rynkowej firmy większą rolę odgrywają
niematerialne zasoby przedsiębiorstwa,

VI Ogólnopolska
Olimpiada Logistyczna

ÔÔ Źródło: WSL, foto: WSL

51 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych wywalczyło miejsce w finale VI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Bezpłatne studia, praktyki i staże oraz cenne nagrody rzeczowe
są już na wyciągnięcie ręki. Finał olimpijskich zmagań odbędzie się 7 marca 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu.
Tegoroczni finaliści pokonali niemal 7 tys. konkurentów, wykazali
się dużą pracowitością, wiedzą i opanowaniem. Przed nimi jeszcze jedna próba – ta najważniejsza. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej to najtrudniejszy etap, bo złożony z w całości
z zadań i pytań problemowych.
Uczniowie mają dwa miesiące na perfekcyjne opanowanie zagadnień związanych z tematem przewodnim VI edycji olimpiady
– rolą transportu i spedycji, a także tego, co sprawia olimpijczykom najwięcej trudności – słownictwa logistycznego w wybranym języku obcym. Ostatnim zadaniem finału będzie tradycyjnie
tłumaczenie podstawowych zwrotów używanych w terminologii branżowej na język angielski, niemiecki lub rosyjski.
„Olimpijski sukces zmienia życie, otwiera drogę do kariery
– mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Dla wielu młodych ludzi podjęcie studiów w Poznaniu byłoby niemożliwe, gdyby
nie olimpiada. Finaliści to elitarna grupa, o którą zabiegają pracodawcy. Są to młodzi, ambitni ludzie z ogromnym potencjałem. Wielu z nich jeszcze przed rozpoczęciem studiów dostaje oferty pracy
w renomowanych firmach logistycznych.”
W październikowym pierwszym etapie, wystartowało niemal
7 tys. uczniów z 270 szkół. 534 uczniów przeszło do etapu okręgowego, który odbył się w 5 grudnia w 11 miastach…

takie jak wizerunek, zadowolenie
i motywacja pracowników, poziom
satysfakcji i lojalności klientów, siła marki, kultura organizacyjna itp. Obecnie
wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest
w ponad 80% kształtowana przez wyniki
osiągane w obszarach niematerialnych
zasobów firmy. Inne badania pokazują, że
spośród tych zasobów…
WIĘCEJ NA

Poczta Polska
partnerem akcji „Usamodzielnij się!”
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Poczta Polska została partnerem kampanii mającej na celu pomoc młodym ludziom w szybszym uzależnieniu się od rodziców. Z badań zrealizowanych w 2013 r. przez CBOS wynika, że aż 36%. osób w wieku 25–29
lat oraz 81% mających 18–24 lat korzysta z ich pomocy materialnej.
Główną przeszkodą w usamodzielnieniu się jest brak pracy i mieszkanie wspólnie z rodzicami. Najczęściej podawaną przyczyną, która usprawiedliwia bierność zawodową i zależność ekonomiczną młodzieży jest
kontynuowanie nauki.
W ramach akcji „Usamodzielnij się!” odbędzie się 50 warsztatów
w małych miastach i wsiach. Pierwsze spotkanie z młodzieżą odbyło się
19 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Cykl potrwa do maja 2014 r.
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Najnowsze dane
o rynku na świecie

ÔÔ Źródło: InPost

Według rynkowych źródeł UPS i Google także testują potencjalne wykorzystanie dronów w przekazywaniu przesyłek kurierskich. Na nowo utworzonej stronie 9to5Google poinformowano, że Google X – departament firmy odpowiedzialny m.in.
za Google Glass – prowadzi testy systemu dostarczania paczek
za pomocą minidronów, które docelowo mają uatrakcyjnić
ofertę Google Shopping Express.
Jednak zdaniem LA Times, aby bezzałogowe drony mogły być w przyszłości wykorzystane w działalności komercyjnej firm
kurierskich, musi dojść do licznych zmian
w regulacjach prawnych.
Barierami do pokonania pozostają także kwestie techniczne. Niemniej jednak
niedługo po ogłoszeniu przez UPS swoich
planów Deutsche Post DHL poinformowało, że firma testuje swój własny system
dronów na terenie Bonn. Mimo że projekt
Paketkoptera, nad którym pracuje niemiecki operator, był do tej pory zdalnie
kontrolowany przez człowieka, Deutsche
Post DHL potwierdziło, że istnieje możliwość, aby maszyna dotarła do adresata

bez asysty pracownika firmy, wykorzystując wyłączniesystem GPS.
„To niezwykłe, jakie efekty wywołał jeden marketingowy majstersztyk Amazona!
Trudno na tym etapie policzyć wizerunkowe
korzyści, jakie odniosły firmy dzięki rozprzestrzenieniu się tego mało realnego newsa
– zwłaszcza, że mało kto weryfikuje realne
możliwości wdrożenia takiego rozwiązania. Grupa Integer.pl już od 1,5 roku bada
tę kwestie – niestety póki co, wykorzystanie
tego typu maszyn do dostarczania przesyłek jest nieopłacalnym przedsięwzięciem
– koszt wdrożenia systemu i zakupienia
urządzeń, a także ich serwisu jest ogromny.
Dlatego trudno przypuszczać, aby bezza-

łogowe drony, nad którymi pracują liczne
firmy kurierskie, mogły być użyteczne na
większą skalę. Wprowadzenie urządzeń
do powszechnego użytku wymagałoby
uzyskania wielu zezwoleń i certyfikatów.
Kontrowersje pojawiają się również w kontekście ochrony prywatności i zapewnienia
bezpieczeństwa przesyłek. Wprowadzanie
innowacji jest oczywiście rzeczą niezbędną dla funkcjonowania perspektywicznych
przedsiębiorstw, jednak nie zapominajmy,
że nowe inicjatywy powinny być przede
wszystkim racjonalne i możliwe do wprowadzenia na wielu obszarach”…
WIĘCEJ NA

reklama

PRZENOŚNIKI ROLKOWE

NIEZAWODNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ

02-981 Warszawa • ul. Augustówka 36 • tel.: 22 587 39 55..56 • www.olejnik.pl

Top 4 przenośników w listopadzie

Top 4 baterii
trakcyjnych
w listopadzie

ÔÔŹródło: Redakcja

ÔÔ Źródło: Redakcja

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano spadek ilości wejść w oferty baterii trakcyjnych o 3% w stosunku do października. Nominalnie liczba wejść zmniejszyła się
o 56 kliknięć, osiągając wynik 1815 wejść w oferty. Zwiększa
się oferta baterii na portalu, dochodzą nowe, klienci mają więc
większy wybór i mogą dobrać odpowiednią baterię do swojego sprzętu.
Oferty baterii do wózków widłowych mają 20% udział w kliknięciach we wszystkie oferty publikowane na portalu. Od listopada ubiegłego roku ilość wejść systematycznie rosła, zestawiając
listopad 2012 do listopada 2013, to wzrost jest pięciokrotny.
W tym samym czasie ilość wejść we wszystkie oferty na portalu
wzrósł dwukrotnie.
W listopadzie ranking Top 4 baterii wygląda następująco:
1. Miejsce pierwsze w Top 4 baterii zajęła oferta „Akumulatory
Hoppecke trak®air” z ilością 142 wejść w ofertę.
2. Drugie miejsce w Top 4 baterii trakcyjnych, zajęła oferta Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA z wynikiem 101 wejść.
3. Trzecie miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła oferta „Baterie
Hawker XFC - 12 XFC 177” z ilością 98 wejść.
4. Na czwartym miejscu w Top 4 baterii jest oferta Bateria Hawker Water Less® 20 z ilością 95 wejść.
Na portalu nie ma dominacji jednej marki czy firmy, oferty pochodzą od czołowych dostawców, którzy działają na rynku od
wielu lat i mają sprawdzone produkty. Ich oferta, nie ogranicza
się do sprzedaży produktów, zapewniają kompleksową…

