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Infrastruktura
transportowa
w logistyce

ÔÔ Źródło: DACHSER

Ostatnie kilka lat były bardzo znaczące dla rozwoju polskiego
transportu drogowego. Obecnie mamy w Polsce ponad 1,3 tys.
km autostrad oraz niespełna 1 tys. km dróg ekspresowych.
Prawie 1,5 tys. km z nich zostało oddanych do użytku w ciągu
ostatnich 5 lat. Jak to wpłynęło na branżę TSL?
„Sytuacja w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej dynamicznie się zmieniała – w pierwszych pięciu latach wzrost
gospodarczy Polski był dwukrotnie większy niż średni krajów
UE” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Dla
firm logistycznych w naszej części Europy były to lata niespotykanej dotąd aktywności – rosnący popyt na ich usługi powodował dynamiczny rozwój całej branży. Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) rosła znacznie szybciej od całej
gospodarki, większość firmz branży odnotowywała dwucyfrowe
wzrosty sprzedaży. Sprzyjał temu rynek wewnętrzny i eksport,
który na wejściu do Unii zyskał najwięcej. Niestety inwestycje

w infrastrukturę transportową nie nadążały za rosnącymi potrzebami” – dodaje.
Od 2007 roku Polska jest jednym z największych placów budów dróg na świecie. Widzą i odczuwają to wszyscy, głównie
poprzez utrudnienia, jakie trwające inwestycje powodują w ruchu drogowym. W ciągu ostatnich 5 lat wybudowanych zostało
ponad 600 km autostrad oraz ok. 800 km dróg ekspresowych.
Spora część z tych inwestycji została przyspieszona przez organizację w Polsce Mistrzostw EURO 2012. Więcej na stronie:
http://www.log4.pl/artykul-464-Jak_rozbudowa_sieci_drog_w_
Polsce_wplywa_na_logistyke_.html

Kutak zastąpił na stanowisku Dyrektora Grodno SA w indeksie NC Lead
ÔÔ Źródło: Grodno
Finansowego Macieja Bachmana, który pod
koniec grudnia ubiegłego roku został powo- Grodno SA, jedna z największych sieci hurtowłany na Prezesa Zarządu PEKAES. Nowy CFO ni elektrotechnicznych w Polsce, weszła do inpracuje w spółce od kwietnia 2012 r., trafia- deksu NC Lead. Tworzą go największe i najbarjąc do niej w ważnym dla niej okresie ostat- dziej płynne spółki z małego parkietu. Obecnie
indeks liczy 13 spółek, przy grubo ponad 400
niego etapu zmian i restrukturyzacji.
Czytaj dalej na

Nowy Dyrektor
Finansowy
w PEKAES

ÔÔ Paweł Satalecki, TalkingHeads PR

Od początku 2013 r. stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO) największej polskiej spółki
w branży TSL zostało powierzone Wojciechowi Kutakowi, dotychczasowemu Dyrektorowi Biura Finansów i Kontrolingu. Wojciech
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firmach notowanych na NewConnect. Władze
giełdy, tworząc NC Lead, chciały wyróżnić spółki
o wysokiej kapitalizacji i płynności, ale jednocześnie stabilne, bezpieczne i wzorowo komunikujące się z inwestorami.
– Wejście do NC Lead to dla nas duże wyróżnienie, szczególnie że na NewConnect jesteśmy dopiero od półtora roku. Dopinguje nas to do jeszcze
bardziej wytężonej pracy. To również dowód na
to, że nasze ambicje, żeby przenieść się wkrótce
na parkiet podstawowy, są jak najbardziej realne
i zasadne – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna. Grodno to jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek na rynku alternatywnym.
W roku obrotowym 2011/12 firma osiągnęła
ponad 180 mln zł obrotu, co oznacza, że w ciągu
dwóch lat praktycznie podwoiła sprzedaż.
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Ruszyła sprzedaż ubezpieczeń
LINK4 w Punktach Obsługi InPost

Noworoczna oferta Siódemki
dla przedsiębiorców

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔ GenesisPR

Grupa Integer.pl – od lat skutecznie konkurująca o udziały w rynku pocztowo-kurierskim i dynamicznie rozszerzająca swoje wpływy w branży usług finansowych
– inicjuje działalność w sektorze ubezpieczeń. Firma – we współpracy z LINK4,
pionierem i liderem ubezpieczeń direct w Polsce – rozpoczęła sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w Punktach Obsługi Klienta InPost, zlokalizowanych na
terenie całego kraju. Niezależny operator zakłada, że w ciągu kolejnych 3 lat stanie się znaczącym graczem na rynku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, który
w 2014 roku może osiągnąć poziom 37,8 mld zł, z perspektywą wzrostu o 70%
w okresie najbliższych 5 lat.
InPost Finanse, niezależny operator finan- – w oparciu o rozbudowaną sieć placówek
sowo-ubezpieczeniowy z Grupy Integer.pl InPost, wielomilionową bazę klientów
oraz kompatybilność usług ubezpieczeniowych i finansowych – dywersyfikuje
działalność w segmencie usług skierowanych do klientów indywidualnych.
„Nasza aktywność w sektorze ubezpieczeń
nie jest przypadkowa. Każda działalność, którą rozpoczynamy w dużej mierze bazuje na
infrastrukturze, potencjale biznesowym i zapleczu logistyczno-technologicznym pozostałych spółek z Grupy Integer.pl. Tak jest również
tym razem. Prowadząc działalność pocztowo-finansową nie mogliśmy w naszych planach
nie uwzględnić opcji sprzedaży ubezpieczeń.
To nie tylko perspektywiczny biznes, ale również doskonały sposób na optymalne wykorzystanie infrastruktury [...]”.
Czytaj dalej na
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Najnowsza oferta Siódemki jest nie tylko skrojona na miarę różnych potrzeb i oczekiwań, ale
efektywnie poprawia także procesy logistyczne w firmach i konkurencyjność przedsiębiorców. Specjalna, noworoczna oferta to usługi
kurierskie tańsze nawet o ponad 70%.
Nowa oferta obowiązuje od stycznia 2013
roku. Do wyboru, w zależności od potrzeb
przedsiębiorcy są 2 abonamenty. W ramach
stałej kwoty – 300 lub 650 zł – klient może wysłać odpowiednio 24 lub 54 bezpłatne przesyłki. Cena paczki w abonamencie nie przekracza
zatem 12,50 zł, co jest konkurencyjne nie tylko
w stosunku do oferty tradycyjnych firm kurierskich, ale także brokerów (kwota abonamentu
zawiera opłatę paliwową oraz opłatę drogową). W trakcie całego okresu obowiązywania
umowy, Siódemka gwarantuje niezmienność
warunków, w tym także cen.
– Warto podkreślić, że klient nie jest zmuszony
deklarować miesięcznej ilości wysyłek – mówi
Marcin Kruszyński, PR Manager Siódemki. Oferujemy także bardzo dogodne formy płatności.
Za wszystkie wysłane w ciągu miesiąca paczki,
klient zapłaci na podstawie zbiorczej e-faktury
z odroczonym terminem płatności, za pośrednictwem systemu płatności on-line.
W ramach oferty klienci otrzymują dostęp
do aplikacji on-line – 7 Internet Shipping. To
rozwiązanie oferujące jedne z najbardziej rozbudowanych na rynku opcji zarządzania przesyłkami. Dzięki internetowej platformie, klient
będzie mógł wykonać samodzielnie z dowolnego miejsca większość czynności związanych
z obsługą przesyłek, w tym m.in. zorganizować
cały proces obsługi przesyłki, dokonać rozliczeń lub skontaktować się z Działem Obsługi
Klienta. Status wszystkich nadanych przez
klienta przesyłek będziesz można śledzić
w module trackingowym aplikacji, a informacje o przesyłkach przesyłać również klientom.
Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy.
Oferta obowiązuje do 28 lutego. Szczegóły na
www.siodemka.com.

Chronometr wydarzeń

2

arvato dla rynku e-commerce

ÔÔ Aleksander Zalewski, dfusion connunication

arvato Polska zapewnia kompleksowe usługi dla sektora e-commerce, umożliwiające dynamiczny rozwój sklepu internetowego. Oferta tworzona według zasady „One
Stop E-commerce” obejmuje pełne wsparcie z zakresu zaawansowanych rozwiązań
IT, obsługi klientów, logistyki oraz finansów i księgowości. Dzięki doświadczeniu
w obsłudze procesów operacyjnych, wiedzy eksperckiej na temat kompleksowej wysyłki B2C i B2B oraz elastycznej ofercie, arvato zapewnia sklepom on-line możliwość
uzyskania natychmiastowych korzyści biznesowych.
arvato jest światowym liderem rynku
outsourcingu usług. Swój potencjał i doświadczenie wykorzystuje do budowania
pozycji na rynku e-commerce. Współpracuje z największymi i najdynamiczniej
rozwijającymi się sklepami internetowymi, pełniąc rolę partnera odpowiedzialnego za kluczowe obszary ich działalności. Infrastruktura arvato obejmuje trzy
centra usługowo logistyczne o łącznej
powierzchni 44 tys. m kw. oraz 20 tys.
miejsc paletowych. Ponadto, spółka dys-

ponuje czterema oddziałami Contact
Center, w których ponad 1400 pracowników w 13 językach obsługuje klientów
polskich i międzynarodowych. W ośmiu
lokalizacjach na terenie Polski arvato zatrudnia ponad 2000 pracowników.
Rozwiązania IT
Mając na uwadze coraz większe bariery
wejścia do sektora e-commerce, arvato
oferuje swoim klientom gotowe, indywidualnie dostosowane do potrzeb e-

-sklepu platformy e-commerce. Firma
zapewnia pełną integrację platformy
z istniejącymi rozwiązaniami magazynowo–sprzedażowymi, a także wiele usług
dodatkowych. Kilkudziesięcioosobowy
zespół IT arvato jest odpowiedzialny za
tworzenie i dostosowywanie odpowiednich rozwiązań dla swoich klientów.

Czytaj dalej na
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InPost wśród laureatów
„Ten, który zmienia polski przemysł”

ÔÔ Źródło: GENESIS PR, Foto: InPost

Innowacyjność we wszystkich aspektach działania, nieobecna
dotąd na rynku pocztowym, wizjonerskie postrzeganie branży,
promocja Polski na arenie międzynarodowej dzięki Paczkomatom InPost oraz ogromny wkład w rozwój sektora pocztowo-kurierskiego – to osiągnięcia, dzięki którym InPost znalazł się
w gronie firm„zmieniających polski przemysł”. Miesięcznik Nowy
Przemysł i portal wnp.pl wybrali właśnie laureatów corocznego
– trwającego od ponad 10 lat – konkursu, którego ideą jest wyróżnienie osób, firm, instytucji lub wydarzeń w istotnym stopniu
wpływających na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej
gospodarce. Wręczenie wyróżnień odbędzie się 11 lutego 2013
roku w Warszawie podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”.
Wśród nagrodzonych tytułem „Ten, który zmienia polski przemysł”
– poza InPost – znaleźli się także m.in.: Jan Kulczyk, BASF Polska, producenci taboru kolejowego: PESA i Newag, PG Silesia czy takie wydarzenia, jak: połączenie zakładów azotowych w Tarnowie i Puławach oraz
mistrzostwa EURO 2012. Tytuły „Tego, który zmienia polski przemył” za
rok 2012 zostały nadane według nowej formuły. Dotąd przy wyborze redakcję swoimi opiniami wspomagali laureaci wcześniejszych
edycji wyróżnienia. Teraz swoich kandydatów wskazywali także
użytkownicy portalu wnp.pl. InPost, utworzony dzięki strategicznej
i wielowymiarowej wizji biznesowej Rafała Brzoski, działa w jednym
z kluczowych dla polskiej gospodarki – i jednocześnie zdominowanym do 31 grudnia 2012 roku przez dotychczasowego monopoli-

stę Pocztę Polską – sektorze pocztowo-kurierskim. Firma oferuje
również usługi dla dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce, tworząc nową erę i wyznaczając nieznane dotąd standardy działalności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.
„To był bardzo dobry i niezwykle aktywny dla nas rok. W przeddzień
liberalizacji sektora pocztowego w Polsce, do ostatniego momentu
walczyliśmy o równouprawnienie i możliwość zrównoważonego rozwoju tego rynku. Jednocześnie intensywnie wdrażaliśmy na całym
świecie – na mocy umów z międzynarodowymi partnerami – setki nowych Paczkomatów[...]”.
Czytaj dalej na

7 Business Ship Control dla Subiekt GT

ÔÔAleksander Zalewski, dfusion communication

Na początku bieżącego roku Siódemka przygotowała nowe rozwiązanie z rodziny
7 Business Ship Control dedykowane systemowi Subiekt GT firmy InsERT S.A. To kolejny duży program magazynowo-sprzedażowy, dla którego Siódemka przygotowała w pełni integrowalny dodatek, pozwalający na wsparcie procesu obsługi przesyłek
w firmie. Obecnie rozwiązania Siódemki dostosowane są do systemów magazynowo-sprzedażowych używanych przez blisko połowę firm w Polsce. 7 Business Ship
Control to już rodzina 6 aplikacji dedykowanych następującym systemom i programom: Symfonia, Forte, WF-Mag, Sello, Asystent i Subiekt GT.
Ten ostatni to nowoczesny system sprzedaży dla
małych i średnich firm, poszukujących sprawnego narzędzia wspomagającego całościową
obsługę działu handlowego, sklepu lub punktu
usługowego. 7 Business Ship Control dla Subiekt
GT to jedyne na rynku rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom tego programu zarządzanie
przesyłkami w ramach spójnego i bezpiecznego systemu. Po instalacji, 7 BSC staje się częścią
Subiekta GT, umożliwiając w intuicyjny i prosty
sposób przygotowanie dokumentów przewozowych oraz efektywne zarządzanie procesem obsługi przesyłek w firmie. Dzięki 7 BSC dedykowanemu Subiekt GT użytkownik może zapomnieć
o czasochłonnym przenoszeniu danych oraz
konieczności dodatkowej integracji programu
z aplikacjami firm kurierskich.

– Rozwiązania narzędziowe, które oferujemy
naszym klientom zostały stworzone na bazie
konsultacji z przedstawicielami branży, do której są adresowane. Jesteśmy otwarci na sugestie
i porady naszych klientów, dla których staramy
się jak najlepiej dopasować naszą ofertę – zaznacza Marcin Kruszyński, PR Manager Siódemka S.A. – Rozwiązanie 7 Business Ship Control jest dostępne nieodpłatnie dla wszystkich
klientów Siódemki, posiadających stałą umowę
na usługi kurierskie.
Podstawowe funkcjonalności aplikacji 7 Business Ship Control dla systemu Subiekt GT:
• możliwość pełnej konfiguracji danych
do wysyłki z bazy własnej danego programu magazynowo–sprzedażowego
– każda przesyłka jest przygotowywana

zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej szablonem lub, w przypadku uzupełnienia
przez użytkownika informacji o towarze
(waga, wielkość opakowania lub łączna
ilość opakowań w przypadku towarów
składających się z wielu części), będzie pobierana z bazy towarów programu magazynowo-sprzedażowego.
• możliwość tworzenia listu przewozowego na podstawie danych z faktury sprzedażowej – natychmiast po wystawieniu
faktury lub dokumentu wydania, program
drukuje dokumenty przewozowe dla kuriera. Przykład: dział sprzedaży wystawił
fakturę, na podstawie której pracownik magazynu ma zapakować towar i wystawić list
przewozowy. W takim przypadku, magazynier drukując fakturę i WZ, automatycznie
wydrukuje również list przewozowy. Po
przygotowaniu wszystkich przesyłek, jednym kliknięciem wydrukuje zbiorczy dokument wydania przesyłek dla kuriera.
• możliwość tworzenia listu przewozowego niepowiązanego z żadnym dokumentem handlowym
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STILL zaprasza na LogiMAT

ÔÔKatarzyna Zwolska, InplsPR

Najnowocześniejsze technologie, optymalne logistyczne rozwiązania i eksperci prezentujący najciekawsze osiągnięcia. To
wszystko można będzie zobaczyć na targach LogiMAT, które odbędą się między 19. a 21. lutego w nowym Centrum Wystawowym w Stuttgarcie. W tym roku uczestnicy targów spotkają się pod hasłem „Intralogistyka bezpośrednia – Rynek dla
innowacji”. Powiększona o 10 500 m2 hala pomieści około 1 000 firm z Niemiec i zagranicy. Według prognoz organizatora,
tegoroczną, jedenastą już edycję spotkania odwiedzi ponad 30 000 gości.
– Dla nas targi w Stuttgarcie to możliwość wymiany doświadczeń i pokazania naszych najciekawszych rozwiązań – mówi Paweł Włuka
z firmy STILL – W tym roku nasze stoisko w pawilonie 245 w hali numer 8 będzie dwukrotnie większe niż w ubiegłym. Zaprezentujemy tam

Siódemka ze Złotym
Serduszkiem nr 2
Siódemka S.A. w emocjonującym finale
najbardziej hojnych darczyńców WOŚP,
wylicytowała Złote Serduszko nr 2. Pieniądze zebrane podczas 21. Finału zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie dzieci oraz na zapewnienie
godnej opieki medycznej seniorów. Siódemka wspiera WOŚP już od 11 lat.
Siódemka powtórzyła wynik z zeszłego
roku, kiedy także wylicytowała serduszko
z nr. 2. W tym roku na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka zostanie przekazana jednak
większa kwota – 127 777 złotych (w 2012
było to 119 777 złotych). – Licytowane
przez nas kwoty nie są, co widać gołym
okiem, przypadkowe, dlatego za każdym
razem nie brakuje w nich szczęśliwych sió-

ÔÔŹródło: Siódemka

demek – mówi Marcin Kruszyński, PR
Manager, Siódemka S.A. – Pod tym względem najbardziej symboliczna była licytacja
w 2011 roku. Za serduszko z nr. 3 przekazaliśmy Fundacji 77 777 złotych.
Finał tegorocznej aukcji tradycyjnie odbywał się na żywo na antenie TVP. W tym
roku był wyjątkowo emocjonujący, a szala
zwycięstwa przez kilka minut przechylała
się to w jedną, to w druga stronę.
– Chcielibyśmy serdecznie pogratulować zwycięzcy, ciesząc się jednocześnie, że
sami możemy wspomóc potrzebujących.
W rzeczywistości przecież staliśmy razem
po jednej stronie, wraz ze wszystkimi innymi darczyńcami wspierającymi akcję
Jurka Owsiaka – mówi Marcin Kruszyński. – Wspieranie WOŚP jest naszą firmową
tradycją, dlatego możemy już dziś zapowiedzieć udział Siódemki w Finale za rok.

między innymi czołowy wózek elektryczny
RX20, wózek systemowy do komisjonowania pionowego MX-X czy zestawy narzędzi
software do kontroli floty Fleet Data Services. Rozwiązania te pozwalają na optymalizację pracy w magazynie, a to jest jednym
z głównych obszarów zainteresowań osób
z branży. Dzięki licznym pokazom i prezentacjom, podczas targów będzie można na
własne oczy przekonać się, jak sprawdzają
się nasze produkty w praktyce.
Oprócz prezentacji nowości, w trakcie
targów LogiMAT będą odbywały się dyskusje ekspertów. Po ceremonii otwarcia
nastąpi także wręczenie nagrody Best Product Awards, którą wyróżnione zostaną
najlepsze produkty z trzech kategorii. Dla
chętnych do odwiedzenia targów, firma
STILL przygotowała darmowe wejściówki, których ilość jest ograniczona. Aby
uzyskać zaproszenie wystarczy wypełnić
formularz na stronie www.still.de. Z myślą
o polskojęzycznych gościach, stoisko firmy STILL będzie obsługiwane także przez
przedstawiciela z naszego kraju.
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Kolejny znaczący odbiorca
w sektorze offshore

GRODNO SA zwiększa
bezpieczeństwo finansowe

ÔÔSebastian Krawczyk, ITBC Communication, Foto: Grodno

ÔÔŹródło: Zamet Industry SA, Foto: Zamet Industry SA

Zamet Industry SA – wiodący producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – podpisał szereg umów jednostkowych z czołowym dostawcą wyposażenia
morskich platform wiertniczych, norweską spółką National Oilwell Varco. Kontrakty
opiewają na łączną kwotę 12,5 mln zł i będą przez Zamet Industry realizowane w latach 2013 – 2016. Wyprodukowane przez Zamet Industry konstrukcje trafią docelowo na platformy wiertnicze zlokalizowane w Korei Południowej i Brazylii.

