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DHL partnerem zawodów
WorldSkills 2013

ÔÔ Źródło: DHL

DHL, globalny lider na rynku usług logistycznych, jest oficjalnym partnerem logistycznym WorldSkills Leipzig 2013.
W ciągu sześciu dni imprezy DHL Trade Fairs & Events jednostka biznesowa DHL Freight – zapewni transport
maszyn i materiałów z 51 państw i regionów na tereny
wystawowe w Lipsku. W czasie największej na świecie
konkurencji, w trakcie której prezentowane są umiejętności zawodowe, pod patronatem Kanclerz Niemiec dr Angeli Merkel, najlepsi młodzi zawodnicy z całego świata
walczą o medale w 46 oficjalnych dyscyplinach.

„WorldSkills Leipzig 2013 to fantastyczne wydarzenie, w trakcie którego młodzi ludzie
z całego świata mogą zaprezentować swoje umiejętności i zdolności. Konieczne jest
dostarczenie kilkuset ton ładunku – transportem morskim, drogowym, kolejowym
i lotniczym - dla ponad 1.000 uczestników” - wyjaśnia Vincenzo Scrudato, dyrektor DHL
Trade Fairs & Events.
Aby pomóc w zapewnieniu bezproblemowej organizacji Mistrzostw, firma DHL już
rozpoczęła transport próbek materiałów dla uczestników. Firma jest odpowiedzialna
za spełnienie wymogów logistycznych, w tym dostawę towarów na warsztaty organizowane w ramach zawodów. Ponadto DHL stworzy Centrum Logistyczne do obsługi wydarzenia, które zacznie działać od maja; będzie ono posiadało powierzchnię ok.
4.000 m2, przeznaczoną do przechowywania nadsyłanych materiałów i zapewniania
terminowych dostaw na pokazy umiejętności zawodowych.
Czytaj dalej na

System SFA od Asseco BS
w Grupie Maspex
ÔÔŹródło: Asseco BS

Grupa Maspex Wadowice, jeden z największych
producentów spożywczych w Europie Środkowo - Wschodniej, wdrożyła system klasy SFA
Mobile Touch firmy Asseco Business Solutions,
dedykowany do zarządzania siłami sprzedażowymi. Celem implementacji było podniesienie
efektywności codziennej pracy przedstawicieli
handlowych Maspex, dzięki wykorzystaniu
najbardziej nowoczesnych technologii dotykowych i zwiększeniu udziału multimediów
w prezentacji oferty Maspex u klientów.
Zadaniem uruchomionego w Grupie Maspex
systemu Mobile Touch jest wsparcie codziennej pracy licznej grupy przedstawicieli handlowych zajmujących się sprzedażą produktów
takich marek jak Tymbark, Kubuś, Lubella,
Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La
Festa czy Plusssz. Rozwiązanie z powodzeniem
wsparło procesy biznesowe związane z organizacją, realizacją oraz zarządzaniem sprzedażą
Grupy w terenie, znacząco upraszczając obieg
dokumentów oraz weryfikację wyników badań
zebranych przez handlowców.

Czytaj dalej na
reklama

Wspólna oferta
Infonet Projekt i Jantar
ÔÔŹródło: Infonet Projekt

Kooperacja firm Infonet Projekt i Jantar ma na
celu opracowanie i oferowanie „skrojonych na
miarę” rozwiązań IT dedykowanych dla potrzeb Klientów z sektora logistyki. Korzystając
ze swoich doświadczeń w tym sektorze, firmy
Infonet Projekt i Jantar będą projektować i proponować Klientom rozwiązania oparte o innowacyjne rozwiązania z zakresu nowoczesnej
infrastruktury IT dla sektora handlu, logistyki
czy przemysłu. W tym celu stworzony zostanie
wspólny zespół który pozwoli lepiej wykorzystywać efekty synergii wynikający z kooperacji
i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby Klientów z tych sektorów.

„Firmy w sektorze handlowym i logistycznym stawiają na innowacyjne, dostosowane
do ich potrzeb rozwiązania. Połączenie znajomości specyfiki tych branż i zaproponowanie
zintegrowanych rozwiązań IT pozwoli naszym
klientom na osiągniecie bardzo konkretnych
korzyści biznesowych i usprawnień ich procesy operacyjne - powiedział Jan Sobieszczański,
Wiceprezes, Infonet Projekt.
Kooperacja będzie koncentrowała się
w głównej mierze na wymianie kluczowych
kompetencji, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę w zakresie: projektowania
infrastruktury IT...

Czytaj dalej na
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Logistyka odwrócona z Paczkomatem InPost
ÔÔŹródło: InPost

Paczkomaty InPost rozpoczęły stałą obsługę logistyczną napraw gwarancyjnych sprzętu firmy Samsung. To modelowy przykład realizacji
logistyki odwróconej, dzięki której rośnie satysfakcja Klientów firmy
Samsung. Paczkomaty InPost wprowadziły funkcję logistyki odwróconej jako pierwsze w Polsce. Od listopada 2012 r. obsługują logistycznie
naprawy gwarancyjne i poza gwarancyjne produktów firmy Samsung.
Po udanym pilotażu na wybranym asortymencie, Paczkomaty InPost
i firma Samsung planują rozszerzyć owocną współpracę.
„To całkowicie pionierska usługa umożliwia nadawanie sprzętu z ponad
700 Paczkomatów InPost w całym kraju. Klient nie musi już czekać na kuriera lub w kolejce w sklepie, w którym kupił sprzęt” – mówi Jacek Siekierczak, Brand Manager Paczkomaty InPost.
„Widzimy duży potencjał w obsłudze logistycznej napraw gwarancyjnych sprzętu Samsunga przez Paczkomaty InPost. Okres pilotażu pokazał,
że znacząco zwiększa ona satysfakcję klientów i skraca czas jaki musi on
poświęcić na realizację naprawy gwarancyjnej. Jesteśmy obecnie jedynym
producentem sprzętu
oferującym tą innowaCzytaj dalej na
cyjną metodę”...

InPost ambasadorem
akcji 1% podatku!

ÔÔ Źródło: InPost

Polacy coraz chętniej – chociaż nadal
w mniejszości - korzystają z możliwości
przekazania 1% podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. InPost wspólnie ze Stowarzyszeniem MANKO podjął
społeczną inicjatywę propagującą ten szczytny cel. Akcja „Zostań Ambasadorem 1%” skierowana jest do pracowników biur
rachunkowych w całej Polsce. Z końcem marca 2013 roku do
około 6 tys. instytucji dotarli doręczyciele InPost z listami zachęcającymi do aktywnego promowania wśród Klientów opcji
przekazania 1% podatku na dowolnie wybraną i uprawnioną
do tego organizację. Patronat honorowy nad kampanią objęło
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do końca kwietnia każdego roku - w ramach rozliczeń z fiskusem
– każdy pracujący Polak może, już od 2004 roku, przeznaczyć 1%
swojego podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego. Niestety, jak wynika z badań Ministerstwa
Finansów1, w 2011 roku mniej niż połowa podatników skorzystała z tej możliwości. Według danych MF, łączna kwota 1% należnego podatku - przekazana z rozliczenia za 2011 rok - wyniosła
457,3 mln zł.
1
Źródło: Raport Ministerstwa Finansów „Informacja dotycząca
kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za
2011 rok”
Czytaj dalej na
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DHL24 WebAPI – nowe
narzędzie elektroniczne
ÔÔŹródło: DHL Express
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DHL Express (Poland), lider na rynku usług ekspresowych, uruchomił nową usługę sieciową
do obsługi przesyłek krajowych - DHL24 WebAPI. Dzięki nowemu rozwiązaniu klienci mogą
w prosty sposób zintegrować własne systemy
informatyczne z systemami DHL Express.
Platforma internetowa DHL24.com.pl jest
popularnym narzędziem stosowanym przez
klientów DHL Express do zarządzania procesem obsługi przesyłek krajowych. Teraz dodana została do niej kolejna funkcjonalność
- usługa sieciowa DHL24 WebAPI, która w prosty i wygodny sposób umożliwia wymianę informacji między serwisem DHL a zewnętrznym
oprogramowaniem klientów. Dzięki niej mogą
oni połączyć własny system informatyczny
oraz bazy danych z systemami DHL i korzystać
z nich w czasie codziennej pracy...

Czytaj dalej na
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Elemental Holding
emituje akcje serii M

ÔÔ Źródło: GENESIS PR

Informacje ze świata
branży pocztowej

ÔÔ Źródło: GENESIS PR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elemental „Sieć terminali pocztowych Estonia Post połączyła wszystkie
Holding SA – wiodącej w Polsce grupy kapitałowej zarządza- kraje bałtyckie”
jącej spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórny- Estonian Post połączyła kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia)
mi – podjęło w dniu 5 kwietnia 2013 roku uchwałę w sprawie siecią swoich Paczkomatów. Usługa Post 24 umożliwia sklepom
podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji internetowym rozszerzenie zasięgu poza rynek rodzimy, dostarakcji serii M z wyłączeniem prawa poboru. Tym samym spółka czając oraz odbierając paczki z jednego ze 114 terminali rozlokomoże rozpocząć prace nad zapowiadaną na przełom I i II półro- wanych w krajach bałtyckich. Estonian Post (Eesti Post) posiada
50 maszyn w Estonii, 35 na Litwie, zakończyła także wdrożenie
cza 2013 roku ofertą publiczną.
Dynamiczny rozwój polskiego rynku recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi otwiera przed Elemental Holding szansę na wdrożenie ambitnej strategii rozwoju w Polsce i za granicą. Emisja publiczna 24.500.000 akcji serii M umożliwi m.in. poszerzenie skali
działalności spółki i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego.
Zarząd szacuje, że w najbliższym roku...
Czytaj dalej na

Prezentacja raportu
„Widlak List 2013”

29 urządzeń na Łotwie. Po połączeniu wszystkich krajów bałtyckich siecią terminali pocztowych Estonia Post deklaruje, że dostarcza przesyłki z Estonii na Litwę oraz Łotwę w ciągu jednego
lub dwóch dni roboczych.
„Sukces sieci należącej do Eesti Post jest najlepszym case study
Grupy Integer.pl – to maszyny wyprodukowane przez nas są używane przez naszego partnera. W ramach umowy świadczymy także usługi doradztwa, partnerstwa technologicznego oraz wsparcie
w zakresie komercyjnego wdrożenia Paczkomatów. Uruchomienie
przesyłek międzynarodowych w krajach bałtyckich to potwierdzenie
ogólnoświatowego trendu rosnącego zapotrzebowania na dostawy
transgraniczne. Sieć naszych maszyn – wdrażanych już w 17 krajach
– jest najlepszą odpowiedzią”...
Czytaj dalej na

ÔÔ Źródło: Redakcja

Już po raz trzeci portal log4.pl wspólnie z Naukowym Kołem Logistyki
DIALOG, działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, przygotował analizę rynku
wózków widłowych, raport „Widlak List 2013”, jest jak dotąd
jedynym tak kompleksowym opracowaniem, analizującym
rynek wózków widłowych w Polsce. Sponsorem badania była
firma Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.. W raporcie poddano
analizie sytuację gospodarczą kluczowych dla rynku wózków
widłowych obszarów, rynek nieruchomości komercyjnych oraz
rynek wózków widłowych, pokazany w wielu płaszczyznach
odniesienia. Po raz pierwszy przygotowano analizę rynku
baterii trakcyjnych, to bardzo istotny rynek zależny od rynku
wózków widłowych. Analizie poddano również rynek usług leasingowych, dostosowujący swoją ofertę do zmieniających się
potrzeb dostawców wózków widłowych.
Prezentacja raportu „Widlak List 2013” odbyła się podczas konferencji - spotkania, gdzie uczestnicy otrzymali drukowaną wersję
raportu. Spotkanie w wąskim gronie specjalistów miało bardzo
kameralny charakter, a prezentacja wyników badań raportu
połączona była z prezentacją procesu regeneracji baterii trakcyjnych. W siedzibie sponsora raportu, firmy Hoppecke Baterie
Polska przedstawiciele firm Continental Opony Polska, Kuhn Polska, Logis, Polsad Jacek Korczak, Toolmex Truck i Zeppelin, jako
pierwsi zapoznali się z badaniami rynku zawartymi w raporcie
„Widlak List 2013”.

Service Pointy
Siódemki

ÔÔ Źródło: Siódemka

Z analiz firmy kurierskiej Siódemka wynika, że przychody sklepów i punktów usługowych, w których prowadzony jest 7 Service Point wzrastają. Wzrost przychodów wynika z prowizji
za każdą wysłaną paczkę oraz z pozyskania nowych klientów,
którzy przychodzą, by nadać paczkę i przy okazji zapoznają się
z asortymentem punktu handlowego.
Partnerskie punkty nadań przesyłek Siódemka Service Point stają się coraz bardziej popularną formą wysyłania paczek. Dzięki
nim, każdy może skorzystać z usługi kurierskiej i nadać paczkę
w przyjazny sposób. Klienci doceniają łatwość i szybkość nadania przesyłki oraz to, że placówki znajdują się w dogodnych i łatwo dostępnych lokalizacjach. Przedsiębiorcy prowadzący Service Pointy Siódemki notują z kolei zwiększone obroty w swoich
punktach handlowych i usługowych, co przekłada się na wyższe
zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Obopólne korzyści sprawiają, że grupa partnerskich punktów nadań Siódemki
cały czas się powiększa.
– Sieć Service Pointów rozwijamy od blisko dwóch lat – mówi
Roman Jobda, odpowiedzialny za Service Pointy w Siódemce.
W tej chwili istnieje już blisko 1000 punktów...

Czytaj dalej na
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FAMUR na targach
w Monachium

ÔÔ Źródło: GENESIS PR

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zaprezentuje gamę autorskich rozwiązań podczas
tegorocznych targów BAUMA w Monachium. Będzie to już
30. edycja jednego z największych wydarzeń w branży maszyn oraz sprzętu budowlanego i górniczego w Europie.
W dniach od 15 do 21 kwietnia odwiedzający stoisko FAMUR
będą mogli zapoznać się z pełnym portfolio producenta, które
umożliwia wydobycie węgla kamiennego od przodka ściany
aż na powierzchnię.

DB Schenker Logistics
“Darczyńcą 15-lecia”

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics

DB Schenker Logistics w Polsce wspiera Banki Żywności od
13 lat. Regularnie przewozi produkty spożywcze od producentów do magazynów lub instytucji charytatywnych współpracujących z tą organizacją.

W 2010 roku operator wraz ze swoimi dostawcami – firmami przewozowymi, zaangażował się w akcję „Pomoc Powodzianom”, w ramach której bezpłatnie przetransportowano 500 ton darów dla
poszkodowanych gmin. Ponadto w oddziałach firmy pracownicy
zorganizowali zbiórkę żywności i środków czystości – zebrano
Targi BAUMA – odbywające się w cyklu 3 letnim – są poświę- łącznie 29 palet produktów, które zostały przekazane do gminy
cone głównie sprzętowi, maszynom i urządzeniom wykorzysty- Szczurowa i Wilków. Właśnie za pomoc powodzianom DB Schenwanym w budownictwie. W kwietniowym wydarzeniu wezmą ker Logistics otrzymał Nagrodę dla Darczyńcy 15-lecia. Uroczysta
udział również wystawcy z branży górniczej, w tym FAMUR. Gala wręczenia nagród, a zarazem obchody 15-lecia Federacji PolPrezentacje urządzeń polskiego producenta będzie można skich Banków Żywności odbyły się 11 kwietnia w Pałacu Lubomirobejrzeć w pawilonie C2 na stanowisku nr 225. W tegorocznych skich w Warszawie.
targach weźmie udział ponad 3300 wystawców w 12 halach tarCzytaj dalej na
gowych oraz na terenach zewnętrznych. Całkowita powierzchnia wystawy wyniesie ok. 570 tys. mkw. Obecność na targach
potwierdziły delegacje między innymi z UE, Rosji, Ukrainy, Mongolii i Turcji.
Czytaj dalej na

Najnowsze informacje
z branży pocztowej

ÔÔ Źródło: Inpost

Sieć paczkomatów „Motel Parcel” należąca do Nightline współpracuje z irlandzkim telekomem O2
Marek Kolibabski kieruje
Irlandzki operator pocztowy Nightline podpisał umowę z pierw- oddziałem Rack & Roll w Polsce
szym, kluczowym partnerem e-commerce dla ogólnokrajowej
sieci paczkomatów „Motel Parcel” – z operatorem O2. Tym samym internetowi klienci irlandzkiego giganta telefonii komórkowej otrzymają możliwość bezpłatnej dostawy przesyłek do
automatów paczkowych. O2 jest drugim co do wielkości operatorem telekomunikacyjnym w Irlandii z około 40% udziałem na
rynku. Telefonica Ireland – właściciel marki O2 – przyznał, że sieć
„Motel Parcel” zaoferowała najlepszą opcję dostawy dla klientów
dokonujących zakupów on-line. W ramach umowy z Nightline,
O2 pokryje koszty dostarczenia przesyłek swoich klientów do
paczkomatów „Parcel Motel”.
„Sieć irlandzkiego kuriera – oparta o Paczkomaty dostarczone
przez Grupę Integer.pl – notuje dynamiczny rozwój i lawinowo
rosnącą liczbę paczek. Rozpoczęcie obsługi dużego telekomu
pokazuje siłę rozwiązania paczkomatowego i jego perspektywy
– niezależnie od branży i rynku geograficznego” – komentuje
Rafał Brzoska.