W oferty przenośników w listopadzie kliknięto 409 razy, nominalnie to
o 31 wejść więcej niż miesiąc wcześniej daje to 8% wzrost. Prezentowane oferty wielu rodzajów przenośników, znajdują zastosowanie w dystrybucji i przeładunkach towarów, w magazynach buforowych i przy
sklepach wielkopowierzchniowych. Szczególnie przenośniki elastyczne, sprawdzają się w miejscach gdzie, nie ma rampy a od samochodu
do miejsca składowania jest sporo metrów. Sieci handlowe, to miejsca,
gdzie przenośniki spisują się znakomicie.
Ranking Top4 przenośników w listopadzie wyglądał następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników listopada zajęła oferta „Grawitacyjne elastyczne przenośniki rolkowe UNI-FLEX™” z ilością 72 wejść.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników z ilością 69 wejść zajęła oferta
„Grawitacyjne elastyczne przenośniki UNI-FLEX™ wykorzystujące roleczki”.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta „Napędzany, elastyczny
przenośnik rolkowy UNI-FLEX™” z liczbą 61 wejść w ofertę.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników jest oferta „Przenośnik
UNI-FLEX UFP/ROS/0600/17.50” z liczbą 26 wejść w ofertę.
WIĘCEJ NA

Top 4 regałów
magazynowych
w listopadzie

ÔÔ Źródło: Redakcja

W listopadzie nieco zmalało zainteresowanie ofertami regałów na portalu. Zanotowano 1948 wejść w oferty regałów
różnych typów i zastosowań, o 8% mniej niż w październiku.
WIĘCEJ NA
Przez cztery kolejne miesiące oferty regałów otrzymywały się
na wysokim poziomie zainteresowania, ponad dwa tysiące
Top 4 opon do wózków widłowych w listopadzie wejść w miesiącu.
ÔÔŹródło: Redakcja

W listopadzie w ofertach opon do wózków widłowych nastąpił 12%
wzrost wejść w stosunku do października. W oferty opon do wózków
widłowych kliknięto 710 razy, nominalnie jest to 77 wejść więcej. Najwięcej zyskały oferty opon pneumatycznych o 19% (o 42 kliknięcia więcej), oferty opon superelastycznych zyskały 15% (46 kliknięć), a opaski
amortyzujące zanotowały spadek o 12 % (o 11 kliknięć).
Jak widać, klienci mają różne potrzeby, oferty opon do wózków widłowych, jako jedna z niewielu grup ofertowych zanotowała wzrost wejść.
Klienci cenią sobie jakość, klikając w oferty firm z tak zwanej grupy premium, to dobry znak, wszak opona w kalkulacji kosztów eksploatacyjnych sprzętu ma znaczącą pozycję.
Ranking wejść w oferty portalu log4.pl w listopadzie przedstawia się
następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 opon w listopadzie zajęła oferta opony „Solideal Ecomatic TR”, która zanotowała 85 wejść.
2. Druga pozycja w rankingu Top 4 to oferta opony „Solideal ED NM
(Non Marking)”, która zanotowała 69 wejść.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4 to „Ecomatic ED – (Extra Deep – opona głębokobieżnikowa)”, oferta z ilością 56 wejść.
4. Czwartą pozycję zajęła oferta…

Na portalu sytuacja zmienia się dynamicznie, zainteresowani
ofertami użytkownicy generują dane, które określają poziom
tego zainteresowania. Jak na giełdzie notowań, raz są spadki raz
są wzrosty, listopad zapisał się na czerwono, na dziesięć grup rodzajowych ofert regałów dwie zanotowały wzrost, regały wjezdne (32%) i paletowe (12%), pozostałe grupy rodzajowe takie
jak regały automatyczne (-50%), karuzelowe (-38%), ruchome
(-18%), wspornikowe (-5%), windowe (-29%), półkowe (-14%),
grawitacyjne (-23%) i określane mianem „inne” (-11%), zanotowały spadek zainteresowania.
Ranking Top4 w listopadzie prezentował się następujaco:
1. Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 regałów zajęła oferta Regał półkowy Midi Rack® z ilością 112 wejść.
2. Drugie miejsce w rankingu Top 4 regałów zajmuje oferta
„Regały wjezdne DEXION Deepstor P90” z ilością 109 wejść
w ofertę.
3. Miejsce trzecie w Top 4 regałów zajęła oferta „Regały paletowe - Dexion Wąski korytarz P90” z liczbą 90 wejść.
4. Na czwartym miejscu jest oferta „System regałów wjezdnych
STOW” z ilością 70 wejść.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Listopadowy Top 4
wózków widłowych na Log4.pl

widłowy elektryczny BT C3E160 Duplex”
z ilością 66 wejść w ofertę.
3. Na trzecim miejscu w rankingu jest
oferta „Kompaktowy wózek paletowy
Atlet Piccolo PLL 180” z ilością 63 wejść.
4. Czwarte
miejsce
w
rankingu
Top 4 września zajęła oferta „Wózek
Dyszlowy z masztem – ALTO PSH 200
STFV” z ilością 56 wejść.
Listopad jest drugim miesiącem…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

W listopadzie zanotowano spadek wejść w oferty publikowane na portalu, o 6% zmniejszyła się liczba kliknięć, których było 8959. Zainteresowanie publikowanymi ofertami
wózków widłowych w listopadzie zmniejszyło się 9%, kliknięto 2382 razy, nominalnie
o 222 kliknięcia mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca. To drugi miesiąc z rzędu
w którym notowany jest spadek wejść w oferty publikowane na portalu.

Najdroższe lokalizacje biurowe
na świecie
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Silny popyt ze strony sektora finansowego
i technologicznego wpływa na ceny najmu na
rynkach biurowych w wielu miastach na świecie. Jak pokazuje analiza “Najdroższe lokalizacje biurowe świata” przygotowana przez firmę
doradczą Jones Lang LaSalle, można wyróżnić
12 lokalizacji, które są szczególnymi beneficjentami tego trendu.
Wśród najdroższych lokalizacji biurowych
na całym świecie podium zajmuje St. James
w Londynie, Centrum Hongkongu oraz Finance Street w Pekinie. Nie jest niespodzianką, że
najwięcej lokalizacji ujętych w rankingu przypada na miasta w Chinach i Stanach Zjednoczonych. W podziale na kontynenty na równo
reprezentowana jest Azja (Hongkong, Pekin,
Singapur, Tokio i Szanghaj) i Europa (Londyn,
Genewa, Moskwa, Nowy Jork, Paryż i Zurych).
Warto zwrócić uwagę na słabszą niż przed kryzysem finansowym pozycję Tokio, które przed
wybuchem globalnego kryzysu finansowego
zajmowało najwyższe miejsca w zestawieniach.
Dla porównania stawki najmu w Warszawie
za najlepsze powierzchnie biurowe zlokalizowane w Centrum kształtują się na poziomie
22-24 euro za metr kwadratowy miesięcznie.
Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań
i Doradztwa, Jones Lang LaSalle, komentuje:
„Nieprzypadkowo, najdroższe lokalizacje biurowe formują się w miastach”…

ÔÔŹródło: Dachser, foto: Dachser

W mijającym już 2013 roku, dzięki realizacji
nowych projektów oraz otwarciu oddziałów
w Chinach, Niemczech, we Francji oraz Hiszpanii, Dachser znacznie rozszerzył swoją światową sieć dla logistyki kontraktowej. Kompatybilne rozwiązania sieciowe oparte na globalnie
stosowanych homogenicznych standardach
przy wsparciu miejscowych specjalistów zostały precyzyjnie dopasowane do wymagań
lokalnych klientów.
W tym roku Dachser rozbudował istniejący
magazyn w Jönköping w Szwecji, który stał się
centrum dystrybucyjnym dla Szwecji, Finlandii,
Norwegii oraz Danii. Magazyn obsługuje wielu
klientów i może pomieścić 10 tys. różnych produktów na 16 tys. miejsc paletowych – 6 tys.
w regałach oraz ponad 10 tys. na podłodze.
Kolejną nowością logistyki kontraktowej…

