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ÔÔ Anna Jarzębowska-Kwiatek, Manager ds. Komunikacji ECR Polska, Foto: ECR Polska

Do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, współpracy
i współdziałania w zakresie optymalizacji całego łańcucha
wartości zachęcali uczestników III ECR Forum for Cooperation
prelegenci sesji strategicznej. Sesje najlepszych praktyk potwierdziły zdiagnozowane wcześniej trendy dla rynku FMCG:
już wkrótce w handlu na dobre zagoszczą technologie mobilne, zdrowie i jakość życia definiować będą popyt a sukcesy na
rynku odniosą firmy czerpiące korzyści ze współpracy i wspólnie wypracowanych standardów. Organizatorzy konferencji ECR Polska - ponownie zaserwowali uczestnikom sporą porcję
praktycznej wiedzy i strategicznych inspiracji.

6 czerwca br. w Hotelu Marriott w Warszawie spotkali się
managerowie i przedstawiciele najważniejszych firm branży
FMCG – zarówno producentów, jak i dystrybutorów, detalistów, dostawców usług – blisko 200 istotnych graczy rynkowych z ponad 90 firm, a także przedstawicieli organizacji
branżowych i mediów. Program konferencji był bardzo intensywny. W ciągu zaledwie jednego dnia odbyły się dwa warsztaty dla uczestników konferencji, dwie plenarne sesje strategiczne, dwie równoległe sesje najlepszych praktyk, spotkanie
grupy roboczej MobECom, panel dyskusyjny i bankiet. Program był dobrze przygotowany, prezentacje poruszały naj-

istotniejsze dla branży tematy i problemy, o ich doborze decydowali przedstawiciele Rady Nadzorczej ECR Polska, a więc
szefowie najważniejszych na rynku firm FMCG.
Rozpoczynające konferencję dwa równoległe warsztaty
dotyczyły prawnych aspektów partnerstwa w łańcuchach
dostaw oraz budowania stabilnej bazy dostawców poprzez
faktoring. Przygotowane zostały przez kancelarię adwokacką
BCKS i Bank BGŻ.
WIĘCEJ NA
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Bezemisyjne pojazdy DHL w Bonn Mobilny oddział kurierski
ÔÔŹródło: DHL

ÔÔŹródło: TNT Express, Foto: TNT Express

Deutsche Post DHL przesiada się na pojazdy
elektryczne do świadczenia usług dostawczych
w Bonn i w jego okolicach, dzięki czemu miasto
stanie się pierwszą miejscowością w Niemczech
wprowadzającą w życie koncepcję wykorzystania pojazdów bezemisyjnych. W początkowej
fazie, do końca tego roku 79 pojazdów zostanie
oddanych do użytku w Bonn i w okolicach do
świadczenia usług związanych z dostawą paczek
i połączonych usług dostawy poczty i paczek.
Projekt pilotażowy przewiduje pojawienie
się na drogach około 141 pojazdów elektrycznych do 2016 r., co będzie skutkowało zmniejszeniem emisji CO2 o ponad 500 ton rocznie.

Firma kurierska TNT Express uruchomiła pierwsze mobilne przedstawicielstwo. Celem tego
innowacyjnego rozwiązania jest zwiększenie
efektywności operacji kurierskich przy jednoczesnym odciążeniu zatłoczonego centrum miasta.
Eksperyment potrwa minimum trzy miesiące.
Mobilny oddział zlokalizowano w Brukseli,
w okolicach Parc du Cinquantenaire – parku
w środkowo-wschodniej części miasta. Przesyłki dostarczają do klientów elektryczne pojazdy trójkołowe – trycykle. Zastąpiły one trzy
ciężarówki, obsługujące dotychczas dzielnice:
Schaarbeek, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode
i każdego tygodnia pokonujące trasę 900 km.
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Dostawa pizzy w Księdze
Rekordów Guinnessa

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

Firma DHL Express, światowy lider w zakresie ekspresowych usług dostawczych,
znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa po przeprowadzeniu największej dostawy pizzy w historii dla Pizzas 4 Patriots, organizacji non-profit, która jest partnerem
DHL Express od 2008 r.

amerykańskich służących w Kandaharze, Bagramie i bazie Camp Bastion
w Afganistanie. Dostawa zrealizowana
na dystansie ponad 11.000 kilometrów
w ciągu 36 godzin została oficjalnie
uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa w kwietniu 2013 r. za „największą
dostawę pizzy”.
W lipcu 2012 r. firma DHL Express zaofeKen Allen, dyrektor generalny DHL
rowała usługi swojej globalnej sieci do- Express powiedział: „Znalezienie się
staw ekspresowych w celu dostarczenia w Księdze Rekordów Guinnessa jest wspa30.000 pizz Chicago-style na grubym niałą chwilą dla wszystkich 100.000 pracieście z Chicago, Illinois do oddziałów cowników DHL Express na całym świecie.