ÔÔŹródło: Rack & Roll GmbH

Z dniem 01.04.2013 firma Rack & Roll rozszerzyła zakres swojej obecności na rynku polskim. Bezpośrednią działalność rozpoczął Oddział firmy
z zakresu Dynamic Storage (regały przepływowe), wchodzący w skład
Grupy Galler GmbH, z siedzibą w Niemczech. Do kierowania Oddziałem
powołany został p. Marek Kolibabski.
Obszar działania Oddziału obejmuje doradztwo techniczne, przygotowywanie ofert i nadzór nad realizacją projektów paletowych systemów regałów przepływowych, jak również systemów magazynowania
wszelkiego typu kartonów i pojemników, w połączeniu z ich konfekcjonowaniem:
• Dynamiczne systemy składowania palet typu FIFO i LIFO
• Systemy składowania palet typu Cart Push Back
• Carton Flow
Firma Rack & Roll to, od wielu już lat, specjalista w dziedzinie tzw. dynamicznego magazynowania towarów, z dużym powodzeniem współpracująca z klientami ostatecznymi, ale przede wszystkim z głównymi
producentami regałów magazynowych.

Czytaj dalej na

Chronometr wydarzeń

Czytaj dalej na

4

Ze świata branży pocztowej

Paczkomaty w UK

ÔÔŹródło: GENESIS PR

ÔÔ Źródło: InPost

Rok 2013 będzie przełomowy w międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost.
Zagraniczna ofensywa Grupy Integer.pl skupi się w I półroczu 2013 roku na - jednym
z trzech największych na świecie pod względem wartości i wiodącym w Europie brytyjskim rynku e-commerce. Sektor e-handlu w UK dynamicznie rośnie w tempie 40% rocznie. W 2012 roku wyceniany był na około 78 mld funtów - czyli niemal
o 14 razy więcej niż polski e-commerce – a w 2013 roku może wzrosnąć o 11,5%, do
87 mld funtów. Grupa Integer.pl wykorzysta potencjał tego rynku, wdrażając na nim
do końca 2013 roku aż 2.000 Paczkomatów InPost. Dotychczas rozlokowała w UK już
200 urządzeń do całodobowego nadawania i odbierania przesyłek.
Ekspansja Grupy Integer.pl na brytyjski rynek e-commerce dokonywana jest
w oparciu o nowy, łączony model biznesowy oparty na otwartej współpracy z partnerami, połączonej z aktywną sprzedażą
własną. Tym samym Paczkomaty InPost
będą udostępniane w Wielkiej Brytanii zarówno w ramach współpracy z lokalnymi
operatorami i firmami kurierskimi, jak też

bezpośrednio z branżą e-commerce. Na
rzecz Grupy Integer.pl na rynku brytyjskim działa aktualnie 35-osobowy sales
team oferujący pełną obsługę logistyczną
dla 120 tys. brytyjskich e-sklepów, które
stanowią 95% rynku e-commerce w UK.

Moskiewskie lotniska wstrzymały przyjmowanie przesyłek międzynarodowych – zastój prawie rozwiązany Potężny zastój na międzynarodowych moskiewskich lotniskach, szacowany
na około 500 ton niedostarczonych przesyłek,
doprowadził w ubiegłym tygodniu do tymczasowego wstrzymania przyjmowania listów
i paczek wysyłanych do Rosji.
Russian Post pracuje w nadgodzinach, aby
zapobiec zapaści w międzynarodowym systemie pocztowym, powstającym pod ciężarem
przesyłek pochodzących z rynku e-commerce. Narodowy operator pocztowy ogłosił stan
gotowości, jednak – pomimo zakończenia
6-dniowego embargo na przyjmowanie międzynarodowej poczty – do portu lotniczego
Moskwa-Szeremietiewo każdego dnia przybywają kolejne przesyłki...

Czytaj dalej na

ECR Forum for
Cooperation 2013

ÔÔ Źródło:

6 czerwca 2013 r. w hotelu
Marriott w Warszawie po raz
kolejny zbiorą się prezesi zarządów oraz dyrektorzy i managerowie sprzedaży, logistyki, marketingu i obsługi klienta
firm działających w branżach FMCG i DIY. Na corocznym Forum Współpracy organizowanym przez ECR Polska spotykają
się szefowie zarówno producentów, jak i dystrybutorów, sieci
handlowych oraz mniejszych detalistów. To jedyna konferencja, podczas której mówi się przede wszystkim o korzyściach
dobrej współpracy.

ECR Forum for Cooperation 2013 to jednodniowe, intensywne
wydarzenie zorganizowane przez liderów i dla liderów. O programie konferencji decydują praktycy z dużym doświadczeniem
- prezesi najważniejszych producentów i detalistów rynku FMCG,
członkowie Rady Nadzorczej organizacji ECR Polska. Poruszane
są wiec najistotniejsze tematy, pokazywane najlepsze praktyki,
organizatorzy gwarantują dyskusję i networking na najwyższym
poziomie. W tym roku w gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele m.in. Coca-Coli, Carrefoura, Jeronimo Martins Polska,
PayU, Digital Foodie, Danone, FM Logistic, Google Polska, Lego
czy Sonoco.
Spotkanie zakończy business mixer i wymiana wizytówek
przy lampce wina, połączone z obchodami 15. urodzin Związku
Pracodawców ECR Polska.
Szczegóły i rejestracja: www.ecr.pl/forum2013

Czytaj dalej na

7 Rally Performance Team zwycięża
ÔÔŹródło: dfusion communication

Rajdowa załoga Siódemki, w składzie Adam Tomaszek i Paweł Drahan,
zajęła 1. miejsce w klasie N4/31 Rajdu Świdnickiego Krause (zawody odbyły się 12-14 kwietnia), 1. rundy eliminacji Rajdowego Pucharu Polski.
Równolegle zespół wykręcił trzeci czas w klasyfikacji generalnej tych zawodów. Imponujący wynik na początku sezonu 2013 rozbudził apetyty
fanów najszybszego kuriera w kraju na dobre starty w całym cyklu Rajdowego Pucharu Polski i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Podczas Rajdu Świdnickiego w zespole 7 Rally Performance Team zadebiutował nowy samochód – Mitsubishi Lancer Evo X RS - przygotowany do startów w grupie N.”Debiut naszego nowego auta w pierwszym
regularnym rajdzie był bardzo udany. Samochód daje niesamowite możliwości, które doskonale sprawdziły się na ciężkich trasach” – opowiada
Adam Tomaszek, kierowca Siódemka Rally Performance Team.

Czytaj dalej na

II Forum Kobiet w Logistyce już 16 maja 2013 r.!
ÔÔŹródło: Pracujwlogistyce.pl

Portal Pracujwlogistyce.pl zaprasza do udziału w II Forum Kobiet w Logistyce - ogólnopolskim spotkaniu menadżerek w logistyce pt. „Kobiety
w świecie logistyki - relacje a biznes” - 16 maja 2013 r. w Warszawie, które
dedykowane jest budowaniu relacji w logistyce między dostawcą a klientem, a także zarządzaniu sprzedażą w logistyce i mentoringowi kobiet.
Każdy dzisiaj szuka złotego środka, który decyduje o wyborze dostawcy usług. Co to jest? Cena, jakość, kompetencje i.... relacje! Jak budować
relacje w trudnych czasach, jak zarządzać marketingiem i sprzedażą?
Co z etyką w biznesie? Na ile styl zarządzania firmą ma wpływ na relacje w biznesie? Jakie trendy kreują najsilniejsze gospodarki świata, jak
czerpać z tej wiedzy? Odpowiedzi na te i inne pytania, udzielą wybitni
eksperci podczas II Forum Kobiet w Logistyce...

Czytaj dalej na
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DSV na sportowo
ÔÔŹródło:DSV

20 kwietnia odbyły się w Poznaniu Mistrzostwa
Polski DSV w halowej piłce nożnej. To pierwsza tego typu sportowa impreza integracyjna
w polskiej Grupie DSV, która ma odbywać się
od teraz co roku. Zwycięzcy tegorocznego turnieju będą w czerwcu reprezentować DSV Polska na Międzynarodowym Turnieju DSV Soccer
Cup 2013 w Słowenii.
W mistrzostwach wzięło udział 8 zespołów
DSV z oddziałów w całej Polsce – Kampinos,
Łódź, Ołtarzew, Poznań (Sady), Warszawa, Wrocław (Nowa Wieś Wrocławska) oraz 2 drużyny
z Czeladzi. Zawody odbyły się w doskonałej
atmosferze i były świetną okazją do integracji
pracowników z całej Polski nie tylko na boisku,
ale i licznych kibiców na trybunach.

Czytaj dalej na

Siódemka na Targach
eHandel 2013

ÔÔ Źródło: Siódemka

Firma kurierska Siódemka S.A. po raz kolejny będzie uczestniczyć w Targach eHandel.
IV edycja tego wydarzenia odbędzie się już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas imprezy będzie miała miejsce premiera najnowszej oferty Siódemki, dedykowanej przedsiębiorcom z branży
e-commerce. Zapraszamy na nasze stoisko – A8 - do pawilonu nr 3.
Targi eHandlu podczas wszystkich dotychczasowych
edycji
zgromadziły
w sumie 250 wystawców i ponad 3000
zwiedzających. Impreza ta jest nie tylko
okazją do zaznajomienia się z aktualną
ofertą rynku e-commerce, ale przede
wszystkim miejscem spotkań i wymiany
wiedzy z innymi uczestnikami. Dostawcy usług i produktów dla e-handlu mają
okazję na spotkanie swoich klientów,
partnerów oraz entuzjastów branży.
Właściciele sklepów on-line z kolei, mają

Dołącz do grona liderów!

ÔÔ Źródło: ECR Polska

możliwość znalezienia najkorzystniejszej
dla siebie oferty, porównując dostępne
propozycje. Istotnym celem imprezy jest
również zapewnienie idealnych warunków do integracji środowiska e-commerce i prezentacji produktów szerszej
publiczności.

Czytaj dalej na

Fracht
drogowy
zyskuje na
popularności

Już niedługo, 6 czerwca, ECR Forum for Cooperation 2013 – spotkanie top managementu branży FMCG i DIY, jedyna konferencja przygotowana przez praktyków i liderów rynku! Zapraszamy do hotelu Marriott w Warszawie! Poruszymy najistotniejsze
tematy, najlepszymi praktykami podzielą się liderzy rynku, gwarantujemy dyskusję
i networking na najwyższym poziomie. W tym roku w gronie prelegentów znajdą się ÔÔ Źródło: TNT
m.in. Prezes Coca-Coli Ahmed Elafifi, Dyrektorzy Supply Chain Carrefoura i Jeronimo Dziś najwięcej towarów z Polski trafia do
Martins Polska, dyrektorzy i managerowie Unilevera, Danone, FM Logistic, Sonoco, państw Unii Europejskiej (79 proc.)*. Co
piąta polska firma jest eksporterem**,
Googla, PayU, Digital Foodie, RockPay, Lego i wielu innych.
a najbardziej popularnym rodzajem
• networking i wymiana wizytówek przy transportu dla towarów pozostaje transW programie:
lampce wina! W tym roku celebrujemy
• plenarne sesje strategiczne – inspiruport drogowy*. Największym partnerem
15-ste urodziny ECR Polska!
jące wystąpienia liderów i mentorów
handlowym Polski pozostają Niemcy.
biznesu o trendach, wyzwaniach, kie- Szczegóły i rejestracja:
Wymiana towarowa jest tu szczególnie
www.ecr.pl/forum2013
runkach rozwoju rynku;
• dwie równoległe sesje najlepszych Informacji nt. ECR Forum for Coopera- intensywna, a przedsiębiorcy mogą kotion udziela:
praktyk:
rzystać z szerokich możliwości, oferowa1. Supply Chain Efficiency – case study Anna Jarzębowska-Kwiatek
nych przez firmy transportowe – w tym
m.in. na temat optymalizacji łańcu- anna.kwiatek@ecr.pl
transport frachtu.
chów dostaw, konsolidacji w logistyce, tel. +48 61 850 49 43
custom packagingu, wykorzystania
kodów QR w relacjach z sieciami handlowymi, prognozowania i dostępności
produktów na półce.
2. New Commerce Development – prezentacje na temat rozwoju i perspektyw e-commerce i mobile commerce
w FMCG, nowych technologii wspierających sprzedaż, rozwiązań mobilnych
w FMCG i DIY, bezpieczeństwa płatności mobilnych i on-line, wykorzystania
e-komunikacji w sprzedaży tradycyjnej.
• warsztat prawny dotyczący współdzielenia łańcuchów dostaw,

Dołącz do grona prezesów, członków zarządów, dyrektorów i managerów firm producentów branży FMCG, dystrybutorów, sieci
handlowych, detalistów i firm świadczących
usługi dla FMCG i DIY, by razem rozmawiać
o korzyściach dobrej współpracy - nie tylko
na corocznym Forum ECR Polska w Warszawie, ale również na Forum ECR Europe
w Brukseli!

Mimo zacierających się w Europie różnic
między standardem w ramach przewozów drogowych i lotniczych, TNT Express
zauważa wyraźną segmentację ładunków. 2/3 przesyłek w TNT stanowi towar
transportowany drogą lotniczą, jednak
proporcje w wagach są odwrotne: mniej
niż 1/5 całkowitej wagi trafia na samoloty
TNT. Ekspresowy transport lotniczy przyciąga głównie paczki, zaś ekonomiczny...
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Bilety do kariery

ÔÔ Źródło: Hellmann Worldwide Logistics Polska

Zwycięzcą IV Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego w Kwidzynie został Adam Gosik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kwidzynie. Drugie miejsce zajął uczeń tej samej szkoły - Michał Dobosz. Trzecie miejsce należało do Wojciecha Najmana
z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Hellmann Worldwide Logistics Polska po raz trzeci sponsoruje
praktyki zawodowe laureatom konkursu organizowanego
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Staszica w Kwidzynie. Nagrodą są dwutygodniowe, bezpłatne
praktyki w jednym z oddziałów spółki oraz nocleg.
Jak każdego roku konkurs składał się z dwóch etapów. Po części pierwszej, pisemnej, podczas której uczniowie rozwiązywali test oraz zadania z zakresu transportu i logistyki, wyłoniono
12 laureatów. W drugiej części uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Celem Międzyszkolnego Konkursu
Logistycznego jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie logistyki, zachęcanie tym samym do kształcenia się w tym kierunku
oraz nawiązywanie współpracy między szkołami. W tym roku
do konkursu przystąpili uczniowie z ośmiu szkół: z Malborka,
Skórcza, Starogardu Gdańskiego, Brodnicy, Grudziądza, Torunia,
Tczewa i Kwidzynia.

I Forum Logistyki
Producentów AGD

ÔÔ Źródło: Bluevine Consulting

Prognoza dla branży AGD w Polsce i Europie, znaczenie efektywnego i ekonomicznego transportu dla producentów i ich
odbiorców, rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych, dostępność i oczekiwania pracowników w tej branży,
instytucjonalna współpraca i wsparcie dla producentów – to
tylko niektóre tematy, które poruszone zostaną podczas I Forum Logistyki Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego „Z AGD po drodze”, które odbędzie się w Piekarach Śląskich 16 maja br.
- Rynek usług logistycznych da szansę tym operatorom, którzy
będą potrafili świadczyć usługi handlingowe na najwyższym
poziomie, gdyż produkty AGD, szczególnie dużych gabarytów,
wymagają bardzo dobrego sprzętu, wykwalifikowanej załogi
i wsparcia w obszarze jakościowym. Nie uda nam się uciec od
rozwiązania, które perfekcyjnie wypracowano w Niemczech: dystrybucji produktów wielu producentów i marek z tych samych
centrów. To nie jedyne wyzwania, przed którymi staje branża
AGD w Polsce. Warto zatem o nich rozmawiać i szukać wspólnych
rozwiązań - podkreśla Tomasz Rączka, Dyrektor Operacyjny Müller - Die lila Logistik Polska - Value Added Logistics Sp. z o.o.