Portfel zamówień Zamet Industry SA
obejmuje zamówienia od trzech największych światowych dostawców rozwiązań w sektorze offshore: Aker Solutions,
National Oilwell Varco oraz GE Oil & Gas.
Zamet Industry rozpoczął produkcję urządzeń na platformy wiertnicze w 2006 roku
od wykonania suwnicy bramowej (Gantry
Crane). Od tamtej pory skala, jak i zakres
tej produkcji stale rośnie.
„Nawiązanie współpracy z National Oilwell
Varco jest zwieńczeniem wielomiesięcznej,
ciężkiej pracy. Jest to kolejny, bardzo istotny
klient Zametu. Dzięki wysokiej jakości i niezawodności wykonywanych realizacji, zdobyliśmy uznanie na świecie i obecnie realizujemy
zamówienia dla wszystkich największych globalnych graczy sektora offshore. Nasz portfel
zamówień obejmuje zamówienia na lata
2013-2016 co gwarantuje firmie stabilny rozwój. W dalszym ciągu koncentrujemy się na
budowaniu silnej pozycji Zametu na zagranicznych rynkach” – powiedział Jan Szymik,
Prezes Zarządu Zamet Industry SA.
Grupa National Oilwell Varco (NOV)
działa w sektorze wydobycia ropy i gazu
od 1841 roku. Posiada ponad 800 oddziałów na całym świecie, co czyni ją jednym
z największych dostawców rozwiązań
dla sektorów offshore i onshore na świecie. National Oilwell Varco jest liderem

w zakresie dostaw głównych elementów
mechanicznych na platformy wiertnicze,
produkcji kompletnych systemów wiertniczych oraz serwisowania i kontroli jakości sprzętu wiertniczego na platformach.
Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:
• rynki offshore – Spółka dostarcza
wyposażenie do wydobycia ropy i gazu
z dna morskiego, wyposażenie statków,
portowe urządzenia przeładunkowe,
dźwigi. Obroty tego segmentu generowane są na rynkach zagranicznych, gdzie
Grupa systematycznie umacnia współpracę z dotychczasowymi klientami m.in.
z GE Oil & Gas, National Oilwell Varco
czy Grupą Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami
z branży.
• rynek hutniczy – Grupa dostarcza
samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni.
Dotychczas Grupa realizowała projekty
m.in. dla Instytutu Metali Nieżelaznych
w Skawinie, Huty Batory, Huty Łabędy
oraz Huty Częstochowa.

Czytaj dalej na

Grodno SA podpisało umowę z jedną z największych światowych firm specjalizujących się
w ubezpieczaniu należności – Coface. Wcześniej
warszawska spółka korzystała z usług TU Euler
Hermes. Podpisanie umowy jest podyktowane
chęcią ograniczenia ryzyka braku zapłaty w przypadku należności bezspornych i wymagalnych.
– Należności standardowo zabezpieczamy od
dawna. Analizując rynek, uznaliśmy, że warto kontynuować bezpieczną politykę w tym zakresie. Priorytetem są dla nas niezmiennie wiarygodność i stabilna płynność finansowa spółki – mówi Andrzej
Jurczak, prezes Grodna. Dodaje, że firma Coface
zaoferowała spółce lepsze warunki finansowe,
przy tym samym zakresie zabezpieczeń. Umowa
zakłada możliwość przedłużenia na kolejny rok.
GRODNO SA to jeden z najdłużej działających na polskim rynku dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych.
Początki firmy sięgają 1990 roku, kiedy to
otwarto pierwszy rodzinny sklep elektryczny
na warszawskim Powiślu, który wciąż funkcjonuje. Obecnie podstawowa działalność spółki
skupia się na handlu hurtowym poprzez sieć
35 hurtowni zlokalizowanych w całym kraju.
Najintensywniej GRODNO SA działa w województwie mazowieckim, gdzie od wielu lat jest
liderem. Dzięki dokonanym akwizycjom spółka rozpoczęła proces konsolidacji rozdrobnionego rynku i stała się jedną z czołowych firm
w branży elektrotechnicznej w Polsce.
Spółka posiada szeroką i zdywersyfikowaną
grupę odbiorców z sektorów energetyki, budownictwa, infrastruktury i przemysłu. Oprócz
bogatej oferty towarów – ponad 130 000 produktów – spółka świadczy dodatkowe usługi,
w tym między innymi doradztwo techniczne,
audyty systemów oświetlenia oraz instalacji
elektrycznych, konserwację czy obsługę gwarancyjną. Firma współpracuje ze wszystkimi
liczącymi się producentami osprzętu elektrotechnicznego, m.in. Philips, Schneider Electric,
Eaton, Legrand, Osram, Spotline czy Paulmann.
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Prologis wpisany na listę 100 charakteryzujących się najbardziej zrównoważonym rozwojem korporacji świata na
Szczycie Gospodarczym w Davos. Prologis jedyną amerykańską firmą sektora nieruchomości wpisaną na listę.

Prologis w rankingu
Global 100

ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc. (NYSE: PLD) – wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych –ogłosił dzisiaj,
że podczas odbywającego się w szwajcarskim Davos Forum
Gospodarczego firma została wpisana na listę „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”. Ranking Global 100
uznawany jest na najbardziej wiarygodny wyznacznik stabilności korporacyjnej i obejmuje firmy z całego świata, których pozycja zależy od szerokiego zakresu specyficznych dla danego sektora wskaźników.
Prologis podchodzi do zagadnienia zrównoważonego rozwoju w bardzo kompleksowy sposób, koncentrując się na trzech
głównych obszarach: trosce o środowisko
naturalne, odpowiedzialności społecznej
oraz zarządzaniu. Jako wiodący światowy dostawca certyfikowanych obiektów
logistycznych, Prologis posiada ponad
cztery miliony metrów kwadratowych
powierzchni spełniających standardy
budynków przyjaznych dla środowiska
naturalnego. Firma dokonała również
modernizacji energetycznej 50 procent
swojego globalnego portfela obiektów,
zaś w ramach swych zobowiązań dotyczących stosowania odnawialnych źródeł

energii zainstalowała panele słoneczne
o łącznej mocy 83 megawatów.
Ponadto, Prologis nieustannie wspiera
przedsięwzięcia charytatywne w społecznościach, w których działa, oferując im
wsparcie finansowe za pomocą Fundacji
Prologis, zachęcając swych pracowników
do wolontariatu oraz udostępniając powierzchnie magazynowe organizacjom
non-profit. W roku 2012 firma Prologis
upubliczniła swój doroczny Raport Odpowiedzialności Korporacyjnej – pierwszą publikację tego typu po fuzji ProLogis oraz AMB Property Corporation.
– Jest to dla nas wielki zaszczyt. Nasza
ciężka praca i zaangażowanie na rzecz za-

pewnienia zrównoważonego rozwoju oraz
na rzecz wdrażania w niej wysokich standardów odpowiedzialności korporacyjnej
w Prologis zostały docenione. Cieszymy się,
że stoimy w jednym szeregu z tak uznanymi
konkurentami. Zamierzamy nadal dokładać wszelkich starań, by pozostać liderem
w obszarze tych jakże ważnych inicjatyw.
Pragniemy nadal działać, jako globalny deweloper, właściciel i zarządca, wydajnych
energetycznie obiektów dystrybucyjnych
wywierających możliwie najmniejszy, niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.
– powiedział Steve Campbell, SVP, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Techniki
i Zrównoważonego Rozwoju.

ArchiDoc
po raz kolejny
Gazelą Biznesu

Spółka z Grupy OEX doceniona w rankingu
„Pulsu Biznesu”

ÔÔŻródło: Outsourcing Experts

ArchiDoc – firma wchodząca w skład Grupy Outsourcing
Experts, lider w dziedzinie innowacyjnego zarządzania dokumentami i outsourcingu procesów biznesowych – zdobyła
uznanie jury XIII edycji rankingu Gazele Biznesu. Spółka od
2009 r. systematycznie zwiększa przychody.
– Gratuluję tytułu „Gazeli Biznesu” spółce ArchiDoc! To duże
osiągnięcie spełnić wysokie wymagania konkursu, szczególnie
w czasie kryzysu – powiedział Wojciech Kowalczuk, redaktor „Pulsu
Biznesu” odpowiedzialny merytorycznie za ranking Gazel.
Jak tłumaczy Wojciech Kowalczuk, Gazela Biznesu to firma
średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu
ucieka do przodu. Taką strategię przyjął właśnie ArchiDoc, który

na rynku outsourcingu zarządzania dokumentami skutecznie
konkuruje z największymi międzynarodowymi koncernami.
– Spółka ArchiDoc jest obecna na polskim rynku blisko 20 lat.
Choć na początku miała zasięg lokalny, obecnie jest ogólnokrajowym dostawcą usług dla największych przedsiębiorstw w Polsce i obsługuje ponad 300 klientów.
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Ekonomia skali w DSV

ÔÔŹródło: DSV, Foto:DSV

Budowanie wielkich magazynów w czasach kryzysu może wydawać się ryzykowne, w rzeczywistości jednak jest to doskonały sposób na oszczędności. Dowodem tej teorii jest budowa
ogromnego skonsolidowanego magazynu DSV w zachodniej
części Niemiec.

InPost szykuje
kolejne ułatwienia
dla użytkowników
Paczkomatów!

Automat modułowy V generacji zintegrowany
z bankomatem NCR

ÔÔŹródło: GENESIS PR

Grupa Integer.pl podnosi funkcjonalność Paczkomatów InPost! Najnowsze automaty modułowe V serii - w pełni zintegrowane z bankomatami firmy NCR, światowego lidera
w zakresie produkcji bankomatów oraz urządzeń samoobsługowych - łączą dotychczasową funkcjonalność w zakresie
całodobowego nadawania i odbierania przesyłek z usługami
finansowymi. W efekcie użytkownicy zyskają możliwość korzystania z Paczkomatu bezpośrednio przez interfejs bankomatu. Pozwoli to nie tylko na łatwy i szybki odbiór paczki, ale
również dokonanie płatności za usługę i wypłatę gotówki na
poziomie jednego automatu.

W miejscowości Krefeld powstaje jeden z największych magazynów DSV na Świecie. Budynek o powierzchni przekraczającej
72,000 m2 (w tym 15,000 m2 strefy przeładunkowej i 7,000 m2
powierzchni biurowej) będzie ulokowany w przemysłowym regionie zachodnich Niemiec. Niedaleko miejscowości znajdują
się zarówno autostrady zmierzające do Belgii i Holandii, jak i lotnisko w Dusseldorfie.
– Budowanie tak dużych magazynów, jak ten w Krefeld, pozwala
nam zaoszczędzić pieniądze na każdym metrze kwadratowym inwestycji, który kosztuje znacznie mniej niż wynajem lub dzierżawa
– Jednak największe oszczędności wynikają z posiadania jednego
skonsolidowanego magazynu. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie przez operatora swoich zasobów technicznych: powierzchni magazynowej, sprzętu przeładunkowego, wyposażenia
oraz zasobów ludzkich do obsługi wielu firm w tym samym czasie.
Rozłożenie kosztów stałych przekłada się z kolei na realne oszczędności zarówno po stronie operatora, jak i Klienta – komentuje Piotr
W. Krawiecki, prezes zarządu DSV Solutions.
Pierwszymi klientami nowego magazynu DSV w Krefeld bądą
firmy Ehapa (m.in. komiksy Myszki Miki i Cars) oraz Data Becker
(książki IT), którzy zajmą około 10,000 m2.
istniejącej sieci bankomatów NCR, obsługujących aktualnie wielomilionową rzeszę klientów.
Grupa Integer.pl zarządza drugą co do wielkości na świecie siecią około 1,4 tys. Paczkomatów brandowanych marką EasyPack,
oferując usługi paczkomatowe w 13 – poza Polską – krajach. Całodobowa opcja nadawania i odbierania przesyłek jest już – lub
będzie w najbliższym czasie – dostępna dla mieszkańców: Brazylii, Chile, Arabii Saudyjskiej, Australii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji,
Hiszpanii, Cypru, Irlandii, Czech i Słowacji.
Czytaj dalej na

Ponadto, od stycznia 2013 roku NCR odpowiedzialny jest za
obsługę serwisową ponad 250 z 650 Paczkomatów InPost działających na polskim rynku z opcją rozszerzenia w II połowie roku
współpracy w tym zakresie o takie kraje, jak: Czechy, Węgry,
Wielka Brytania i Rosja. Równolegle Grupa Integer.pl jest w trakcie zawierania umów z największymi sieciami bankomatów
w Wielkiej Brytanii, a urządzenia będą dostępne na polskim oraz
międzynarodowym rynku już w pierwszym kwartale 2013 roku.
Integracja Paczkomatu z bankomatem jest realizowana
wspólnie przez Grupę Integer.pl oraz firmę NCR. Dzięki temu
z poziomu monitora bankomatu – wspólnego dla obu terminali
– możliwa będzie realizacja usług kurierskich i finansowych. Dodatkowo, modułowa konstrukcja automatów Grupy Integer.pl
umożliwia – poza instalowaniem zintegrowanych już urządzeń
- dołączenie do funkcjonujących bankomatów firmy NCR dowolnej liczby skrytek depozytowych, służących do nadawania i odbierania przesyłek. Nowa funkcjonalność technologiczna Paczkomatów InPost daje Grupie Integer.pl perspektywę dostępu do
tysięcy dodatkowych lokalizacji tylko w samej Europie w ramach
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W polskich magazynach
spowolnienia nie widać

ÔÔKatarzyna ZWOLSKA, InplusPR, Foto: Still Polska

Spowolnienie gospodarcze zmusza właścicieli firm do redukcji wydatków, a mimo to logistyka magazynowa wychodzi z kryzysu obronną ręką. Jednak niepewna sytuacja na rynku powoduje, że większą dynamikę wzrostu niż nowe wózki widłowe
notuje sprzęt używany. O podsumowanie minionego roku i prognozy na przyszłość poprosiliśmy Wojciecha Szmulczyńskiego
z firmy STILL Polska.

Stały wzrost popytu na sprzęt nowy i używany, plany inwestycyjne w Polsce i poszerzanie oferty produktowej. Firmy oferujące rozwiązania dla logistyki magazynowej wciąż
zyskują klientów, pomimo że w czasach
niepewnej sytuacji na rynku wielu przedsiębiorców tnie koszty i szuka oszczędności
w każdej inwestycji. Stąd większy wzrost notuje segment wózków używanych. – W roku
2012 sprzedaliśmy o 15% więcej używanych
wózków widłowych niż w roku poprzednim,
przekraczając granicę 800 sztuk. Wzrost widać
także w sprzedaży nowego sprzętu, gdzie również uzyskaliśmy dwucyfrowy wzrost – mówi
Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy
w STILL Polska i dodaje – Uważamy, że to
duży sukces podczas tak niepewnej sytuacji
rynkowej. Z danych za pierwszą połowę 2012
roku zebranych przez Grupę KION, właściciela marki STILL wynika, że popyt na rynku pierwotnym wózków widłowych spadł
w Europie o 7,9% (sprzedano o 164 200
sztuk mniej niż w drugim półroczu roku
ubiegłego). Znaczny spadek sprzedaży dotyczy przede wszystkim Europy Zachodniej,
gdzie popyt był o 8,8% mniejszy. Z kolei we
Wschodniej spadek wyniósł 3,3%. Na tym tle
sytuacja w polskim oddziale STILL przedstawia się bardzo korzystnie, zwłaszcza biorąc
pod uwagę zrealizowane w 2012 roku inwestycje oraz dalsze plany rozwojowe.

2012 – tyle się działo!
Ubiegły rok STILL rozpoczął od mocnego
akcentu. W marcu powstał czwarty oddział firmy w Polsce. Placówka w Gdańsku
przejęła obowiązki serwisowe pełnione
do tej pory przez firmę Techtrans. Rozbudowa pozwoliła firmie szybciej i skuteczniej świadczyć swoje usługi na Północy
Polski oraz stworzyć prężnie działającą
sieć serwisowo-handlową. Dzięki temu
koncern całkowicie przejął autoryzowany serwis swoich produktów w Polsce, co
pozwoliło ujednolicić i zapewnić wysoką
jakość usług. Istotne z punktu widzenia
STILL’a jest nawiązanie współpracy z Mateco AG. Firmy postanowiły wzajemnie
uzupełniać swój asortyment, dzięki czemu STILL zyskał 5 nowych lokalizacji
wynajmu wózków oraz wzbogacił swoją
ofertę o podnośniki i podesty ruchome.
Rok 2012 to także okres intensywnej działalności w targach i konferencjach branżowych. Spośród wielu aktywności, warto
wspomnieć, że STILL po raz kolejny wspierał Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną
organizowaną przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, wziął udział w Polskim
Kongresie Logistycznym Logistics 2012
oraz licznych targach i konferencjach
branżowych.