Każdego dnia starają się udowodnić naszym klientom, że „żadna góra nie jest zbyt
wysoka” dla DHL, kiedy przyjmuje wyzwania i współpracuje z 220 państwami i terytoriami, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę do najbardziej odległych
zakątków świata. Jesteśmy wdzięczni
Pizzas 4 Patriots za umożliwienie nam zaprezentowania możliwości globalnej sieci
DHL oraz aktywnego ducha wśród naszych
międzynarodowych specjalistów.”

Złoty status dla BCS Polska

InPost z „Oscarami” branży
pocztowej!

ÔÔŹródło: BCS Polska

BCS Polska uzyskała najwyższy status wśród
partnerów biznesowych firmy Vocollect - tytuł
„Total Solution Provider Gold Level”. Posiadanie
tego tytułu uprawnia do oferowania kompleksowych rozwiązań głosowych w oparciu o technologie Voice-Direct razem z własnym oprogramowaniem lub z integracją systemów głosowych
do innych systemów magazynowych. Pozwala
także firmie BCS Polska wykorzystywać rozwią-

zania Vocollect jako integralną część autorskich
systemów wdrażanych u Klienta. Daje to pełną
swobodę w implementacji, a Klient otrzymuje
kompletny i sprawdzony system.
Systemy głosowe Vocollect to rozwiązania,
w których wszelka wymiana danych pomiędzy systemem, a operatorem odbywa się za
pomocą komend głosowych bez konieczności
wprowadzania danych za pomocą klawiatury
lub czytnika i odczytywania poleceń z wyświetlacza terminala.
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ÔÔŹródło: INPost

InPost – największy niezależny operator pocztowy, należący do Grupy Integer.pl i dostawca
innowacyjnej technologii do odbioru przesyłek
24/7 dla sektora pocztowo kurierskiego – już po
raz czwarty zwyciężył w międzynarodowym konkursie World Mail Awards. Tym razem spółka zatriumfowała w kategorii „Obsługa Klienta”, wygrywając z takimi firmami, jak: Singapore Post oraz
LibanPost. Uroczysta gala wieńcząca 14. edycję
World Mail Awards 2013 odbyła się w Madrycie.
W ramach World Mail Awards 2013 światowej sławy eksperci docenili spółkę InPost za
intuicyjny i łatwy w obsłudze system zautomatyzowanych terminali paczkowych, dokładnie
odpowiadający na potrzeby klientów.
WIĘCEJ NA
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III Warszawskie Dni Logistyki
ÔÔŹródło: Koło Naukowe Logistyki SGGW

Jungheinrich

wyróżniony w konkursie IFOY
ÔÔ Źródło: Jungheinrich, Foto: Jungheinrich

W dniu na 4 czerwca 2013 r. po raz pierwszy firma Jungheinrich wzięła udział w konkursie, „International Forklift Truck
of the Year” zdobywając dwie nagrody. Firma z Hamburga
odniosła sukces w dwóch z czterech kategorii, jakie poddane
zostały ocenie.