Czytaj dalej na
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Cushman & Wakefield Agentem Roku 2013

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Firma Cushman & Wakefield została wybrana Agentem Roku 2013 w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej w kategorii powierzchni handlowo-rozrywkowych (CEE Retail & Leisure Agency Firm of the Year 2013) w konkursie CEE Quality Awards zorganizowanym przez CEE Insight Forum we współpracy z Financial Times. Rozdanie nagród odbyło się 23 kwietnia w Warszawie.
System głosowania nadzorowany był przez renomowaną międzynarodową firmę konsultingową Deloitte.
Celem konkursu CEE Quality Awards jest
uznanie i promowanie największych osiągnięć w branży nieruchomości w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Firma Cushman & Wakefield pokonała
dziewięć innych firm doradczych: CBRE,
Colliers International, DTZ, Finep, Jones
Lang LaSalle, Knight Frank, Savills, Ober-Haus Real Estate i RE/MAX.
Jonathan Hallett, Partner Zarządzający
firmy Cushman & Wakefield w regionie Europy Środkowej, powiedział: „Ta nagroda
to dla nas ogromne wyróżnienie, które potwierdza wiodącą pozycję naszego zespołu
ds. wynajmu powierzchni handlowo-rozrywkowych w regionie”.
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Test flotowy FLEET DERBY 2013

Voice Contact Center
wspiera Amber Energia

17 kwietnia br. na terenie Autodromu Automobilklubu Polski Warszawa – Bemowo
odbyła się druga edycja flotowego testu samochodowego Fleet Derby. W tym roku
koncerny samochodowe zgłosiły do Fleet Derby ponad 80 samochodów flotowych,
które zostały przetestowane na specjalnych próbach. Wszystkie auta przyporządkowano do 16 kategorii samochodowych zatwierdzonych przez partnera testu - Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Fleet Derby to połączenie testu samochodowego, plebiscytu produktów i usług flotowych, a także plebiscytu na Osobowość Flotową i Motoryzacyjną Markę Flotową oraz ekspozycje wystawców, pokazy, premiery
samochodowe i nowości flotowe. Organizatorem eventu jest wydawca magazynu
„FLEET” – firma Fleet Meetings.

ÔÔŹródło: Voice Contact Center

ÔÔ Źródło: Fleet Meetings

FLEET DERBY 2013
Druga edycja Testu Fleet Derby, pomimo że odbyła się nie na Służewcu lecz na terenie Automobilklubu Polski na Warszawskim Bemowie, pozostała wierna tradycji, gdyż
przebiegała po części trasą rajdu Barbórka. Tym razem właśnie po odcinku Bemowo,
z najsłynniejszym chyba rajdowym mostkiem w Polsce. To właśnie z tego mostu odbywał się start do jednej z prób.

Od kwietnia 2013 roku Voice Contact Center
– specjalizujący się w usługach call i contact
center – zwiększył zakres obsługi telefonicznej
przedstawicieli handlowych Amber Energia.
Spółka z Grupy Outsourcing Experts odpowiada za umawianie spotkań handlowych,
weryfikację ich pracy oraz badanie satysfkacji
klientów korzystających z infolinii. Voice Contact Center realizuje projekt w niestandardowej formule.
Konsultanci nie korzystystają z zewnętrznych baz danych, lecz sami na podstawie zasobów internetowych identyfikują firmy, będace
potencjalnymi klientami dostawcy energii.
Następnie podczas kontaktu telefonicznego
weryfikują czy dany podmiot spełnia kryteria
techniczne oraz ilościowe...

Czytaj dalej na
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Sieć System Alliance Europe w liczbach

Takich studiów jeszcze nie było!

ÔÔŹródło: System Alliance Europe

ÔÔŹródło: Zgorzelski Consulting

Do europejskiej sieci przewoźników System Alliance Europe należy
obecnie 53 partnerów z 27 krajów. W pierwszym kwartale br. 187 oddziałów należących do grupy obsłużyło 866 322 przesyłek o łącznej
wadze 413 267 ton, czyli 1,6 % więcej ładunków niż w roku ubiegłym.
Każda z 1 723 aktywnych linii obsługiwana jest począwszy od kilku razy
w tygodniu do codziennych kursów. Dla klientów oznacza to zoptymalizowane i pewniejsze działanie systemu o dużej częstotliwości transportów.
W 2012 roku łączna liczba ładunków w sieci wyniosła 3,35 miliona, 0,3%
mniej niż w roku poprzednim. Jest to satysfakcjonujący wynik dla grupy,
zważywszy na warunki ekonomiczne w niektórych częściach Europy oraz
zmiany partnerów w sieci.

Informujemy o tym, iż Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
oraz Zgorzelski Consulting podjęły długofalową współpracę w zakresie przygotowania oraz realizacji procesu dydaktycznego na studiach
I stopnia (licencjackich) o profilu ogólnoakademickim na kierunku „Zarządzanie” ze specjalnością „Komunikacja pocztowa” oraz w zakresie
„Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Placówką Pocztową”.
„Siłą tego przecież nowatorskiego projektu uruchomienia studiów o tematyce pocztowej są kompetencje Partnerów połączone z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz wysoką wrażliwością na zachodzące w gospodarce zmiany, a celem kształcenie dobrych kadr dla biznesu, dla sektora
usług pocztowych w Polsce” – mówi Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Zawiślak.
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Rynek handlowy
w Polsce – I kw. 2013 r.

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Wzrost liczby otwarć na rynku powierzchni handlowych
w 2013, Polska Wschodnia nadrabia zaległości. Wynika z raportu Jones Lang LaSalle „Rynek handlowy w Polsce – I kw. 2013”.
Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali sytuację na polskim
rynku nieruchomości handlowych na koniec I kw. 2013 r. oraz
zaprezentowali trendy i prognozy rozwoju na nadchodzące
miesiące.

W I kw. 2013 r. do użytku oddano ponad 54 000 m2 nowej powierzchni najmu
w trzech centrach handlowych – Europie Centralnej w Gliwicach (27 000 m2
w ramach centrum handlowego wraz
z 40 000 m2 w parku handlowym), Galerii
Veneda w Łomży (16 200 m2) oraz Galerii
MM w Poznaniu (10 800 m2). Był to jedynie przedsmak tego, co czeka rynek w tym
roku. Z danych Jones Lang LaSalle wynika

bowiem, że w 2013 ukończone zostanie
ponad 644 000 m2 powierzchni handlowej
– najwięcej od 2009. Jeśli te założenia zostaną zrealizowane, rok 2013 będzie jednym
z najlepszych pod względem wielkości dostarczonej podaży w historii polskiego rynku handlowego. Obecnie całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce
sięga 11 134 000 m2, z czego 8 000 000 m2
przypada na centra handlowe.

Pod koniec I kw. w budowie znajdowało się ponad 723 000 m2. powierzchni,
z czego zdecydowana większość zostanie
oddana w tym roku. Co ciekawe, dotychczas słabiej zagospodarowane rynki Polski
Wschodniej obecnie nadrabiają zaległości.
Czytaj dalej na

Ranking Top4 wózków widłowych w marcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Marzec jest bardzo ciekawym miesiącem, ponieważ po raz pierwszy ta Grupa produktowa zanotowała bardzo znaczący spadek. Nie
jest to jednak związane z ogólną tendencją na portalu, która jest zgoła odmienna. Powodem jest wycofanie z portalu ofert wózków
marki YALE, których było bardzo dużo. Szeroka oferta produktów tej marki wzbudzała, jak widać, spore zainteresowanie. Jednak rynek
nie uznaje próżni, każda zwolniona przestrzeń zostaje wypełniona. Tak jest i tym razem: wózki widłowe nadal są w kręgu dużego
zainteresowania, z tendencją rosnącą. Pierwsza czwórka rankingu Top 4 w marcu uzyskała wynik 201 wejść w te cztery oferty, to
o 22„kliknięcia” więcej niż w lutym (179), a do stycznia (159) tego roku, 42„kliknięcia”, świadczy to sporym zainteresowaniu ofertami.
Notowania wewnętrznego rankingu Top
4 wózków widłowych na portalu log4.pl
przedstawiają się następująco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu jest
oferta wózka Hyster LO2.0 z podestem
dla operatora, która zanotowała 66
„wejść” w ofertę. Seria tych wózków do

komisjonowania jest jednym z najbardziej wydajnych i ekonomicznych rozwiązań dla klientów, dostępna obecnie
na rynku.
2. Drugą pozycję zajmuje oferta wózka
typu „Reach Truck”, Wózki Hyster „Reach
Truck” z ilością 48 „wejść” w prezento-

waną ofertę. Wózki wysokiego składu
Hyster Matrix “reach truck” przyczyniają się do najlepszego wykorzystania
przestrzeni i przepustowości magazynu.
3. Trzecie miejsce z liczną 47 „wejść”
w ofertę zajęła oferta Wózek Still RX
20-15 do chłodni, oferta tego wózka
jest jedna z pierwszych ofert publikowanych na portalu. Wózki RX 20 są
seryjnie wyposażane w system Blue Q,
który pozwala na zaoszczędzenie do
20% energii, nie tracąc na wydajności
przeładunkowej.
4. Na czwartym miejscu w rankingu Top
4, uplasowała się oferta Nowoczesny
wózek Nissan DX 15, która zanotowała
40 „wejść”. Seria DX odzwierciedla dążenie firmy Nissan do projektowania
i dostarczania produktów o najwyższej
wartości, łączących w sobie najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży wózków widłowych.
Czytaj dalej na
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Top 4 regałów magazynowych w marcu

Marcowy ranking
baterii Top 4

ÔÔŹródło: Redakcja

ÔÔ Źródło: Redakcja

Kolejny miesiącwzrostu wejść w oferty baterii trakcyjnych,
rekordowe dotąd zainteresowanie ofertami w lutym pobite,
940 „wejść” to kolejny rekord. Ranking Top 4, to ranking portalu log4.pl, prezentujący zainteresowanie ofertami mierzone
tzw. „klikalnością” – wejściami na strony ofert produktów publikowanych na portalu. W badaniu rynku wózków widłowych
„Widlak List 2013”, po raz pierwszy pokazano rynek baterii
trakcyjnych, który bardzo ściśle związany jest z rynkiem wózków widłowych. Rośnie zainteresowanie wózkami widłowymi
z napędem elektrycznym, jest to bardzo znacząca grupa urządzeń wykorzystywanych w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Dostawcy baterii trakcyjnychpracują nad
coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami wpływającymi na żywotność baterii trakcyjnych, co przekłada się na koszty eksploatacyjne. Wzrost zainteresowania bateriami trakcyjnymi pokrywa się z badaniami dotyczącymi rynku wózków widłowych.
W marcu największym zainteresowaniem zajmując czołowe
cztery pozycje w rankingu Top 4, na portalu log4.plwśród baterii
trakcyjnych, cieszyły się oferty:
1. Na pierwszym miejscu oferta Bateria Liberator Silver EXIDE,
która zanotowała 82 „wejścia”. To innowacyjne rozwiązanie
baterii Liberator wprowadza nowy standard w ogniwach Motive Power.
2. Na drugiej pozycji jest oferta Bateria Hawker Water Less®,z ilością 80 „wejść”.To nowoczesna bateria zmniejszająca koszty
eksploatacji baterii (związanych z koniecznością uzupełniania
poziomu elektrolitu) – do 60% , z urządzeniami ładującymi
50Hz, lub do 75% - przy wykorzystaniu inteligentnych urządzeń ładujących Hawker HF.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta Hawker powerbloc – 6 TP 175, z wynikiem 56 „wejść”, w miesiącu marcu.
Czytaj dalej na

Wewnętrzny ranking Top 4 publikowanych ofert na portalu, jest coraz
bardziej atrakcyjny, pokazuje zmienne potrzeby klientów, poszukujących określonych produktów w Internecie i wchodząc na strony portalu. Regały to podstawowy element wyposażenia magazynu i druga
pod względem ilości wejść w oferty grupą produktową, która w marcu
zanotowała 1610 wejść w oferty regałów różnych typów i zastosowań.
W pierwszym kwartale 2013 roku w oferty regałów „kliknięto” 4032 razy,
to o 44% więcej wejść niż w analogicznym okresie zeszłego roku, stanowi to 24% wszystkich wejść w oferty portalu w I kwartale br.. Dane
wskazują jednoznacznie na wzrost zainteresowania ofertami na portalu
log4.pl,a wewnętrzny ranking Top 4, jest źródłem informacji które oferty
cieszą się największym zainteresowaniem.

W marcu w wewnętrznym rankingu Top 4 regałów,czołowe lokaty zajęły
oferty:
1. Pierwsze miejsce oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor P90” ilością
115 „wejść”. Regały te, są doskonałym rozwiązaniem dla składowania
towarów jednorodnych o szybkiej rotacji.
2. Drugie miejsce zajęła oferta „Regały paletowe Olejnik SP 80” – z ilością 83 „wejść” na stronę oferty. Ta koncepcja sytemu regałów paletowych, zakłada maksymalizację powierzchni do składowania palet,
trwałość elementów oraz ich uniwersalność.
3. Na miejscu trzecim oferta „Regały paletowe Dexion Speedlock P90”
z liczbą 82 „wejść” na stronę oferty. Wszystkie systemy Speedlock P90
są oparte na tych samych standardowych komponentach, a szeroka
gama akcesoriów zawsze zapewnia znalezienie
właściwego rozwiązania.
4. Na czwartej pozycji jest oferta „Regałów
ruchomych STORAX do chłodni i mroźni”, z ilością 78 „wejść”w ofertę.Regały ruchome STORAX to różne wymiary i elastyczność przy rozwiązaniach standardowych.
Ranking ofert regałów Top 4 jest pierwszym
krokiem do gromadzenia wiedzy o rynku regałów w oparciu o dane, które są odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi produktami. Systematyczne zbieranie informacji
o rynku regałów, pozwoli na głębsze analizy,
pozwalające na określenie struktury rynku regałów i preferencje klientów...

Czytaj dalej na
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Raport o rynku
wózków widłowych
„Widlak List 2013”

ÔÔ Źródło: Redakcja

Raport „Widlak List 2013” jest jedynym tak kompleksowym
opracowaniem ukazującym rzeczywisty obraz rynku wózków
widłowych w Polsce w 2012 roku. Raport podzielony został
na dwie części, publicystyczną, zawierającą komentarze specjalistów i ekspertów na rynku wózków widłowych i rynkach
pokrewnych oraz na część analityczną. Struktura analityczna
raportu, to 12 rozdziałów pokazujących sytuację gospodarczą
Polski, rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych,
analizę rynku wózków widłowych w wielu płaszczyznach
odniesienia oraz rynek baterii trakcyjnych i leasingu wózków
widłowych. W raporcie przedstawiliśmy po raz pierwszy polski
rynek wózków widłowych na tle rynku europejskiego, w kilku
wariantach odniesienia.
Raport przygotował portal log4.pl wspólnie z Naukowym Kołem
Logistyki DIALOG, działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach, sponsorem badania była firma Hoppecke Baterie
Polska Sp. z o.o.
Polski rynek rośnie, stając się znaczącym rykiem w Europie,
z około 4% udziałem nowego sprzętu w rynku europejskim, liczącym ok. 275 000 szt. sprzętu do transportu wewnętrznego
i magazynowania towarów.
Rynek wózków widłowych jest rynkiem zależnym od sytuacji
gospodarczej Polski, która w 2012 roku była gorsza niż w rok
wcześniej – widoczny jest znaczny spadek tempa...
Czytaj dalej na

Sprzedaż Grodna SA
wciąż rośnie

ÔÔ Źródło: ITBC Communication Sp. z o.o.