ÔÔ Źródło: Redakcja

Czwarty kwartał to zawsze okres wzmożonych zakupów inwestycyjnych w branży
logistycznej, dane z listopada wskazują na mniejszą niż zazwyczaj aktywność
w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.
Listopadowy ranking Top 4 przedstawiał się następująco:
1. Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 zajęła oferta Nowoczesny wózek Nissan
DX 15, która zanotowała 71 wejść.
2. Drugie miejsce zajęła oferta „Wózek

Dobry rok dla logistyki
kontraktowej Dachser

Dobre półrocze dla Lumen
i Skylight

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle, foto: Jones Lang LaSalle

Biurowce Lumen i Skylight, wchodzące w skład kompleksu Złote Tarasy, łączącego
funkcje handlowe i biurowe, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem najemców.
Do grona najemców Skylight dołączyły takie firmy jak Pradera Management Poland,
Soflab Technology, Mezzanine Management Poland, Valad Poland, Dom Maklerski
TMS Brokers oraz FinCo Capital.
Swoje umowy w kompleksie przedłużył
PageGroup (Lumen) oraz Goodman Poland (Skylight). W ostatnich tygodniach na
uruchomienie biura w Lumen zdecydowała się również firma CBRE Global Investors.
Łącznie w ostatnim półroczu w części biu-

rowej Złotych Tarasów podpisano umowy
najmu na ok. 3400 mkw.
Oprócz wspomnianych firm, swoje biura w Złotych Tarasach mają także: ASB Poland, DTZ Polska, linie lotnicze…
WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Intralogistyka najważniejsze trendy
2013

ÔÔ Wojciech Podsiadły, InplusPR. Foto: Still

Przełom grudnia i stycznia skłania do podsumowań i rozliczeń ostatnich dwunastu miesięcy. Co ważnego wydarzyło
się w 2013 roku? Jakie były najważniejsze trendy w branży
intralogistycznej? Przyjrzeliśmy się tematom prelekcji na tegorocznych konferencjach TSL, produktom nominowanym do
branżowych konkursów i wskaźnikom ekonomicznym związanym z nastrojami i koniunkturą w przemyśle. Na tej podstawie
udało się nam wyodrębnić pięć trendów, które zdominowały
mijający 2013 rok.

Oszczędność dzięki innowacjom
Kwestia oszczędnej eksploatacji była w mijającym roku odmieniana przez wszystkie przypadki. Ze względu na wciąż jeszcze żywy w pamięci kryzys, decydując się na rozbudowę parku
maszynowego, inwestorzy myśleli przede wszystkim kategoriami minimalizacji kosztów. Producenci wyszli naprzeciw tym potrzebom, wykorzystując w służbie oszczędności najnowsze technologie. Upowszechniły się i trafiły do seryjnej produkcji wózki
o napędzie hybrydowym. Wykorzystują one takie rozwiązania,
jak dużej mocy kondensatory gromadzące energię odzyskaną
z hamowania i systemy inteligentnego sterowania napędem.
Zastosowane technologie pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji o 30%.
Nowe możliwości wpisały się w żywą dyskusję o obniżeniu
emisji dwutlenku węgla. Wraz z redukcją spalania, naturalnie
zmniejsza się ilość wytwarzanych zanieczyszczeń. Hybrydy będą
zapewne zyskiwać więc na znaczeniu w najbliższych latach, gdy
wyklarują się polityczno-ekologiczne oczekiwania wobec przemysłu.

i Wózków Używanych STILL GmbH. – Każdego roku liczba odnowionych przez nas wózków widłowych sięga nawet 25 tysięcy
– dodaje.
Pozwala to na wyposażenie zakładu w konieczne zasoby w przy
znacznie niższych kosztach. Na tym gruncie rozwijały się w 2013 r.
różnorodne formy finansowania parku maszynowego – od zaliczkowej płatności za roboczogodziny, po wynajem i leasing.
Technologie mobilne i systemy flotowe
W 2013 mogliśmy obserwować również wzrost zainteresowania wykorzystaniem w branży technologii mobilnych. Popularyzacja tabletów i smartfonów skłoniła producentów rozwiązań
intralogistycznych do wykorzystania potencjału tych urządzeń.
W branżowych konkursach doceniano aplikacje…
WIĘCEJ NA

Na własną rękę

ÔÔ Wojciech Podsiadły, foto: Still

Głównym kryterium, jakim kierują się właściciele sklepów przy
wyborze wózka widłowego jest jego przystosowanie do ograniczonej powierzchni pomieszczenia i wymagań związanych ze
specyfiką przewożonych towarów. Alternatywą dla pojazdów
z napędem elektrycznym są funkcjonalne paleciaki – ręczne
modele, służące do przewożenia i podnoszenia ładunków.

Renesans wózków używanych
Z podobnych przyczyn rośnie również zainteresowanie używanymi maszynami. Jak wynika z raportu Warehouse Monitor,
ponad 40% przedsiębiorców wyraziło chęć zakupu odnowionych wózków widłowych, które spełniałyby standardy jakości
i bezpieczeństwa. Te nastroje przekładają się na strukturę po- Decyzja o zakupie wózka widłowego do pracy w obiektach hanpytu. - Na każde dwa sprzedawane nowe pojazdy przypada je- dlowych jest podyktowana nie tylko indywidualną potrzebą
den używany – informuje Marco Riewe, Szef Działu Wynajmu przedsiębiorcy, ale również obowiązkiem prawnym. Jak wynika
z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, nie jest dozwolone przenoszenie przez jedną osobę towarów cięższych niż 30 kg na odległość większą niż 25 metrów.
Jeśli w codziennej pracy sklepu mamy do czynienia z tego rzędu
ciężarem i odległościami, wybór ręcznego wózka widłowego
wydaje się najkorzystniejszą możliwością.

Solidna konstrukcja
Wybór wózka widłowego, przeznaczonego do pracy w sklepie, obostrzony jest ściśle określonymi warunkami, podyktowanymi rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. – Jak
wynika z przepisów BHP, towar przewożony wózkiem ręcznym
nie może ważyć więcej niż 450kg. W przypadku cięższego ładunku, niezbędne jest zapewnienie pracownikowi wózka…
WIĘCEJ NA
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Bezpieczeństwo
użytkowania wózków
widłowych

ÔÔ Krzysztof Stryjek, Kierownik serwisu Polsad Wyłączny Importer Nissan Forklift. Foto: Polsad