Wyróżnione zostały dwa urządzenia marki Jungheinrich, jeden
produkowany w zakładzie w Moosburg’u, wózek z przeciwwaga
o napędzie spalinowym DFG / TFG 540s (kategoria „wózki z przeciwwagą powyżej 3,5 tony”). Drugi to wózek Reach Truck ETV /
ETM 216 (kategorii „wózki magazynowe”) z zakładu w Norderstedt.
– To wyróżnienie jest dla Jungheinrich honorem i zachętą
jednocześnie. Jesteśmy zadowoleni, że dokonaliśmy inwestycji
w badania i rozwój, co przyniosło teraz takie międzynarodowe
uznanie - powiedział Hans-Georg Frey, Prezes Zarządu Jungheinrich AG. Ze względu na wiele nowości zaprezentowanych
przez firmy oraz Jury, złożone z dziennikarzy fachowych pism,
nagroda ta porównywalna jest do tej w Konkursie „Truck of the
Year Award”, dla pojazdów użytkowych, z tym że ta dotyczy logistyki wewnętrznej, kontynuuje Frey.
Firma Jungheinrich należy do czołówki światowych liderów
w branży sprzętu i wyposażenia magazynu, technik składowania
i transportu towarów. Jako dostawca usług z obszaru logistyki wewnętrznej, firma oferuje swoim klientom szeroką gamę wózków
widłowych, systemów regałowych, usługi doradztwa w rozwiązywaniu złożonych procesów składowania i transportu towarów.

Kontrakty Famur na kwotę
89,34 mln zł
ÔÔŹródło: Famur

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 11
marca do 6 czerwca 2013 roku szereg umów
jednostkowych z Kompanią Węglową na
łączną kwotę ponad 89,3 mln zł. Największa
z nich opiewa na 54,3 mln zł i dotyczy dostawy
pierwszego w historii, kompletnego systemu
wydobywczego do kopalni należącej do KW.

W dniach 23-24.05.2013r. w Auli Kryształowej oraz na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Logistyczna pt. „III Warszawskie
Dni Logistyki” pod hasłem „Innowacyjne podejście do logistyki w dobie
kryzysu”.
Warszawskie Dni Logistyki to konferencja naukowa kierowana do
studentów logistyki oraz nauk pokrewnych, umożliwiająca spotkanie
z przedstawicielami przedsiębiorstw działających w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) i jej otoczenia, prezentację osiągnięć własnych, wymianę najnowszych informacji, a także spotkania z autorytetami z wielu dziedzin.
Tegoroczna edycja konferencji została podzielona na dwa dni. Pierwszego odbyły się trzy sesje tematyczne: (Innowacje w logistyce łańcucha dostaw, Klaster Innowacji w Agrobiznesie oraz Nowoczesne procesy logistyczne w przedsiębiorstwach), w których zaprezentowali się
przedstawiciele naukowi oraz przedsiębiorcy. Drugiego dnia odbyły się
warsztaty dla studentów prowadzone przez DB Schenker, Coca Cola
Hellenic, Ligę Odpowiedzialnego Biznesu oraz Makro. Po warsztatach
uczestnicy udali się na prezentację wyróżnionych prac studenckich.
Głównym założeniem III Warszawskich Dni Logistyki było ukazanie innowacyjnego podejścia do logistyki w dobie kryzysu, stanowiącego
wyzwanie dla podmiotów gospodarczych, zarówno w skali regionalnej
jak i całego kraju. Przedmiotem rozważań uczestników był kontekst
oddziaływania rozwiązań innowacyjnych na jakość procesów logistycznych, a także poszukiwania oszczędności w każdym z elementów łańcucha dostaw.

Sterowniki Linux and Mac OS X, w drukarkach SATO
ÔÔŹródło: SATO, Foto: SATO

SATO , światowy lider w dziedzinie druku kodów kreskowych, znakowania i EPC / RFID, uruchomił nowe sterowniki CUPS SATO, które umożliwią klientom łatwe drukowanie etykiet z Linuksa lub Maca OS X do
swoich drukarek. W wyniku rozszerzenia zgodności w celu włączenia
tych dwóch systemów operacyjnych, użytkownicy mogą korzystać
z większej elastyczności oraz bezproblemowo zintegrować drukowanie
z systemami komputerowymi.
Sterowniki zostały stworzone w odpowiedzi na stale rosnące wymagania dynamicznie rozwijających się społeczności Linuksa i Maca, do
których wliczamy branżę transportową, logistykę magazynowania, produkcję, sprzedaż detaliczną i opiekę zdrowotną. Sterowniki CUPS SATO
są obecnie dostępne dla drukarek GZ4e, CL6e, CG2/CG4 i M84Pro. SATO
jako prężnie rozwijająca się firma stale pracuje nad integracją drukarek
z wszystkimi rodzajami platform.