Około 193 mln zł przychodów narastająco po czterech
Elemental Holding SA
kwartałach roku obrachunkowego 2012/13 zrealizozwiększa kapitał
wało Grodno SA według
ÔÔ Źródło: GENESIS PR
Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa wstępnych szacunków zarządu. Oznacza to, że spółka wyprazarządzająca spółkami z branży recyklingu i obrotu surowca- cowała o prawie 6 proc. wyższą sprzedaż, niż w analogicznym
mi wtórnymi – w dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała okresie roku 2011/12.
obligacje zabezpieczone serii C o łącznej wartości nominalnej Zarząd Grodna – jednej z największych sieci hurtowni elektro15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane technicznych w Polsce – podał szacunkowe wyniki sprzedaży
IV kwartale roku finansowego spółki, który jest jednocześnie
fundusze – wraz ze środkami z wcześniejszych emisji prywat- po
I kwartałem roku kalendarzowego 2013. Zgodnie z nimi firma
nych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu 49,18% wypracowała w tym okresie 44,2 mln zł wobec 43,9 mln zł w tym
akcji spółki Terra Recycling SA.
samym czasie przed rokiem. Oznacza to około 0,6 proc. wzrostu
Elemental Holding sięga po środki z emisji akcji i obligacji a następnie inwestuje je zarówno w rozwój organiczny Grupy, jak
i przejęcia podmiotów z rynku obrotu oraz recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto, na przełomie I i II półrocza 2013 roku
– Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

w porównaniu z IV kwartałem 2011/12.
„Konsekwentnie rosnąca sprzedaż na tak wymagającym rynku
utwierdza nas w przekonaniu, że przyjęta strategia sprawdza się
nawet przy słabszej koniunkturze w gospodarce. Atutami, które
pozwalają nam wciąż się rozwijać, są przede wszystkim: wysoki poziom obsługi klienta, mocno zdywersyfikowane portfolio produktowe oraz rozbudowana baza lojalnych odbiorców...

Czytaj dalej na
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Top 4 opon do wózków
widłowych w marcu

ÔÔ Źródło: Redakcja

Wejścia na strony ofert portalu log4.pl, są swoistym barometrem stanu potrzeb
użytkowników i podstawą do rankingowych zestawień. Opony przemysłowe, jako
wyposażenie wózków widłowych i bardzo ważny osprzęt eksploatacyjny odgrywa
istotną rolę w kształtowaniu kosztów. Właściwie dobrane opony, to zaoszczędzony
czas – na nie potrzebnych przestojach i pieniądze – czasami dwa razy wydane. Ranking Top 4, to jedyny taki ranking na rynku logistycznym, coraz wyżej notowany na
stronach przeglądarek. Dane z portalu potwierdzają, że klienci coraz staranniej chcą
dobrać wyposażenie czy produkty eksploatacyjne. Marcowy ranking Top 4 opon do
wózków widłowych, jest o tyle ciekawy, że mamy tą samą czwórkę produktów, z innymi danymi dotyczącymi „wejść” w oferty.
W marcu ranking Top 4 ofert opon do
wózków widłowych na portalu log4.pl,
przedstawiał się następująco:
1. Na pierwszym miejscu oferta Opony
Solideal Magnum, która zanotowała 75
„wejść”, widoczne rosnące zainteresowanie tą ofertą (55 w lutym). Doskonała trójwarstwowa opona superelastyczna- nowoczesna rzeźba bieżnika,
płaskie czoło i wyprofilowanie ścian
bocznych powodują, że opona Magnum jest najbardziej wytrzymałą i odporną na zużycie.
2. Drugie miejsce w rankingu Top 4 zajęła oferta opony Ecomatic ED – \(Extra
Deep – opona głęboko bieżnikowana),
notując 39 „wejść” w ofertę. Ecomatic
Extra Deep jest naprawdę korzystnym
wyborem za umiarkowaną cenę. Posia-

da doskonałą przyczepność oraz uniwersalny ale przy tym bardzo głęboki
kształt bieżnika umożliwiający pracę
na różnych typach nawierzchni.
3. Oferta opaski Solideal Grey NM zajęła
trzecią pozycję w rankingu Top 4 z wynikiem 35 „wejść” w ofertę. Opaska Solideal Grey NM - niebrudząca szara,
produkowana jest na bazie naturalnego kauczuku, co podnosi ich walory jakościowe, a innowacyjny wzór bieżnika nadaje im cechy, które sprawiają, że
doskonale dopasowują się do podłoża
na którym pracują.

Czytaj dalej na

Dwucyfrowy wzrost
przychodów
Cushman & Wakefield
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman
& Wakefield poinformowała o osiągnięciu drugich najwyższych przychodów w swojej 95-letniej historii działalności w wyniku dalszych inwestycji w przejęcia i zatrudnianie kluczowych
pracowników w ramach długofalowej strategii
rozwoju. Wzrost przychodów, zysku operacyjnego, EBITDA i zysku netto rok do roku za
IV kwartał i cały 2012 r. jest dwucyfrowy.
Wyniki za IV kwartał i cały 2012 r.
Najważniejsze dane za IV kwartał 2012 r.:
• Dwucyfrowy wzrost przychodów brutto
z tytułu prowizji i wynagrodzenia za świadczone usługi.
• Zysk operacyjny wzrósł ponad dwukrotnie,
a zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł o 76,2%.
• Zysk netto („zysk dla właścicieli spółki macierzystej”) wzrósł trzykrotnie do 60,4 mld USD
w porównaniu z 20,0 mln USD za IV kw.
2011 r.
• Wzrost rok do roku przychodów z tytułu
prowizji i wynagrodzenia za usługi oraz
wskaźnika EBITDA we wszystkich regionach,
w tym w Ameryce Północnej i Południowej,
Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce
(EMEA) oraz krajach Azji i Pacyfiku.
• Wzrost rok do roku przychodów z tytułu prowizji i wynagrodzenia za usługi we
wszystkich działach świadczonych usług,
w tym Najmu, Rozwiązań dla Inwestorów
i Najemców Korporacyjnych (CIS), Rynków
Kapitałowych, Wyceny i Doradztwa oraz Doradztwa Biznesowego.
• Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
• Skonsolidowany
wzrost
przychodów
z tytułu prowizji i wynagrodzenia za usługi
świadczone przez działy Najmu i Rynków
Kapitałowych wyniósł w IV kw. 2012 r. odpowiednio 16,1% i 30,1%, głównie za sprawą
aktywności działu Najmu w obu Amerykach
oraz krajach Azji i Pacyfiku, a także dobrych
wyników działu Rynków Kapitałowych we
wszystkich trzech regionach.
• Trwały wzrost w działach CIS oraz Wyceny
i Doradztwa w Ameryce Północnej i Południowej.

Czytaj dalej na

Bilans

12

Czy Polsce grozi krach?

Prognozy
Elemental Holding

ÔÔŹródło: GENESIS PR

ÔÔ Źródło: GENESIS PR

Elemental Holding odwołał dzisiaj prognozy na 2013 rok,
które przedstawiał w czerwcu 2012 roku w dokumencie informacyjnym w związku z emisją akcji i wprowadzeniem ich do
notowań na NewConnect. Spółka przekroczyła założony poziom przychodów na 2013 rok już na koniec 2012, a ostatnio
sfinalizowała także zakup 49,18% spółki Terra Recycling, która
uzupełni portfolio Grupy o zakład posiadający najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania zużytego sprzętu
chłodniczego. Intencją Elemental Holding jest opublikowanie
nowych prognoz finansowych do 30 czerwca 2013, jednak
przed rozpoczęciem planowanej pierwszej oferty publicznej
akcji spółki.
W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę
z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany
przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę
28 mln zł. Grupa Elemental wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a także inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu
elektroniki i metali nieżelaznych.
Czytaj dalej na

Miliardy złotych utopione

Dyktat najniższej ceny, brak możliwości waloryzacji umów o zamówienia publiczne w trakcie ich trwania i rosnące koszty zatrudnienia – według ekspertów grożą gospodarczą zapaścią w sektorze zamówień publicznych.
Rynek zamówień publicznych w Polsce wyceniany był w 2011 roku na
około 144 mld zł. Ten ważny gospodarczo i społecznie sektor ma bezpośredni wpływ na poziom zatrudnienia w Polsce oraz kondycję finansową tysięcy polskich przedsiębiorstw i tym samym bezpieczeństwo socjalne ich pracowników. Jednak w ocenie ekspertów dyktat najniższej
ceny w zamówieniach publicznych oraz brak możliwości waloryzacji
wynagrodzeń – w zestawieniu z postulowanym przez Związki Zawodowe ozusowaniem...

Czytaj dalej na

GEFCO — wyniki za rok
2012 i prognozy na 2013

ÔÔ Źródło: GEFCO

Grupa GEFCO, lider w logistyce samochodowej i logistyce dla
przemysłu, zrealizowała w 2012 roku obroty w wysokości
3,6 mld euro, tylko nieznacznie niższe niż w roku 2011. Bieżący
wynik operacyjny Grupy wynosi 109 mln euro, co stanowi 3%
obrotów firmy. W minionym roku GEFCO kontynuowało swój
międzynarodowy rozwój na najważniejszych dla Grupy rynkach. W 2013 roku zamierza zintensyfikować te działania.

Dzięki nieustannemu wysiłkowi zespołów sprzedaży na priorytetowych dla Grupy rynkach — pod względem geograficznym
Ponad 2 mln bezrobotnych, 877 ogłoszonych upadłości firm oraz dzie- i branżowym — rentowność GEFCO w 2012 roku nie uległa
siątki porzuconych inwestycji – tak w liczbach przedstawiał się rok 2012. pogorszeniu, mimo odczuwalnych skutków kryzysu gospodarJak dużo stracił przez to budżet państwa? Miliony a może miliardy zło- czego. Niepewna koniunktura gospodarcza nie przeszkodziła
tych? Jakie są przyczyny? Jedną z nich z pewnością są utrwalane przez grupie GEFCO w utrzymaniu rentowności na dobrym poziomie,
lata praktyki towarzyszące ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) do czego w pierwszym rzędzie przyczyniła się zwiększona opty– czyli dyktat najniższej ceny czy brak możliwości zmian w umowie malizacja projektów. Grupa z powodzeniem kontynuowała straw toku, nawet w przypadku nowych regulacji prawnych (art. 144 PZP). tegię wzrostu na arenie międzynarodowej, koncentrując rozwój
Od 2007 roku to właśnie cena stała się dominującym kryterium przy wokół pięciu strategicznych obszarów: Overland (transport drowyborze oferenta. Obecnie 91% zamówień rozstrzyganych jest według gowy), Overseas (transport morski i lotniczy), Magazynowanie
tego kryterium, co stanowi wartość 131 mld zł. To znacząca niegospo- i Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, Logistyka Pojazdów
darność, na którą nie może pozwolić sobie budżet państwa! Problem Gotowych (FVL) oraz Obsługa Celna i Podatkowa.

ÔÔŹródło: GENESIS PR

zamówień publicznych dostrzegają i od dawna poruszają polscy przedsiębiorcy, liczni eksperci oraz co ciekawe także zamawiający. Kiedy zauważy go także ustawodawca? Ile jeszcze Państwo Polskie kosztować
będą błędy w zamówieniach publicznych?

Dywersyfikacja aktywności —
kluczowy element strategii Grupy
Dzięki wieloletniej ekspertyzie w branży motoryzacyjnej, Grupa
osiągnęła bardzo mocną pozycję i obecnie należy do światowych
Nieskuteczne przepisy a budżet państwa
liderów zarówno ze względu na globalną skalę działalności, jak
Wartość polskiego rynku zamówień publicznych w 2011 roku osiągnęła i na zdywersyfikowany charakter działań logistycznych. Unikaponad 144 mld zł. Oczywistym wydaje się być, że tak dużymi środkami towe doświadczenie Grupy umożliwia świadczenie usług dla
trzeba umiejętnie dysponować. W teorii niewłaściwym zachowaniom różnych gałęzi przemysłu, takich jak aeronautyka, dobra inwestyw przetargach publicznych ma zapobiegać Ustawa Prawo zamówień cyjne czy dystrybucja towarów specjalistycznych. Grupa odnotopublicznych – system stworzony przez ustawodawcę i regulujący spo- wuje także wzrost obrotów w kontraktach z wielkimi międzynasób realizacji zamówień finansowanych przez jednostki publiczne.
rodowymi klientami: w 2012 roku wyniosły one 1 524 mln euro,
czyli 42% całości obrotów (versus 38% w 2011 roku).
Czytaj dalej na
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40 lat kodu kreskowego GS1

IDEXX ufa rozwiązaniom
firmy SATO

GS1, neutralna, organizacja non-profit, która rozwijając i wdrażając globalne standardy
wspiera współpracę pomiędzy partnerami
handlowymi już w 150 krajach, świętuje w tym
roku swoje 40 lecie. 3 kwietnia 1973 roku liderzy
przemysłu spożywczego w USA wybrali jeden
standard do identyfikacji produktów, który teraz
znany jest na świecie jako kod kreskowy GS1.
Decyzja ta była początkiem powstania globalnego języka biznesu, który do dnia dzisiejszego zapewnia przejrzystość w łańcuchach dostaw w wielu sektorach.

ÔÔŹródło: SATO

ÔÔ Źródło: GS1

Rok później (26 czerwca, 1974 roku
o 8:01), został zeskanowany pierwszy kod
kreskowy w USA, w Troy, Ohio. Czterdzieści lat później każdego dnia skanowanych
jest ponad 5 miliardów produktów na całym świecie. Kodowanie produktów stało
się czymś więcej niż tylko ich oznaczaniem kodem kreskowym i skanowaniem
- umożliwiło rozwój globalnego handlu.
Kody kreskowe dzisiaj są już codziennością, elementem dobrze znanej technologii. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to
właśnie one stały się zapowiedzą nadchodzącej ery masowego i otwartego handlu.

Ich wynalezienie nie tylko zrewolucjonizowało sposób prowadzenia handlu detalicznego i wygenerowało miliardy dolarów zysków, ale także wywołało potrzebę
współpracy i budowania konsensusu
między dotychczasowymi konkurentami. „GS1 odegrało ogromną rolę w kształtowaniu historii globalnego handlu przez
ostatnie 40 lat, ponieważ liderzy organizacji
widzieli ogromny potencjał we współpracy
w zakresie standardów...
Czytaj dalej na

Laboratorium medycyny weterynaryjnej
IDEXX w Ludwigsburgu (Niemcy) codziennie otrzymuje tysiące próbek do analizy. Filia
IDEXX Laboratories, Inc. - lider światowego
rynku diagnostyki laboratoryjnej; stosuje produkty do etykietowania firmy SATO, czołowego dostawcy rozwiązań z dziedziny automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych.
Dla każdej otrzymanej próbki laboratorium
IDEXX Vet•Med•Labor generuje wewnętrzny
ośmioznakowy kod kreskowy EAN, który jednoznacznie identyfikuje próbkę w całym procesie i zapewnia identyfikowalność. Niektóre
z tych próbek rozdzielane są do kilku probówek, jeśli konieczne jest wykonanie kilku badań i nie można ich przeprowadzić kolejno. By
zapewnić etykietowanie dużej liczby próbek,
laboratorium IDEXX Vet•Med•Labor wybrało
„inteligentne”, wszechstronne i mobilne drukarki SATO, dzięki temu specjalista w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej ma możliwość
obsługiwania równocześnie kilku drukarek.

Czytaj dalej na

Zabezpiecz firmę
na wszelki wypadek
ÔÔŹródło: Still

Według danych GUS w pierwszym półroczu
2012 roku poszkodowanych przy pracy zostało
ponad 40 tys. osób. Jeśli zsumować wszystkie
dni, w których byli niezdolni do pracy okazałoby się, że łącznie nie mogli wykonywać swoich
obowiązków przez 9 lat. Niebezpieczne zdarzenia w pracy są groźne przede wszystkim dla
zdrowia i życia zatrudnionych, ale także funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. Niewłaściwa organizacja pracy, wina pracownika czy
zły stan techniczny używanych maszyn. Czynniki te mogą być przyczyną utraty zdrowia czy
życia, ale także strat finansowych dla firmy. Co
można zrobić, aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?
Lepiej zapobiegać…
Kodeks pracy skłania pracodawców do dbania
o bezpieczeństwo zatrudnionych przez niego
osób. Z drugiej strony pracownik jest także zobowiązany do przestrzegania zasad chroniących przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. Ma
również prawo do powstrzymania się od wykonywania zadań, jeśli stwierdzi, że coś mu zagraża. Informacje te mają ogromne znaczenie, jeśli
przyjrzeć się przyczynom wypadków w pracy
– według Państwowej Inspekcji Pracy 46,8 %

z nich powstaje z winy pracownika, a na 42%
mają wpływ przełożeni (min. przez brak nadzoru czy złe przeszkolenie). Dlatego dużą rolę
przypisuje się prewencji. Gruntowne szkolenia
pracowników, używanie odpowiednich zabezpieczeń, ale przede wszystkim stosowanie się
do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to
bardzo istotne zarówno ze względu na zapobieganie wypadkom, ale także uzyskiwanie świadczenia od ubezpieczyciela. Może on bowiem
odmówić wypłaty ze względu na niedochowanie tzw. powinności prewencyjnych. Powodem
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odmowy może być także brak aktualnych badań Urzędu Dozoru Technicznego, obowiązkowych przy niektórych typach wózków.
– Aby uniknąć wypadku, pracodawca powinien cyklicznie dokonywać kontroli stanu używanych maszyn – mówi Eliza Świętochowska
z firmy STILL. – W przypadku wózków widłowych należy kierować się...