Pomimo niewielkich wymiarów podnosi kilka ton ładunku na
wiele metrów wysokości, choć sam waży niewiele mniej. Nie
jeździ zbyt szybko, ale z łatwością, precyzyjnie manewruje
z dokładnością co do centymetra. Naciski jednostkowe największych z nich przekraczają wartości osiągane przez zestawy
ciągników siodłowych, a wysoko położony środek ciężkości nie
wpływa korzystnie na zachowanie stateczności ruchu.
Mowa o wózku widłowym – narzędziu powszechnie spotykanym w większości firm, do którego obsługi podchodzi się często lekceważąc maszynę i prawidłowe zasady jej użytkowania.
Mimo ustawowego obowiązku rejestracji tych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, wiele wózków pozostaje w tzw. szarej strefie i nie podlega żadnym przeglądom ani konserwacji pod
kątem bezpieczeństwa pracy. Brawura użytkowania i zły stan
techniczny sprzętu to dwie najczęstsze przyczyny wypadków
z udziałem wózków widłowych - zdarzeń nierzadko śmiertelnych. Mając świadomość, jak groźne mogą być takie wypadki,
Nissan Forklift stawia bezpieczeństwo operatora i osób postronnych na pierwszym miejscu – już na etapie konstrukcyjnym,
rozwijając prace zarówno nad elementami, które mają zapobiec
ewentualnym wypadkom, jaki i nad elementami, które ograniczą skutki niebezpiecznych zdarzeń w chwili ich wystąpienia.
Należy uzmysłowić sobie, że wypadek z udziałem wózka widłowego to nie tylko - w najlepszym przypadku - uszkodzenia
samego sprzętu czy towaru. Nieobecność w pracy operatora,
wielotygodniowe leczenie, wyłączenie wózka z ruchu czy nawet
utrata zaufania kontrahentów są wartościami trudnymi do oszacowania, ale wymiernymi. Nissan Forklift, w przeciwieństwie do
dopiero wschodzących firm w branży wózkowej, może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu
niezawodnych wózków, których konstrukcja jest stale ulepszana.
Solidna konstrukcja ramy wózka, wykonana z wysokogatunkowej stali, zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także
wyjątkową sztywność, tak wskazaną chociażby w przypadku
konstrukcji masztu. Daje to operatorowi poczucie solidności wykonania już podczas pierwszego kontaktu z maszyną,
zwiększając zaufanie wobec sprzętu. Projekt kabiny oraz daszek ochronny zostały przemyślane tak, aby nie ograniczały wi-

doczności niezbędnej w nowoczesnym, gęsto zabudowanym
magazynie.
Wózki Nissan Forklift - konserwowane w prawidłowy sposób i we właściwym czasie - zapewniają bezpieczeństwo ich
użytkownikom. Konstrukcja masztu, a w nim poprzeczki oraz
specjalne zawory w siłownikach, są zaprojektowane tak, aby
zabezpieczyć operatora oraz osoby postronne przed urazami
spowodowanymi nagłym pęknięciem łańcuchów lub przewodów hydraulicznych (pęknięciami wynikającymi głównie z braku
konserwacji).
Na straży bezpieczeństwa operatora stoi również elektronika.
Skorelowane ze sobą – za pomocą magistrali komunikacyjnej
CAN – układy elektroniki pokładowej wózka ułatwiają codzienną pracę, ale w przypadku wystąpienia usterki zagrażającej bezpieczeństwu powodują ograniczenie lub wyłączenie niektórych
funkcji wózka, a komunikat o przyczynie jest wyświetlany na
desce rozdzielczej. Cechy te, pozornie tak mało spektakularne,
a tym samym niepopularne w dzisiejszych czasach, nie zawsze
są dostrzegane. Użytkownicy, którzy zaufali marce Nissan Forklift utwierdzają się w swym wyborze każdego dnia…

r e kl a m a
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Sukces platformy Envelo.pl
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Za pomocą aplikacji Envelo użytkownicy mogą wysłać neokartkę korzystając
z dostępnej galerii obrazów lub przesłać
zdjęcie ze smartfonu lub tabletu, które
zmieni się w kartkę pocztową. Oprogramowanie pozwala na łatwą…

Ponad 100 000 sprzedanych neoznaczków
w pierwszym miesiącu działania Envelo.pl –
platformy internetowej Poczty Polskiej. Envelo
to marka Poczty Polskiej integrująca elektroniczne usługi pocztowe. Za wdrożenie e-usług
odpowiedzialna jest spółka Poczta Polska
Usługi Cyfrowe.
Usługi cyfrowe Poczty Polskiej to odpowiedź
na zmiany zachodzące m.in. na rynku papierowej korespondencji. Z badań realizowanych
na zlecenie Poczty Polskiej wynika, że klienci oczekują, że większość spraw związanych
z usługami masowymi będą załatwiać przez
Internet. Jednocześnie stają się coraz bardziej
wymagający i szukają usług o wysokiej jakości.
Neoznaczek jest pierwszym z trzech produktów elektronicznych dostępnych na stronie www.envelo.pl Z platformy można także
wysłać list i kartkę pocztową, które w sposób
tradycyjny dostarczy listonosz.
- W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania platformy sprzedaliśmy ponad 100 000
neoznaczków. Nasi klienci założyli kilka tysięcy
kont na platformie Envelo.pl, a prawie wszystkie są aktywne. Najbardziej popularne nominały neoznaczka to oczywiście 1,60 PLN dla
listu ekonomicznego oraz 2,35 PLN dla priorytetowego - mówi Grzegorz Świdwiński, prezes
zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe.
Neoznaczek to po prostu znaczek pocztowy
dostępny w Internecie. Pozwala on na opłacenie krajowych przesyłek listowych…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Mobilna wersja Envelo

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Poczta Polska konsekwentnie realizuje swoją strategię i wprowadza mobilną wersję
platformy Envelo. Dzięki niej ze smartfonów oraz tabletów działających na systemach Android i iOS można wysłać neokartkę. Dostęp do e-usług przy pomocy urządzeń mobilnych jest kolejnym krokiem w strategii realizowanej w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej.
– Po wprowadzonej w październiku platformie Envelo, mobilna wersja aplikacji,
którą teraz udostępniamy jest kolejnym
kanałem dystrybucji e-usług – wyjaśnia
Grzegorz Świdwiński, prezes spółki Poczta
Polska Usługi Cyfrowe, odpowiedzialnej
za wdrożenie e-usług w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej.

Paczkomaty InPost zintegrowane z Allegro
ÔÔŹródło: InPost

Paczkomaty InPost – dzięki pełnej integracji z kontami sprzedawców na
Allegro – na stałe zagościły już w ofercie największej platformy handlowej w Polsce. Wraz z rozszerzeniem współpracy użytkownicy serwisu
będą mogli nie tylko w łatwo i szybko zamówić produkt, ale także odebrać go całą dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego Paczkomatu InPost.
Opcję dostawy za pośrednictwem rewolucyjnych urządzeń do samodzielnego wysyłania i odbierania przesyłek udostępniło już około 30 tys.
sprzedawców. Partnerstwo z czołową polską platformą transakcyjną jest
elementem ogólnokrajowej kampanii promującej Paczkomaty InPost
w mediach i w internecie.
Sprzedawcy wystawiający produkty na Allegro mogą skorzystać
z dwóch łatwych sposobów na udostępnienie klientom odbioru przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Po pierwsze, dodanie
tej formy wysyłki jest możliwe w momencie wystawiana aukcji - dzięki
wybraniu na liście opcji odbioru Paczkomatów InPost. Druga możliwa
droga to uzupełnienie cennika dostawy o nową formę wysyłki. Kupujący – chcąc odebrać zamawiany produkt z rewolucyjnych urządzeń InPost – wybiera z zakładki „odbiór w punkcie”, opcję dostawy za pomocą
Paczkomatów 24/7. Jednocześnie trafia do niego informacja o koszcie
takiej wysyłki.

Satysfakcja
klientów CHEP

ÔÔ Źródło: CHEP

Australijska firma CHEP, światowy lider w usługach wynajmu
palet i kontenerów, każdego roku przeprowadza badanie satysfakcji klientów w zakresie współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw. Według wyników badania ponad 80 proc.
klientów uważa CHEP za preferowanego lub strategicznego
partnera w łańcuchu dostaw.
Monitoring satysfakcji klientów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces marki CHEP. Wiedza na temat
tego, jak klienci postrzegają oferowane usługi oraz jak je oceniają
pod kątem spełniania swoich potrzeb, umożliwia zdiagnozowanie obszarów, które wymagają działań służących podniesieniu
konkurencyjności marki. Analiza poziomu satysfakcji klientów
pozwala na dopasowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb.
– Satysfakcja klientów jest dla firmy CHEP strategicznym elementem prowadzenia biznesu. Bez odpowiedniej dbałości o relacje
i lojalność firm, które z nami współpracują…

WIĘCEJ NA

Sieci handlowe
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DSV Solutions mocniej
inwestuje w farmację

ÔÔ Źródło: DSV, foto: DSV

Sukces prowadzonego przez DSV Solutions od połowy 2012 r.
farmaceutycznego składu konsygnacyjnego stał się impulsem
do dalszych inwestycji operatora w ten obszar działalności.
Jeszcze w tym roku skład zostanie powiększony przeszło trzykrotnie, dzięki czemu DSV Solutions stanie się jednym z czołowych dostawców usług logistycznych dla firm z branży farmaceutycznej.