Bilans

2013 – tyle planów!
Ten rok zapowiada się równie pracowicie. Pod Poznaniem powstaje Europejskie
Centrum Odnawiania Wózków Widłowych
STILL, którego otwarcie planowane jest
pod koniec 2013r. W nowo powstałym
obiekcie odnawiane będą wózki używane pochodzące z innych oddziałów STILL,
które następnie trafią na rynki całej Europy i nie tylko. To jedna z największych
tego typu inwestycji w tej części kontynentu, która świadczy o wysokiej jakości
usług, zapewnianych przez polski serwis.
Na ten rok zaplanowano także wiele nowości produktowych. W pierwszej kolejności swoją premierę będą miały duże
wózki spalinowe z serii RX70 o udźwigu
od 6 do 8 ton, które nadają się idealnie do
przemysłu ciężkiego oraz przewożenia towarów o niestandardowych rozmiarach.
Już w styczniu ruszy ich sprzedaż. Wtedy
także do kupienia będą pierwsze modele
RC40 o udźwigu 3,5 tony. Dzięki uzupełnieniu oferty, firma STILL, która jest liderem w sprzedaży wózków elektrycznych,
umocni swoją pozycję także w segmencie pojazdów spalinowych. To nie koniec
premier produktowych planowanych na
2013 rok, dzięki którym firma STILL zamierza osiągnąć dalszy wzrost sprzedaży.
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Polska na podium europejskich upadłości

ÔÔArtur Niewrzędowski, TALKING HEADS PR

Euler Hermes, na podstawie oficjalnych danych podsumował liczbę upadłości firm w Polsce w 2012 roku na poziomie 941 przypadków
(w tym 81 ogłoszeń o upadłościach w grudniu). Jest to o 28% więcej niż w roku 2011 i jednocześnie najwięcej upadłości działających
w Polsce firm od 2004 roku. Wzrost ten był też większy niż w Hiszpanii (+24%), a zbliżony do poziomu greckiego (+30%). Jedynie
w Portugalii skala wzrostu upadłości firm była zdecydowanie wyższa (+43%). W większości krajów europejskich liczba upadłości przedsiębiorstw w 2012 roku zmieniała się minimalnie – w tempie kilku procent (przy czym także zmniejszała się, np. w Niemczech).
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym
opublikowano w 2012 roku informacje
o upadłości 941 firm. Z analizy Euler Hermes Collections, spółki z Grupy Allianz,
dostawcy raportów handlowych, wynika, że jest to o 28% więcej upadłości niż
w 2011 roku, gdy sądy ogłosiły upadłość
730 firm.
• Kryzys głównie finansowy – problemy z płynnością, a nie z popytem
są zdecydowanie częściej przyczyną
kłopotów firm (problem z popytem
ewidentnie wystąpił w przypadku meblarstwa, a ostatnio także w sektorze
produkcji samochodów).
• Znaczny wzrost upadłości firm małych, jak i największych – upadło m.in.
aż 90 spółek akcyjnych.
• Próby ratowania przedsiębiorstw
– prawo upadłościowe to coraz częściej
też prawo naprawcze, o czym świadczy
spektakularny wzrost w 2012 roku liczby postępowań układowych.
• Piętno budownictwa – upadły 273
firmy budowlane, to jest nie tylko
o 87% więcej niż w 2011 roku, ale aż
ponad siedmiokrotnie więcej niż pięć
lat temu (w 2007 roku – 37 upadłości
w budownictwie).
• Branże – nie ma podziału wskazującego na te bezpieczne i zagrożone, ale
ostatnio najbardziej widoczne są problemy m.in.: firm mięsnych, dystrybutorów detalicznych, jak i hurtowych, firm
meblowych, transportowych, sektora
metalowego (części, maszyny etc.).

• Województwa – pomimo dużej liczby
upadłości Mazowsze nie odczuwa ich
skutków ekonomicznych i społecznych
tak mocno jak chociażby Wielkopolska.
Wysoki koszt ekonomiczny i społeczny
bankructw ponosi także Małopolska, Pomorze i Podkarpacie, natomiast stosunkowo lepiej na tym tle wypada Dolny
Śląsk. województwo łódzkie czy Śląsk.

Czy coś się zmieni w bieżącym,
2013 roku?
Jak dodaje Tomasz Starus, Dyrektor
Biura Oceny Ryzyka i Główny Analityk
w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler
Hermes z Grupy Allianz „ – Spodziewany
wzrost liczby upadłości w Polsce wyniesie
ok. 10%, ale to mniejsze tempo wzrostu ich
liczby nie jest wynikiem poprawy sytuacji,
ale raczej wysokiego poziomu odniesienia
– Dane o upadłościach potwierdzają to, z 2012 roku. Przynajmniej w najbliższych
z czym mamy do czynienia od kilkunastu miesiącach nic nie zapowiada przełomu,
miesięcy – z realnym, poważnym kryzysem którym byłby większy dopływ gotówki na
w gospodarce – mówi Tomasz Starus, rynek. Tego zdecydowanego impulsu nie
Dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Główny zapewni ani popyt eksportowy, ani krajowy
Analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń (w ostatnich miesiącach de facto kurcząEuler Hermes z Grupy Allianz. – Mamy cy się, a nie rosnący w stosunku rocznym).
do czynienia przede wszystkim z kryzysem Trudno też się spodziewać impulsu inwefinansowym – wynikającym z problemów stycyjnego, skoro banki ograniczają nawet
z terminowym odzyskaniem środków wła- finansowanie działalności bieżącej przedsnych jak i z pozyskaniem ich z zewnątrz, siębiorstw, a wszyscy byli świadkami spekjako efektu ograniczenia przez banki fi- takularnej porażki inwestycji publicznych
nansowania już nie tylko inwestycji, ale na- (w sensie ich efektu dla sektora budowlanewet kredytowania bieżącego – obrotowe- go)”.
go. Kłopoty z płynnością może mieć każda
firma – zarówno najsilniejsze kapitałowo Znaczny wzrost upadłości firm
duże firmy, jak i elastyczne firmy małe – bez małych, jak i największych
podziału na branże, na firmy eksportujące Obserwujemy, nienotowany wcześniej
czy importujące... Polska jest zdecydowa- wzrost upadłości najsilniejszych kapitanie częścią europejskiej gospodarki: jeśli łowo firm dużych – były to w większości
coś złego zaczyna się dziać poza naszymi spółki akcyjne (spośród nich ponad 20 to
granicami, to problemy docierają także spółki notowane na warszawskiej GPW),
do nas i to w skali (głównie z powodu jak i zazwyczaj najlepiej dostosowująbudownictwa, ale nie tylko), która poza cych się do rynku firm małych – repreogarniętą kryzysem Europą Południo- zentowanych głównie przez prowadzące
wą nie jest spotykana.
działalność gospodarczą osoby fizyczne.
Mniejsza dynamika wzrostu upadłości
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
nie świadczy niestety o ich lepszej kondycji, ale wynika z dużej liczby ich upadłości
już w latach ubiegłych, czyli z wyższego
niż w dwu wspomnianych przypadkach
punktu odniesienia.

ÔÔWykres 1 | Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes Collections z Grupy Allianz
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Duża liczba postępowań
układowych – aż 169 (z czego
28 nie udało się – zmieniono je
w postępowanie likwidacyjne)
Już teraz – przed zmianami w prawie (nad
którymi trwają prace) mającymi jeszcze
bardziej usprawnić dla obydwu stron: wierzycieli i dłużników procedurę naprawczą
(bo na to jest kładziony przecież w układzie
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ÔÔWykres 2 | Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes Collections
z Grupy Allianz

akcent) opcja ta w istniejących przepisach jest częściej wykorzystywana niż w latach ubiegłych, gdy układy niemalże można było
liczyć na palcach. Wydaje się, że wpływ na to miało kilka różnych
czynników. Jednym z nich jest większa dojrzałość rynku, znajomość procedur przez przedsiębiorców. Wpływ na to, że układy są
w końcu dosyć często zawierane przed sądem wynikają też z warunków rynkowych, które skłaniać mogą obydwie strony do kompromisu. Skoro firmy mają problemy głównie finansowe, a nie
popytowe – istnieje szansa na ich przezwyciężenie, skuteczną
restrukturyzację. Dłużnicy zdają sobie sprawę, że rynek jest coraz
bardziej uporządkowany, transparentny (m.in. dzięki dużo lepszej
informacji gospodarczej czy programom takim jak Analizy Branżowe oferowane przez Euler Hermes Collections) – wiedzą więc,
że o reputacje nie tylko opłaca się, ale i trzeba bardziej dbać niż
jeszcze kilka lat temu, bo mało kto już zaufa kolejnym spółkom zakładanym przez takie osoby. A przede wszystkim – trudniej obecnie rozpocząć działalność od zera, czy to od strony finansowej:
pozyskać środki – finansowanie w banku dla nowej firmy, czy od
strony popytowej: przebić się na rynku i w miarę szybko osiągnąć
rentowność przy kurczącym się popycie. Z kolei wierzyciele wiedzą, ze łatwiej odzyskać środki od działającej firmy, niż poprzez jej
likwidację i sprzedaż majątku, zazwyczaj niewystarczającego na
zaspokojenie wszystkich roszczeń.
Budownictwo – z czego wynika to, iż wysyp
inwestycji mający być dla niego szansą stał się
raczej gwoździem do trumny?
Czy jak chce tego strona publiczna – widząca jedynie błędy w zarządzaniu po stronie wykonawców? Zapewne miały też miejsce,
ale jak mówi Tomasz Starus z Euler Hermes: „ – Zarówno wykonawcy, jak i zamawiający nie byli przygotowani do takiej skali inwestycji. O porażce zadecydowały błędy obydwu stron, a więc także
urzędników. Tak wymagająca, przytłaczająca niemalże skala prowadzonych prac obnażyła słabość finansową a nierzadko i organizacyjną wielu wykonawców, ich zbyt duże uzależnienie od finansowania
zewnętrznego, którego koszty jak i awersja banków do ryzyka znacząco wzrosły. Także zamawiający nie byli przygotowani na tę skalę
prowadzonych prac, nie będąc w stanie w wystarczającym stopniu
na bieżąco nadzorować inwestycji – i to stało za zaskakującym firmy
w swojej konsekwencji usztywnieniem stanowiska: nierekompensowania wzrostu kosztów czy prac dodatkowych, a także powolnymi
i przeciągającymi się odbiorami i rozliczaniem inwestycji. To niestety nie pomogło w ich realizacji, o czym świadczy wiele przerwanych
i niedokończonych inwestycji. Nie ma bowiem obiadów za darmo,
firmy budowlane nie były w stanie udźwignąć ciężaru oszczędności,
jakie chcieli (a może musieli?) poczynić zamawiający”.
Branże, które napotykają problemy to m.in.:
• Meblarstwo, cierpiące na skutek spadku popytu na rynkach
zachodnioeuropejskich. Wciąż upadają firmy produkujące

•

•

•

meble – i przynajmniej w sadowych orzeczeniach są to firmy duże, zatrudniające ponad 100 czy nawet kilkaset osób,
o obrotach od kilkudziesięciu do ponad stu milionów złotych
(przykład z grudnia).
– Problemy mają i mieć będą firmy dystrybucyjne – nawet
te duże, notowane na rynku publicznym – stwierdza Grzegorz
Hylewicz, Dyrektor Windykacji w Euler Hermes Collections, spółce Grupy Allianz. Kryzys finansowy – ograniczenie zaangażowania banków w finansowanie hurtowników jest
w tym przypadku nie przyczyną, ale następstwem przegrupowania na rynku dóbr konsumenckich. W coraz większym stopniu
dzieli się on z jednej strony między sieci dyskontów i supermarketów, a z drugiej pomiędzy grupę największych hurtowników i ich
afiliowane sieci handlowe. Pomiędzy tymi dwoma grupami jest
coraz mniej miejsca dla innych podmiotów… Widząc to banki,
będące ponadto świadkiem ogólnie dramatycznie niskiej rentowności w hurcie ograniczają jego finansowanie, nie tylko dystrybucji wspomnianych art. konsumenckich, ale także np. art.
budowlanych czy elektrycznych.
Mięsna – koncentracja w sprzedaży art. spożywczych uderza nie tylko w sklepy, ale także w producentów. Ponieważ
w branży mięsnej aktualna rentowność jest niska, nierzadko
niższa niż ponoszone koszty wdrożonej kilka lat temu w branży modernizacji, to firmy są bardzo wrażliwe na wahania popytu. A on się zmienia – centralizacja sprzedaży oznacza także
centralizację zamówień przez sieci i dyskonty u kilku największych dostawców... Świadczą o tym najnowsze, grudniowe
przykłady – w szczycie sezonu przedświątecznego upadały
kolejne zakłady mięsne, i to wcale nie takie małe...
Handel detaliczny – liczba upadłości przedsiębiorstw (bo nie
sklepów – tych było zdecydowanie więcej) zajmujących się
handlem detalicznym wzrosła w ciągu roku o 40%. Malejący
już wyraźnie popyt konsumencki przekłada się na kłopoty m.in.
sklepów z odzieżą czy obuwiem. Problemy maja także salony
i autoryzowane serwisy samochodowe – sama liczba ich bankructw nie mówi wszystkiego o skali kłopotów, ponieważ co
prawda w grudniu upadło dwóch dilerów, ale biorąc pod uwagę fakt, iż każdy diler może mieć kilka salonów przestaje dziwić np. ilość osób, które tracą w nich pracę (w tym przypadku
ponad 150, co należy dodać do skali zwolnień u dilerów, która
wyniosła od początku roku już ponad 1,5 tys. osób).
Transport – firmy spedycyjne są ofiarą opóźnień płatniczych
w innych branżach, na rzecz których świadczą usługi. W tej sytuacji zmiany w systemie opłat za korzystanie z dróg, na które
gremialnie narzeka branża także pogłębiły jej problemy, co
skutkuje podwojeniem liczby upadłości w stosunku do roku
poprzedniego.

Upadłości w podziale na województwa
Pomimo największej liczby upadłości na Mazowszu, to niestety
w Wielkopolsce najbardziej odczuwalne będą efekty upadłości
(łączny obrót bankrutów na Mazowszu – ok. 2,3 mld złotych, podczas gdy w Wielkopolsce – ponad 3 mld; zatrudnienie w tych zakładach wg. ostatnich dostępnych danych miała podobna liczba osób
– ok. 7,8 tys. osób w każdym z tych województw). W Wielkopolsce
mieliśmy do czynienia ze zdecydowanie większą ilością upadłości dużych firm budowlanych i całego otaczającego je zaplecza,
ponadto m.in. firm meblarskich, podczas gdy na Mazowszu duża
część firm, które upadały to firmy handlowe czy usługowe.
Podobny jak na Mazowszu potencjał firm, których upadłość
ogłoszono w 2012 roku (2,3 mld zł), miały firmy z Małopolski. Także
tutaj – podobnie jak w Wielkopolsce dużym ciężarem były problemy budownictwa. Nie inaczej na Podkarpaciu – jak na potencjał
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gospodarczy tego województwa upadłość
firm o łącznie liczonym obrocie na ponad
800 mln złotych jest bardzo dotkliwe w skali lokalnej. Innym dużym zaskoczeniem in
minus są upadłości na Pomorzu: zsumowany obrót firm, które upadły wynosił ponad
1,9 mld złotych – natomiast w regionie tym
w dużym stopniu przyczyniło się do tego
nie budownictwo, ale problemy w handlu
detalicznym i hurtowym. Na tym tle problemy Dolnego Śląska wyrażone zsumowanym obrotem firm, których upadłość
ogłoszono w minionym roku (nieco ponad
600 mln zł) czy Śląska (ok. 900 mln złotych)
wydaja się mniej dotkliwe, biorąc pod uwagę znaczny potencjał gospodarczy tych
regionów (czyli ilość jak i wielkość działających tam firm). Należy jedynie wspomnieć,
ze na Śląsku większym problemem był wydźwięk społeczny upadłości – firmy, które
tam zbankrutowały zatrudniały łącznie
ponad 5,5 tys. osób, a jak wiemy w chwili
obecnej prace traci tam duża grupa osób
w przemyśle motoryzacyjnym.

ÔÔWykres 3 | Źródło: Monitor
Sądowy i Gospodarczy, dane
przeanalizowane przez Euler
Hermes Collections z Grupy
Allianz

Podsumowanie 2012 roku
w obszarze outsourcingu
wsparcia sprzedaży
i marketingu
Komentarz ekspercki spółki Cursor z Grupy OEX

ÔÔArtur Wojtaszek, Prezes zarządu Cursor

W mijającym roku firmy dążyły do optymalizacji prowadzonych działań handlowych.
Coraz częściej decydowały się na kompleksową obsługę procesów sprzedażowych,
co miało na celu weryfikację cen i zmniejszenie kosztów oraz wykorzystanie efektów
synergii. Zdecydowane ożywienie widać było przede wszystkim w obszarze outsourcingu przedstawicieli handlowych, zmniejszeniu natomiast uległ rynek usług z zakresu promocji, degustacji i animacji.
Rośnie rola jakości usług
Ostatnie 12 miesięcy przyniosło znaczącą
zmianę w podejściu firm do zlecania na zewnątrz merchandisingu. Rynek obsługi półek sklepowych w sieciach wielkopowierzchniowych zmniejszył się w 2012 o ok. 10 proc.
Stało się tak głównie ze względu na politykę
dyskontową wielu sieci handlowych, czyli koncentracji na produktach z najwyższą
marżą i w rezultacie stopniowym ograniczaniu wyboru asortymentu. Z drugiej strony
jednak, producenci FMCG coraz częściej
powierzają zewnętrznym przedstawicielom
handlowym kompleksowe działania z zakresu category managment: od dbania o ekspozycję na półce, przez całościowe zarządzanie
towarem w danym dziale, aż po obsługę produktów wycofanych ze sprzedaży.
Coraz wyraźniej widać także zmęczenie zleceniodawców niską jakością usług.
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W ogłaszanych przetargach maleje znaczenie kryterium cenowego, wzrasta natomiast rola stosowanych procedur, standardów pracy, transparentności.
Te dwie tendencje sprawiły, że w mijającym roku Cursor o 50 proc. rozwinął własną
sieć przedstawicieli handlowych, obejmując tym samym swoim zasięgiem wszystkie
punkty handlu nowoczesnego w Polsce.
Dzięki temu spółka coraz częściej obsługuje projekty wymagające rozbudowanej
struktury terenowej (np. audyty handlowe).
Liczba tego typu zleceń w obszarach obsługiwanych przez Cursor dynamicznie rośnie.
Optymalizacje w logistyce
marketingowej
W mijającym roku firmy ostrożnie, ale jednak częściej niż rok wcześniej, sięgały po
czytaj dalej na stronie 13
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Rok 2012 w branży leasingowej: rynek zwolnił

Ciąg dalszy ze strony 12

outsourcing magazynowania i zarządzania POSM. W rezultacie
rynek powiększył się o kilka procent. Cursor pozyskał jedenaście
kontraktów z obszaru magazynowania materiałów POSM i logistyki serwisowej. Przede wszystkim od firm z branż: ubezpieczeń, farmacji, FMCG, wysokich technologii, produkcji alkoholi
oraz produkcji przemysłowej. Niektórzy z klientów w ramach
oszczędności decydowali się korzystać z prostszych materiałów
marketingowych: o mniejszych gabarytach i mniejszej liczbie
elementów, co umożliwiało ich samodzielny montaż, bez konieczności zlecania takiej usługi na zewnątrz.
Promocje supermarketowe w odwrocie
Rok 2012 nie był pomyślny dla obszaru promocji, degustacji
i animacji. Od kilku ostatnich lat systematyczne obserwujemy
zmniejszanie się budżetów na tego typu działania. Rozwojowi
tego rynku z pewnością nie pomaga fakt, iż sieci handlowe coraz częściej ograniczają swobodny dostęp do świadczenia usług
promocyjnych na terenie swoich hal.
Choć spada znaczenie pojedynczych akcji, by uzyskać
wzrost sprzedaży, firmy wykorzystują coraz bardziej wieloetapowe i złożone projekty. W tym roku Cursor zrealizował kilka
znaczących terenowych akcji promocyjnych dla koncernów
piwowarskich, producentów napojów czy przewoźników autobusowych. Ich łączna wartość wyniosła kilka milionów złotych.
Poza tym spółka odpowiadała za szereg eventów dla marki Nałęczowianka przy okazji Tour de Pologne oraz innych imprez
sportowych.
Globalizacja na rynku zakupów
Zeszły rok przyniósł też kontynuację zmian na rynku outsourcingu procesów zakupowych. Obserwujemy tutaj tendencję do
centralizacji – poprzez tworzenie przez firmy jednostek zajmujących się zamawianiem towarów i usług dla całego regionu.
Pozwala to na kumulację zamówień i w rezultacie uzyskanie
bardziej atrakcyjne ceny. Z takiej sytuacji korzystają dostawcy
o stabilnej pozycji rynkowej i dysponujący znacznym zapleczem
kapitałowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkowemu w 2012 roku Cursor włączył w swoje struktury wybrane
zasoby i kompetencje firmy Multitex, specjalizującej się w kompleksowym outsourcingu procesów zakupowych. Dzięki tej
akwizycji spółka stała się dostawcą materiałów zwiększających
skuteczność sprzedaży dla takich koncernów jak Lindt, T-Mobile,
Hochland czy Colgate-Palmolive. Obecnie Cursor dostarcza artykuły promocyjne także na rynki zagraniczne, m.in. do Włoch,
Francji, Czech czy Szwecji. Przewidywane przychody spółki
z tego obszaru działalności do 2014 r. powinny przekroczyć 25
mln złotych.
Optymistyczne prognozy na 2013
Rozpoczęty rok powinien przynieść ożywienie na rynku outsourcingu usług wsparcia sprzedaży i marketingu. Optymalizacja wykorzystania zasobów oraz coraz większe znaczenie
efektywności działań skutkować będą zwiększonym zainteresowaniem usługami wyspecjalizowanych w tym obszarze firm
zewnętrznych. W 2013 roku obserwować będziemy dalszy
rozwój wykorzystywanych w branży technologii, umożliwiających m.in. automatyzację zarządzania siecią przedstawicieli handlowych, raportowania i egzekucji zadań. Dodatkowo
przedstawiciele handlowi coraz częściej będą pracować dla
kilku niekonkurujących ze sobą, klientów. Widocznym trendem będzie także postępująca globalizacja rynku procesów
zakupowych.