Czytaj dalej na
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Systemy QUICKSTORE AS/RS

ÔÔ Źródło: Amsort

Systemy automatycznego magazynowania i pobierania (AS/RS) zapewniają maksymalizację wydajności oraz zwiększenie wykorzystania dostępnej powierzchni nawet
o 60%. Systemy automatycznego magazynowania i pobierania (AS/RS) umożliwiają
automatyczne magazynowanie i pobieranie palet, kartonów i pojemników z regałów.
Przykładowe systemy AS/RS to: podnośniki palet, miniloady i systemy wahadłowe.
Systemy AS/RS ułatwiają wiele różnych • kompletacja zamówień: systemy AS/
RS to kluczowy atut wysoko wydajnych
działań i możliwości:
systemów kompletacji zamówień sto• składowanie na głębokości pojedynczej
sowanych w wielu branżach, takich jak
lub podwójnej, a nawet w kilku rzędach,
systemy „towar do człowieka” (artyku• maszt pojedynczy lub podwójny,
ły), automatyczne systemy pobierania
• wózki wahadłowe pojedyncze, podwójskrzyń oraz automatyczne systemy pone lub poczwórne,
bierania pojemników;
• szereg różnych urządzeń do obsługi ładunków (np. wyciąganie, podnoszenie). • konsolidacja zamówień i wysyłka: na
obszarze konsolidacji strumienie artykułów z różnych obszarów (pobierania)
Gdzie znajduje zastosowanie
spotykają się w systemie AS/RS. Strusystem AS/RS?
mienie są szybko sortowane i grupowaSystemy AS/RS to kluczowa technolone zgodnie z zamówieniem, jednostką
gia znajdująca zastosowanie w nowoczedostawczą lub wysyłką, a następnie wysnej logistyce magazynowej, zapewniasyłane dokładnie według wymaganej
jąca korzyści na kilku etapach procesu
kolejności. Ta aplikacja jest stosowana
magazynowania:
szczególnie w przypadku realizacji do• składowanie luzem: konieczność ograstaw dla sklepów oraz w handlu elekniczenia do minimum obsługi oraz
tronicznym.
lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni w centrum dystrybucji powoduje wzrost zainteresowania w zakresie Jakie są główne zalety systemu
stosowania systemów AS/RS do składo- AS/RS?
Obecnie centra dystrybucji coraz częwania luzem. Zwłaszcza w branży ubraniowej występuje tendencja do składo- ściej doświadczają redukcji zatrudnienia
wania kartonów luzem w systemach oraz presji ze strony rosnących kosztów
powierzchni i wymagań w zakresie obsłuAS/RS, a nie na paletach;

gi klienta. Systemy AS/RS mogą odegrać
istotną rolę w spełnianiu takich surowych
wymogów. Ich główne zalety to:
• wyższa gęstość magazynowania; oszczędność do 60% powierzchni użytkowej;
• możliwość stosowania wysoko wydajnych systemów kompletacji zamówień,
takich jak pobieranie artykułów...
Czytaj dalej na

Multizadaniowy komputer
pokładowy
ÔÔŹródło: pointb s.c.

System komputerowy Parrot ASTEROID Smart
to najbardziej zaawansowany produkt w nowej
linii produktowej ASTEROID. Jest to dosłownie
multimedialny geniusz samochodowy. Wielozadaniowe urządzenie działające na systemie
Android™ (doskonale znanym ze smartfonów
i tabletów) to nie tylko kolejny kultowy gadżet,
lecz przede wszystkim nowoczesne, funkcjonalne wsparcie dla każdego kierowcy. W oparciu o Mobilny Internet (dostępny poprzez
WiFi®, telefon komórkowy lub dedykowany
modem USB) można pobrać aplikacje z ASTEROID Market lub ze stron internetowych.
Komputer pokładowy pozwala na rozmowę
przez telefon bez użycia rąk (10 różnych telefonów w pamięci, 2 telefony obsługiwane jednocześnie) oraz słuchanie muzyki z różnych nośników (z USB, karty SD/SDHC lub przez Bluetooth
z telefonu czy innych urządzeń podłączonych
przez złącze mini-jack). Dzięki zewnętrznej antenie GPS klasy SiRFstarIV, kierowca może ko-

rzystać z nawigacji, a także namierzać i zbierać
informacje o lokalizacji pojazdu, jego prędkości, parametrach silnika, spalaniu, itp.
ASTEROID Smart może też wyświetlać filmy
video na wbudowanym ekranie lub na ekra-
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nach zewnętrznych, zamontowanych na przykład w zagłówkach foteli.

Czytaj dalej na
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iGoEasy – wózek tabletem sterowany
ÔÔŹródło: Still

Dziś za pomocą iPoda lub iPada możliwe jest nawet sterowanie wózkiem widłowym. Zautomatyzowany model firmy STILL EGV-S z aplikacją iGoEasy usprawnia pracę przedsiębiorstwa, jednocześnie będąc
niezwykle prostym w obsłudze. iGoEasy firmy STILL to pierwszy system
sterowania pozwalający firmie na automatyzację prac logistycznych,
a nie wymagający szkolenia czy wsparcia ekspertów. Podczas użytkowania, zadania transportowe uaktywnia się przy użyciu ekranu dotykowego terminalu mobilnego, który za pomocą sieci bezprzewodowej
LAN przesyła dyspozycje do wózka. Aplikacja przekazuje również dane
dotyczące trasy i ustawień do oprogramowania sterującego, co pozwala na samodzielną pracę pojazdu.
Rozwiązanie iGoEasy składa się z automatycznego wózka widłowego wysokiego podnoszenia typu EGV-S 14/20, systemu nawigacji laserowej, odbłyśników, komputera pokładowego i układu sterującego do
wyboru: tabletu iPad, iPad mini lub urządzenia iPod touch. Technologia
przeznaczona jest do obsługi jednego pojazdu, którego praca polega na
transporcie poziomym o trasach maksymalnych do 100m i wysokości
podnoszenia do 2 m.

Czytaj dalej na

Motorola Solutions
z nagrodami

ÔÔ Foto: Motorola

Motorola Solutions, Inc. (NYSE:
MSI), czołowy dostawca rozwiązań i usług komunikacji o znaczeniu krytycznym dla klientów
z sektora prywatnego i publicznego, poinformowała, że została
uhonorowana pięcioma nagrodami Red Dot Product Design
2013. Zakładany na głowę komputer HC1, komputer mobilny
MC40, moduł sterowania O2,
radiotelefon cyfrowy SL Series oraz radiotelefon TLKR zostały
wyróżnione za wysoką jakość wzornictwa. Produkty te zostały
wybrane przez 37-osobowe jury międzynarodowych ekspertów spośród ponad 4600 zgłoszeń w 19 kategoriach.
Produkty firmy Motorola, które zdobyły nagrody Red Dot Product Design 2013:
• Zakładany na głowę komputer HC1. HC1 to pierwszy przedstawiciel nowej kategorii korporacyjnych komputerów mobilnych obsługiwanych bez użycia rąk. Model oferuje zaawansowane rozpoznawanie mowy, sterowanie za pomocą ruchów
głowy oraz strumieniową transmisję wideo, zapewniając użytkownikom dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych.
• Komputer mobilny MC40. MC40 to pierwszy wielofunkcyjny
komputer mobilny Motoroli przeznaczony dla środowisk handlu detalicznego i hotelarsko-restauracyjnych,...
Czytaj dalej na

Optymalne wykorzystanie
powierzchni magazynowej
ÔÔŹródło: OHRA

Podczas rozbudowy marketu budowlanego
w austriackim Melk spółka Josef Schuberth
& Söhne KG zbudowała również magazyn
z wysokimi regałami, który umożliwia maksymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni
magazynowej. Firma OHRA, mająca siedzibę
w niemieckim Kerpen, specjalista od systemów
regałowych, zainstalowała jedenaście ścieżek
regałowych, w tym osiem i pół z regałami paletowymi oraz dwa i pół z regałami wysięgnikowymi. Tutaj przechowywane są zarówno
długie towary z asortymentu drewnianego,
materiałów budowlanych oraz ogrodowych,
jak również ciężkie towary jak bruk betonowy
i z kamienia naturalnego. Dodatkowo składowane są, zależnie od sezonu, również artykuły
z asortymentu oferowanego w marketach budowlanych, jak na przykład kosiarki do trawy.
Aby zapewnić tym tak różniącym się między
sobą artykułami najwięcej miejsca, półki w regałach paletowych zostały wykonane w róż-

nych szerokościach w zakresie od 2.200 do
4.000 milimetrów. Obciążenie wynosi od 3.000
do 4.800 kilogramów. Na siedmiu poziomach
magazynowych, z których najwyższy znajduje
się na wysokości 9 metrów, jest miejsce na prawie 7.000 palet.
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artykuł sponsorowany

Fronius - przełomowa
technologia ładowania

ÔÔ Wojciech Skwarcewicz, Fronius Polska Sp. z o.o.

Firma Fronius, austriacki specjalista w dziedzinie systemów ładowania akumulatorów,
prezentuje na targach LogiMAT nową generację prostowników, cechującą się niespodziewanymi właściwościami. Oprócz wysokiej efektywności energetycznej, wyraźnie
zwiększono żywotność akumulatorów napędowych stosowanych w elektrycznych
urządzeniach do transportu poziomego. Dzięki nowo zaprojektowanemu procesowi
ładowania Ri możliwe jest ładowanie przy najmniejszej z możliwych emisji ciepła.
„Ekonomiczność urządzenia do transportu
poziomego jest w znaczącym stopniu określona przez akumulator napędowy i jego
trwałość”, stwierdza się w jednej z dyrektyw Centralnego Zrzeszenia Przemysłu
Elektrotechnicznego i Elektronicznego
(ZVEI – Zentralverband Elektrotechnikund Elektronikindustrie e.V.) z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem. Dalej czytamy:
„Szczególnie istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na żywotność jest technika ładowania. Powszechnie znanym faktem jest
to, że większość uszkodzeń akumulatorów
jest spowodowana ich nieprawidłowym
ładowaniem niż rozładowaniem”. Firma
Fronius, austriacki specjalista w dziedzinie systemów ładowania akumulatorów,
dzięki swojej nowatorskiej generacji prostowników „Selectiva” przeznaczonej do
akumulatorów napędowych jest pionierem na tym polu.
Podwyższone temperatury – przede
wszystkim powyżej 40°C – mają szczególnie negatywny wpływ na żywotność
akumulatorów
kwasowo-ołowiowych,
ponieważ wszystkie reakcje chemiczne
są wówczas przyspieszone. Dodatkowo, zbyt silne przeładowanie powoduje
szybsze zabrudzenie akumulatora (oraz
przyspieszone
samorozładowywanie),
większe zużycie wody wskutek wzmożonego gazowania oraz szybsze wytwarzanie niebezpiecznego gazu piorunującego.
Ostatecznie użytkownik musi znacznie
wcześniej inwestować wiele tysięcy euro
w zakup nowego akumulatora. Wady te
są jednak minimalizowane w przypadku
następnej generacji urządzeń z serii Selectiva firmy Fronius, wykorzystujących
proces ładowania Ri, które dzięki trójfazowym przyłączom są przeznaczone przede
wszystkim do akumulatorów napędowych 24, 48 i 80 V.
Znaczącą przyczyną rozgrzewania akumulatorów są straty ładowania. Występują one przede wszystkim w przypadku
starej techniki transformatorowej 50 Hz,
ale też, chociaż w mniejszym stopniu tak-

że w przypadku konwencjonalnej (inwerterowej) techniki wysokiej częstotliwości
oraz dotychczasowej techniki firmy Fronius „Active Inverter Technology” w trakcie
głównej fazy ładowania. W przypadku
starej techniki transformatorowej i konwencjonalnej techniki inwerterowej dodatkowo, wskutek przeładowania w fazie
doładowania, wydziela się ciepło, ponieważ nie jest uwzględniany stan akumulatora. Jedynie dotychczas zaprojektowane
prostowniki firmy Fronius uwzględniają
w trakcie doładowania stan akumulatora,
co powoduje, że przeładowywanie go jest
tak niewielkie, jak to tylko możliwe.
Kontakt:
Fronius Polska Sp. z o. o.
ul. Eiffelà 8, 44-109 Gliwice, Polska
Wojciech Skwarcewicz
+48 502 416795
E-mail: skwarcewicz.wojciech@fronius.com
Web site: www.fronius.pl
Fronius International to austriackie przedsiębiorstwo z siedzibą w Pettenbach oraz zakładami w Wels, Thalheim, Steinhaus i Sattledt. Firma
zatrudnia na całym świecie 3257 pracowników
i działa w następujących branżach: systemy ładowania akumulatorów, spawalnictwo i elektroniczne układy solarne. Eksport na poziomie
94 procent to zasługa 19 międzynarodowych
spółek firmy Fronius oraz partnerów handlowych/przedstawicieli w ponad 60 krajach.

Czytaj dalej na

Technologie

Nowy olej Shell do ciężarówek
ÔÔŹródło: ConTrust

Shell, jeden z największych międzynarodowych koncernów działających na rynku petrochemicznym, wprowadził do oferty nowy olej
Shell Rimula R4 X przeznaczony do silników
Diesla o dużej mocy wyposażonych w systemy cyrkulacji spalin (EGR) oraz systemy SCR.
Produkt ten został opracowany przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
z myślą o zastosowaniu w różnych typach pojazdów ciężarowych, ciągnikach siodłowych
i autobusach.
Wciąż zaostrzające się normy emisji spalin i wprowadzanie nowych modeli silników
wymagają stosowania nowoczesnych olejów
stworzonych przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Właściwa ochrona silnika daje
gwarancję jego niezawodności i wydłużonej
żywotności, co wpływa na znaczną redukcję
kosztów. Zastosowanie oleju Shell Rimula R4 X,
o klasie lepkości 15W-40, gwarantuje operatorom flot samochodów ciężarowych i autobusów wiele korzyści.
Nowy olej z rodziny Shell Rimula zapewnia
właściwy poziom czystości i utleniania...

Czytaj dalej na

Motorola Solutions dla służb
ÔÔŹródło: ITBC Communication Sp. z o.o.

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) zaprezentowała pierwsze rozwiązanie do zarządzania obrazami, przeznaczone dla policjantów działających na pierwszej linii. Łączy ono
nowe kieszonkowe radiotelefony MTP6750
TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) z systemem do zarządzania obrazami Photograph
and Intelligence Communications System
(PICS). PICS pozwala zarządzać zdjęciami zrobionymi za pomocą radiotelefonu MTP6750,
uwierzytelniać je i udostępniać w ramach
istniejących obiegów pracy. Umożliwia tym
samym weryfikację zdjęć w dowolnym momencie, ograniczając prawdopodobieństwo,
że zostaną one uznane za bezużyteczne w postępowaniu sądowym.
Organy ścigania i służby bezpieczeństwa
publicznego dbające o bezpieczeństwo obywateli szukają sposobów na optymalizację
kosztów i procesów. Można ją osiągnąć stosując efektywniejsze rozwiązania do zbierania
dowodów. Ograniczone zasoby sprawiają, że
materiał dowodowy często nie jest gromadzony lub ulega degradacji...

Czytaj dalej na
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Łańcuch dostaw
w systemie VMI

ÔÔ Estera Kowacka, Jakub Knauer, Damian Popek

Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jak uczynić łańcuch dostaw szczuplejszym, mniej zasobochłonnym, bardziej responsywnym? Jak pozbyć się zbędnego
zapasu zapełniającego regały, który - generując koszty, a nie
będąc częścią strumienia wartości - jest niczym innym, niż
marnotrawstwem? Duży potencjał kryje zarządzanie zapasami
przez dostawcę - vendor-managed inventory (VMI). Od czasu
pierwszego wdrożenia w latach ‚80, przez partnerów Wal-Mart
i Procter & Gamble, zalety systemu odkrywane są w wielu łańcuchach dostaw.