W skład zlokalizowanego w Centrum Logistycznym w Kampinosie koło Warszawy nowoczesnego magazynu o powierzchni
36 000 m2 wchodzi obecnie hurtownia farmaceutyczna o powierzchni 9 000 m2 oraz farmaceutyczny skład konsygnacyjny
o powierzchni blisko 2,000 m2. Obszar został wydzielony pod
wyłącznie składowanie produktów farmaceutycznych w temperaturze +15°C do +25 °C. DSV Solutions jest w trakcie inwestycji
w rozszerzenie tej strefy.
Podjęliśmy decyzję o dedykowaniu dodatkowej powierzchni
ponad 4,500 m2 na rzecz składu konsygnacyjnego, uzyskując
tym samym możliwość składowania łącznie do 9,500 miejsc paletowych. W tej chwili prowadzimy dwie hurtownie farmaceutyczne dla naszych klientów oraz obsługę magazynu wytwórcy
dla jednej z czołowych firm farmaceutycznych. Powiększenie
powierzchni składu pozwoli nam przygotować się na przyjęcie

kolejnych klientów z tej branży oraz na udostępnienie od stycznia 2014 r. dwóch kolejnych hurtowni o możliwości składowania
ok. 200 miejsc paletowych każda – mówi Maciej Walenda, Prezes
Zarządu DSV Solutions.
Do końca tego roku cała strefa magazynu, dedykowana do
obsługi produktów farmaceutycznych, osiągnie w sumie powierzchnię 16,000 m2 i pojemność 23,000 miejsc paletowych.
Tym samym DSV Solutions stanie się jednym z czołowych
dostawców usług logistycznych dla firm z branży farmaceutycznej.

r eklama

Płatne praktyki w FIEGE

PEKAES zmienił
lokalizację w Bydgoszczy

FIEGE Sp. z o.o. dołączyła do pierwszej w Polsce kampanii społecznej z zakresu etyki
biznesu: „Nie robię tego za darmo.” Celem kampanii jest wywołanie dyskusji i zaproszenie różnych środowisk do debaty na temat jakości i poziomu odbywanych praktyk
oraz powszechności bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez pracodawców.

ÔÔŹródło: PEKAES

ÔÔ Źródło: FIEGE, foto: FIEGE

Kampania pokazuje dobre praktyki firm
popierających ideę płatnych, wartościowych praktyk i staży, realizujących politykę kadrową i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
„Płatne praktyki wakacyjne są już stałym
corocznym wydarzeniem w życiu naszej firmy. W okresie dwóch miesięcy wakacyjnych,
zapraszamy do naszego grona grupę studentów, którzy zostają zaangażowani w codzienną pracę w działach funkcjonalnych,
działach spedycji, działach obsługi klientów, jak również wspierają kierowników
i dyrektorów w zadaniach projektowych.
Dla wielu osób jest to pierwsze doświadcze-

nie zawodowe, dlatego staramy się stworzyć właściwe warunki do pracy dla naszych
studentów. W okresie praktyk, osoby te
otrzymują szeroki pakiet informacji z zakresu organizacji pracy w firmie logistycznej,
przepływu informacji w firmie oraz kultury
firmowej. Wierzymy, ze odpowiednie wynagrodzenie umożliwia nam przyciągnięcie
do FIEGE najlepszych kandydatów, którzy
zmotywowani, pełni zaangażowania i pasji będą zdobywać pierwsze doświadczenie
zawodowe” – mówi Andrzej Wątrobiński,
dyrektor personalny…

Od połowy listopada kujawsko-pomorski
oddział czołowej polskiej firmy logistycznej
mieści się przy ul. Srebrnej 12. Nowy, większy
terminal z 17 rampami załadunkowo-rozładowczymi poprawi standard, terminowość
i bezpieczeństwo świadczonych usług. Terminal położony jest w odległości kilkuset metrów
od drogi krajowej numer 10, będącej częścią
planowanej obwodnicy Bydgoszczy i trasy S5.
Nowa lokalizacja przy ulicy Srebrnej 12 gwarantuje PEKAES dostęp do nowoczesnej infrastruktury magazynowej i biurowej. Kluczową
rolę w wyborze lokalizacji odegrało doskonałe
położenie nieopodal trasy S5, która ma strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki i logistyki. Spina ona cztery wielkie aglomeracje:
Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk. Terminal PEKAES znajduje się na…

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Dekada współpracy
Dachser z AXRO

Logistyka DIY

ÔÔ Źródło: Dachser

Polska, Czechy i Słowacja to kraje sąsiedzkie o dużych podobieństwach historycznych, kulturowych oraz gospodarczych.
Mająca siedzibę w Hamburgu firma AXRO zajmująca się dys- Są one często traktowane przez międzynarodowe koncerny
trybucją urządzeń biurowych korzysta z europejskiej sieci połą- jako jeden, wspólny rynek, również w odniesieniu do strategii
czeń drobnicowych Dachser już od 10 lat. Obojętnie czy chodzi logistycznych.
o wysyłkę drukarki do Portugalii czy tonera do Transylwanii,
operator logistyczny sprawnie i szybko dostarcza wszystkie Rynki DIY w Polsce, Czechach i na Słowacji wyglądają dość poprzesyłki na terenie całej Europy.
dobnie. Na wszystkich funkcjonują dwa modele handlu: no-

ÔÔ Źródło: Dachser

Kiedy AXRO GmbH została założona ponad 20 lat temu, rynek
sprzętu biurowego był znacznie łatwiejszy do opanowania,
zwłaszcza, że zamykał się w obszarze jednego kraju. Od tego
czasu wiele się zmieniło, a średniej wielkości firma z Hamburga
niesamowicie się rozwinęła, dostarczając obecnie urządzenia
biurowe do przedsiębiorstw w całej Europie.
„Aż 45% przesyłek wysyłamy za granicę, głównie do Francji
i Włoch” – mówi Dhany Ballgobind, Commerce Manager w AXRO.
„Kierunki, w których wysyłamy nasz sprzęt, kształtują naszą logistykę” – dodaje.
Frank Bock, szef logistyki w AXRO, z sentymentem wspomina
początki działalności firmy: „Na początku pracowaliśmy z kilkoma małymi firmami spedycyjnymi, zajmującymi się poszczególnymi rynkami. Przy rampie zawsze czekała ciężarówka, a każdy
partner był obsługiwany według swoich indywidualnych wymagań. Nawet nam się wtedy nie śniło o możliwości zastosowania
zcentralizowanego systemu śledzenia przesyłek”.
W końcu firma zdecydowała się na współpracę z Dachser,
jako jedynym operatorem logistycznym. Dzięki temu wysyłki
na całą Europę realizowane są z jednego źródła, w ramach standardowych usług Dachser – entargo.
WIĘCEJ NA