ÔÔMaja Lidke, Europejski Fundusz Leasingowy

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w 2012 r.
firmy w nim stowarzyszone oddały w leasing aktywa o wartości
31,2 mld PLN, notując tym samym niewielki wzrost. Równowagę
utrzymało finansowanie pożyczką, za pomocą której przedsiębiorcy finansowali głównie maszyny i urządzenia.
Wyniki branży – co na plusie, co na minusie?
Jak pokazują dane ZPL, wartość wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem w 2012 r. wyniosła – 31,2 mld PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2011 o 0,3 proc. (31,1 mld zł
w 2011 r.).

Czytaj dalej na

Wysoki poziom sprzedaży Grodna SA

ÔÔŹródło: Grodno

53,5 mln zł przychodów, zgodnie ze wstępnymi szacunkami zarządu,
wypracowało Grodno SA w III kwartale roku obrotowego 2012/13. Narastająco po trzech kwartałach spółka osiągnęła więc już 148,8 mln
zł obrotów, czyli o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
Według szacunkowych danych za zakończony III kwartał obrachunkowy roku 2012/13 (IV kw. kalendarzowy 2012 r.) jedna z największych
sieci hurtowni elektrotechnicznych w Polsce – Grodno SA – wypracowała w tym okresie 53,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Poziom ten jest
zbliżony do wartości osiągniętej w tym samym kwartale przed rokiem,
kiedy obroty wyniosły 54,1 mln zł.
Po trzech kwartałach narastająco Grodno zanotowało wzrost przychodów o 7,7 proc. względem tego samego okresu w roku obrotowym
2011/2012. Spółka osiągnęła 148,8 mln zł wobec 138,2 mln zł przed
dwunastoma miesiącami.
– Biorąc pod uwagę sytuację w branży, jesteśmy zadowoleni z osiągniętych przychodów. Priorytetem jest dla nas obecnie bezpieczeństwo finansowe, dlatego zacieśniamy politykę handlową i restrykcyjnie podchodzimy
do przeterminowanych należności – tłumaczy Andrzej Jurczak, prezes
Grodna. – Jednocześnie wciąż umacniamy naszą pozycję na rynku, wykorzystując potencjał rozbudowanej sieci punktów handlowych. Stawiamy
obecnie mocno na rozwój oferty segmentu produktów LED-owych i związane z nim ściśle audyty energetyczne – dodaje Andrzej Jurczak.
Oficjalne dane finansowe Grodna za III kwartał roku obrotowego
2012/2013 zostaną podane 12 lutego br. Informacje i liczby mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym GRODNO SA za III kwartał roku
finansowego 2012/2013.
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Pracodawcy z branży TSL zatrudnią
specjalistę

ÔÔAgnieszka Wójcik, Antal

Wyniki cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia Antal Global Snapshot wskazują, że optymizm pracodawców w Polsce nieco
zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania. Jednak pracodawcy z branży Transport, Spedycja i Logistyka wciąż
poszukują specjalistów i menedżerów.

W IV kwartale rekrutacje specjalistów i menedżerów deklarowało 52% firm (w por.
do 58%). Plany zatrudniania na początku
2013 r. ma 48% respondentów. Pozytywnym znakiem jest stabilizacja wskaźnika
zwolnień na stosunkowo niskim poziomie
16% i prognoza na poziomie 17%.
Pracodawcy wciąż poszukują wykwalifikowanych pracowników, choć z zatrudnianiem na dużą skalę wstrzymują się
w oczekiwaniu na spodziewaną już w II
kwartale poprawę sytuacji gospodarczej.
„Większość firm jest nadal zainteresowana bieżącymi informacjami dotyczącymi
dostępności kandydatów. Na razie prowadzone rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie związane są
głównie z rozpoczętymi już w zeszłym roku
projektami, ale otrzymujemy sygnały, że
już niedługo najbardziej innnowacyjne
i dalekowzroczne firmy planują nowe inwestycje, co wpłynie na ponowny wzrost
dynamiki zatrudnienia” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia.

waż sytuacja gospodarcza stała się nieco trudniejsza, dynamika zatrudnienia
specjalistów i menedżerów w tej branży
nieznacznie się zmniejszyła. Jednak wraz
ze spadkiem liczby pracodawców planujących zatrudnienie, spadła również
liczba przedsiębiorstw chcących zwalniać w pierwszym kwartale. To wskazuje
na stabilizację. Warto zwrócić uwagę, że
coraz częściej popularne staje się też zatrudnienie kontraktowe – zauważa Fabian
Pietras, starszy konsultant Antal Engineering & Operations.

i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

O badaniu
Trzynasta edycja badania Antal Global
Snapshot przedstawia dane pozyskane
w rozmowach z 16 832 przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu
Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu
udział wzięli zarówno główni kierownicy,
dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finanPolska na tle świata
sowych. W Polsce badanie objęło grupę
Kolejna edycja badania Antal Global 2743 pracodawców i przeprowadzone
Snapshot potwierdza dalsze przesunięcie było w terminie od 8 października do 30
aktywności rekrutacyjnej z tzw. gospoda- listopada 2012 r.
rek zachodnich do krajów uznawanych
za gospodarki rozwijające się. Pośród ba- PEŁNY RAPORT Z BADANIA MOŻNA POBRAĆ
danych przez Antal International krajów, POD ADRESEM WWW.NEWS.ANTAL.COM
gdzie najwięcej firm zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, trzy
Antal International jest międzynaroleżą w Afryce – Botswana, Nigeria i Ghana. dową firmą executive recruitment posiaZ kolei na najniższych pięciu pozycjach dającą 110 oddziałów w 35 państwach
znajdziemy aż cztery kraje członkowskie w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach.
Unii Europejskiej: Portugalię, Włochy, Firma powstała w 1993 roku i jako jedDynamika zatrudniena
Niemcy oraz Hiszpanię - Polska pod kątem na z pierwszych w branży rekrutacyjnej
w branży TSL
odsetka firm planujących zatrudnienie wprowadziła podział zespołów na speW branży Transport, Spedycja i Logistyka specjalistów i menedżerów w I kw. plasuje cjalizacje. Konsultanci koncentrują się na
plany zatrudnienia specjalistów i mene- się w środku rankingu. Jednak biorąc pod wąskich sektorach i dyscyplinach, co czydżerów w I kwartale 2013 r. zadeklaro- uwagę również niski odsetek planowa- ni ich ekspertami w swoich dziedzinach.
wało 43% pracodawców. Jednocześnie nych zwolnień można powiedzieć, że na- Więcej informacji na www.antal.com.
tylko 14% planowało zwolnienia. - Logi- leży do jednych z najbardziej stabilnych
styka jest barometrem, który pokazuje rynków pracy – komentuje Artur Skiba,
Czytaj dalej na
jak wyglądają tendencje rynkowe. Ponie- dyrektor zarządzający Antal International
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Top 4 – 2012, Ranking ofert publikowanych
na portalu Log4.pl

ÔÔRedakcja: log4.pl

Drugi pełny rok funkcjonowania na rynku portalu, może już nieco
powiedzieć na temat zasadności istnienia tego typu medium, internet staje się niezaprzeczalnie najlepszym miejscem do komunikacji, czy prezentacji swoich ofert. Od paru lat drukowana prasa notuje
spadek czytelnictwa, jest to proces, który niezwykle trudno będzie
powstrzymać. Wszechogarniająca nas elektronika, stwarza niesamowite kanały dostępu do różnych treści, informacja jest w zasięgu
reki zawsze i wszędzie. Portal jest medium otwartym, lecz nie nachalnym, nie epatujemy dziwnymi formami reklamowymi, szanując
naszych użytkowników. Rosnące zainteresowanie publikowanymi
ofertami na portalu jest odpowiedzią na nasze wątpliwości, a przyrost ten jest w niektórych przypadkach bardzo znaczący.

Portal log4.pl to medium branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, które nie ma odpowiednika na rynku, oferuje
coraz większą ilość produktów, wzrasta również ilość wejść na
strony portalu, a co za tym idzie „wejścia” na strony ofert . Wewnętrzny ranking publikowanych ofert jest coraz bardziej atrakcyjny, pokazuje zmienne potrzeby klientów, poszukujących określonych produktów w Internecie . Oglądalność ofert publikowanych
na portalu log4.pl zależna jest od stanu naszej gospodarki, portal
staje się takim barometrem tego co dzieje się na rynku, w 2012
roku zanotowano 36 714 wejść w oferty, o 73,69% więcej niż
w 2011 roku(21138 wejść). To zachowanie internautów przekłada
się na poszczególne grupy produktowe, które notują albo spadek
albo wzrost „klikalności”, jednocześnie coraz więcej klientów jest
zainteresowanych publikowanymi ofertami.
Top 4 – 2012, to ranking portalu log4.pl, prezentujący zainteresowanie ofertami mierzone tzw. „klikalnością” – wejściami na strony
ofert prezentowanych na portalu, jest barometrem zainteresowania produktami.
Prezentujemy wyniki czterech grup produktowych, publikowanych na portalu ofert:
• wózków widłowych,
• regałów magazynowych,
• opon przemysłowych,
• baterii trakcyjnych.

OFERTY WÓZKÓW WIDŁOWYCH zanotowały największa
liczbę 13456 „wejść” w oferty, z pośród wszystkich ofert na portalu,
118,51% wzrost w stosunku do 2011 roku (6158 wejść). Bardzo znaczący jest to wynik, pierwsza czwórka rankingu Top4 w 2012 roku,
przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu oferta „Nowoczesny wózek Nissan DX 15” z wynikiem 400 „wejść” w publikowaną
ofertę na przestrzeni roku. Wózki widłowe tej serii wyposażono najnowocześniejsze silniki. Ultra niska emisja spalin, połączona z tradycyjnie solidną konstrukcją stworzyły nowy standard. O zaledwie
2 „kliknięcia” wyprzedziła drugą ofertę w rankingu Top4, ofertę „Still
serii GX” z liczbą 398 „wejść” w ofertę. Seria GX zasilana prądem trójfazowym o napięciu 48 woltów jest przewidziana do składowania
oraz zdejmowania ładunków w magazynach wąsko korytarzowych,
stanowi ekonomiczną alternatywę dla wózków do komisjonowania
z operatorem na górze. Na trzeciej pozycji jest oferta „Still RX 20-15
do chłodni” z 372 „wejściami” w ofertę. Wózki RX 20 są seryjnie wyposażane w system Blue Q, który pozwala na zaoszczędzenie do 20%
energii, nie tracąc na wydajności przeładunkowej. Trzykołowy RX
20-15, ładunki o masie blisko 1500 kg, podnosi na wysokość sześciu
metrów. Na czwartym miejscu z wynikiem 356 „wejść’” jest oferta
„Wózka Hyster C 1.0 do wąskich korytarzy”. Wózki systemowe Hyster
Serii C do bardzo wąskich korytarzy – “VNA” pozwalają optymalnie
wykorzystać przestrzeń magazynową. Te modele są doskonałym
rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie przestrzeń magazynowa jest
ograniczona a towary składowane są na bardzo wysokich regałach z wąskimi korytarzami pomiędzy nimi.
Czytaj dalej na

ÔÔŹródło: Portal Log4.pl
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Drukarki RFID firmy SATO
od teraz z nową funkcją

ÔÔ Źródło: SATO

Firma SATO, wiodący producent systemów do automatycznej identyfikacji i zbierania
danych, przedstawia nowe oprogramowanie do drukarek przemysłowych sprawdzonej już serii CL4, umożliwiające drukowanie „inteligentnych“ etykiet z pasywnymi
tagami RFID. Nowa wersja oprogramowania pozwala na automatyczne przydzielanie numerów seryjnych, zapisywanych na chipie razem z Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (GTIN), dawniej Europejskim Kodem Towarowym (EAN-13).

W handlu, branży odzieżowej, a także produkcji przemysłowej coraz większą rolę
odgrywa możliwość jednoznacznej identyfikacji przedmiotów. Dzięki niej można
bowiem uzyskać szczegółowe informacje z łańcucha produkcji, między innymi
gdy dochodzi do reklamacji. Pozwala to
na dalszą optymalizację procesu produkcyjnego oraz umożliwia skuteczniejsze
zabezpieczenie się przed podróbkami.
Przydzielanie numerów seryjnych i zarządzanie nimi było do tej pory skomplikowane i kosztowne, gdyż wymagało wykorzystania specjalnego oprogramowania
i baz danych. Alternatywą było natomiast
ręczne zarządzanie numerami seryjnymi,
na przykład przy użyciu tabel w arkuszu
kalkulacyjnym Excel. W tym momencie
nie stanowi to już problemu.
Oprogramowanie firmy SATO opiera
się na standardzie, przyjętym przed kilkoma miesiącami przez producentów
chipów RFID. Określa on unikatowy numer identyfikacyjny transpondera (TID),
umieszczany na chipie w trakcie procesu
produkcyjnego. Standard ten o nazwie
Multi-vendor Chip-based Serialisation
(MCS) umożliwia kodowanie przy pomo-

cy Serializowanego Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (SGTIN96). Do
14-cyfrowego kodu GTIN dołączany jest
w tym formacie 38-bitowy numer seryjny, dzięki czemu każdy artykuł posiada
unikatowe oznaczenie.
Oprogramowanie do urządzeń serii
CL4 pozwala na automatyczne przydzielanie numerów SGTIN, zarządzanie nimi
i przenoszenie ich na chip. Czyta ono
w tym celu numer TID zaprogramowany przez producenta na chipie i wykorzystuje go, aby wygenerować unikatowe oznaczenie artykułu. Użytkownicy
oszczędzają w ten sposób czas i pieniądze oraz zyskują na większej przejrzystości danych. W tym przypadku nie może
być bowiem mowy o dubletach. Jest to
szczególnie ważne, gdy firma produkuje w wielu zakładach znajdujących się
w różnych krajach. Urządzenia serii CL4,
wyposażone w nowe oprogramowanie,
obsługują następujące rodzaje chipów
RFID: Impinj Monza 4 i 5, Alien Higgs
3 i 4 oraz NXP G2iL. Więcej informacji na
temat produktów firmy SATO znajdziecie
Państwo na stronie internetowej firmy
pod adresem www.satoeurope.com/pl
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Większa flota
– mniejsze
koszty.
To możliwe?

ÔÔDawid Synówka, Pointb

Bez względu na to czy flota składa się
z trzech, czy ze stu pojazdów, zarządzanie
nią w sposób racjonalny może generować
niemałe oszczędności dla firmy. Nie ma
znaczenia również segment rynku, w którym działa konkretne przedsiębiorstwo.
Po pierwsze: samochód
Niektóre oszczędności możemy przewidzieć już podczas zakładania floty. Pod
uwagę warto wziąć modele kupowanych
przez nas samochodów. Najlepiej jeśli
niska będzie nie tylko cena ich zakupu,
ale również niewielkie koszty eksploatacji. Czasami dobrze zdecydować się na
auta mniej prestiżowych marek (w takich
przypadkach możemy zaoszczędzić np.
na częściach oraz serwisie). W wielu sytuacjach korzystne jest kupowanie samochodów służbowych w większej liczbie,
wówczas zwiększamy swoje szanse na
uzyskanie atrakcyjnego upustu. W małych
i średnich przedsiębiorstwach z powodzeniem mogą sprawdzić się również samochody używane, jednak z niewielkim
przebiegiem(!).
Przed podjęciem decyzji dotyczącej
zakupu aut służbowych należy przeanalizować potrzeby pracowników, którzy
będą z nich korzystać. Warto zastanowić
się nad obniżeniem segmentu pojazdów,
który przypisany jest do konkretnego
czytaj dalej na stronie 17
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stanowiska. Przykładowo, przedstawiciel handlowy firmy nie
potrzebuje tak dużego pojazdu jak dostawca, rozwożący towar.
Mniejszy samochód jest bardziej ekonomiczny – zużywa mniej
paliwa, niższe są także stawki jego ubezpieczenia oraz koszty
serwisu. Zaznaczmy, że około 30% miesięcznych wydatków na
służbowe samochody pochłania właśnie zużycie paliwa. Koszty
te są oczywiście uzależnione od dziennego dystansu wykonanego przez kierowcę, rodzaju silnika, a często także stylu jazdy
prowadzącego.
Po drugie: kontrola pracownika
– Oszczędności firmy może generować także dobrze opracowany system zarządzania bezpieczeństwem floty – mówi Sławomir
Iwaniec z firmy Amervox, dostarczającej na rynek kompleksowe
systemy dla flot. – Nadzór nad pracownikami i kształtowanie ich
świadomości w kwestiach dotyczących prawidłowego zachowania się na drodze, sprzyja obniżeniu wypadkowości. W konsekwencji firma nie ponosi tak dużych strat związanych z naprawą pojazdów czy usunięciem usterek blacharsko-lakierniczych.
Warto wspomnieć, że wraz ze spadkiem stopnia szkodowości,
spada składka ubezpieczenia floty w następnym okresie.
Oprócz wnikliwej kontroli pracowników, istotna rolę odgrywa również podejmowanie przez zarządzających flotą, działań
prewencyjnych. Przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiednie
szkolenia z doskonalenia technik jazdy samochodem. Umiejętności kierowców powinny być weryfikowane już na etapie
rozmów kwalifikacyjnych. Podczas procesu rekrutacji należy
sprawdzić nie tylko styl i sposób prowadzenia auta, ale również
radzenie sobie w trudnych, a nawet krytycznych sytuacjach na
drodze. Dobrze jeśli pracownicy mają świadomość powierzonego im mienia firmy oraz czują się za nie w pełni odpowiedzialni. W niektórych firmach stosowany jest system uzależniania premii okresowej od poziomu negatywnych zdarzeń
drogowych, które zostały spowodowane przez pracownika
w okresie rozliczeniowym. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie brawurowej jazdy wśród kierowców, którzy obawiają się
wysokości mandatu lub kosztów naprawy auta w przypadku
stłuczki lub kolizji drogowej. Wszelkie niepoprawne wyczyny
na drodze odnotują montowane w pojeździe systemy kontroli
techniki jazdy (sprawdzający: prędkość, obroty silnika, przyśpieszanie i hamowanie). Dodatkowe bezpieczeństwo może
zapewnić nowy zaawansowany system wspomagania kierow-