Największy kontrakt z KW został zawarty
przez konsorcjum firm FAMUR SA (lider) i Nordea Finance Polska SA (członek konsorcjum).
Umowa dotyczy leasingu finansowego wraz
z dostawą kompleksu ścianowego, w skład
którego wchodzą:
• kombajn ścianowy FS 400
• 167 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej FRS-19/45
• przenośnik ścianowy Nowomag PSZ-850
• przenośnik podścianowy Nowomag PPZ-850

WIĘCEJ NA

• urządzenie do przekładki przenośnika podścianowego
• kruszarka kęsów
• kompletna wysokociśnieniowa instalacja zasilająca ścianową obudowę zmechanizowaną
• wyposażenie elektryczne
• waga taśmowa
Urządzenia docelowo trafią na Ruch Szczygłowice w Oddziale KWK „Knurów-Szczygłowice”.
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Regały OHRA

w magazynie Outokumpu Nirosta
ÔÔ Źródło: OHRA, Foto: OHRA

Spółka Outokumpu Nirosta GmbH, jeden z wiodących producentów odpornych na korozję, kwasy oraz wysokie temperatury blach ze stali szlachetnej, zmodernizowała swój magazyn
wysyłkowy w Dillenburg, wyposażając go w regały wysięgnikowe OHRA. System regałowy ze swobodnie wiszącymi ramionami wysięgnikowymi daje nie tylko możliwość składowania
coraz częściej zmieniających się formatów produkowanych
blach, lecz redukuje również koszty utrzymania i napraw
w magazynie.
W Dillenburg Outkumpu Nirosta produkuje wysokiej jakości blachy ze stali szlachetnej w najróżniejszych gatunkach,
wymiarach i o różnych powierzchniach.
W zakresie logistyki blachy są przechowywane w pakietach do dwóch ton, następnie komisjonowane, składowane w indywidualnych opakowaniach i wysyłane.

Jednak po kilku dziesiątkach lat użytkowania regały wysięgnikowe magazynu
nie spełniały już wymogów dotyczących
funkcjonalności i możliwości składowania. Słabym punktem stały sie w szczególności sztywne, zgrzewane ramiona wysięgnikowe. Wymiary produkowanych blach
często zmieniają się, ale system regałów

Grupa Integer.pl – pozyskała 147 mln zł.
ÔÔŹródło: Grupa Integer.pl

Grupa Integer.pl – czołowa polska grupa
pocztowa, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy oraz właściciel sieci Paczkomatów InPost – zakończyła z sukcesem
prywatną ofertę akcji kierowaną do polskich
oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Łącznie spółka pozyskała ok. 147 mln zł,
które zostaną przeznaczone na sfinansowanie
ekspansji EasyPack oraz kontynuację strategii
opartej o intensywny rozwój sieci Paczkomatów w Polsce i za granicą.
Grupa Integer.pl oferowała 296.886 nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości
nominalnej 1 zł oraz 292.771 nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii J o wartości no-

minalnej 1 zł każda – w ramach oferty prywatnej przeprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skierowanej do mniej niż
150 wybranych inwestorów. Oferta prywatna
została zrealizowana w trybie przyspieszonej
budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów.
W obliczu ponad dwukrotnej nad subskrypcji prezes Grupy Integer.pl S.A. zgodził się wesprzeć dalsze poszerzenie bazy inwestorów
poprzez sprzedaż mniej niż 5% posiadanego
przez niego i jego spółkę zależną A&R Investments Ltd. istniejącego pakietu akcji.
WIĘCEJ NA

FAMUR – kontrakty z KHW
na kwotę 73,6 mln zł

ÔÔ Źródło:Famur

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie
od 28 września do 10 czerwca 2013 roku szereg umów jednostkowych z Katowickim
Holdingiem Węglowym na łączną kwotę ponad 73,6 mln zł. Wartość największej
z nich – podpisanej 7 czerwca – wynosi 19,3 mln zł i dotyczy dostawy 122 sekcji
zawałowej obudowy ścianowej FRS-16/37 do kopalni „Wujek”.
Wraz z wprowadzeniem akronimu FRS w nazwach zmechanizowanych obudów ścianowych, FAMUR ujednolica dotychczasowe oznaczenia różnych typów tych konstrukcji,
produkowanych w zakładach w Tarnowskich Górach i Gorlicach. Rozwinięciem skrótu
FRS jest anglojęzyczny „FAMUR Roof Support”, czyli „Obudowa ścianowa produkcji FAMUR”.