woczesny – czyli sieciowe sklepy wielkopowierzchniowe oraz
tradycyjny – mniejsze, lokalne hurtownie oraz niewielkie, specjalistyczne punkty sprzedaży. Dla wszystkich tych krajów charakterystyczna jest ekspansja sieci DIY z Europy Zachodniej oraz
wzrost ich udziału w sprzedaży ogółem. W Polsce np. ten udział
obecnie wynosi już ok. 40 proc.
Dachser DIY Logistics
Dachser rozpoczął działalność w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 2000, podczas gdy najwięksi gracze na rynku usług
logistycznych funkcjonowali tam już od lat 1989 – 1990. Mimo
tego, firmie z sukcesem udało się dość szybko zbudować własną infrastrukturę oraz wdrożyć usługę specjalistyczną, kierowaną do dostawców marketów budowlanych oraz typu dom
i ogród – Dachser DIY Logistics. Usługa polega na dostarczaniu
przesyłek do sieci marketów typu dom i ogród oraz świadczeniu
szeregu usług dodatkowych, w tym merchandisingu na terenie
sklepu, którym zajmują się podwykonawcy operatora. Dachser
od lat współpracuje ze wszystkimi największymi sieciami europejskimi, obecnie z 18 tys. sklepów, do których dostarcza 2 mln
przesyłek rocznie. „Dzięki temu szczególnemu doświadczeniu dysponujemy oknami czasowymi w poszczególnych marketach, co
umożliwia lepsze planowanie oraz realizację dostaw” – mówi Juliusz Pakuński, Project Manager Dachser DIY Logistics w Polsce.
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Najpopularniejsze
TNT Express rozszerza
ładunki
zasięg usług
w samochodowym
TNT Express, jedna z największych firm kurierskich świata, rozzasięg międzykontynentalnej usługi Express Freight
transporcie krajowym szerzyła
o 10 państw pozaeuropejskich. Dzięki temu globalny zasięg
i międzynarodowym
usługi wzrósł do 80 krajów. Rozszerzenie objęło kluczowe loÔÔ Źródło: TNT, foto: TNT

kalizacje biznesowe, głównie w Ameryce Północnej. Z wproSamochody, materiały budowlane oraz maszyny i urządzenia wadzonych zmian skorzystają także klienci zlecający przesyłki
to najczęściej przewożone ładunki – wynika z analizy ponad na Bliski Wschód i do Ameryki Południowej.
9 300 zapytań ofertowych złożonych w Oferteo.pl, serwisie
Express Freight oferuje odbiór towaru o wadze do 500 kg
łączącym poszukujących produktów oraz usług wraz z ich Usługa
(na paletach) w tym samym dniu i jego dostarczenie w trybie
dostawcami. Ponad połowa respondentów – firm i osób pry- „od drzwi do drzwi” w ciągu od 1 do 3 dni. Rozwiązanie spełnia
watnych - planuje transport samochodowy na terenie naszego wymogi usługi ekspresowej, obejmując: ustalenie dnia i godziny
kraju, a ciężar przewożonego ładunku zawiera się w przedziale dostarczenia, realizację formalności celnych oraz monitorowanie statusu towaru i bieżące informowanie o nim klienta.
od 1 do 10 ton.

ÔÔ Źródło: Oferteo

Transport krajowy a międzynarodowy
Jak wynika z zapytań złożonych w serwisie Oferteo.pl, zapotrzebowanie na rynku na transport krajowy przewyższa nieco
zainteresowanie transportem międzynarodowym obejmującym
zarówno import do Polski, eksport z Polski czy transport na terenie państw zagranicznych. Na terenie naszego kraju ładunki
zamierza przewozić 53,7% ankietowanych, którzy za pomocą
specjalnego formularza złożyli zapytania ofertowe. Jak pokazuje
szczegółowa analiza, najczęściej przewożone będą ładunki o ciężarze 1 do 10 ton.
Transport w Polsce
Użytkownicy Oferteo.pl, którzy byli zainteresowani transportem krajowym, zamierzali zlecić przewiezienie towaru w obszarze województwa śląskiego i mazowieckiego oraz między
województwami dolnośląskim a mazowieckim i dolnośląskim
a śląskim. Na terenie kraju transportuje się głównie materiały budowlane (10,2% zapytań), wysoko plasują się również materiały
sypkie oraz maszyny i urządzenia. Wskazywany przez zainteresowanych ciężar ładunków zawiera się najczęściej w przedziale
1 do 10 ton (38,8% zapytań).
WIĘCEJ NA

Zwiększony zasięg usługi frachtowej przynosi korzyści
zarówno importerom, jak i eksporterom reprezentującym
wszystkie gałęzie przemysłu. Na przykład wprowadzenie usługi na Bliskim Wschodzie jest atrakcyjne dla klientów, których
pilne zlecenia nie są obecnie obsługiwane przez większość firm
transportowych.
W Ameryce Północnej usługa objęła dodatkowe lokalizacje biznesowe w okolicach Nowego Jorku, Waszyngtonu, Atlanty, Hartford, Chicago, Filadelfii, Portland, Toronto, Montrealu i Ottawy.
WIĘCEJ NA

Transunion zmienia się
w Dachser

ÔÔ Źródło: Dachser, foto: Dachser Thomas Reuter i Federico Camáñez

Po nieco ponad dziesięciu miesiącach od przejęcia przez Dachser hiszpańskiego spedytora morskiego i lotniczego Transunion, kończy się ich integracja. Od 1 stycznia 2014 roku spółka
będzie funkcjonować jako Dachser Spain Air & Sea Logistics,
S.A.U.
Rebranding obejmie również zagraniczne spółki Transunion
– podczas gdy zmianie ulegną nazwy organizacji w Turcji (Dachser Turkey Hava ve Deniz Tasimaciligi A.S.) i Peru (Dachser Peru
S.A.C.). Organizacja w Argentynie od 1 stycznia 2014 roku będzie
funkcjonowała jako Dachser Argentina S.A.
„Potrzeby naszych klientów związane z frachtem lotniczym
i morskim są właściwie globalne. Dlatego, chcąc współpracować
z największymi firmami, musimy oferować im procesy i standardy
jakości spójne na całym świecie” – mówi Thomas Reuter, Dyrektor
Zarządzający Dachser Air & Sea Logistics.
Federico Camáñez, CEO Transunion, a od 1 stycznia 2014 roku
Prezes Dachser Air & Sea Logistics w Hiszpanii, wyjaśnia: „Zmianą
nazwy akcentujemy naszą przynależność do grupy 160 oddziałów
Dachser zajmujących się frachtem morskim i lotniczym. Nasi klienci
wkrótce będą mogli korzystać z całej sieci, bez żadnych utrudnień
związanych ze zmianą nazwy firmy”.
Dachser nabył Transunion w styczniu 2013 roku…
WIĘCEJ NA
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Wyróżnione parki MLP Group S.A.

ÔÔ Źródło: MLP Group, foto: MLP Group

MLP Group S.A., deweloper powierzchni magazynowo-produkcyjnych, otrzymał dwie, prestiżowe nagrody w konkursach organizowanych przez branżowe media. Pierwszą przyznali eksperci miesięcznika Eurobuild, a drugą czytelnicy i eksperci portalu
propertynews.pl.
Park MLP Bieruń, należący do MLP Group S.A., został uznany przez miesięcznik
Eurobuild za najlepszy obiekt magazynowo - produkcyjny jaki powstał w 2013 r.
Pierwsze miejsce w kategorii „New Warehouse of the Year 2013, CEE” przyznali członkowie jury składającego się ze
specjalistów branżowych posiadających
głęboką wiedzę na temat ocenianej kategorii.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskania
przez MLP Bieruń tej prestiżowej nagrody.
Nowy park logistyczny, z którym wystartowaliśmy w tym roku, został już skomercjalizowany niemal w połowie. Nagroda
jest potwierdzeniem, że jest to trafiony
biznesowo projekt, cieszący się uznaniem
najemców, a teraz został doceniony także
przez ekspertów branżowych” – podkreśliła Dorota Jagodzińska-Sasson, Członek
Zarządu MLP Group S.A.
MLP Bieruń został wyróżniony spośród
11 nominowanych inwestycji magazynowych realizowanych w 2013 roku w Europie Środkowej i Wschodniej. Eksperci
oceniali m.in. osiągane wyniki finansowe, poziom wynajęcia obiektu, jakość
projektu, czy posiadaną reputację. Park
logistyczny jest zlokalizowany w Kato-

wickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Docelowa powierzchnia zabudowy
będzie wynosiła 58 tys. mkw., z czego
w trakcie realizacji jest 22,9 tys. mkw.
Pierwszymi najemcami MLP Bieruń będą
firmy z branży automotive: Flexider Poland oraz Auto Partner.
Dodatkowo czytelnicy i eksperci
branżowego portalu propertynews.pl
wydawanego przez Grupę PTWP wyróżnili park logistyczno-produkcyjny MLP
Tychy. To drugi z łącznie pięciu parków
magazynowo-produkcyjnych należący
obecnie do MLP Group S.A.
MLP Tychy wygrał główną nagrodę
w konkursie Prime Property Prize 2013
w regionie śląskim, w kategorii „Obiekt
Logistyczno-Magazynowy”. Został wyróżniony spośród pięciu nominowanych
obiektów. Konkurs miał na celu wyłonienie firmy oraz projektów, które mają największy wpływ na wydarzenia na rynku
nieruchomości komercyjnych w danym
województwie. Nagroda jest przyznawana za nową jakość i innowacyjność,
którą istniejący obiekt, planowana inwestycja, bądź firma deweloperska, wnoszą
na regionalny rynek nieruchomości komercyjnych, a prezentowana przez nie

koncepcja jest odpowiedzią na potrzeby
lokalnego biznesu i społeczności. Ocenie
podlegała także wizja i odwaga biznesowa, która trafia w potrzeby rynku, a tym
samym gwarantuje sukces komercyjny
przedsięwzięcia. Brana pod uwagę była
również zgodność projektu lub działań
z zasadami zrównoważonego rozwoju
oraz walory architektoniczne projektu
lub obiektu przyczyniające się do uatrakcyjnienia tkanki miejskiej.
MLP Tychy podobnie jak MLP Bieruń, znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Docelowa
powierzchnia obiektu wynosi około
92,6 tys. kw, która jest już niemal w całości skomercjalizowana.
„Oba wyróżnienia są dla nas bardzo cenne, bo oznaczają że realizowane przez MLP
Group projekty odpowiadają na potrzeby
biznesu i jednocześnie są dopasowane do
infrastruktury lokalnej. Wszystkie nasze
projekty są rozwijane przy uwzględnieniu
tych kluczowych zasad. Prowadzi to do
zainteresowania najemców naszą ofertą
i sukcesu biznesowego budowanych przez
nas obiektów” – dodała Dorota Jagodzińska-Sasson.

Kongsberg Automotive
przedłuża umowę

ÔÔ Źródło: MLP Group, foto: MLP Group

Firma Kongsberg Automotive przedłużyła umowę najmu
w parku MLP Pruszków I. Łączna powierzchnia produkcyjno-magazynowa wraz z pomieszczeniami biurowymi wynajmowana przez norweski koncern motoryzacyjny wynosi blisko
12 000 m2.
Kongsberg Automotive to norweski holding, który od ponad
50 lat działa w sektorze motoryzacyjnym. Fabryki i przedstawicielstwa zlokalizowane są w 20 krajach Europy, Azji i Ameryki
Południowej Północnej i Środkowej. Kongsberg dostarcza komponenty dla największych światowych producentów samochodów takich marek jak: Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Land Rover,
Mercedes, Opel, Renault, Saab, Scania, Toyota, Volvo.
Kongsberg Automotive Sp. z o.o. na terenie parku MLP Prusz- zagłówki, systemy masażu. W chwili obecnej zatrudnionych jest
ków I wynajmuje blisko 12 000 m2 powierzchni produkcyjno- ponad 1100 pracowników.
-magazynowej wraz z pomieszczeniami biurowymi. Spółka jest
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group.
jednym z pierwszych najemców parku MLP Pruszków I, gdzie Dzięki bardzo dobrej lokalizacji, park przyciągnął wiele firm…
prowadzi działalność od 2000 roku. W Pruszkowie produkowane
WIĘCEJ NA
są komponenty do foteli aut luksusowych m.in. maty grzewcze,
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Umowa najmu z CWS-boco Polska

Wyłączna
reprezentacja
spółki Dantex

ÔÔŹródło: MLP

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Dział Obsługi Gruntów Inwestycyjnych firmy Jones Lang LaSalle otrzymał mandat na wyłączną reprezentację spółki Dantex
w procesie sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę biurową, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Wolskiej 153 (Wola) i ul. Suwak 7 (Mokotów).
Dział Obsługi Gruntów Inwestycyjnych Jones Lang LaSalle kierowany przez Daniela Puchalskiego został uruchomiony we wrześniu tego roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na
strategiczne usługi doradztwa w segmencie terenów inwestycyjnych. Portfolio usług świadczonych przez nowy departament
w strukturze firmy obejmuje m.in. wsparcie przy wyszukiwaniu
i zakupie terenów inwestycyjnych, przygotowanie działek do
sprzedaży, doradztwo w planowaniu wykorzystania danego
terenu i nadaniu mu nowej funkcji, zarządzanie dokumentacją,
analizy finansowe oraz badania rynku. Dział realizuje projekty
z zakresu obsługi gruntów pod inwestycje biurowe, handlowe,
hotelowe, a także mieszkaniowe.
Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Obsługi Gruntów Inwestycyjnych, Jones Lang LaSalle, komentuje: „Dzielnice Wola i Mokotów
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów poszukujących atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych lokalizacji pod nowe
projekty biurowe. Powstająca II linia metra, a także systematyczna
rozbudowa obwodnicy Warszawy dodatkowo podnoszą wartość
gruntów przy ulicy Wolskiej 153 oraz ulicy Suwak 7. Co równie istotne z punktu widzenia inwestora, działki te posiadają prawomocne
pozwolenia na budowę”.

MLP Group S.A., deweloper powierzchni magazynowych, podpisał
umowę najmu z CWS-boco Polska. Firma wynajmuje blisko 1000 m2 powierzchni magazynowej oraz biurowo-socjalnej w parku MLP Pruszków
I. Tym samym CWS-boco Polska, będąca lokalnym liderem outsourcingu czystości, dodatkowo rozwinie posiadaną sieć logistyczną, dzięki
której z powodzeniem obsługuje klientów na terenie całego kraju.
CWS-boco Polska oferuje kompleksowe wsparcie zarządzania czystością w zakresie odzieży roboczej, ochronnej i specjalistycznej, wynajmu
i serwisu mat wejściowych do zabezpieczenia podłóg i stref wejścia
w obiektach przemysłowych, biurowych i komercyjnych oraz wyposażenia ogólnodostępnych pomieszczeń łazienkowych w profesjonalne
urządzenia higieny wraz ich serwisem.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez…
WIĘCEJ NA

AXI IMMO doradza
przy wynajmie w Polsce Centralnej
ÔÔŹródło: AXI IMMO

Konsultanci AXI IMMO odpowiedzialni za region Polski Centralnej reprezentowali trzech klientów przy negocjacji umów najmu na ponad
8 000 mkw. Dwie firmy, w tym Eurofoam, wynajęły powierzchnie magazynowe i biurowe w prywatnym magazynie w okolicy Zgierza. Łącznie obie firmy zajmą blisko 5800 mkw. Natomiast, firma Pyroll zwiększy
wynajmowaną powierzchnię o 2400 mkw. w Diamond Business Park
Stryków, który należy do AIG/Lincoln Polska.
Eurofoam Polska jest częścią grupy Eurofoam – światowego lidera
na rynku polimerów. Firma produkuje pianki poliuretanowe o szerokim wachlarzu właściwości i bogatej gamie zastosowań. Klient zajmie
2850 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Drugi z klientów AXI
IMMO wynajął 2950 mkw.