cy Mobileye, który analizuje zachowania na drodze, a w razie
niebezpieczeństwa ostrzega kierowcę.
Po trzecie: analiza danych
Istotną kwestią w zarządzaniu flotą samochodową jest raportowanie i poddanie szczegółowym analizom danych, uzyskanych
z urządzeń telemetrycznych, zamontowanych wewnątrz pojazdów. – Narzędzia te pomagają menedżerowi floty na kompletowanie istotnych parametrów pracy pojazdu. Zachowane informacje
ułatwiają natomiast sprecyzowanie mocnych i słabych stron parku
samochodów służbowych, a co więcej jasno wskazują obszary, wymagające poprawy – mówi Sławomir Iwaniec z Amervox.
Do dodatkowych zalet tego typu rozwiązań należy zaliczyć
również zmniejszenie zużycia paliwa oraz opon, hamulców, silnika i zawieszenia. Kontrola techniki prowadzenia pojazdów
ogranicza bowiem „swawolę” kierowców. Urządzenia sprawdzają się również w przypadku, gdy samochód służbowy bywa
wykorzystywany do celów prywatnych. Sytuacje te zawsze przynoszą straty dla pracodawcy, ponieważ nie ma on możliwości
sprawdzenia nadużyć pracownika. – Dzięki generowanym przez
urządzenia telemetryczne raportom, przedsiębiorca posiada pełną
wiedzę dotyczącą wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu.
Ma dostęp do informacji o jego pozycji, planowanych trasach przejazdów, stref i miejsc postoju, stanie paliwa itp. Może więc w łatwy
sposób rozliczyć jazdy służbowe i prywatne – dodaje ekspert.
Po czwarte: ubezpieczenie
Czy można zaoszczędzić na ubezpieczeniu floty? Wydaje się to
całkiem możliwe. Wartość składki ubezpieczeniowej może zostać obniżona w przypadku, gdy zrezygnujemy z niektórych ryzyk objętych polisą np. ubezpieczenie od kradzieży (oczywiście,
jeśli auta służbowe w nocy stoją na strzeżonym parkingu, na
terenie firmy). Pracodawca nie poniesie także kosztów napraw
usterek, które powstały w wyniku wypadku lub kolizji drogowej
z udziałem pracownika, jeśli zainwestuje w ubezpieczenie, obejmujące reperację samochodu u autoryzowanego serwisanta.
Tutaj istotny jest także zapis gwarantujący wykorzystanie oryginalnych części. Polisa powinna obejmować również samego
kierowcę, innych pasażerów, a nawet przewożony towar. Dobrze
rozważyć także zakup assistance komunikacyjnego, które okaże się pomocne w przypadku kolizji lub wypadku. Dzięki niemu
w dużej mierze ograniczone zostaną koszty związane np. z holowaniem pojazdu lub wynajęciem auta zastępczego.

ITM Poland – znakowanie produktów
u podwykonawców

ÔÔŹródło: SKK

Od samego początku działalności w Polsce spółka stawia na współpracę z lokalnymi
partnerami. Wyspecjalizowani podwykonawcy wykonują dla niej elementy do poszczególnych maszyn (m.in. wycinane laserowo, obrabiane, spawane, itp).
International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego
koncernu ITM Group. Polski oddział koncernu znajduje się w Radomiu i jest centrum
badawczym i produkcyjnym. Zajmuje się głównie projektowaniem, wytwarzaniem,
instalowaniem oraz serwisowaniem maszyn i kompleksowych linii technologicznych,
przede wszystkim dla przemysłu tytoniowego. W ramach swojej działalności zajmuje
się także dostawami części zamiennych. W ITM Poland jest zatrudnionych ponad 450
osób. Firma stale się rozwija. W ostatnich latach zostało uruchomione nowoczesne
Centrum Technologii Filtrów.
czytaj dalej na stronie 18
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Ze względu na stale wzrastające ilości wykonywanych detali
pojawił się problem z ich prawidłową identyfikacją po dostawie.
Do niedawna elementy te nie były oznaczane lub oznaczano je
ręcznie (np. kredą, markerem, taśmą papierową z opisem). Niestety, po usunięciu oznaczenia na powierzchni oznakowanych
elementów często pozostawały ślady np. utrudniające malowanie. Innym problemem było szybkie i bezbłędne odszukiwanie
tychże elementów w magazynie. Spółka postanowiła wdrożyć
system oznaczeń specjalizowaną etykietą z kodem kreskowym.

Przemysłowa drukarka
kodów kreskowych
Zebra ZE500

ÔÔŹródło: Koncept-L, Foto: Koncept-L

Celem nowego rozwiązania było:
• usunięcie dotychczasowych niedogodności związanych ze
śladami po oznakowaniu
• przeprowadzenie znakowania bezpośrednio przez kooperantów – zgodnie ze standardami ITM Poland
• szybka i bezbłędna identyfikacja dostarczonych elementów
przy przyjęciu na magazyn
• szybkie i bezbłędne wyszukiwanie dostarczonych elementów
przy pobraniu na produkcję
Opracowanie rozwiązania zostało zlecone firmie SKK z Krakowa.
W skład rozwiązania wchodzą:
• dedykowana aplikacja do wydruku etykiet
• drukarki etykiet – Datamax
• terminale przenośne firmy Intermec
• specjalizowane etykiety oraz taśmy barwiące do drukarek.
Specjaliści z SKK, analizując potrzeby ITM Poland, zaproponowali specjalistyczne etykiety z tworzywa sztucznego Removable
Label White. Tworzywo to ma podwyższone parametry wytrzymałościowe, jak również jest odporne na wiele chemikaliów i łagodne kwasy. Produkowane przez SKK etykiety są pokryte całkowicie usuwalnym klejem. Drukarki wraz z dostarczoną aplikacją
pracują u podwykonawców ITM. Kooperanci oznaczają gotowe
detale specjalizowanymi etykietami wydrukowanymi na podstawie przesłanych danych przez ITM Poland, zgodnie z przygotowanym szablonem. Przy przyjęciu na magazyn kody z etykiet są
odczytywane za pomocą terminali przenośnych, dzięki czemu
wykonane elementy zostają szybko i odpowiednio rozlokowane w magazynie. Ich odszukanie i identyfikacja nie stanowią już
problemu, a i czas pobrania części z magazynu znacznie się skrócił. Przy montażu maszyn etykiety z elementów są usuwane i nie
pozostaje po nich żaden ślad.
Jacek Lewandowski Supply Chain Manager International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. bardzo dobrze ocenia wprowadzoną innowację: „Wprowadzone przez SKK rozwiązanie jest
dla nas bardzo ważne. Dzięki niemu uzyskaliśmy znaczący wzrost
produktywności poprzez kontrolę zgodności przyjmowanych elementów z zamówieniem oraz wyeliminowanie pomyłek oraz znaczące skrócenie czasu pobrania elementów z magazynu na produkcję. W chwili wprowadzania rozwiązania nie przypuszczaliśmy
nawet, że będzie miało aż tak bardzo pozytywne skutki dla naszej
Firmy. Dzięki niemu uzyskaliśmy bardzo istotną poprawę jakości
i sprawności obsługi przyjęć elementów do magazynu i ich wydań
na produkcję”.
Oznaczenie kodem kreskowym poszczególnych elementów już u podwykonawców ułatwiło pracę w magazynie oraz
usprawniło proces kompletacji przy montażu maszyn. Sposób
oznaczeń jest jednolity, łatwo odczytywalny i co najważniejsze,
nie pozostawia śladów. Zwiększyła się efektywność obsługi magazynowej poprzez wyeliminowanie pomyłek przy przyjmowaniu, a później pobieraniu części do produkcji z magazynu.

Nowa seria przemysłowych drukarek etykiet Zebra ZE500 wyposażona jest w innowacyjny mechanizm drukujący OEM charakteryzujący się łatwością użycia, integracji i konserwacji.
ZE500 zapewnia użytkownikom znacznie większy komfort eksploatacji: konstrukcja umożliwia łatwą integrację z automatycznymi systemami etykietującymi oraz jest bardziej odporna na
kurz i wodę. Dzięki rozszerzonemu zestawowi interfejsów i ulepszonemu sterowaniu programowemu portu aplikatora seria oferuje jeszcze większą elastyczność integracji.
Specjalnie zaprojektowana budowa zapewnia bardzo intuicyjna i szybka obsługę. Wałki można wymienić w ciągu kilku minut bez potrzeby dostępu do elementów elektronicznych drukarki. Szeroko otwarta głowica drukująca upraszcza czyszczenie
i wymianę, a modułowy układ napędowy pozwala na szybką
wymianę, skracając czas naprawy drukarki. Rutynowe czynności,
takie jak wymiana taśmy, są bardzo proste. Nowy wyświetlacz
graficzny można wyjmować i obracać, co zapewnia wygodne
użytkowanie i łatwiejszą integrację.
ZE500 to idealne rozwiązanie do automatycznych systemów
etykietowania produktów, kartonów, pojemników i palet w takich zastosowaniach jak: produkcja i magazynowanie, przemysł
motoryzacyjny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny. Drukarka Zebra ZE500 znajduje się
w ofercie firmy Koncept-L S.A.
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Technologia w służbie
bezpieczeństwu na drodze
Każdy kierowca podczas prowadzenia pojazdu powinien być maksymalnie skupiony
na jeździe oraz tym, co dzieje się na drodze. Czasami wystarczy jednak chwila nieuwagi i stajemy się uczestnikiem wypadku lub kolizji drogowej. Co możemy zrobić,
by zwiększyć bezpieczeństwo swoje i innych kierowców?

Dokładna analiza potrzeb rynku motoryzacyjnego oraz postępujący rozwój
technologii, pozwalają producentom
wyposażenia pojazdów na tworzenie
kompleksowych systemów, wspomagających prowadzenie samochodu. Poprzez monitorowanie działań kierowcy
i innych uczestników ruchu, znacznie
zwiększają komfort jazdy i bezpieczeństwo na drodze.
Druga para oczu
Jednym z rozwiązań wspomagania kierowcy jest autonomiczny moduł „mobileye”, który może także być elementem
składowym szerszego systemu – IZF (In-

ÔÔDawid Synówka, Poitb

zajmujących się np. nadzorem nad flotą
pojazdów w firmie.

Inteligentny moduł
– Na czym polega inteligencja technologii „mobileye”? Przede wszystkim na rozpoznaniu rodzaju ryzyka i oceny stopnia zagrożeń, występujących na drodze podczas
prowadzenia samochodu. Moduł wysyła do
użytkownika alarmy, będące ostrzeżeniem
np. przed niekontrolowaną zmianą pasa
ruchu. Jest to możliwe, dzięki mierzeniu odległości kół pojazdu od linii jezdni, po obu
stronach – mówi Sławomir Iwaniec, z firmy
Amervox, tworzącej systemy inteligentnego zarządzania flotą. Ponadto, czuwa nad
utrzymaniem bezpiecznej odległości od
pojazdu poprzedzającego, niwelując w ten
sposób ryzyko wypadku i dając kierowcy
czas na wykonanie właściwego manewru (ok. 2,7s). Podobnie jest w przypadku
ostrzeżeń związanych z pojawieniem się na
drodze pieszych lub rowerzystów. Znaczna
liczba wypadków z udziałem przechodniów
występuje w obszarach miejskich. „Mobileye” potrafi również rozpoznawać znaki
drogowe (w tym oznaczenia dotyczące
ograniczeń prędkości) i poinformować
kierowcę o przekroczeniu dopuszczalnej
teligentne Zarządzanie Flotą). Mobileye szybkości lub przesłać taką informację do
to inteligentna technologia obserwacji centrum monitorowania np. do zarządcy
na drodze (pojazdów, pieszych, rowerzy- floty. Sprawdza się też przy sterowaniu
stów, motocyklistów, znaków pionowych światłami drogowymi – pomaga kierowcy
i poziomych), która działa jak „druga para w ich prawidłowym użyciu, nie dopuszcza
oczu” kierowcy. Podstawowym zadaniem do oślepienia innych prowadzących.
tej aplikacji jest identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na dro- Więcej zastosowań
dze, a w chwili rozpoznania zagrożenia Moduł „mobileye” sprawdza się nie tyl– ostrzeżenie użytkownika sygnałami ko w wyposażeniu flot transportowych
wizualnymi i dźwiękowymi. Warto zazna- w przedsiębiorstwach. Wiele korzyści
czyć, że aplikacja systemu umożliwia nam może przynieść również firmom leasindostęp do różnego rodzaju raportów, ge- gowym i ubezpieczeniowym. Warto zanerowanych na podstawie liczby wysyła- montować oko także w samochodach
nych przez urządzenie alarmów. Funkcja prywatnych, dzięki czemu zwiększymy
ta jest pomocnym narzędziem dla osób, bezpieczeństwo swoje i pasażerów.
Technologia mobileye to przy tym jedynie część funkcjonalności możliwych
do wprowadzenia w ramach systemu IZF.
Należą do nich też m.in.: „e-call” (automatyczne powiadomienie służb ratunkowych
w razie wypadku), „ochrona” (autoalarm
lub opcja antynapadowa), „kontrola techniki jazdy” (zbieranie i analiza parametrów
pracy pojazdów), „zarządzanie flotą” (kontrola i nadzór pojazdów), „parrot” (profesjonalne zestawy głośnomówiące sterowane
głosem) oraz „brigade” (wizyjne systemy
bezpiecznego manewrowania).
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Automatyzacja na wymiar: Półautomatyczne
ergonomiczne stacje robocze

ÔÔŹródło: SSI Schaefer, Foto: SSI Schaefer

Dla branży logistycznej coraz ważniejsze jest optymalne wykorzystywanie dostępnej powierzchni, szybszy
transport towarów oraz optymalizacja
kosztów względem wydajności. W tym
celu firma SSI SCHAEFER oferuje swoim
klientom szeroką gamę w pełni zautomatyzowanych rozwiązań logistycznych, od zaplanowania odpowiedniej
przestrzeni, przepływu materiału oraz
strategii komisjonowania po automatyczne systemy Case Picking oraz zrobotyzowaną paletyzację pod konkretne
filie („store friendly”).
Dla niektórych przedsiębiorstw, charakteryzujących się przede wszystkim specyficznymi procesami, istotna jest wysoka
elastyczność oraz możliwość integracji
także procesów pobocznych. Zupełna automatyzacja nie jest zatem korzystna dla
wszystkich firm, a rozwiązania automatyczne i technologiczne oraz ich zakres
powinny być indywidualnie dopasowane.
Z tych względów SSI SCHAEFER oferuje
swoim klientom także elastyczne, ergonomiczne oraz innowacyjne systemy półautomatyczne.
W sytuacjach, gdy procesy nie mogą
być wykonywane automatycznie bez
udziału pracowników, potrzebna jest specjalistyczna analiza oraz optymalizacja
interfejsów człowiek-maszyna. Procesy
i środowisko pracy muszą być dostosowane do pracownika i redukować jego
obciążenie fizyczne. Czynność jest dopiero wtedy wydajna, gdy wykonywana
jest bez wysiłku i wynika z prostych procesów. Praca manualna wiążąca się z wysokim obciążeniem pracownika prowadzi
do spadku wydajności, częstych pomyłek
oraz urazów i chorób.
Wysokie wyzwania dla organizacji stanowiska pracy stawia coraz częściej rozwój demograficzny oraz starzenie się społeczeństwa. „Brak siły roboczej oraz skutki
zmian demograficznych wymagają elastycznych, nie obciążających fizycznie, ergonomicznych oraz nie szkodzących zdrowiu
rozwiązań w pracy”, wyjaśnia Elmar Issing,
Kierownik Działu Nowych Technologii i Rozwiązań w SSI SCHAEFER, Giebelstadt/Niemcy. „Aby sprostać tym wyzwaniom firma SSI
SCHAEFER stworzyła w ramach programu
ergonomics@work!® specjalne stacje do komisjonowania oraz stanowiska pracy, które

umożliwiają pracownikom osiąganie najwyższej wydajności.”
Nowe, wielofunkcyjne stacje manualnej paletyzacji i depaletyzacji SSI SCHAEFER zostały skonstruowane w oparciu
o zasadę towar-do-człowieka i spełniają
wysokie wymagania odnośnie ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Największe zagrożenia ergonomiczne w centrach dystrybucyjnych,
zajmujących się wysyłką do konkretnych
filii, pojawiają się w szczególności podczas transportu, paletyzacji, depaletyzacji, komisjonowania i przemieszczania
artykułów. Obciążenie pracowników
podczas podnoszenia/dźwigania/przenoszenia w tym wypadku zostało znacznie zredukowane. W skonstruowanych
przez SSI SCHAEFER stacjach roboczych
podnoszenie i dźwiganie zostało zastąpione przez ergonomiczne podnoszenie
i przesuwanie, a pracownik instruowany
jest przez intuicyjny i inteligentny system
komunikacyjny. Indywidualne możliwości dopasowania oferują ponadto wysoki
poziom bezpieczeństwa.
Cecha szczególna systemu: stacje robocze charakteryzują się nowymi i innowacyjnymi ergonomicznymi cechami, które
zostały potwierdzone oraz są rekomendowane przez ekspertyzy z zakresu medycyny pracy. Specjaliści potwierdzają, że stacje robocze SSI SCHAEFER mają znaczący
wpływ na ergonomię w magazynach wysokiego składowania i w dużych halach.
Odciążają one bowiem nie tylko zdrowie
zatrudnionych osób, ale są same w sobie
odpowiedzią na pytanie, jak projektować
stanowiska pracy dla coraz starszych pracowników na pograniczu pracy manualnej i automatyki magazynowej. Takie
inicjatywy powinny być wdrażane także
w innych obszarach pracy.
Aby przeanalizować odpowiednie zastosowanie stacji roboczych przeprowadzono wspólnie z niemiecką instytucją
ubezpieczenia wypadkowego dla sektora handlu i dystrybucji (BGHW) badanie
ergonomicznych stanowisk pracy. Instytucja posiada ok. 4,1 miliona ubezpieczonych od wypadków w ponad 410 000
przedsiębiorstwach w takich branżach
jak handel detaliczny lub hurtowy oraz
dystrybucja towarów. Celem przeprowadzonej analizy było porównanie obciążenia systemu mięśniowo-szkieletowego osoby komisjonującej zamówienia
zwykłymi technikami komisjonowania
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zgodnie z zasadą człowiek-do-towaru a stacjami roboczymi SSI SCHAEFER
opartych na zasadzie towar-do-człowieka. Pracownik został ubrany w specjalny
kombinezon sensoryczny, który dokonywał pomiaru wszystkich ruchów oraz

wywołanych przez nie obciążeń. W teście
komisjonowano identyczną paletę najpierw w tradycyjny sposób, potem przy
ergonomicznej stacji do paletyzacji.
Test oraz pozostałe badania wykazały,
że stacje robocze SSI SCHAEFER znacznie
przewyższają oczekiwania nawet instytucji zawodowych.
Czytaj dalej na
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Coca Cola Casbega i CHEP wspólnie
szukają oszczędności

ÔÔ Źródło: CHEP, Foto: CHEP

Casbega, jedna z wiodących spółek firmy Coca Cola w Hiszpanii kilka miesięcy temu rozpoczęła projekt optymalizacji procesów
logistycznych oraz obniżenia kosztów w łańcuchu dostaw. Projekt realizowany jest we współpracy z firmą CHEP, specjalizującą
się w rozwiązaniach z obszaru gospodarki opakowaniami zwrotnymi.