Istota koncepcji
Istotą rozwiązania jest przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie zapasami z odbiorcy na dostawcę. Potencjalne korzyści z VMI wynikają z założenia: że to dostawca (jak pokazuje
praktyka - zwykle producent określonego asortymentu), odpowiedzialny za zaopatrzenie odbiorcy tylko w ograniczoną ilość
własnych produktów, zrobi to efektywniej, niźli dystrybutor operujący wiele szerszym asortymentem. Ponadto - w tradycyjnym
łańcuchu dostaw, dostawca planuje swoje działania dysponując
jedynie zamówieniami. Po wdrożeniu VMI ma dostęp do informacji o realnym popycie.
Rysunek 1. Schemat procesu zamówienia w tradycyjnym i VMI łańcuchu dostaw

Europejski pool
paletowy EPAL

ÔÔ Źródło: EPAL

EPAL będzie w przyszłości organizował
otwarty pool wymiany palet niezależnie od UIC. EPAL prowadzi swoją działalność od 1995 jako międzynarodowa organizacja paletowa
i dzięki swoim komitetom narodowym w 17 europejskich krajach oraz ok. 1500 licencjobiorcom na całym świecie zapewnia
obrót towarowy za pomocą standaryzowanych palet i giterboxów o gwarantowanej jakości. Wysokość produkcji palet EPAL
wzrosła od ok. 21 milionów w roku 1998 do ok. 67 milionów
w roku 2012. Liczba znajdujących się obecnie w obiegu palet
Epal wynosi ok. 450 milionów. Ciągły wzrost produkcji potwierdza wzrastające znaczenie otwartego poolu paletowego
na arenach krajowych i międzynarodowych.

Jesienią 2012 roku EPAL podjął decyzję, na podstawie przeprowadzonego na skalę międzynarodową przetargu, zlecenia kontroli jakości aktywnej na całym świecie organizacji kontrolnej
Bureau Veritas. Poprzez rozdzielenie funkcji organizacji poolu
paletowego (EPAL) oraz planowania i weryfikacji kontroli technicznej (Bureau Veritas) zapewniona zostaje niezależność gwarantowania jakości.
Od stycznia 2013 Bureau Veritas prowadzi nieawizowane kontrole jakościowe zakładów produkcyjnych i naprawczych posiadających licencję Epal. Przejęcie zadania kontroli przebiegło bez
najmniejszych problemów. Licencjobiorcy Epal wyprodukowali
w warunkach kontroli jakościowej prowadzonej przez Bureau
Veritas w pierwszym kwartale 2013 już ok. 13 milionów palet.
Czytaj dalej na

Cursor pomoże Hoven w sprzedaży
ÔÔŹródło: Cursor

Źródło: Opracowanie własne

W jakich przypadkach VMI może być opłacalne? Czy możliwe
jest zidentyfikowanie czynników warunkujących powodzenie
wdrożenia? Analiza studiów przypadków pokazuje, że istnieje
szereg istotnych zależności.
Cechy łańcucha dostaw
Istotnym motywem zastosowania VMI w łańcuchu dostaw jest
dążenie do integracji dostawcy i odbiorcy. Dzięki zastosowaniu
koncepcji wspomagane jest m.in. zarządzanie zapasem, planowanie, a także prognozowanie popytu. Błędy w realizacji tych
procesów mogą powodować tzw. „efekt byczego bicza” (ang. Bullwhip Effect) w łańcuchu dostaw. Obrazujący zjawisko rysunek
2. przedstawia jak niewielkie odchylenia popytu zgłaszanego
przez odbiorców finalnych...

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania
w zakresie wsparcia procesów sprzedażowych i marketingowych – została strategicznym partnerem spółki Hoven. Projekt kompleksowej obsługi działań handlowych będzie realizowany w modelu „success fee”,
czyli rozliczenia za efekt. Szacowana wartość kontraktu to 10 mln złotych rocznie.
W ramach umowy Cursor będzie odpowiadać za zwiększenie sprzedaży kolektorów słonecznych oferowanych przez firmę Hoven. Spółka
z Grupy OEX zbuduje dla klienta dedykowaną sieć 60 przedstawicieli
handlowych, co podwoi obecną liczebność struktur handlowych dostawcy rozwiązań solarnych. Do zadań działających na terenie całej
Polski pracowników Cursora należeć będzie pozyskiwanie odbiorców
kolektorów słonecznych, doradztwo ułatwiające wybór odpowiedniego produktu oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania zakupu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystkie działania, w ramach dedykowanej klientowi sieci przedstawicieli handlowych, będą raportowane przy użyciu urządzeń mobilnych w systemie klasy CRM, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby kontraktu.

Czytaj dalej na
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Oświadczenie EPAL

ÔÔ Źródło: EPAL

Według stowarzyszenia EPAL palety EPAL i EUR pozostają nadal „w 100%“ wymienialne. W praktyce nie ma możliwości realizacji
postanowień projektu UIC dotyczącego „Kolejowego Poolu Paletowego“.
Według informacji z różnych organów prasowych, pan Thomas Metlich, przewodniczący zespołu roboczego UIC pod nazwą
„Kwestie paletyzacji“ oświadcza, że koleje
zrzeszone w UIC nie chcą w przyszłości
prowadzić wymiany nowych palet ze znakiem „EPAL w owalu“. W „Kolejowym Poolu
Paletowym“ palety EPAL nie miałyby możliwości wymiany i traktowane byłyby jako
„palety prywatne“. Natomiast palety UIC
miałyby być traktowane jako „palety oryginalne “. W przyszłości stowarzyszenie EPAL
nie mogłoby się powoływać na normę UIC.
Odnośnie powyższego EPAL pragnie
sprostować:

1. W poolu paletowym EPAL/EUR, którego nazwa pochodzi od oznaczenia na
paletach, możliwość wymiany zachowają także w przyszłości wszystkie palety,
które jako dowód posiadania jednolitej
jakości i przeprowadzania niezależnej
kontroli jakości, będą nosiły oznaczenia „EPAL w owalu lub „EUR w owalu“.
Uczestnikami poolu paletowego EPAL/
EUR są krajowe oraz międzynarodowe
przedsiębiorstwa z zakresu handlu,
przemysłu i logistyki.
Dlatego też, chęć utworzenia w przyszłości przez koleje UIC „Kolejowego poolu paletowego“, nie będzie miała nega-

Sieci handlowe

tywnego wpływu na pool paletowy EPAL/
EUR i możliwość nieograniczonej wymiany
palet ze znakiem „EPAL w owalu“ lub „EUR
w owalu“. Wbrew postępowaniu zespołu roboczemu UIC „Kwestie paletyzacji“,
stowarzyszenie EPAL nie ograniczy wymiany palet, ponieważ wiązałoby się
to z niemożliwymi do zaakceptowania
przez użytkowników utrudnieniami w zakresie wymiany palet.

Czytaj dalej na
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Dachser uruchamia
nowe połączenie
z Polski do Niemiec

ÔÔ Źródło: Dachser

Globus wybrał Kuehne + Nagel do współpracy
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Globus, duża sieć hipermarketów w Niemczech, Czechach i Rosji, wybrała Kuehne + Nagel na partnera logistycznego, by zapewniał obsługę
importu towarów oraz dostawy do hipermarketów.
Kuehne + Nagel będzie dostarczać serwis door-to-door w zakresie
spedycji morskiej i drogowej dla towarów pochodzących z Bułgarii,
Chin, Niemiec, Włoch i Tajlandii. Dodatkowo, firma będzie odpowiedzialna za wszystkie odprawy celne w Rosji. Globus zdecydował się na
outsourcing wszystkich tych działań przez Kuehne + Nagel, by skupić
się na rozszerzeniu sieci hipermarketów i zwiększeniu zakresu importowanych produktów.
Ponieważ Globus importuje towary od wielu dostawców z różnych
państw, niezmiernie ważnym dla nich aspektem jest...

Działający globalnie operator logistyczny Dachser z początkiem kwietnia 2013 roku uruchomił nowe połączenie ze Strykowa do Malsch na południowym zachodzie Niemiec. Wpłynie
to na poprawę i usprawnienie procesów logistycznych w gęstej europejskiej sieci operatora. Ze względu na rosnącą liczbę
klientów zainteresowanych szybkim transportem przesyłek
do południowo-zachodniej części Europy, Dachser uruchomił
nową linię ze Strykowa. Połączenie przez Kuernach do Malsch
w regionie Badenii Wirtembergii, tuż przy granicy niemiecko-francuskiej, pozwoli skrócić czasu transportu przesyłek z Polski w ten obszar oraz do Francji i na Półwysep Iberyjski.

Czytaj dalej na

Nagroda dla
ALGAI w kategorii
„Dystrybucja
i Składowanie”

ÔÔ Źródło: GEFCO

W dniu 13 marca ALGAI, spółka joint venture GEFCO i TC Axis,
znalazła się wśród 83 dostawców wybranych przez General
Motors spośród 18 500 firm na całym świecie. Samochodowy
gigant z Detroit docenił ALGAI za innowacyjną technologię,
wysoką jakość oraz konkurencyjne rozwiązania dla całego łańcucha dostaw. Największa sieć obsługi w zakresie kompleksowej Logistyki Pojazdów Gotowych oraz dystrybucja na całym
terytorium Rosji.

„Nowa linia pomoże w usprawnieniu i polepszeniu obsługi klientów. Teraz, dzięki bezpośredniemu połączeniu do Malsch, przesyłki z Polski dotrą szybciej do ważnych punktów przeładunkowych
np. już w trzy dni robocze do Madrytu, Saragossy i San Sebastian
w Hiszpanii” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.
Dachser posiada obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych
i wydajnych sieci transportowych w Europie.
Czytaj dalej na

ALGAI powstało w 2007 r. i łączy specjalistyczny „know-how”
z zasobami swoich założycieli, zapewniając pełen wachlarz usług
w zakresie kompleksowej Logistyki Pojazdów Gotowych (Finished Vehicle Logistics, FVL) oraz dystrybucji, w tym przewozu
międzynarodowego i krajowego, spersonalizowanych rozwiązań logistycznych oraz składowania. Centra składowania w Domodiedowie, Bykowie i Petersburgu spełniają międzynarodowe
standardy, oferując jednocześnie pełen zakres usług przygotowania pojazdów przed dostawą (Pre-Delivery Inspection, PDI)...
Czytaj dalej na
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Kuehne + Nagel otworzyła biuro
we Władywostoku
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

Obserwując ciągły wzrost potrzeb na usługi logistyczne w daleko-wschodniej części Rosji, Kuehne + Nagel otworzyła biuro we Władywostoku. Władywostok jest największym portem morskim w daleko-wschodniej Rosji i strategicznie ważną lokalizacją dla wymiany
przypływających i tranzytowych ładunków. Dodatkowo, doskonale
rozwinięta infrastruktura – morska, lotnicza i kolejowa – pozwala obsługiwać również lokalnych klientów.
Zarządzanie biurem we Władywostoku będzie wspierane przez Jużnosachalińsk, gdzie Kuehne + Nagel prowadzi swoje aktywności od
2002 roku zapewniając pełny serwis dla klientów z sektora olejowo –
gazowego.
W pobliżu biura w Jużnosachalińsku, firma posiada dwie dodatkowe
lokalizacje na wyspie Sachalin, jedna w Nogliki w północnej części wyspy, oraz magazyn z i bez uprawnień składu celnego w Korsakow na
południe od Jużnosachalińska. Obecnie, firma jest głównym dostawcą wyspecjalizowanych usług dla sektora olejowo – gazowego w tym
regionie.

Czytaj dalej na

DB Schenker
Eksport do Niemiec
Dostawcą Roku z operatorem logistycznym
dla Nowego
Niemcy są największym partnerem handlowym Polski – trafia tam ponad 25 proc.
całego naszego eksportu. Dlaczego warto zaangażować operatora logistycznego
Stylu
w dystrybucję towarów na rynek niemiecki, podpowiadają eksperci z firmy Dachser.
ÔÔ Źródło: GlobalBrand Institute

ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics

Ranking „Dostawca Roku” organizowa- Ze względu na bliskość geograficzną, kulturową oraz bardzo dobrą infrastrukturę,
ny jest przez producenta krzeseł i mebli Niemcy są naszym naturalnym partnerem w wymianie handlowej. Znaczący jest też
biurowych już od trzech lat. Jego celem rozmiar rynku – dwa razy większy od naszego.
jest wyróżnienie trzech partnerów z grupy ponad 1000 dostawców, którzy wno- Usługi transportowe do Niemiec stanowią łek nawet na drugi dzień po ich odebraczęść działalności operatorów logi- niu. „Szybkość oraz pewność dostarczenia
szą nowe wartości w relacje biznesowe sporą
stycznych działających w Polsce. Dachser towarów, a także możliwość śledzenia drogi
Grupy Nowy Styl. Na początku lutego br. dysponuje jedną z najbardziej wydajnych przesyłek online, mają ogromne znaczenie
odbyła się gala podsumowująca trzecią sieci transportowych w Europie, która łą- dla polskich przedsiębiorców i ich niemiecedycję rankingu, podczas której firma czy największe miasta, jednocześnie do- kich kontrahentów” – podkreśla Grzegorz
DB Schenker Logistics otrzymała statuet- cierając do odległych zakątków poszcze- Lichocik.
gólnych regionów. Usługi entargo, które
kę i tytuł Dostawcy Roku 2012.
- Dążymy do tego, aby realizowane przez nas
projekty dodawały wartości w łańcuchach
dostaw naszych klientów i wzmacniały ich
rynkową pozycję - mówi Janusz Górski,
Prezes Schenker Sp. z o.o. - Wyróżnienie
„Dostawca Roku” przyznane nam przez Grupę Nowy Styl, potwierdza że we współpracy
cenne jest zaufanie, partnerstwo i dialog.
Umożliwia to budowanie długoletnich relacji i ciągłe doskonalenie procesów po stronie
operatora logistycznego i klienta.
Czytaj dalej na

gwarantują wysokie standardy jakościowe firmy, zapewniają dostarczenie przesy-

Pomiędzy Francją a Polską
taniej z PEKAES
ÔÔŹródło: PEKAES

PEKAES, największa polska spółka w branży TSL, wprowadziła promocję na przewozy
między Francją a Polską. Wszystkich Klientów
PEKAES obowiązują teraz niższe - atrakcyjne
stawki. Promocyjna oferta PEKAES dotyczy
przewozu przesyłek drobnicowych zarówno
z Polski do Francji jak i z Francji do Polski. Dla
wszystkich Klientów, zarówno dotychczaso-

Czytaj dalej na

wych, jak i tych nowych, PEKAES przygotował
specjalne, konkurencyjne, oferty cenowe.
„Naszym celem jest promowanie tych kierunków spedycji międzynarodowej, na które zapotrzebowanie zgłaszają nasi Klienci. Dzięki naszej
siatce połączeń jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom w całej Europie stawianym
nam przez rynek”

Operatorzy logistyczni
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Katowice ewoluują
w stronę usług

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Dogodna lokalizacja, wykwalifikowana kadra, rozwinięta infrastruktura transportowa oraz dostęp do nowoczesnej powierzchni biurowej napędzają rozwój sektora usług
dla biznesu w Katowicach. Jones Lang LaSalle publikuje raport „Rynek nieruchomości
biurowych” w Katowicach analizujący atrakcyjność inwestycyjną miasta, w tym infrastrukturę, rynek pracy oraz dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych. Materiał
powstał przy wsparciu merytorycznym Urzędu Miasta Katowice oraz Hays Poland.

Dogodna lokalizacja
i rozwinięta infrastruktura
transportowa
Katowice położone są w jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce, na skrzyżowaniu 2 transeuropejskich korytarzy transportowych.
Miasto wyróżnia zaawansowana infrastruktura transportowa, w tym dostęp do
3 międzynarodowych lotnisk w bliskiej
odległości oraz dobrze rozwiniętej sieci

dróg - autostrad A1 i A4 oraz Drogowej
Trasy Średnicowej (DTŚ), łączącej większość głównych miast Metropolii. Ponadto, w Katowicach krzyżują się dwa główne
szlaki kolejowe, co daje podróżnym możliwość dotarcia do większości głównych
miast zlokalizowanych zarówno w Polsce
jak i w Europie.
Czytaj dalej na

Marynarska Business Park
na wyłączność
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Zespół Jones Lang LaSalle został wybrany wyłącznym agentem ds. wynajmu powierzchni
biurowej w projekcie Marynarska Business
Park. Firma odpowiada za całość procesu rekomercjalizacji kompleksu zlokalizowanego
na Mokotowie. Kompleks Marynarska Business
Park, położony na Służewcu Przemysłowym
(Mokotów), przy ulicy Taśmowej 7, składa się
z czterech nowoczesnych budynków z oddzielnymi recepcjami...