WIĘCEJ NA
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CAT LC Polska rozszerza współpracę z SEGRO

ÔÔ Źródło: SEGRO, foto: SEGRO

Firma CAT LC Polska rozszerzyła współpracę z SEGRO, wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych w ramach SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów. Na mocy zawartej umowy deweloper przekaże najemcy terminal cross-dock o powierzchni ponad 4600 m2 z towarzyszącym modułem biurowym. Obiekt zostanie
oddany do użytku w pierwszym kwartale 2014 roku.
CAT LC Polska jest operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego
koncernu Groupe CAT. W Polsce swoich klientów obsługuje od 1994 r. oferując kompleksowe usługi logistyczne
w zakresie dystrybucji krajowej przesyłek
– w systemie dostaw nocnych i dziennych, międzynarodowej i krajowej spedycji ładunków częściowych i całopojazdowych, a także obsłudze magazynowej
i celnej. Specjalizacją firmy są także dostawy najwyższego priorytetu TopCAT
oraz dedykowane rozwiązania dla logistyki jednośladów BikeCAT. Blisko dwie
dekady dynamicznego rozwoju firmy
w Polsce umożliwiły jej osiągnięcie pozy-

cji lidera logistyki dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej, przy nieustającym
rozwoju współpracy z klientami z innych
branż.
Obiekt dla CAT LC Polska jest realizowany w systemie build-to-suit, czyli
został w pełni dostosowany do indywidualnych wymagań najemcy. Kształt budynku, liczba bram oraz inne rozwiązania
techniczne sprawiają, że wysokowydajny terminal cross-dock zapewni CAT LC
Polska optymalizację procesów operacyjnych oraz zwiększenie efektywności
przeładunkowej.
„W CAT LC Polska przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszego serwisu zda-
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jąc sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka
ciąży na naszej firmie w związku z obsługą
logistyczną większości sieci dealerskich
samochodów osobowych i ciężarowych
w Polsce. Typ terminala przeładunkowego,
jego lokalizacja, funkcjonalność oraz niezawodność wszelkich instalacji w równym
stopniu wpływają na szybkość oraz jakość
naszych usług co flota ciężarówek. Nowy
obiekt w Duchnicach będzie odgrywać
w naszych procesach logistycznych kluczową rolę, kończąc istotny etap modernizacji
i rozwoju naszej infrastruktury przeładunkowej w Polsce.” – mówi Rafał Krajewski…
WIĘCEJ NA
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Poczta Polska powinna
respektować wyrok KIO

ÔÔ Dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych

Poczta Polska nie potrafi pogodzić się z dwukrotną decyzją Krajowej Izby Odwoławczej oddalającą jej wnioski oraz podtrzymującą argumenty operatorów prywatnych
w przetargu na obsługę sądów powszechnych i prokuratur wygranym przez Polską
Grupę Pocztową (PGP).
KIO uznała przede wszystkim, że:
• żaden sąd i prokuratura w Polsce nie
może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych
przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego, o której mowa w art. 17 Prawa
pocztowego,
• zgodnie z oczekiwaniem Centrum
Zakupowego dla Sądownictwa wystarczającym jest, że PGP ma zagwarantowaną możliwość wykonywania
zamówienia w oparciu o wymaganą
sieć ponad 7000 placówek pocztowych,
począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
W związku z wyczerpaniem argumentów merytorycznych Poczta Polska
próbuje podważyć wiarygodność PGP,
sugerując w sposób nieuprawniony, iż

tylko ten podmiot jest w stanie zrealizować taki kontrakt. Dlatego Ogólnopolski
Związek Pracodawców Niepublicznych
Operatorów Pocztowych jednoznacznie
oświadcza, że:
• Nieprawdą jest, jakoby Poczta Polska
była dziś jedynym podmiotem mogącym realizować tak skomplikowane
zlecenia jak obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Operatorzy
prywatni mogą z powodzeniem realizować ten kontrakt, w dodatku zdecydowanie, co pokazuje praktyka, po
niższej cenie.
• Nieprawdą jest, jakoby tylko Poczta
Polska dysponowała odpowiedniej
gęstości siecią pocztową. Operatorzy
prywatni dysponują wymaganą przez
sądy i prokuratury siecią placówek
pocztowych, wspomaganą dodatko-

Logistyka w małych i średnich
przedsiębiorstwach

ÔÔ Źródło: LogisPRO Sp.z o.o., goto: LogisPRO Sp.z o.o.

Logistyka jest nieodzownym elementem w rozwoju firmy. Obojętnie, czy mamy do
czynienia z dużą korporacją, czy z małym przedsiębiorstwem. Jednak w tym ostatnim przypadku trudno znaleźć dla niej miejsce - przynajmniej na początku.
We wstępnej fazie rozwoju firmy, ich właściciele skupiają się wyłącznie na produkcji. Logistyki się nie planuje, ona ma przyjść
z czasem. Jeśli zapytamy właściciela firmy:
Jak będzie wyglądała logistyka w Twojej
firmie za dziesięć lat? Nie odpowie. Pytając z drugiej strony: Jak będzie wyglądała
Twoja produkcja za parę lat? Jest w stanie
opowiedzieć nam o niej wszystko.
Poważny problem może się pojawić,
gdy firma zaczynie się rozwijać. Niby idealna sytuacja dla przedsiębiorcy, ale jednak
nie do końca… Firma będzie dostawać
coraz więcej zleceń, a np. w magazynie
zacznie brakować miejsca. Pojawią się
opóźnienia w dystrybucji lub w produkcji.
W tej sytuacji firma traci nie tylko wiarygodność na rynku, ale także kontrahenta.
Może również otrzymać karę finansową za
niewywiązanie się z umowy. Logistyka pozwala unikać takich problemów.

Na czym powinna koncentrować się logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach?
Jak każda logistyka powinna być dobrze zorganizowana, ale do tego elastyczna. Prowadzona w miarę niewielkim kosztem, przy użyciu odpowiednich narzędzi
dostosowanych do budżetu i potrzeb.
Najważniejsza jest wiedza o rynku i nowych rozwiązaniach, jej brak może spowodować przeinwestowanie. Szczególnie
podatne na tego rodzaju sytuacje są małe
i średnie przedsiębiorstwa.
Firma kupuje nowoczesny wózek widłowy wart 120 tys. zł, który pracuje tylko
4 godziny w tygodniu. Zdarzały się sytuacje, w których dostawca programu informatycznego (pozwalającego na usprawnienie obsługi magazynu)…
WIĘCEJ NA
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wo przez infrastrukturę nowoczesnych
awizomatów pocztowych.
• Absolutnie nieuczciwe jest sugerowanie negatywnego wpływu na działanie
wymiaru sprawiedliwości i poczucia
bezpieczeństwa milionów obywateli.
• Operatorzy prywatni w równym stopniu co Poczta Polska gwarantują bezpieczeństwo obrotu pocztowego
– spełniają również wszystkie…
WIĘCEJ NA

Dyżurowanie
obowiązkiem pracownika
ÔÔŹródło: TGC Corporate Lawyers

Zdarza się, że pracownik zostaje zobowiązany
przez pracodawcę do odbycia dyżuru poza
ustalonymi godzinami pracy. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub inne przywileje? Wątpliwości
wyjaśnia ekspert, Agnieszka Janowska, radca
prawny i dyrektor Departamentu Prawa Pracy
w TGC Corporate Lawyers.
Dyżur poza ramami czasu pracy
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy czasem
pracy jest okres, w którym osoba zatrudniona
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym
do jej wykonywania. Ogólna zasada przewidziana w K.p. mówi, że czas pracy nie może
przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie
40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu roboczym w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.
Warto mieć jednak na uwadze zastrzeżenie
dotyczące szczególnych przypadków pracy
np. w obszarze rolnictwa czy ochrony mienia.
Pracodawca może jednak zobowiązać podwładnego do pozostawania do jego…
WIĘCEJ NA
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