Casbega jest jedną z największych i jednocześnie najbardziej zaawansowanych technologicznie rozlewni napojów Coca Cola. Fabryka zlokalizowana w Fuenlabrada (Madryt) została uruchomiona w 1980, przez okres ostatnich 30 lat przechodziła szereg zmian
i modernizacji. Obecnie zajmuje powierzchnię 250.000 m2, produkuje 275 rodzajów napojów i zatrudnia przy tym 900 pracowników.
Głównym celem firmy jest sprawna realizacja zamówień i szybkie

zaspokajanie popytu płynącego z rynku. Istotna w tym kontekście jest optymalizacja kosztów i dbałość o wysoką jakość obsługi
klienta. Casbega przyznaje, że właściwe zarządzanie logistyką stanowi dla firmy klucz do budowania jej przewagi konkurencyjnej
w wymienionych obszarach. W związku z tym firma zdecydowała
o wprowadzeniu rozwiązania CHEP do swojego łańcucha dostaw. Casbega wymieniła cały pool paletowy na wynajmowane
niebieskie nośniki, na których realizuje dostawy do 68,000 punktów sprzedaży detalicznej i wszystkich dystrybutorów produktów
Coca Cola.
Jako lider kategorii staramy się stosować rozwiązania, które stanowić będą wzór dla innych firm w branży napojowej, mówi José
María Sánchez, dyrektor logistyki Casbega, dlatego każda zmiana
w łańcuchu dostaw jest poprzedzona wnikliwą analizą procedur
oraz kosztów. Do współpracy z firmą CHEP podeszliśmy w taki
sam sposób – weryfikując opłacalność tej inwestycji. W efekcie
analizy zrezygnowaliśmy całkowicie z własnych palet na rzecz
dwóch rodzajów nośników CHEP w rozmiarze 1200x800 (euro)
oraz 800x600 (DHP).
Automatyzacja linii produkcyjnych w naszej fabryce wiąże się
z koniecznością stosowania wysokiej jakości palet – dodaje José
María Sánchez. Nośniki CHEP spełniają surowe wymagania techniczne, a ich wykorzystanie do pakowania napojów daje nam gwarancję płynności produkcji. Równie istotna jest dla nas elastyczność
i prostota w we współpracy z kontrahentem. To w głównej mierze
zadecydowało o podpisaniu kontraktu z firmą CHEP. Więcej na ten
temat: http://www.chep.com/resources/case_studies/Casbega_Removing_unnecessary_costs_from_their_supply_chains/

Grupa Nokaut
wzmacnia zarząd

Sławomir Topczewski i Stefan Nowak dołączyli do spółki

ÔÔŹródło: GENESIS PR, Foto: Grupa Nokaut

Grupa Nokaut – czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen – wzmacnia kompetencje zarządu w celu wzrostu efektywności
biznesu oraz dalszego rozwoju obszaru mobilnego. Z dniem 1 lutego 2013 do zarządu dołączy Sławomir Topczewski, który będzie odpowiedzialny za wzrost efektywności Grupy (Chief Operating Officer).
Sławomir Topczewski – absolwent organizacji i zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie związane z budowaniem efektywnych zespołów oraz restrukturyzacjami firm – również w koncernach międzynarodowych. Przed dołączeniem do zespołu Grupy Nokaut zarządzał Biurem Projektów
oraz IT w Platformie Cyfrowej „n” (ITI Neovision) – w trakcie przygotowywania spółki
do konsolidacji z Cyfrą +. Wcześniej związany był z Grupą Polpharma – jako dyrektor
korporacyjny IT odpowiedzialny za teleinformatykę w spółkach i biurach w Polsce oraz
za granicą (Rosja, Ukraina, Kazachstan i kraje bałtyckie) oraz z firmą Philips, gdzie odpowiadał za struktury korporacyjne IT w Polsce i regionie Europy Centralnej. Ponadto,
współtworzył polski oddział koncernu informatycznego Origin (obecnie AtosOrigin/
Atos), a także pracował w sektorze finansowym dla spółki Olivetti.
czytaj dalej na stronie 22
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Jednocześnie od stycznia 2013 stanowisko doradcy zarządu
ds. strategii i rozwoju Grupy Nokaut objął Stefan Nowak, który
będzie odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii,
rozwój nowych przedsięwzięć, w tym za szczególnie istotny
obszar mobilny. Pokieruje również pracą warszawskiego, nowo
tworzonego oddziału firmy. Stefan Nowak ostatnio pracował
jako strateg na rzecz spółki Dirlango, należącej do Łukasza Wejcherta (m.in. rozwijał projekt Virgin Mobile w Polsce). Wcześniej
był związany z Onet.pl, gdzie jako Head of Mobile odpowiadał
za strategię partnerstwa oraz kształtowanie produktu mobilnego. Jeszcze wcześniej był dyrektorem zarządzającym polskiego
oddziału międzynarodowej agencji konsutlingowo-reklamowej
Wunderman (grupa Young & Rubicam Brands/WPP), zaś na stanowisku Portals & eMarketing Director przez prawie cztery lata
współtworzył i rozwijał sieć telefonii komórkowej Play.
„Na bieżąco monitorujemy sytuację w firmie, dlatego zdecydowanie rekomendowaliśmy rozszerzenie zarządu oraz kluczowej kadry
menedżerskiej o doświadczonych menedżerów o dużych uprawnieniach. Oczekujemy przeorganizowania kompetencji zarządczych
w firmie i podniesienia efektywności, niezależnie od nakładów inwestycyjnych ponoszonych na rozwój nowego biznesu. W razie
potrzeby podejmiemy dalsze działania, zmierzające do pełnego
wykorzystania potencjału rozwoju Grupy Nokaut” – mówi Dariusz
Piszczatowski, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Nokaut.
„Cieszy mnie ta wyczekiwana decyzja. Zawsze szukamy najlepszych,
więc proces rekrutacji był złożony. Spółka cały czas dynamicznie się
rozwija, co wymaga zwiększania efektywności przez porządkowanie
wielu różnych procesów. Osobiście w większym stopniu swój czas będę
mógł poświęcić sprawom strategicznym. Szerokie doświadczenie obu
Panów ma zasadnicze znaczenie dla kierunków naszego rozwoju. Razem – w poszerzonym składzie – planujemy położyć szczególny nacisk
na wzrost efektywności dotychczasowego biznesu oraz zbudowanie
nowych strumieni przychodów – między innymi w przyszłościowym
obszarze mobilnym” – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu
Grupy Nokaut i zarazem jej największy akcjonariusz.
W 2012 roku Grupa Nokaut zrealizowała pierwszy etap projektu przekształcenia porównywarki w platformę handlową. Serwis
oferuje swoim Użytkownikom możliwość dokonywania zakupów
wybranych produktów na stronach Nokaut.pl w opcji „Kup teraz”,
bez przechodzenia na stronę sklepu, bezpośrednio na stronach
serwisu. Dalsze plany rozwoju platformy handlowej zakładają m.in.
systematyczne poszerzanie funkcjonalności koszyka zakupowego

oraz udostępnienie funkcjonalności platformy handlowej Użytkownikom aplikacji mobilnych Nokautu (Nokaut 24 i Nokaut Skaner).
Spółka zwiększyła przychody za III kwartał 2012 o 55% wobec
analogicznego okresu 2011 – do poziomu 2,83 mln zł. Zysk netto
wzrósł o 121%. Grupa mocno postawiła na rozwiązania mobilne
i wprowadziła Nokaut24, czyli nową aplikację mobilną porównywarki cenowej Nokaut.pl na tablety z systemem iOS, wyznaczając nowe standardy w branży zakupów online. Ponadto, spółka
po raz drugi znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012. Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Nokaut za cały 2012 rok
wyniosły 10,5 mln zł, czyli o 29% więcej w porównaniu do wyników za rok 2011.
Porównywarkę Nokaut.pl – współpracującą z ponad 3.700 sklepami i oferującą 12 mln produktów – odwiedza ponad 3,2 mln
realnych użytkowników. W styczniu 2012 roku Nokaut.pl zajął
– w rankingu przygotowanym przez serwis Wirtualnemedia.pl
– pierwsze miejsce wśród polskich porównywarek cen, nieznacznie
wyprzedzając Ceneo.pl.

Miejsce na Twoją reklamę!
Sieci handlowe
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System Alliance
Europe rozszerza sieć
partnerów

ÔÔŹródło: System Alliance Europe

W styczniu 2013 roku spółka Gebrüder Weiss D.O.O. z oddziałem
w Dobanovci (Belgrad) dołączyła do sieci przewoźników drobnicy,
która obecnie składa się z 52 partnerów posiadających 183 oddziały w 26 krajach Europy. „Jestem bardzo zadowolony z faktu, że oddział spółki Gebrüder Weiss w Serbii również staje się częścią sieci
System Alliance Europe. Nasz oddział w Serbii oferuje nie tylko usługi najwyższej jakości, ale również zapewnia regularne transporty do
Czarnogóry oraz innych krajów Europy Południowo-Wschodniej” – mówi Wolfgang Niessner, prezes spółki Gebrüder Weiss.
Spółka Gebrüder Weiss D.O.O. jest częścią
Gebrüder Weiss Holding AG z siedzibą
w Lauterach, w Austrii. Holding jest w 100
procentach własnością prywatną i należy
do rodzin Weiss i Jerie.
Spółka Gebrüder Weiss D.O.O. została założona w 2004 r., zatrudnia 130 pracowników
i obsługuje 30 000 przesyłek rocznie. Sieć Sys-

tem Alliance Europe kontynuuje swój rozwój,
zapewniając możliwie gęstą strukturę sieci.
„Wkrótce podpiszemy umowy w czterech kolejnych krajach”, twierdzi Uwe Meyer, Dyrektor
zarządzający System Alliance Europe.
System Alliance Europe to sieć przewoźników, która skupia czołowych dostawców usług logistycznych średniej

wielkości. Oferujemy naszym klientom
transport drobnicy za pośrednictwem ich
miejscowych partnerów. Dzięki wsparciu organizacyjnemu i informatycznemu gwarantujemy wysoką jakość usług,
przejrzystość procesów oraz niezawodną
obsługę przesyłek. Więcej informacji na
stronie: www.systemallianceeurope.net.

Dachser przejmuje
Transunion

ÔÔGBI, Foto: Dachser

Dachser przejmuje operatora zajmującego się spedycją lotniczą
i morską – hiszpańską firmę Transunion. Przejęcie powiększy
działalność dywizji Dachser Air & Sea Logistics o 15 dodatkowych
lokalizacji w 5 krajach. Podpisana umowa ma moc wsteczną i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Przychody Transunion osiągnięte w 2012 roku szacuje się na 95 mln euro. Firma została założona
w 1978 roku. Oprócz dziewięciu biur w Hiszpanii posiada swoje oddziały w Turcji, Argentynie, Peru i Meksyku. Zatrudnia 235
pracowników.
Dachser rozbudowuje swoją globalną sieć logistyczną zgodnie
z założoną kilka lat temu strategią rozwoju Global 2.0. „Przejęcie
sieci Transunion pozwala zaoferować naszym klientom jeszcze lepszy dostęp do rynku Ameryki Łacińskiej oraz wzmocnioną obecność
w kontynentalnej części Hiszpanii i Turcji” – mówi Thomas Reuter,
dyrektor zarządzający Dachser Air & Sea Logistics. „Cieszymy się, że
udziałowcy Transunion postanowili kształtować przyszłość firmy
jako integralna część Dachser” – dodaje Thomas Reuter.
Prezes Federico Camáñez, który miał decydujący wpływ na
międzynarodowy rozwój Transunion w ciągu ostatnich 20 lat,
widzi fuzję zarówno jako wyzwanie, jak i szansę dla klientów
i pracowników. Będzie on nadal odpowiedzialny za zarządzanie
całą grupą, będzie podlegał bezpośrednio Thomasowi Reuterowi. Dachser po przejęciu Azkar (krajowego lidera w segmencie
transportu przesyłek drobnicowych) zaledwie miesiąc temu,
a teraz Transunion (spedytora lotniczego i morskiego), ma bardzo silną pozycję w Hiszpanii. Te dwie transakcje umożliwiły
operatorowi przejęcie prawie całego zakresu logistyki na Półwyspie Iberyjskim.
„Dachser i Transunion pasują do siebie nie tylko ze względu na
podobieństwa w portfelach usług transportu lotniczego i morskie-

go. Obie są firmami rodzinnymi i mają podobny sposób myślenia”
– mówi Thomas Reuter, wyjaśniając przesłanki połączenia. Firmy współpracowały ze sobą już od ponad 15 lat. Dla właścicieli
Transunion najważniejsze jest zabezpieczenie funkcjonowania
firmy oraz przyszłości swoich pracowników w ramach rozwijającej się, międzynarodowej sieci Dachser.
Transunion w różnych krajach:
Hiszpania: główna siedziba w Walencji, dwa oddziały w Walencji,
po jednym w Barcelonie, Alicante, Murcia, Sevilla, Vigo,
Madrycie i Bilbao.
Turcja:
główna siedziba w Izmirze, oddziały w Stambule i Mersin.
Peru:
Lima
Argentyna: Buenos Aires
Meksyk:
Meksyk

W 2011 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny,
wygenerował obrót w wysokości 4,3 miliarda euro, zatrudniając
21000 pracowników w 315 oddziałach na całym świecie. Firma
dostarczyła 49,3 miliony przesyłek o łącznej wadze 37,1 milionów ton.
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Nowe przepisy, nowe
obciążenia dla przewoźników

ÔÔRobert Stefański, Radca Prawny Grupy DSV

Od początku 2013 roku weszły życie przepisy prawa, których konsekwencją będzie zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych nakładanych na firmy z branży TSL. Są to między innymi przepisy określające maksymalne i minimalne stawki podatków od środków transportu oraz nowe przepisy o homologacji pojazdów i części samochodowych.
Z początkiem roku zaczęły obowiązywać
nowe przepisy określające maksymalne
i minimalne stawki podatków od środków transportu – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 2 sierpnia
2012 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2013 r. Dla przykładu, zgodnie z tym
przepisami od początku 2013 r. stawki
podatku od środków transportowych nie
mogą być przez rady gmin ustalone na
wyższych poziomach niż poniższe stawki
maksymalne:
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton – 3097,68 zł,
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 1893,80 zł,
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton: – do 36 ton włącznie – 2394,29 zł,
– powyżej 36 ton – 3097,68 zł.
Należy zauważyć, że o faktycznych stawkach podatków i opłat lokalnych decyduje
rada każdej gminy w stosownej uchwale.
Te faktyczne stawki nie mogą być jednak

wyższe od maksymalnych (tzw. górnych
granic stawek kwotowych) ustalonych
przez Ministra Finansów. W przypadku
jednak gdy rada gminy nie uchwali przed
końcem 2012 r. nowych stawek, to w 2013
będą obowiązywać stawki dotychczasowe. Mając jednak na uwadze fakt, stale
pogarszającą się sytuację finansów polskich samorządów, to zapewne większość
z gmin skorzysta z okazji podreperowania
swych budżetów i podwyższy stawki podatku od środków transportu.
Z początkiem roku weszły w życie również nowe przepisy o homologacji pojazdów i części samochodowych, które będą
wprowadzone do ustawy prawo o ruchu
drogowym. Nowe przepisy uchwalone
przez Sejm mają na celu dostosowanie
polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/46/
WE z 5 września 2007 r. w sprawie wymagań homologacyjnych, których spełnienie
jest konieczne, aby dopuścić do ruchu
drogowego w Unii Europejskiej nowe
typy pojazdów, przedmioty ich wyposażenia lub części.
Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm
przepisami części samochodowe produkowane przez polskich przedsiębiorców
będą musiały przechodzić nową procedurę homologacji unijnej, której wykonanie
jest bardziej kosztowne w porównaniu
z obecnie obowiązującymi procedurami.

Spowoduje to zapewne wzrost cen części
zamiennych, a w konsekwencji również
koszty wykonywania usług transportowych. Eksperci ostrożnie szacują, że nowe
przepisy mogą spowodować podwyższenie ceny części zamiennych samochodów
i wyposażenia produkowanego w Polsce
nawet o 20%.
Wskazane powyżej zmiany przepisów prawa zapewne spowodują podwyższenie od początku 2013 r. kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z realizacją krajowych
i międzynarodowych przewozów drogowych. Doprowadzi to w konsekwencji do wzrostu cen tych usług. Obecnie
rentowność przedsiębiorców wykonujących usługi związane z transportem
towarów jest na bardzo niskim poziomie i wskazany powyżej kolejny wzrost
kosztów prowadzenia tej działalności
zmusi ich do podwyższenia cen usług,
gdyż w przeciwnym razie ich działalność
przestanie być rentowna.