nie dał się – lub jedynie z wielkim trudem
– dostosować do nowych wymogów. Do
tego sztywne ramiona wysięgnikowe musiały być spawane w razie uszkodzenia, co
powodowało wysokie koszty utrzymania
i napraw wyposażenia magazynu.
WIĘCEJ NA

Informacje ze świata branży
pocztowej
ÔÔŹródło: InPost

InPost – największy niezależny operator
pocztowy, należący do Grupy Integer.pl
i dostawca innowacyjnej technologii do odbioru przesyłek 24/7 dla sektora pocztowo
kurierskiego – już po raz czwarty zwyciężył
w międzynarodowym konkursie World Mail
Awards. Tym razem spółka zatriumfowała
w kategorii ‘Obsługa Klienta’, wygrywając
z takimi firmami, jak: Singapore Post oraz
LibanPost. Uroczysta gala wieńcząca 14.
edycję World Mail Awards 2013 odbyła się
5 czerwca 2013 roku w Madrycie.
„To, co wyróżnia naszą usługę od innych
oferowanych na globalnym rynku to właśnie
kreowane przez nas unikalne doświadczenia
klientów, które nie są przypadkowe lecz wypracowane w oparciu i analizy zachowań konsumentów z kilkunastu krajów. Sprawdziliśmy,
że skłonność do rekomendacji w przypadku
Paczkomatów InPost wynosi 98% – to najwyższy wskaźnik nie tylko w branży pocztowej, ale
globalnie. Usługa uważana za wzór, czyli Amazon, ma skłonność rekomendacji na poziomie
84%. Wygrywamy prostotą i szybkością. Odbiór
paczki dzięki zastosowaniu technologii mobilnych i kodów QR wynosi zaledwie 7 sekund.
Jeszcze przed rokiem mówiliśmy o 17 sekundach. Teraz pobiliśmy kolejny rekord! We keep it
simple! To nasza misja, która została doceniona
przez międzynarodowe gremium” – komentuje
Rafał Brzoska.

WIĘCEJ NA
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Zatrudnienie w branży TSL
ÔÔŹródło: Antal International

Polska gospodarka lepiej niż inne kraje radzi sobie
ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia – wskazują wyniki 14. edycji
badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. W branży Transport, Spedycja i Logistyka odnotowano wzrost
odsetka pracodawców planujących zatrudnienie
kadry średniego i wyższego szczebla o 4 punkty
procentowe w porównaniu do poprzedniej edycji
badania. Wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów i menedżerów został odnotowany w większości branż.
W branży TSL odnotowano wzrost pracodawców planujących zatrudnienie kadry średniego i wyższego szczebla o 4 punkty procentowe. Plany zwolnień w III kwartale ma wciąż
tylko 10% pracodawców.
„Zbliżające się wakacje będą dobrym momentem na odświeżenie życiorysu i poszukanie nowych wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek pracodawców planujących zatrudnienie pozwala
sądzić, że na rynku pojawi się wiele atrakcyjnych
ofert pracy” – podkreśla Artur Skiba, dyrektor
zarządzający Antal International i wiceprezes
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

InPost ułatwia adresowanie
przesyłek

ÔÔ Źródło: InPost

InPost – największy niezależny operator pocztowy w Polsce – rozpoczął współpracę
z firmą FORMAT – producentem wielofunkcyjnego programu do obsługi przesyłek
SendSystem. Internetowe narzędzie pomoże e-detalistom, zajmującym się masową
wysyłką listów i paczek, usprawnić i przyspieszyć czasochłonny proces adresowania
przesyłek. Narzędzie dedykowane jest kilku grupom użytkowników, między innymi:
sprzedawcom na Allegro, sklepom online, ale także agencjom pracy oraz sekretariatom i biurom.
SendSystem ułatwia tworzenie formularzy dla różnych typów przesyłek znajdujących
się w bieżącej ofercie InPost – listów zwykłych, w tym także lokalnych i ekspresowych,
listów poleconych oraz paczek. Pozwala w bardzo prosty i szybki sposób przygotować
wzór wydruku dostosowany do konkretnego rodzaju i formatu paczki lub listu. Dzięki
obecnej w programie funkcji importu listy adresatów i dyspozycji nadań z obcych programów, stanowi idealnie rozwiązanie dla przedsiębiorstw funkcjonujących na przykład na rynku e-commerce.
„Firma InPost to kluczowy partner większości sklepów internetowych w Polsce. Realizując codziennie ogromne ilości zamówień, dostrzegliśmy, że szybkość dostawy uzależniona
jest od sprawnego funkcjonowania e-detalistów w zakresie przygotowywania przesyłek.
Dzięki współpracy z firmą FORMAT chcemy ułatwić przedsiębiorcom ten niewdzięczny proces. Wierzymy, że pomoc na początkowym etapie zamówienia będzie korzystna także dla
konsumenta, który otrzyma swoją przesyłkę jeszcze szybciej niż dotychczas” – tłumaczy
Rafał Brzoska, prezes InPost.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Chronometr wydarzeń