Czytaj dalej na

Inwestorzy zainteresowani
Europą Środkową
ÔÔŹródło: Cushman & Wakefield

Według danych firmy Cushman & Wakefield
w pierwszym kwartale 2013 r. łączna wartość
transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech)
wyniosła 958 mln euro, czyli ok. 6% więcej niż
wynosi średnia z ostatnich pięciu lat. To mniej
niż w poprzednim kwartale (1,826 mld euro),
ale optymizm inwestorów i aktywność na rynkach pozwalają przypuszczać, że wolumen inwestycji w bieżącym roku będzie zbliżony do
ubiegłorocznego.
Charles Taylor, Partner w firmie Cushman
& Wakefield, powiedział: „W pierwszym kwarta-

le aktywność inwestycyjna wzrosła nieznacznie.
Niektórzy inwestorzy rozważają możliwość podjęcia większego ryzyka oraz biorą pod uwagę
bardziej rozwinięte i stosunkowo dojrzałe rynki
Europy Środkowej, gdzie mogą liczyć nie tylko
na lepsze stopy kapitalizacji i względnie wyższy
wzrost gospodarczy niż na Zachodzie, lecz również na coraz wyższą płynność”.
Wolumen inwestycji w Polsce, Czechach i na
Węgrzech wzrósł o ok. 258 mln euro dzięki
sprzedaży przez Prologis na rzecz Norges 50%
udziałów w portfelu wysokiej jakości obiektów
dystrybucyjnych w pierwszym kwartale 2013 r.

Czytaj dalej na
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Volkswagen w Prologis Park
Poznań II
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Volkswagen Group Polska wynajął 16 000 mkw.
w parku logistycznym Prologis Park Poznań II.
Wyłączny dostawca marek Volkswagen, Audi,
Skoda, Porsche oraz Volkswagen Samochody
Użytkowe w Polsce wprowadzi się do obiektu
w połowie bieżącego roku. Za znalezienie dogodnej lokalizacji oraz negocjacje warunków
najmu odpowiada dział powierzchni magazynowych i przemysłowych Jones Lang LaSalle.

Czytaj dalej na
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Prologis buduje
dla firmy Tradis we
Wrocławiu

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o podpisaniu w pierwszym kwartale 2013 roku umowy budowy
obiektu magazynowego typu build-to-suit (BTS) o powierzchni 18,300 metrów kwadratowych na terenie Prologis Park Wrocław V dla firmy Tradis stanowiącej część Grupy Eurocash. Umowa najmu budynku build-to-suit, jest podpisana na dziesięć.
Jest to już trzeci budynek BTS, który powstanie od momentu
uruchomienia parku, czyli w ciągu niecałych 24 miesięcy.
Ewa Zawadzka, business development director Prologis Polska powiedziała: „Cieszymy się, że firma Tradis wybrała Prologis
na swojego partnera przy budowie nowego obiektu. Jest to dla
nas bardzo ważny klient i mamy nadzieję, że nasze wzajemne relacje będą się nadal zacieśniać. Będzie to już nasz trzeci BTS na
terenie Prologis Park Wrocław V. Zawarta transakcja podkreśla
strategiczne znaczenie tej kluczowej z logistycznego punktu widzenia lokalizacji, jak i wysyła pozytywny sygnał całemu polskiemu rynkowi.”
Czytaj dalej na

Centralny magazyn
Pall-Ex Polska w Łodzi

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowej,
podpisał nową umowę najmu Panattoni Park Łódź East. Powierzchnię 3600 m² wynajął Pall-Ex Polska, wchodząca na
polski rynek, międzynarodowa sieć dystrybucji ładunków
paletowych.

„Rynek handlowy w Polsce – I kw. 2013”
ÔÔŹródło: Jones Lang LaSalle

Wzrost liczby otwarć na rynku powierzchni handlowych w 2013, Polska Wschodnia nadrabia zaległości. Wynika z raportu Jones Lang LaSalle „Rynek handlowy w Polsce – I kw. 2013”. Eksperci Jones Lang LaSalle
podsumowali sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych
na koniec I kw. 2013 r. oraz zaprezentowali trendy i prognozy rozwoju
na nadchodzące miesiące.
Podaż
W I kw. 2013 r. do użytku oddano ponad 54 000 m kw. nowej powierzchni najmu w trzech centrach handlowych – Europie Centralnej w Gliwicach (27 000 m kw. w ramach centrum handlowego wraz z 40 000 mkw.
w parku handlowym), Galerii Veneda w Łomży (16 200 mkw.) oraz Galerii MM w Poznaniu (10 800 m kw.). Był to jedynie przedsmak tego, co
czeka rynek w tym roku. Z danych Jones Lang LaSalle wynika bowiem,
że w 2013 ukończone zostanie ponad 644 000 m kw. powierzchni handlowej – najwięcej od 2009. Jeśli te założenia zostaną zrealizowane, rok
2013 będzie jednym z najlepszych pod względem wielkości dostarczonej podaży w historii polskiego rynku handlowego. Obecnie całkowita
nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce sięga 11 134 000 m kw...

Czytaj dalej na

Pall-Ex Polska, który w kwietniu br. dołączył do grona najemców Panattoni Park Łódź East, zajmie powierzchnię 3 600 m²
w czwartym obiekcie parku, którego docelowa powierzchnia
wyniesie 27 000 m². W budynku powstanie tzw. hub, czyli centralny magazyn przeładunkowy Pall-Ex Polska, do którego Partnerzy Regionalni sieci - niezależne firmy transportowe z całej
Polski, będą dostarczać palety z produktami. Tam ładunki będą
sortowane ze względu na miejsce przeznaczenia, ładowane na
pojazdy Partnerów Regionalnych i przewożone do ich magazynów, skąd wykonywana będzie końcowa dostawa bezpośrednio do odbiorcy.
Na powierzchni dla najemcy przewidziano rozwiązania dostosowane do specyfiki usług świadczonych przez Pall-Ex, jak np.
cross-dockingu, czyli szybkiego przeładunku i wysyłki towarów
bez konieczności ich składowania.
Czytaj dalej na
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SEGRO umacnia pozycję
w Warszawie

ÔÔ Źródło: SEGRO

Firma SEGRO poinformowała o zakupie kompleksu magazynowego Żerań Park II, zlokalizowanego w Warszawie, od AREA
Property Partners i Apollo Rida Poland za kwotę 43,2 mln euro.
Zbudowany w latach 2005-2011 Żerań Park II składa się z nowoczesnych budynków magazynowych dostosowanych do potrzeb
dystrybucji miejskiej oraz budynku biurowego o powierzchni
1 800 m². Park jest zlokalizowany w sąsiedztwie Trasy Toruńskiej i oferuje łącznie 49 900 m2 powierzchni do wynajmu.
Powierzchnia jest wynajęta w około 85 proc. z średnim ważonym okresem najmu (WAULT) wynoszącym 3,5 roku i obecnie
generuje czynsz roczny na poziomie 3,3 mln euro. Cena zakupu
odpowiada stopie kapitalizacji NIY 7,5 proc. oraz EY na poziomie
8,2 proc. Obecnie powierzchnia w Żerań Park II jest wynajmowana przez czołowe polskie i międzynarodowe firmy, m.in. Farutex, Leroy Merlin, Peak&Cloppenburg, Schenck Process oraz UCB
Pharma.
To już drugi zakupu nieruchomości w rejonie Warszawy. We
wrześniu 2012 roku SEGRO nabyło kompleks Ożarów Business Centre (aktualnie SEGRO Business Park Warsaw) za kwotę
14,1 miliona euro.
Czytaj dalej na

Rusza budowa
kompleksu Sobieski
Business Park

DPD Polska w SEGRO
Industrial Park
Wrocław

ÔÔ Źródło: Jan Zaworski, First Public Relations

Z początkiem marca 2013 roku firma DPD Polska uruchomiła
nowy terminal dystrybucyjny typu cross-dock o powierzchni
7 000 m² na terenie SEGRO Industrial Park Wrocław – pierwszej dolnośląskiej inwestycji dewelopera. Terminal będzie
obsługiwał między innymi kraje Europy Zachodniej – Francję,
Niemcy, Włochy, Hiszpanię i Holandię.

Inwestycja Sobieski Business Park położona jest przy Trakcie
Królewskim, na warszawskim Mokotowie, u zbiegu dwóch arterii komunikacyjnych ulic Sobieskiego i Sikorskiego, w lokalizacji
z rozbudowaną siecią tras rowerowych.
Będzie się on składał z 3 budynków o łącznej powierzchni
biurowej wynoszącej ok. 30.000 mkw. Pierwsza faza projektu
realizowana przez Europlan oferować będzie ok.7.900 mkw.
powierzchni biurowej na siedmiu kondygnacjach, w tym 365
mkw. powierzchni handlowej. Biurowiec został zaprojektowany
w oparciu o najwyższe standardy budownictwa ekologicznego.
Inwestor stara się o uzyskanie certyfikatu BREEAM. Przewidywana data oddania I fazy projektu do użytku to czwarty kwartał
2014 r. W okolicy planowane są nowe inwestycje infrastrukturalne: trasa linii tramwajowej, południowa obwodnica Warszawy
oraz obwodnica miejska.
Europlan jest firmą deweloperską, która od 2005 r. realizuje
w Warszawie projekty mieszkaniowe i biurowe. W ostatnich miesiącach Europlan zakończył budowę biurowca FENIKS w centrum Warszawy.

ÔÔ Źródło: SEGRO

DPD Polska to jeden z czołowych operatorów kurierskich na polskim rynku, świadczący usługi zarówno w sektorze B2B jak i B2C.
Firma będąca własnością GeoPost Group, należącej do Poczty
Francuskiej, rozpoczęła współpracę z SEGRO w 2007 roku, wprowadzając się do Tulipan Park Poznań.
1 marca 2013 roku firma przejęła nowoczesny terminal cross-dock na terenie SEGRO Industrial Park Wrocław. Nowy budynek
został zrealizowany w systemie BTS z uwzględnianiem specjalistycznych wymagań klienta, wyposażony w nowoczesną sortownię oraz system monitorowania przesyłek na każdym etapie
ich transportu. Uruchomienie obiektu wpisuje się w rozwój sieci
logistycznej DPD Polska w kraju.

Kompleks biurowy Sobieski Business Park, którego pierwszy
etap realizowany jest przez firmę Europlan w Warszawie, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Wyłącznym agentem przy komercjalizacji pierwszej fazy projektu jest międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Czytaj dalej na
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Coca-Cola HBC Polska
w SEGRO Business Park
Warsaw
ÔÔŹródło: SEGRO

Międzynarodowy producent i dystrybutor napojów – Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., rozpoczął współpracę z SEGRO, wiodącym deweloperem i zarządcą nowoczesnej powierzchni
biznesowej w Europie. Od stycznia 2013 roku
firma zajmuje 1 775 m² powierzchni magazynowej i biurowej w SEGRO Business Park
Warsaw przeznaczonej na przechowywanie
i serwis sprzętu chłodniczego. W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza
Cushman & Wakefield.
„Z uwagi na specyfikę działalności naszej firmy
logistyka stanowi istotny element operacji. Wybraliśmy SEGRO Business Park Warsaw, ponieważ
jesteśmy przekonani, że ta lokalizacja jest korzystna z punktu widzenia operacyjnego firmy.”

Czytaj dalej na

Finalizacja 8 umów najmu
w Warsaw Trade Tower

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

W pierwszym kwartale 2013 r. do grona najemców Warsaw Trade Tower dołączyły takie firmy jak: Dago Centrum, Asec, Teletrade oraz Best Flights. Dotychczasowe
umowy przedłużyli: Avanssur, Inter Partner Assistance, X-Press Couriers oraz międzynarodowa firma z sektora finansowego. We wszystkich transakcjach Jones Lang
LaSalle reprezentował właściciela budynku - fundusz AICEE II - dla którego Heitman
International świadczy usługi Asset Management.
Warsaw Trade Tower to najwyższy
(208 metrów) budynek biurowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a zarazem jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w panoramie Warszawy.
Obiekt położony jest na tzw. bliskiej Woli,
przy ulicy Chłodnej 51, zaledwie 5 minut
pieszo od powstającej w ramach II linii
metra stacji Rondo Daszyńskiego, dzięki
której czas dojazdu do ścisłego centrum
miasta skróci się do minimum. Warsaw

Rośnie rola głównych ulic
handlowych w Warszawie

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle publikuje raport prezentujący rynek nowoczesnych powierzchni handlowych w Warszawie. Istotnym elementem opracowania jest kompleksowa
analiza sytuacji wyjściowej i potencjału rozwoju poszczególnych stołecznych ulic
handlowych – Nowego Światu, Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Chmielnej oraz Placu Trzech Krzyży i okolic. Raport jest początkiem serii analiz ulic handlowych w największych polskich miastach.

Patricia Lannoije, Dyrektor Działu Badań
Rynku i Doradztwa, Jones Lang LaSalle,
podsumowuje: „Dominacja formatu centrów handlowych, zarówno w Warszawie,
jak i w całym kraju, odzwierciedla zwyczaje
polskich konsumentów, którzy zwykle preferują zakupy w miejscach zadaszonych,
z dobrym dostępem i dużym wyborem
marek. Chociaż przyzwyczajenie takie nadal przeważa, to jednak od dłuższego czasu obserwujemy wzrost popularności ulic
handlowych wśród mieszkańców miasta,
dodatkowo wsparte coraz większą liczbą
docierających tam turystów. Nowa rosnąca
generacja klientów poszukuje ciekawych
sposobów spędzania czasu, odmiennych
doświadczeń zakupowych oraz unikalnych
miejsc, jakimi z pewnością są ulice handlowe”.
Czynniki rozwoju nowych lokalizacji
handlowych: W porównaniu z innymi krajami Europy (np. Wielką Brytanią, Włochami, Francją, Hiszpanią, Niemcami, a nawet
Czechami i Węgrami), sektor handlu przy

głównych ulicach w Polsce jest niejednolity, ale ma duży potencjał rozwoju. W ciągu
ostatniej dekady uległ on znaczącej metamorfozie - kilka starszych obiektów zostało przebudowanych (Dom Dochodowy
o Trzech Frontach; kilka kamienic wzdłuż
Nowego Światu oraz niewielki dom handlowy Mysia3); powstały nowe budynki
(Dom Handlowy vitkAc, gdzie mieszczą
się światowe marki luksusowe; Holland
Park; Chmielna 25 - w budowie). Projekty
te znacząco wzmocniły podaż i ofertę powierzchni handlowej przy głównych ulicach i cieszą się dużym zainteresowaniem
ze strony najemców. Handel śródmiejski
w stolicy jest rozproszony w centralnym
kwartale miasta i obejmuje takie lokalizacje jak: ul. Nowy Świat, ul. Marszałkowska,
ul. Chmielna, Plac Trzech Krzyży i okolice
oraz ul. Mokotowska.
Czytaj dalej na
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Trade Tower oferuje szeroki dostęp zarówno do środków transportu publicznego,
jak i rozbudowanego systemu dróg umożliwiających szybkie połączenie z innymi
dzielnicami, lotniskiem oraz drogami wylotowymi z miasta. Łączna powierzchnia
najmu w obiekcie to 45 000 mkw.

Czytaj dalej na

Stabilny rynek
powierzchni
biurowej

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali dane i trendy na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie i największych miastach Polski na koniec
I kw. 2013 r. Oto najważniejsze wnioski
płynące z raportu.
– „Na koniec 2013 r. całkowity wolumen powierzchni biurowej Warszawy przekroczy
4 miliony metrów kwadratowych. Z naszych
analiz wynika ponadto, że w 2013 r., na skutek relatywnie wysokiej aktywności deweloperów, współczynnik pustostanów będzie
wykazywał tendencję wzrostową, pomimo
utrzymującego się relatywnie wysokiego
popytu. Warto zauważyć, że około 62% powierzchni planowanej do oddania do użytku
w nadchodzących miesiącach 2013 r. zostało
już wynajęte. Rosnący wolumen zawieranych
umów typu pre-let jest rezultatem poszukiwania atrakcyjniejszych powierzchni najwyższej jakości, a wzrost wskaźnika pustostanów
może dotknąć głównie starsze biurowce, które nie spełniają już wszystkich wymagań najemców” - twierdzi Tomasz Czuba...
Czytaj dalej na
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AXI IMMO doradza
przy wynajmie

Bez zmian na rynku
nieruchomości

ÔÔŹródło: AXI IMMO

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Na polskim rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych bez zmian, najemcy
pozostają ostrożni, deweloperzy ograniczają inwestycje spekulacyjne, okolice Warszawy nadal najmocniejszą lokalizacją magazynową, ale najwięcej buduje się we
Wrocławiu, wskazują eksperci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang LaSalle. Eksperci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones
Lang LaSalle podsumowali dane i trendy na rynku nieruchomości magazynowych
w Polsce na koniec I kw. 2013 r. Oto najważniejsze wnioski płynące z raportu.