Profesjonalny operator lekiem na całe zło
Odpowiednia temperatura przechowywania
oraz przewozu leków to kluczowe wyzwanie
dla operatora logistycznego, obsługującego klientów z sektora farmaceutycznego.
Dlaczego wymagania w tym zakresie są tak
wysokie? Jakie zagrożenia niesie za sobą
niedochowanie odpowiedniej temperatury
w transporcie leków?
Wysokie wymagania dotyczące składowania i transportu leków są spowodowane tym,
że leki zawierają silne substancje aktywne i ich
zawartość jest ściśle kontrolowana w celu zapewnienia stałej dawki leku podczas podania.
– Każda substancja, już od momentu wyprodukowania, zaczyna się rozkładać, a czas w którym następuje ten proces może uleć skróceniu

ÔÔMałgorzata Kenig, Foto: DSV

w momencie, kiedy warunki składowania są
niekorzystne. Musimy pamiętać, że w 1 tabletce
może się znajdować np. 0,25 mg substancji aktywnej, a reszta to tylko i wyłącznie substancje
pomocnicze. Przy tak małej ilości nawet niewielkie zmiany zawartości mogą być bardzo niebezpieczne w skutkach. Właśnie z tego powodu
wydzielone zostały grupy leków, których składowanie musi odbywać się w określonych przedziałach temperatur – wyjaśnia Jakub Bojakowski,
Kierownik Farmaceutycznego Składu Konsygnacyjnego DSV Solutions.
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Cały świat w 48 h
z DB Schenker

Logistics

ÔÔRedakcja i zdjęcia: log4.pl

Przed polskimi importerami i eksporterami korzystającymi z usług
lotniczych otwiera się nowa szansa. O czym mowa? Od 6 lutego na
polski rynek wchodzą linie lotnicze oferujące codzienne połączenia
z Warszawy do Dubaju oraz z Dubaju w 129 kierunkach świata. Co
to oznacza dla polskiego biznesu? Na jakie korzyści będą mogły
liczyć polskie firmy? Na ile nowe możliwości są odpowiedzią na
rzeczywiste potrzeby rynku cargo w naszym kraju?
Według szacunków polski rynek frachtu lotniczego to około
90 tys. ton towarów w skali roku. Porównując 2011 rok do 2010,
wolumen rynku nieznacznie spadł (o ok. 1%). Natomiast jeśli zostaną zestawione dane dotyczące samego eksportu (który stanowi ok. 45% całego wolumenu przesyłek), można zauważyć, że
w tym samym okresie zanotowano wzrost o ok. 17%!
„Dlatego mówiąc o kryzysie na rynku przewozów lotniczych,
z całą pewnością można stwierdzić, że dotknął on w zdecydowanie
większym stopniu importerów korzystających z frachtu lotniczego,
głównie na kierunkach ekonomicznych o wydłużonym transit time”
– wyjaśnia Michał Grochowski, Product Manager of Air Freight Poland w DB Schenker Logistics. „Eksport lotniczy natomiast wyraźnie
wzrasta, a polskie firmy szukają rynków zbytu. W tym kontekście
– wejście nowych linii wydaje się uzasadnione i daje eksporterom
nowe możliwości” – dodaje Michał Grochowski.
Z Warszawy do Dubaju
Do tej pory skala długodystansowych bezpośrednich połączeń
z Polski była niewielka – można było liczyć na przelot z Warszawy
do Pekinu, z Katowic do Hamilton w Kanadzie oraz na tradycyjne
połączenia LOT-u między Warszawą a Chicago, Nowym Jorkiem
i Toronto. „Dotychczas większość towarów transportowanych drogą lotniczą z Polski i do Polski była obsługiwana w oparciu o duże
lotniska międzynarodowe, np. we Frankfurcie, Amsterdamie i Wied-

niu. W praktyce oznaczało to, że towar polskich przedsiębiorców
trafiał najpierw np. do Warszawy lub Katowic, następnie był transportowany drogą lądową np. do portu lotniczego we Frankfurcie
i dopiero stamtąd leciał do punktu docelowego” – mówi Michał
René, Head of Air Business Director Region East and Poland w DB
Schenker Logistics.
Takie rozwiązanie wiązało się ze stosunkowo długim transit
time, który we frachcie lotniczym jest jednym z kluczowych warunków obsługi. Terminowe dostarczenie przesyłki było uzależnione od okoliczności na drodze, a także od zachowania szczególnej staranności i bezpieczeństwa przy przeładunku towaru,
tak aby uniknąć ryzyka jego uszkodzenia.\
Wejście nowych linii na polski rynek tworzy dla rodzimych
producentów zupełnie nowe możliwości. Dlaczego?
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Współpraca DSV z Mitsubishi International GmbH

ÔÔŹródło: DSV

W ostatnim kwartale 2012 roku DSV Solutions podpisało umowę na kompleksową
obsługę logistyczną z Mitsubishi International Gmbh, niemieckim oddziałem japońskiego Mitsubishi Corporation, globalnego
przedsiębiorstwa działającego na wielu
rynkach. Do głównych sektorów działalności niemieckiego oddziału Mitsubishi należy
zaliczyć między innymi branże: finansową,
energetyki przemysłowej, obróbki metali,
produkcji maszyn i urządzeń, chemii, produkcji żywności i ochrony środowiska. Obecnie Mitsubishi Corporation działa w ponad
90 krajach na całym świecie.
„Kompleksowa obsługa Mitsubishi International polegać będzie na przeprowadzaniu
odpraw celnych w Hamburgu, koordynacji
transportu drogą morską do magazynu

DSV w Gdańsku, magazynowaniu i konfekcjonowaniu produktów oraz transporcie do
odbiorców w regionie Europy Wschodniej”
– tłumaczy Piotr Krawiecki, prezes DSV Road
i Solutions. „Wybór DSV jako operatora logistycznego został podyktowany zarówno
naszym szerokim doświadczeniem w zakresie obsługi produktów chemicznych, jak
i globalnemu zasięgowi naszej działalności.
Dodatkowym atutem była możliwość kompleksowej obsługi, dzięki kooperacji pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy DSV.”
Grupa DSV jest globalnym dostawcą usług
transportowych i logistycznych. Posiada biura oraz oddziały w ponad 60 krajach, a dzięki
rozbudowanej sieci sieci partnerów, świadczy swoje usługi na całym świecie. Firma
zatrudnia obecnie około 22 tys. pracowników. Efektywne i kompleksowe rozwiązania
pozwoliły DSV osiągnąć w 2011 r. przychód
na poziomie 6 mld euro. Więcej informacji na
stronie: www.dsv.com/pl
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Powolny spadek współczynnika pustostanów

ÔÔMonika Kaźmierczak, AXI IMMO

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, w ostatnich tygodniach grudnia doradzał przy wynajmie blisko 8 000 m2 powierzchni magazynowej
i biurowej. Wśród klientów AXI IMMO znalazły się takie firmy jak: Netia, Spedimex,
Transportir oraz Arena Wspinaczkowa Makak. Wynajmujący zajęli powierzchnie magazynowe w Warszawie, Ożarowie Mazowieckim i Błoniu.

Czołowy dostawca Internetu i rozwiązań telekomunikacyjnych w Polsce firma Netia wynajęła 2 387 m2 powierzchni magazynowej i 185 m2 powierzchni biurowej w Europolis Park Błonie. Firma kurierska Spedimex zajęła 1 900 m2
powierzchni magazynowej i 116 m2 biura w Centrum Logistycznym Ożarów. Natomiast Arena Wspinaczkowa Makak
zajmie 1 044 m2 powierzchni magazynowej i 134 m2 biura
w Norblin Industrial Park w Warszawie. Arena Wspinaczkowa
Makak będzie najwyższym w Polsce, centrum wspinaczkowym
w Polsce. Ostatni z klientów, firma transportowo-logistyczna
Transportir zajmie 1 980 m2 powierzchni magazynowej w Metropol Park Błonie.
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO, tak ocenia
rynek powierzchni magazynowych w Warszawie i okolicach
w 2013 r.: „Region Warszawy i okolic nadal pozostanie liderem pod
względem istniejącej powierzchni magazynowej, która po 3 kwartale 2012 r. utrzymała się na poziomie 2,59 mln m2. Jeszcze przez
najbliższe lata nie grozi Warszawie strata pierwszej pozycji na
rynku powierzchni magazynowych. Jest to naturalna lokalizacja,
największy potencjał gospodarczy i demograficzny. Podobnie, jak
w innych regionach magazynowych kraju, będziemy obserwować
spadek współczynnika pustostanów, jednak będzie on dość powolny. Dostępność powierzchni w zależność od lokalizacji nadal będzie
zróżnicowana. Mała podaż, zwłaszcza większych modułów powyżej 10 000 m2 w lokalizacjach wzdłuż autostrady A2 (Pruszków),
może być szansą dla parków magazynowych w Błoniu, Nadarzynie
czy Teresinie, gdzie wysoka podaż i niższe stawki czynszów sprawią,
że właśnie te lokalizacje mogą zyskać na atrakcyjności. Czynsze
będą wykazywały tendencję wzrostową, ale w wybranych parkach
najemcy zainteresowani większymi powierzchniami, zwłaszcza na
dłuższy okres, mogą liczyć na korzystne oferty.”

wierzchnie do wynajęcia pod logistykę, dystrybucję oraz lekką
produkcję. Zlokalizowany jest w Błoniu, ok. 25 km na zachód od
Warszawy przy trasie ekspresowej E-30. Całkowita powierzchnia parku wynosi 176 000 m2. Docelowo park magazynowy ma
mieć 317 000 m2. Park należy do CA Immo.
Metropol Park Błonie jest nowoczesnym parkiem dystrybucyjnym, oferującym ponad 55 895 m2 powierzchni magazynowej. Park położony jest w odległości około 25 km na zachód od
Warszawy, 400 m od międzynarodowej drogi ekspresowej E-30
łączącej Warszawę i Berlin. Całkowity obszar parku zajmuje powierzchnię około 220 000 m2.
Centrum Logistyczne Ożarów to budynek oferujący do wynajmu 12 967 m2 powierzchni magazynowo-biurowej. Budynek
składa się z dwóch hal magazynowych wysokiego składowania
wydzielonych na potrzeby obecnych najemców o łącznej powierzchni 10 862 m2 i dwóch części biurowych o powierzchni
2 105 m2. Nieruchomość jest kontrolowana przez Fundusz Inwestycyjny WBK Arka.
Norblin Industrial Park to miejski park produkcyjno-magazynowy i biurowy zlokalizowany na warszawskich Bielanach.
Kompleks tworzą trzy hale i dwa budynki biurowe. Całkowita
powierzchnia parku to 32 149 m2.
AXI IMMO oferuje doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych w tym: wynajem i zarządzenie powierzchniami
magazynowi, handlowymi i biurowymi, a także obrót gruntami inwestycyjnymi. W ramach jej oferty świadczone są usługi
zarządzania łańcuchami B2Bi B2C. Największym atutem AXI
IMMO jest połączenie międzynarodowych standardów obsługi z rzetelną znajomością rynku lokalnego. Firma otrzymała
tytuł Najlepszej Lokalnej Agencji Roku 2012 w prestiżowym
konkursie CiJ Awards organizowanym przez magazyn CEE CiJ
Journal. Więcej informacji o AXI IMMO można znaleźć na stronie www.axiimmo.com.

Opis parków
Europolis Park Błonie to jeden z większych kompleksów logistycznych w okolicy Warszawy. Park magazynowy oferuje po-
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Stokrotka rozkwitnie w Prologis Park Teresin
Nowa umowa najmu ponad 27 000 metrów kwadratowych

ÔÔMarta Tęsiorowska, Prologis Central & Eastern Europe
ÔÔMarta Rakoczy, ConTrust

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj, o podpisaniu
w czwartym kwartale 2012 roku nowej umowy najmu 27 000 metrów kwadratowych w Prologis Park Teresin z firmą Stokrotka,
właścicielem sieci supermarketów spożywczych i delikatesów w całej Polsce, która wchodzi w skład Grupy Handlowej Emperia
SA. Międzynarodowa firma doradcza CBRE pośredniczyła w zawarciu umowy.
realizacji tej transakcji był bardzo napięty harmonogram dotyczący
wyboru centrum dystrybucyjnego, podpisania umowy najmu jak i terminu dostarczenia dostosowanej do potrzeb Stokrotki powierzchni
magazynowej. Prologis jest partnerem, który sprostał wszystkim wymaganiom i zaoferował dogodne warunki najmu dla nowego najemcy” – powiedziała Beata Hryniewska, Dyrektor w dziale powierzchni
przemysłowych i logistycznych w CBRE.
Prologis Park Teresin składa się z sześciu budynków o łącznej
powierzchni około 160 000 metrów kwadratowych. Park zlokalizowany jest około 40 kilometrów na zachód od centrum Warszawy, przy drodze międzynarodowej E30 oraz w bliskiej odległości
od Węzła Wiskitki autostradę A2 z drogą nr 50. Park posiada dostęp do własnej bocznicy kolejowej, która zapewnia bezpośrednie połączenie z linią kolejową prowadzącą z Europy Zachodniej
do krajów bałtyckich i Rosji.
Klientami Prologis Park Teresin są między innymi firmy: DHL,
Ebrex Polska, Fiege, NTA, Schenker i Viva Manufacturing.
Portfolio Prologis w regionie Warszawy składa się z siedmiu
parków dystrybucyjnych (35 budynków) o łącznej powierzchni
magazynowej ponad 700 000 metrów kwadratowych zlokalizowanych w Warszawie, Jankach, Nadarzynie, Błoniu, Teresinie
i Sochaczewie (stan na dzień 30 września 2012 r.).
O Prologis
Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku
globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, EuStokrotka zajmie cały Budynek 2 o łącznej powierzchni ponad ropie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu
27 000 metrów kwadratowych, z czego ponad 5 000 metrów skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint
kwadratowych będzie stanowić chłodnia. Tą transakcją Stokrot- venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekika rozpoczęła tworzenie własnej ogólnopolskiej sieci dystrybu- wanej łącznej powierzchni 52,5 miliona metrów kwadratowych
(565 milionów stóp kwadratowych) w 21 krajach (stan na 30
cji, która będzie realizować ponad 90% wszystkich dostaw.
„Chcąc zapewnić najwyższą jakość i dostępność towarów oraz września 2012 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firpodnieść efektywność operacyjną budujemy własne zaplecze lo- ma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między
gistyczne, które pozwoli nam nabywać zdecydowaną większość innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu
towarów bezpośrednio od producentów, a nie tak jak dotychczas detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług
od dystrybutorów.” – powiedział Dariusz Kalinowski, prezes zarzą- logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.
du Stokrotki. – „Oferta firmy Prologis była w stanie spełnić wszystkie nasze wymagania. Co ważne profesjonalne podejście Prologis
w zapewnieniu specjalnych, niezbędnych w branży spożywczej
udogodnień były dla nas dodatkowymi argumentami.”
„Cieszymy się z kontynuacji naszej długoletniej współpracy
z Grupą Handlową Emperia SA oraz z możliwości wykorzystania
wiedzy i doświadczenia, które zdobyliśmy realizując projekty dla
firm z branży spożywczej.” – powiedziała Emilia Szyszka, Leasing
Manager Prologis na Polskę. – „Przy zdobyciu tego kontraktu, poza
strategiczną lokalizacją, liczyły się także natychmiastowa dostępność i optymalna operacyjność obiektu oraz elastyczność w dostosowaniu budynku do potrzeb klienta”.
„Bardzo się cieszymy, że służąc doświadczeniem i naszą wiedzą mogliśmy doradzać w wyborze optymalnej lokalizacji na główne zaplecze
logistyczne dla firmy Stokrotka. Największym wyzwaniem w trakcie
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Faurecia ponownie wybiera Panattoni
– 13 600 m w Legnickiej SSE

ÔÔŹródło: Panattoni, Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku inwestycji przemysłowych, informuje o trwającej budowie drugiego obiektu produkcyjnego dla firmy
Faurecia, jednego z wiodących producentów części samochodowych Inwestycja licząca 13 600 m² stanowi drugą realizację dewelopera na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Colliers International.
Faurecia, jeden z największych międzynarodowych producentów
przemysłu motoryzacyjnego, po raz drugi wybrał Panattoni Europe jako partnera do realizacji nowej fabryki. Inwestycja powstaje
na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie Faurecia dysponuje już jednym, własnym zakładem produkcyjnym. Powstający obecnie obiekt liczy łącznie 13 600 m², z czego na około
12 000 m² powierzchni produkcyjno-magazynowej wytwarzane
i składowane będą dekoracyjne elementy wykończeniowe wnętrza samochodowego. Pomieszczenia socjalno-biurowe rozplanowano na 1 600 m² . Prace nad budynkiem przebiegają zgodnie
z harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest na marzec
2013 r. Po zakończeniu inwestycji Faurecia korzystać będzie łącznie z ponad 30 000 m² nowoczesnej powierzchni przemysłowej,
zrealizowanych we współpracy z Panattoni Europe w dwóch
obiektach. Poza budynkiem powstającym w Legnicy, w 2011 roku
Panattoni Europe zrealizował na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gorzowie Wielkopolskim dla
Faurecii inwestycję liczącą 17 600 m² powierzchni magazynowo-produkcyjnej. W obu lokalizacjach istnieje możliwość rozbudowy
obiektów o 100% powierzchni.
– Faurecia w Polsce zatrudnia ponad 6 tysięcy osób. Mamy
w chwili obecnej 9 działających zakładów produkcyjnych, jedno
centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Scentralizowaną Księgowość
na Europę Środkową. Wybór firmy Panattoni poprzedzony był badaniem rynku i negocjacjami z innymi dostawcami. Panattoni zaproponowało najlepsze warunki, najlepsze terminy i najbardziej
elastyczną współpracę. Realizacja inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim przebiegła terminowo, w bardzo dobrej atmosferze współ-

pracy, bardzo profesjonalnie. Na tyle dobrze, że podjęliśmy decyzję
aby grupie Panattoni powierzyć budowę naszego nowego zakładu
w Legnicy – powiedział Artur Zieleń, Dyrektor Operacyjny na Północną Europę, Faurecia.
SSE Faurecia jest drugą firmą, która została klientem Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dzięki Panattoni Europe. Deweloper realizuje na jej terenie inwestycję typu brownfield, która polega na dostosowaniu istniejącego budynku na potrzeby nowego
najemcy, liczącą 30 000 m² dla koncernu Lear Corporation.

Ukończone 28 000 m w Panattoni Park Mysłowice

ÔÔŹródło: Panattoni, Foto:Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce, sfinalizował
kolejny etap rozbudowy Panattoni Park Mysłowice. Nowy obiekt o powierzchni ponad
28 000 m² wynajęty został przez trzech najemców: CEVA Logistics, Manuli Hydraulics (ok.
9300 m²) oraz Valeo (ok. 9200 m²).
Finalizacja Panattoni Park Mysłowice nabiera tempa. Właśnie ukończono kolejne 28 100

m² jednego z największych centrów logistycznych w Polsce. Do nowopowstałej powierzchni
wprowadzą się: przedstawiciel branży logistycznej – firma CEVA Logistics, Manuli Hydraulics –
światowy lider branży hydraulicznej, który jest
już klientem parku i zajmie w nowym obiekcie
ok. 9300 m² oraz Valeo – producent komponentów samochodowych na rynek OEM oraz części
zamiennych, który zajmie ok. 9200 m².

Czytaj dalej na

Alu Trans System
i Hemmersbach w Panattoni
Park Wrocław

ÔÔŹródło: Panattoni, Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce, informuje o kolejnych
kontraktach w Panattoni Park Wrocław I. Firma
Hemmersbach powiększyła dotychczas zajmowaną powierzchnię o 2000 m². Umowę przedłużył natomiast Alu Trans System Sp. z o.o., który
zajmuje 3000 m².
Panattoni Europe poinformował o umowach najmu w centrum logistycznym Panattoni Park Wrocław na łącznie 5000 m². Międzynarodowy koncern Hemmersbach, świadczący
kompleksowe usługi serwisowe sprzętu komputerowego na skalę przemysłową, wynajmuje obecnie powierzchnię 10 300 m², a zwiększony o ponad 2000 metraż, przeznaczony
został na nowy projekt serwisowy, magazyn
oraz pomieszczenia socjalno-biurowe.
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Eurosoft w MLP Tychy

ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield, Foto: MLP Tychy

Eurosoft, firma oferująca rozwiązania w zakresie środków ochrony pracy, wynajęła ponad 4.000 mkw. powierzchni w kompleksie magazynowym MLP Tychy. W transakcji MLP Group, dewelopera obiektu, reprezentowała międzynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield.
Eurosoft to firma dostarczająca profesjonalne rozwiązania w zakresie środków ochrony pracy, między innymi odzież ochronną,
sprzęt do prac na wysokości oraz usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w sektorach takich jak: motoryzacja,
przemysł ciężki, chemiczny, energetyczny, petrochemiczny. Firma działa na polskim rynku od 1992 r., a od 2008 r. należy do

międzynarodowej Grupy ITURRI. Grupa obsługuje około 9.660
klientów na czterech kontynentach. Posiada 25 oddziałów na
całym świecie, między innymi w Brazylii, Chile, Chinach, Niemczech, Maroku, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
MLP Tychy to nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy, oferujący pod wynajem także pomieszczenia biurowo-socjalne. Powierzchnie mogą być zaprojektowanie według indywidualnych potrzeb klienta. Obiekt zlokalizowany jest w Podstrefie
Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, u zbiegu
krajowej drogi nr 44 i międzynarodowej trasy nr E75, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Fiata w Tychach.
– Sfinalizowana przez nas transakcja najmu umocni pozycję firmy Eurosoft i Grupy Iturri na rynku jako lidera w zakresie środków
ochrony pracy. Grupa Iturri wyróżnia się świadczeniem usług „szytych na miarę”, opartych na bezpośrednim kontakcie z klientami,
dogłębnej analizie i zrozumieniu ich potrzeb, oraz wszechstronną
wiedzą i doświadczeniem pracowników, jak również szerokiej ofercie produktowej i wielosektorowości – mówi Grzegorz Nabagło,
Prezes Zarządu firmy Eurosoft.
Eurosoft zajmie w MLP Tychy 3.832 mkw. powierzchni magazynowej oraz 200 mkw. biurowo-socjalnej w budynku nr C1,
ostatnim do zrealizowania w ramach parku. Najemca wprowadzi
się do obiektu na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2013
r. Siedziba Eurosoft zlokalizowana jest w Bielsku-Białej.