5

DSV Polska mistrzem
Europy

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Trochę ponad miesiąc temu zdawaliśmy relację z krajowych
rozgrywek w ramach I Mistrzostw Polski DSV w Piłce Nożnej,
które zwyciężyła drużyna z oddziału Warszawa.

Teraz Mistrzowie Polski, wzmocnieni zawodnikami z Oddziałów
Wrocław, Czeladź i Kraków, zdobyli Mistrzostwo Europy na Międzynarodowym Turnieju DSV Soccer Cup 2013 w Słowenii!
W turnieju, rozegranym w Dzień Dziecka w Kranj na Słowenii,
wzięło udział w sumie 14 zespołów z europejskich oddziałów
DSV. Polska rywalizowała w grupie z Francją, Szwecją i Czechami,
a w drodze do finału pokonując także dotychczasowych obrońców tytułu – Słowenię. W finale walka o tytuł zwycięzcy z Rumunią
trwała do ostatniej minuty. Podstawowy czas gry zakończył się

Zrównoważone rozwiązanie DHL
ÔÔŹródło: DHL

bezbramkowym remisem, po którym Polska odniosła zwycięstwo
w rzutach karnych 3:1.
Całość rozgrywek odbyła się w świetnej atmosferze, ale także w bardzo trudnych warunkach. Mecze rozgrywane były na
świeżym powietrzu po długotrwałych opadach deszczu, które
postawiły sobie za cel zmienić boisko piłkarskie na wzór naszego
basenu narodowego.
Mimo tego drużyna DSV Polska walczyła co sił przez cały dzień,
niesiona dopingiem polskich kibiców, którzy zagrzewali do walki
podczas całego turnieju. Brawurowe zwycięstwo polskiej drużyny sprawiło, że przyszłoroczne międzynarodowe rozgrywki DSV
Soccer Cup odbędą się w Polsce.
Mistrzami Europy w DSV Soccer Cup 2013 została drużyna
w składzie: Kapitan Aristoteles Liadis (Ołtarzew), Dariusz Ciara
(Warszawa), Piotr Krawczyk (Warszawa), Michał Jankowski (Ołtarzew), Michał Modzelewski (Ołtarzew) , Łukasz Sieńko (Warszawa), Daniel Pawelczyk (Wrocław), Piotr Wąsala (Wrocław), Adam
Wiewióra (Wrocław), Dariusz Komeda (Kraków), Michał Pasek
(Czeladź), Konrad Zawadzki (Warszawa).

Nowoczesna obsługa korespondencji – elisty.pl
ÔÔŹródło: Emerson, Grafika: Emerson

DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, modernizuje swoje rozwiązanie dostaw części zamiennych dla logistyki posprzedażowej w sektorze
motoryzacyjnym, skracając czas dostaw i redukując emisję dwutlenku
węgla. Firma będzie wykorzystywać swoją sieć lokalnych centrów dystrybucji, a także korzystać z pojazdów elektrycznych do dostawy części
zamiennych w metropoliach w Europie, Azji i obu Amerykach. Przy tej
okazji DHL korzysta ze współpracy ze światowym producentem samochodów, Renault, który dzieli się doświadczeniem w zakresie zarządzania
flotą oraz zapewnia samochody elektryczne oparte na modelu Kangoo.
„Wyzwanie polegające na umożliwieniu zrównoważonej mobilności
musi być realizowane przez globalną sieć zaufanych partnerów. Dzięki
zacieśnieniu relacji z DHL dążymy do połączenia know-how i siły innowacji obu naszych firm” – powiedział Uwe Hochgeschurtz, Starszy Wiceprezes, Pion Sprzedaży Korporacyjnej Renault.
• Pojazdy elektryczne oraz sieć lokalnych centrów dystrybucyjnych zapewniają dostawy o niskiej emisji dwutlenku węgla
• DHL i Renault dzielą się doświadczeniem w zakresie zrównoważonej
e-mobilności
W przeciwieństwie do zwykłego sposobu dostawy części zamiennych
do warsztatów i salonów samochodowych w oparciu o przewidywane
potrzeby, DHL wykorzystuje dostawy just-in-time, co pozwala zmniejszyć zapasy u producentów i w salonach samochodowych. Podobnie
jak w nowoczesnej fabryce, materiały wymagane do konserwacji i napraw są zamawiane jedynie wówczas, gdy są potrzebne.