Popyt
Popyt brutto na magazyny spadł o 19%
względem kwartału poprzedzającego
i wyniósł 295 000 mkw. 58% kontraktów
zawartych w analizowanym okresie stanowiły nowe umowy oraz rozszerzenia powierzchni. Wysokość popytu netto spadła
o 14% w porównaniu do IV kw. 2012 do
172 000 mkw. Największe umowy w I kw.
zawarły takie firmy jak: Żabka (odnowie-

nie i rozszerzenie, SEGRO Industrial Park
Tychy;19 000 + 2 500 mkw.), (odnowienie,
Panattoni Park Stryków; 17 000 mkw.) oraz
Volkswagen (nowa umowa, ProLogis Park
Poznań II (16 000 mkw.). Największy udział
w popycie netto (48%) po raz kolejny osiągnęli operatorzy logistyczni...
Czytaj dalej na

Panattoni Europe
Deweloperem Roku 2012

ÔÔ Źródło: Panattoni

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, doradzał przy wynajmie
powierzchni magazynowo-biurowej dla firmy
NNR Global Logistics UK Limited Sp. z o. o.
Operator logistyczny wynajął 2 321 mkw. powierzchni magazynowej i 122 mkw. biura
w Tulipan Park Warszawa, należącym do firmy SEGRO, wiodącego zarządcy, dewelopera
i właściciela nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych oraz obiektów
typu data centre.
NNR Global Logistics UK Limited jest częścią
Nishitetsu Group, międzynarodowej korporacji składającej się z 92 firm, zatrudniających
ponad 18 000 pracowników w 130 krajach na
całym świecie. NNR specjalizuje się w świadczeniu szerokiej gamy usług spedycyjnych...

Czytaj dalej na

Niemiecki
inwestor
w Lublinie

Wyróżnienie przyznano podczas finału prestiżowego konkursu CEE Quality Awards
(CEEQA), którego tegoroczna edycja była jubileuszową dziesiątą. Uroczysta gala wrę- ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield
Niemiecka firma ABM Greiffenberger,
czenia nagród odbyła się 23 kwietnia br., w SOHO Factory.
specjalizująca się w produkcji silników
Uroczystość rozdania nagród CEE Real W tegorocznej edycji nominację otrzyma- elektrycznych i skrzyń biegów, otworzy
Estate Quality Awards (CEEQA) odbyła się ło łącznie 7 znaczących deweloperów po- nowy zakład w Lublinie. Firma podpi23 kwietnia 2013 roku, w industrialnych wierzchni przemysłowej z Europy Środkosała już umowę najmu powierzchni proprzestrzeniach warszawskiej SOHO Fac- wo-Wschodniej. Jury, złożone z wysokich
dukcyjno-magazynowej oraz biurowej
tory. Panattoni Europe przyznano presti- rangą przedstawicieli wiodących firm...
w kompleksie Wikana Biznes Park. Miężowe wyróżnienie w kategorii „Industrial
dzynarodowa firma doradcza Cushman
Developer of the Year 2012”, które jest już
Czytaj dalej na
drugą nagrodą z rzędu w tej kategorii.
& Wakefield koordynowała całość procesu negocjacyjnego.

Panattoni Park Wrocław II
wynajęty w całości

ÔÔ Źródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowej w Polsce, poinformował
o całkowitym wynajęciu Panattoni Park Wrocław II. Nowym klientem jest jeden
z kluczowych operatorów logistycznych: Pantos Logistics Poland, który zajmie ponad 6 000 m². W transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Jones Lang LaSalle.
Panattoni Park Wrocław II - jeden czte- w zakresie spedycji drogowej, morskiej,
rech dolnośląskich parków dewelopera a także lotniczej oraz magazynowania
o powierzchni 60 600 m² został wynajęty i obsługi celnej.
w całości. Nowym klientem jest Pantos
Logistics Poland, należący do jednej z najCzytaj dalej na
większych firm logistycznych na świecie.
Operator zapewnia kompleksowe usługi
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„Jestem przekonany, że ta inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta
i regionu. Firma ABM Greiffenberger jest
renomowanym dostawcą innowacyjnych
rozwiązań dla firm z różnych sektorów.
Cieszymy się, że zdecydowała się na ulokowanie swojego zakładu w naszym mieście. Na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
pozostaje wciąż 60 ha wolnych gruntów.
Konsekwentnie zwiększamy wydatki na
inwestycje infrastrukturalne, co powinno
przyciągnąć kolejnych inwestorów” – powiedział dr Krzysztof Żuk...
Czytaj dalej na
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Cztery pytania do...
grzegorza lichocika

ÔÔ Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser Sp. z o.o.

Co Pan ceni najbardziej w biznesie?
Żyjemy w czasach ogromnych i niesłychanie dynamicznych
zmian. Sytuację w Polsce sprzed 25 lat, kiedy rozpoczynałem
karierę zawodową, i aktualną koniunkturę dzieli ogromna przepaść. Pierwsze kroki w biznesie musieliśmy stawiać ucząc się,
niejednokrotnie metodą prób i błędów, od zachodnich kolegów.
Dzięki silnej determinacji i zaangażowaniu, w krótkim czasie, bazując na ich wiedzy i doświadczeniu, wypracowaliśmy własne,
nieodstające od tych zachodnich, standardy.
Bardzo cenię sobie możliwość pracy dla firm działających
międzynarodowo, dzięki którym mogłem uczestniczyć w kształtowaniu rynku usług logistycznych i wyznaczaniu nowych standardów w Polsce. Zbudowanie dobrze prosperującej, rozpoznawalnej na rynku firmy, z profesjonalną kadrą i wysokiej jakości
ofertą – to dla mnie kwintesencja biznesu.
Jednym z największych wyzwań w mojej karierze zawodowej
było objęcie stanowiska prezesa zarządu firmy, która w Polsce
praktycznie nie istniała. Dachser, na początku mojej z nim przygody, był praktycznie nierozpoznawalny zarówno wśród konkurencji, jak również wśród klientów. Szybko udało nam się jednak
przełamać ten trend i stworzyć zgrany zespół zaangażowanych
ludzi, z którym w ciągu 5 lat rozwinęliśmy firmę, zyskując grono
oddanych klientów oraz zdobywając uznanie i poważanie konkurencji. Polski oddział Dachser zatrudnia obecnie 260 pracowników w 8 oddziałach.
Możliwość tworzenia, wcielania w życie nowych pomysłów
oraz przede wszystkim współpraca z wartościowymi ludźmi, którzy na co dzień inspirują mnie do dalszej pracy nad sobą i firmą
– to jest to, co najbardziej cenię w biznesie.

Kryzys ekonomiczny ma również zdecydowanie negatywny
wpływ na rozwój biznesu, niezależnie od czasu czy miejsca. Należy jednak nadmienić, że z pewnością mniej oddziałuje na duże
firmy, o ugruntowanej pozycji i działające międzynarodowo, których zasoby oraz ryzyko są mocno rozproszone.
Silna konkurencja zawsze była, jest i będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Receptą na walkę z tym zjawiskiem
w biznesie jest znalezienie dla siebie odpowiedniej niszy na rynku. Dachser, spośród innych operatorów logistycznych na rynku,
wyróżnia indywidualne podejście do klientów, uwzględniające
specyfikę działalności przedsiębiorstwa – branżę, produkty, sezonowość i odbiorców. Wysoka jakość usług, procedury gwarantujące sprawny przepływ towarów oraz indywidualne podejście
powodują, że nasi kontrahenci wybierają do współpracy właśnie
Dachser i pozostają z nami przez długie lata.

W życiu prywatnym…
Interesuję się naukami ścisłymi, a w szczególności fizyką kwanWizja rozwoju to koncentracja na istniejących rynkach, czy tową. Poza tym uprawiam windsurfing, jeżdżę na nartach oraz
ekspansja?
słucham jazzu i muzyki etnicznej z obszaru basenu Morza ŚródAby odnieść sukces, nie można się ograniczać. Należy dbać o „zdo- ziemnego.
byte” rynki, jednocześnie obserwując bliższe i dalsze otoczenie,
tak, aby jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje bizne- O firmie:
sowe. Otwartość i elastyczność są szczególnie istotne w obecnej Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistyczsytuacji spowolnienia gospodarczego, kiedy takich szans jest zde- nego DACHSER GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten
(Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa DACHSER liczy 347
cydowanie mniej, a zagrożenia czyhają na każdym kroku.
Dachser, jako firma rodzinna, ma specyficzne podejście do oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworzą one międzynarodową
biznesu. Filozofią całej grupy jest długookresowe działanie i pla- i krajową sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie
nowanie. Inwestycje nie muszą przynosić natychmiastowego ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdozwrotu i zysku. Ważne, jednak, aby były przemyślane i rentowne wych (FTL) oraz usługach magazynowania i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny
w dłuższej perspektywie.
Gwarancja stabilności, jaką zapewniają właściciele, jest bar- dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijająca się
dzo istotna tak z punktu widzenia rozwoju biznesu, jak również sieć połączeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej
pracowników, którzy swoim zaangażowaniem i oddaniem wa- zapewnia połączenie z całym światem. DACHSER to jeden z niewielu operatorów
logistycznych, który skutecznie łączy globalny zasięg, ogromną skalę operacji
runkują sukces całej firmy.
z elastycznością i spersonalizowaną obsługą.

Co najbardziej przeszkadza w rozwoju firmy (złe prawo, kryzys, nieuczciwa konkurencja)?
W Polsce istotnym problemem, który często jest poważną barierą spowalniającą lub wręcz uniemożliwiającą rozwój przedsiębiorczości, jest ustawodawstwo. Nasze prawo jest nie tylko zbyt
skomplikowane i niezrozumiałe, ale też często nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, generując nieuzasadnione
koszty i komplikacje natury prawnej czy podatkowej.

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl
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Chrońmy interesy w toku
przedsiębiorcy i pracownika

ÔÔ Komentarz prawno-społeczny radcy prawnego Grzegorza Langa,

Sekretarza Rady Infrastruktury w Departamencie Prawnym PKPP Lewiatan, specjalisty w zakresie zamówień publicznych

Dopuszczenie możliwości zmian umowy o zamówienie publiczne w czasie jej wykonywania – w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych – to priorytet.
Ustawowe, obligatoryjne dostosowanie warunków umów do zmian prawa – następujących w czasie wykonywania zamówienia publicznego – jest konieczne dla właściwego zabezpieczenia interesów, zarówno pracowników, pracodawców, jak i państwa.
Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zakazuje istotnych zmian postanowień umowy o zamówienie publiczne w czasie jej trwania, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ). Jednak
w praktyce zamawiający sporadycznie
przewidują zmiany umowy, zwłaszcza
w przypadku okoliczności, na które żadna
ze stron nie ma wpływu. Nie przewidują również klauzul waloryzacyjnych, jak
klauzule dotyczące zmian stawki składek
ZUS i NFZ, podatku VAT czy minimalnego
wynagrodzenia. Tym samym – w wyniku
obligatoryjnych zmian prawa – wycena
kontraktu przedstawiona w dokumentacji
przetargowej odstaje od rzeczywiście ponoszonych przez firmy kosztów. Tak sformułowane nierównoważne umowy mogą
prowadzić nawet do plajty. Wówczas na
procesy o waloryzację już jest za późno.
Sprawa jest szczególnie istotna w okresie
spowolnienia gospodarczego, gdy nawet
pozornie nieduże zmiany kosztów pochłaniają wyjątkowo skromne marże.
W takiej sytuacji Państwo przenosi na
wykonawcę skutki nowelizacji prawa
w dalszym okresie trwania umów o wykonanie zamówienia publicznego aż do
czasu zakończenia tych umów – co niestety trwa nawet kilka lat. Przedsiębiorcy nie
mogą też liczyć na wsparcie organów odwoławczych – Krajowa Izba Odwoławcza,
oddając się wyłącznie analizie prawnej,
zdaje się nie dostrzegać destrukcyjnych
skutków braku waloryzacji wynagrodzenia, zwłaszcza w umowach okresowych
(KIO/UZP 69/10). Żaden wyrok KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) w ostatnich latach
nie nakazał zamawiającemu umieszczenia
zapisów gwarantujących zmianę warunków umów w zakresie waloryzacji z powodu zmiany przepisów nakładających nowe
ciężary na przedsiębiorstwa realizujące zamówienia publiczne. KIO oddalenie takich
żądań uzasadnia prawem zamawiającego
do swobodnego określenia treści umowy.
Trudno zresztą mówić o swobodzie, skoro
ponad 80% postępowań prowadzonych

jest w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym nie ma miejsca na negocjacje.
Nie sposób także zaakceptować odsyłania
wykonawców do art. 3571 Kodeksu cywilnego (KIO 302/12). Przepis ten służy przecież sytuacjom szczególnym, zaś w systemie zamówień publicznych waloryzacja,
podobnie jak w obrocie prywatnym, powinna być rozwiązaniem naturalnym.
Obecna sytuacja uderza w toczące się
interesy przedsiębiorców, a pośrednio także w ich pracowników. Każde zwiększenie
obciążeń publicznoprawnych i minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawia, że
strona publiczna przenosi konsekwencje
zmian prawnych pośrednio na samych
pracowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących umowy o zamówienia publiczne. Jest to szczególnie
krzywdzące przy umowach trwających
kilka lat. Podnoszenie wysokości płacy minimalnej przez rząd zwiększa dodatkowo
to zjawisko, następuje więc zwalnianie
części pracowników lub przesuwanie pozostałych na umowy zlecenia.
Dlatego przedsiębiorcy postulują, aby
art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych został znowelizowany i zakładał
obligatoryjne dostosowanie warunków
umowy o zamówienie publiczne do obowiązków wynikających z wchodzących
w życie aktów ustawodawczych i rozporządzeń. Chodzi o dopuszczenie możliwości zmian będących konsekwencją
nowych regulacji prawnych, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy oraz o wprowadzenie indeksacji
wynagrodzenia wykonawcy adekwatnie
do zmiany płacy minimalnej.
Kwestię dopuszczenia możliwości
zmian w umowie podczas jej trwania zauważa także Urząd Zamówień Publicznych – w raporcie PARP i UZP „Nowe
podejście do zamówień publicznych” jednoznacznie wskazuje się, że „stosowanie
filozofii ‘cała odpowiedzialność i ryzyko
po stronie wykonawcy’ nie jest właściwe
i – wbrew pozorom – nie leży w interesie publicznym, gdyż zawsze skutkuje wzrostem
ceny ofert, a w szczególnych przypadkach
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brakiem ofert (brakiem wykonawców gotowych realizować umowę na tak niekorzystnych warunkach).” Dlatego zaleca się zamawiającym analizę i oszacowanie ryzyka
możliwych zdarzeń w przyszłości oraz
sformułowanie postanowień umowy, która określa dokładnie warunki potencjalnych zmian wynagrodzenia wykonawcy.
Brak mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia nie tylko uniemożliwia prawidłowe
szacowanie kosztów. Taka sytuacja uderza
w toczące się interesy przedsiębiorców
i pośrednio także ich pracowników.
Dostosowanie art. 144 PZP do warunków uczciwego obrotu gospodarczego,
nie naruszającego interesów w toku, jest
niezmiernie ważne dla przedsiębiorców.
Bez tej zmiany można spodziewać się
kolejnych upadłości firm i pogarszania
sytuacji pracowników realizujących zamówienia publiczne. Uregulowanie renegocjacji umów w toku w przypadku
nieprzewidzianych zmian prawa – wprost
w ustawie Prawo zamówień publicznych
jest niezbędne dla systemowego wdrożenia właściwych procedur w tym obszarze.
Akty prawne:
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228,
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87,
poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,
z 2012 r. poz. 769 i 1101) – tekst ujednolicony
przez Urząd Zamówień Publicznych
• Akty wykonawcze do Ustawy Prawo zamówień publicznych
• Regulacje UE
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