Powstaje nowy
oddział Dachser

ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, przygotowuje nową siedzibę dla swojego warszawskiego oddziału. Będzie znajdował się pod Warszawą, w kompleksie logistycznym
MLP Pruszków II, tuż przy autostradzie A2. Otwarcie nowego
oddziału planowane jest na wiosnę 2013 roku.
Powstający oddział będzie składał się z dwupiętrowego biura o powierzchni 750 mkw. oraz magazynu o powierzchni 7.200 mkw.
W przyszłości możliwe będzie rozbudowanie kompleksu. Tak jak
w każdym oddziale Dachser, obsługa magazynowa będzie się
odbywać przy użyciu wysokiej klasy, autorskich systemów WMS
i TMS. Magazyn o klasie A będzie miał 19 bram załadunkowych.
Regały wysokiego składowania są zaplanowane na pomieszczenie 8.000 palet. Oświetlenie zastosowane w magazynie będzie
energooszczędne oraz zgodne z systemem HACCP. Obiekt będzie
dostosowany do obciążeń ogniowych powyżej 4.000MJ/mkw. Na
ogrodzonym i strzeżonym terenie będzie znajdował się plac manewrowy wraz z parkingiem na 25 samochodów ciężarowych.
„Inwestycja w Pruszkowie jest realizacją kolejnego etapu strategii
rozwoju firmy przyjętej w 2010 roku” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Jest to dla firmy niezwykle istotna lokalizacja,
zwłaszcza z powodu położenia bezpośrednio przy autostradzie. Wymierną korzyścią dla nas i naszych klientów będzie skrócenie czasu
transportu w regionie, który ze względu na zakorkowaną stolicę bywa
bardzo uciążliwy. Teraz nasze ciężarówki będą mogły bez proble-

mów omijać miasto” – dodaje. „Nowy oddział z pewnością wpłynie
na podwyższenie jakości naszych usług. Przestronny obiekt umożliwi sprawniejszą obsługę w terminalu przeładunkowym, jeszcze lepszą terminowość oraz elastyczność w godzinach odbioru przesyłek”
– mówi Anna Trzcińska, kierownik oddziału Dachser w Warszawie.
„Warszawski oddział w Pruszkowie będzie najnowocześniejszym
obiektem firmy w Polsce. Oprócz zastosowania najnowszych technologii, pomyśleliśmy także o niepełnosprawnych. Obiekt będzie
dostosowany do ich szczególnych potrzeb, dlatego będziemy mogli
zatrudniać również takie osoby” – podkreśla prezes Lichocik.
Oddział w Pruszkowie zastąpi obecną lokalizację operatora,
mieszczącą się na warszawskim Targówku Przemysłowym. Inwestycja jest realizowana przez MLP Group, jednego z największych deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych
w Polsce. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to
marzec 2013 roku.
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Silny wzrost wartości transakcji na rynku nieruchomości
komercyjnych w IV kwartale 2012 roku

ÔÔJan Zaworski, First Public Relations

Z najnowszych danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że
w czwartym kwartale 2012 r. wartość obrotów
na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie wyniosła 43,7 mld euro, czyli najwięcej w skali
kwartalnej od 2007 r.
W ubiegłym roku wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne wzrósł w porównaniu
z 2011 r. zaledwie o 1,5% do poziomu 133,8 mld
euro, co świadczy raczej o korekcie niż silnym
i trwałym ożywieniu aktywności inwestycyjnej.
Jednak według aktualnych prognoz poprawa
stabilności gospodarczej i wzrost optymizmu
przyczynią się w 2013 r. do większej aktywności inwestorów w warunkach coraz silniejszego
zróżnicowania rynków. Na niektórych rynkach
możliwy jest silny wzrost popytu, a na innych –
stagnacja.
David Hutchings, dyrektor europejskiego
działu badań firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Ryzyko inwestycyjne w wielu krajach Europy
jest nadal duże, ale w 2013 r. optymizm inwestorów
może wzrosnąć dzięki większej stabilności gospodarczej i nieznacznemu ożywieniu gospodarki.
Ceny nieruchomości są obecnie atrakcyjne dla potencjalnych nabywców ze względu na bezpieczny
charakter inwestycji w nieruchomości. W związku
z tym wartość obrotów w bieżącym roku może
wzrosnąć o 5-6-% do poziomu 141 mld euro, do
czego może przyczynić się także zwiększenie aktywności banków i złagodzenie warunków udzielania kredytów. Stabilność gospodarcza może
również wyzwolić wysoki popyt wśród najemców,
a silniejszy wzrost w niektórych sektorach gospodarki i regionach przełoży się na coraz większe
zróżnicowanie rynków nieruchomości komercyjnych. Ponowne szacowanie ryzyka doprowadzi do
dalszej przeceny aktywów w niektórych regionach.
Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości ulegną kompresji, natomiast wzrosną w przypadku
aktywów drugorzędnych. Na coraz silniej różnicującej się mapie inwestycyjnej Europy pojawią się
nowe atrakcyjne lokalizacje przy słabnącej pozycji
rynków niekonkurencyjnych lub znajdujących się
w trudnej sytuacji”.
Skandynawia i najważniejsze
rynki cieszą się największym
zainteresowaniem inwestorów
Najważniejsze rynki zapewniające większą
płynność inwestowania cieszyły się ponownie
największym zainteresowaniem inwestorów,
ale w porównaniu z 2011 r. udział Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec w rynku inwestycyjnym
zmniejszył się o jeden procent do 61%. Natomiast kraje skandynawskie zwiększyły udział
w rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne
z poziomu 15,3% w 2011 r. do 17,9%, przy czym
największe wzrosty odnotowano w Finlandii

(98%) i Norwegii (59%). W pozostałych krajach
Europy Zachodniej, zwłaszcza w Holandii i Luksemburgu, wartość obrotów się zmniejszyła, ale
Szwajcaria odnotowała trzykrotny wzrost wolumenu transakcji za sprawą zwiększonej sprzedaży aktywów prowadzonej przez banki.
Wolumen inwestycji krajów GIIPS (Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia i Hiszpania) zmniejszył
się o 26%, co ma ścisły związek z ryzykiem makroekonomicznym. Udział w rynku tych państw
obniżył się do poziomu 3,8% (dla porównania
średnia dziesięcioletnia wyniosła 11%). Spadek
aktywności inwestycyjnej odnotowano także
w Holandii, Czechach i na Węgrzech. Natomiast
w krajach Bliskiego Wschodu i w RPA wolumen
transakcji zmniejszył się o prawie 70% ze względu na zagrożenia geopolityczne. W dłuższej
perspektywie wzrost inwestycji przedsiębiorstw
i inwestycji w surowce może znacząco zmienić
postrzeganie tego regionu przez inwestorów, ale
do tego niezbędna jest stabilność polityczna.

Stopniowy wzrost inwestycji
w 2013 r. przy coraz większym
zróżnicowaniu rynku
W 2013 r. utrzyma się wiele trendów zapoczątkowanych w ubiegłym roku: stopy kapitalizacji
będą sprzyjać wzrostowi popytu na bezpieczne aktywa wysokiej jakości, a stopniowa poprawa nastrojów przełoży się na wzrost zainteresowania inwestycjami. Jednak wolumeny
inwestycji będą rosnąć powoli ze względu na
niewystarczającą podaż i trudności z dostępem do finansowania dłużnego.
W wielu krajach dostęp do kredytów nadal stanowi barierę dla wzrostu aktywności na
rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne, aczkolwiek w nieco mniejszym stopniu niż
wcześniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Problemy te będą wciąż wpływać na rozwój sytuacji na
rynku w najbliższych kilku latach, a udział sektora bankowego we wzroście wolumenu inwestycji będzie wynikał raczej z większej podaży aktywów oferowanych przez banki niż z oferowania
przez nie finansowania transakcji.
Na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie wzrośnie dywersyfikacja przy
silnym zróżnicowaniu czynników ryzyka i wyników w poszczególnych regionach i sektorach.
W związku z tym inwestorzy będą ostrożnie
podchodzić do zakładanego poziomu ryzyka
i wycen.
Michael Rhydderch, dyrektor zespołu ds.
rynków kapitałowych w Europie firmy Cush-

Wzrost aktywności inwestorów
zagranicznych o 19%
W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) najbardziej aktywni na rynku inwestycji
w nieruchomości komercyjne są inwestorzy zagraniczni z Chin i innych krajów azjatyckich, Bliskiego Wschodu, Europy
Wschodniej i Zachodniej
oraz Ameryki Północnej.
W 2012 r. wolumen inwestycji zagranicznych
w z ró s ł w p o ró w n a niu z rokiem poprzednim o 19% przy spadku
udziału w rynku inwestorów krajowych o 3,9%.
Co ciekawe, dotyczyło to
głównie najważniejszych
rynków - inwestorzy zaÔÔNajbardziej popularne regiony pod względem inwestowania w nieruchomości
Źródło: Cushman & Wakefield, KTI, RCA oraz Property Data
równo zagraniczni, jak
i krajowi unikali większości rynków wschodzą- man & Wakefield, powiedział: „Podaż aktycych i zadłużonych. Na najważniejszych rynkach wów inwestycyjnych może się poprawić. Doinwestycyjnych wartość inwestycji zagranicz- minującą rolę na rynkach inwestycyjnych będą
nych wzrosła w ciągu roku o 31,4% przy spadku w dalszym ciągu odgrywać najważniejsze rynudziału inwestorów krajowych o 0,6%. Nato- ki. Niemcy, a także kraje skandynawskie, będą
miast na rynkach wschodzących i znajdujących nadal cieszyć się największym zainteresowasię w trudnej sytuacji aktywność inwestycyjna in- niem inwestorów i zwiększać udział w rynku inwestorów zagranicznych i krajowych zmniejszyła westycyjnym. Londyn również może przyciągać
się o ok. 25%. Największym zainteresowaniem inwestorów ze względu na bezpieczeństwo ininwestorów cieszyły się nieruchomości biurowe westowania, natomiast Paryż dla wielu graczy
(wzrost o 5,6%), natomiast wolumen inwestycji na rynku stanowi cel długoterminowy. Miasta
w sektorze magazynowym i handlowym zmniej- regionalne będą raczej drugorzędnymi lokaliszył się odpowiednio o 9,9% i 21,9%. Jednak zacjami inwestycyjnymi”.
w ostatnim kwartale ubiegłego roku wartość
inwestycji w sektorze biurowym była niższa niż
w przypadku nieruchomości handlowych i maCzytaj dalej na
gazynowych.
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Podsumowanie 2012 roku w obszarze
outsourcingu call i contact center
Komentarz ekspercki spółki Voice Contact Center z Grupy OEX

ÔÔAdam Kotrych, Prezes zarządu Voice Contact Center

Kończący się rok, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, przyniósł branży zewnętrznych call i contact center
niewielki wzrost szacowany na 3-5 proc. Firmy korzystające z outsourcingowej obsługi telefonicznej częściej niż w latach ubiegłych zainteresowane były rozwojem kampanii związanych z utrzymaniem dotychczasowych klientów i ich obsługą.

Dobry rok dla nielicznych
Rok 2012 był kolejnym, w którym grupa wiodących outsourcingowych contact center (posiadających ponad 100
stanowisk) umocniła swoją pozycję na
rynku. Najsilniejsze podmioty, w większym stopniu niż w latach ubiegłych, nie
poprzestawały jedynie na obsłudze największych kontraktów, ale podejmowały się także mniejszych zleceń. Z drugiej
strony klienci z ostrożnością podchodzili do przekazania zewnętrznym partnerom swoich procesów. Spadła także
liczba organizowanych przetargów na
projekty o dużej skali. Jednocześnie najpopularniejsza we wcześniejszych latach
telesprzedaż w tym roku systematycznie
była wypierana przez działania promujące zwiększenie lojalności klientów, mające na celu przedłużenie trwającej umowy
lub podnoszenie jej wartości.
Po okresie spowolnienia w 2011 r.
spółki finansowe i ubezpieczeniowe zaczęły powracać do dawnej aktywności
we współpracy z outsourcingowymi firmami call i contact center – ogłoszono
kilka przetargów o miesięcznej wartości
od kilkunastu tysięcy do miliona złotych.
Na rynku pojawiły się też zlecenia z branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej
czy FMCG. Końcówka roku przyniosła też
duży przetarg na weryfikację baz danych
klientów PGE Obrót.
Długofalowe prognozy rozwoju rynku call i contact center w Polsce zostały
zweryfikowane i obniżone z kilkunastu
procent do poziomu 3-5 proc. Mimo to
nie brakuje firm, które osiągnęły znacznie wyższy wzrost przychodów, np. spółka Voice Contact Center polepszyła swój
zeszłoroczny wynik aż o 40 proc. W dużej
mierze jest to rezultat znacznego rozszerzania skali oraz zakresu współpracy
z aktualnymi klientami, przede wszystkim

z sektorów wydawniczego, telekomunikacyjnego oraz finansów. Spółka pozyskała
też nowe zlecenia od wcześniej nieobsługiwanych przedsiębiorstw z tych branż.
Ze względu na szukanie oszczędności
w 2012 roku przedsiębiorstwa chętniej niż
we wcześniejszych latach testowały usługi
mniejszych call i contact center, które często pracują jedynie w systemie rozliczania
opartego o efekty (tzw. success fee). Najczęściej nie przekładało się to jednak na
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szerszą współpracę. Niewielka liczba stanowisk, które może zaproponować każdy
z takich podmiotów, sprawia, że najwięksi
zleceniodawcy stają przed koniecznością korzystania z usług kilku partnerów
jednocześnie, a zarządzanie kontraktami
w systemie rozproszonym jest dość skomplikowane i kosztochłonne.
Czytaj dalej na
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To był dobry rok dla
kontenerów. Obecny będzie
jeszcze lepszy

Podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013 w polskiej
branży kontenerowej

ÔÔTomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA

Transport kontenerowy z roku na rok staje
się jeszcze ważniejszym sektorem krajowej
gospodarki. Polskie terminale modernizują się i mogą przeładować więcej kontenerów, a pod względem jakości oferowanych
usług coraz bardziej przypominają swoją
zachodnioeuropejską konkurencję.
Według danych opublikowanych przez
trzy największe polskie porty, miniony
rok przyniósł znaczący wzrost wolumenu
przeładunku kontenerów. Tendencja ta
powinna utrzymać się jeszcze przez kilka
najbliższych lat. Duże inwestycje w rozwój infrastruktury, jakie chcą poczynić
zarządy portów, napawają optymizmem.
Także rząd widzi przyszłość w kontenerach, o czym świadczy powołanie Rady ds.
Transportu Intermodalnego. Na rozwoju
rynku kontenerowego bez wątpienia zyskują też firmy z zaplecza, takie jak Balti-

con SA. W ubiegłym roku spółka osiągnęła
bardzo dobre wyniki finansowe i dokonała wysokich nakładów inwestycyjnych.
Wszystko to wskazuje, że rok 2013 będzie
kolejnym dobrym rokiem dla polskiego
rynku kontenerowego.
Dynamika rozwoju polskich terminali
kontenerowych od 2 lat należy do najwyższych w Europie. W ubiegłym roku – podobnie jak w roku 2011 – największy wolumen
przeładunku kontenerów odnotowano
w Gdańsku. W 2012 roku przeładowano tam
929 tys. TEU, czyli o 26% więcej niż w roku

20111. Najnowocześniejszy w Polsce, gdański terminal DCT, uruchomił w tym roku
nowe przestrzenie składowe, dzięki czemu
zwiększył swoją obecną przepustowość do
1,25 mln TEU. Docelowo – dzięki inwestycjom w drugi terminal – ma ona osiągnąć aż
5 mln TEU. Liczymy, że zachęci to kolejnych
światowych armatorów do wpływania do
Gdańska i włączania polskich portów na stałe w swoje pętle transportowe (tzw. loops).

Czytaj dalej na
1 Dane z oficjalnych statystyk Zarządu Morskiego Portu
Gdańsk: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeladunkow, dostęp 2012-12-19

Ograniczymy użycie monet jednoi dwugroszowych.
Potem spadną ceny w hipermarketach.

Wprowadzenie zaokrąglania końcówek groszy przy płatnościach gotówką, obniży koszt obsługi takich transakcji dla
sklepów. Skorzystają też na tym klienci: będzie wygodniej, być
może szybciej oraz bardzo prawdopodobne, że taniej.
Wprowadzenie zaokrąglania końcówek cen do pięciu groszy,
a tym samym znaczące ograniczenie użycia bilonu o najniższych
nominałach, ma wielu zwolenników, ale wiąże się też z częstymi

ÔÔPiotr Haman, wiceprezes Cursor, Grupa Outsourcing Experts

obawami. Konsumenci martwią się o podwyżki, handlowcy – o
wzrost kosztów własnych. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć,
że w tzw. handlu nowoczesnym – czyli głównie hipermarketach
– jest to bardzo mało prawdopodobne, zaś branża długofalowo
może zyskać.
Sklepy wielkopowierzchniowe działają obecnie w skrajnie
trudnych warunkach. Przede wszystkim muszą konkurować
z placówkami średniej wielkości i dyskonatmi, które przebojem
wdarły się na polski rynek. Jedną z najważniejszych płaszczyn tej
walki jest właśnie cena – w większości rodzimy konsument kieruje się właśnie nią przy wyborze produktu. Nie jest tajemnicą,
że większość Polaków jest wyczulona na próby wykorzystania
propozycji Narodowego Banku Polskiego do zawyżania cen1.
Dlatego w przypadku zaokrąglenia przez daną sieć sklepów
końcówek tylko w górę, zmienią miejsce robienia zakupów. Dla
hipermarketów, których rentowność waha się do 1,5 proc. do
2 proc. rocznie, może być to zabójczy cios. Z tego powodu dużo
bardziej prawdopodobny wydaje się ruch odwrotny – udzielania
kilkugoroszowych rabatów, by końcówki typu 24,69 zmieniały
się w 24,65. Tak często działo się w Czechach, gdy w 2005 r. wycofywano monety o nominale 50 halerzy.
Czytaj dalej na
1 Sonda uliczna programu „Kto ma rację”, TV Biznes (data emisji: 15 stycznia 2013, g. 17:45).

Komentarze

32