Firma Emerson, największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum wydruku korespondencji i zarządzania danymi, uruchomiła nowatorską usługę elisty.pl. Pozwala
ona na przekazanie do druku i wysłanie
listów bezpośrednio z własnego komputera.
Wszelkie prace związane z wydrukowaniem, pakowaniem, adresowaniem
i wysyłką korespondencji są realizowane w centrum wydruku, skąd dalej
jest wysyłana tradycyjną pocztą. Usługa elisty.pl pozwala obniżyć o połowę koszty obsługi korespondencji, lepiej zorganizować pracę i skrócić czas
dostarczenia przesyłek.
-„Dzięki uwolnieniu od 1 stycznia 2013 roku rynku usług pocztowych,
każdy operator może dostarczać przesyłki do 50 gram. Dało to możliwość
rozwoju nowoczesnym usługom takim jak elisty.pl” - mówi Artur Kapler,
odpowiedzialny za projekt elisty.pl w firmie Emerson.
Koszt wysłania listu to nie tylko kwota, którą trzeba wydać na zakup
znaczka pocztowego. To także wydatki poniesione na zakup kopert, papieru, na którym jest drukowana korespondencja, materiałów eksploatacyjnych do drukarki oraz – o czym często się zapomina – koszty pracy osób,
które zajmują się tymi zadaniami. Druk, kopertowanie, adresowanie, naklejanie znaczków i nadawanie na poczcie jest czasochłonne, a co za tym
idzie – kosztowne. „Według naszych szacunków wydrukowanie na biurowej drukarce i wysłanie pocztą czarno-białej kartki A4 z tekstem kosztuje
w sumie ok. 3,01 zł. Kwota wydaje się niewielka, ale w przypadku małego
biura, które wysyła zaledwie 200 listów miesięcznie, oznacza to ponad 7200
zł rocznie” – mówi Piotr Rogut, Członek Zarządu w firmie Emerson.

WIĘCEJ NA
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GoGreen – historia
pięciu lat sukcesów

ÔÔ Źródło: DHL Express, Foto: DHL Express

Dokładnie pięć lat temu Deutsche Post DHL, wiodąca światowa grupa pocztowa i logistyczna, oficjalnie uruchomiła
program GoGreen i stała się pierwszą firmą logistyczną na
świecie, która ustanowiła mierzalny cel w zakresie ochrony
klimatu. Do roku 2020 Grupa zamierza zmniejszyć emisję
CO2 o 30% w porównaniu do poziomu wyjściowego z roku
2007. Program środowiskowy GoGreen to stały element
strategii firmy, a wyniki powiązanych działań znajdują odzwierciedlenie w takich obszarach jak zmniejszenie zużycia
energii, papieru i paliwa, a także inwestycje w innowacyjne technologie.
Jednocześnie Deutsche Post DHL zapewnia klientom szeroki wybór opcji wysyłek
przyjaznych dla środowiska oraz możliwości uzyskania porad w zakresie wydajności
energetycznej. Z kolei klienci mogą korzystać z oszczędności CO2, aby zmniejszyć
swój własny ślad węglowy. Popyt na ekologiczne produkty i usługi rośnie nieprzerwanie od lat: W 2012 r. wysłano ponad
2,4 mld przesyłek GOGREEN i skompensowano dla klientów około 180 000 ton
CO2 – to około 30% więcej niż w 2011 r.
i ponad trzy razy tyle, co w 2009 r, kiedy
w sumie wysłano 704 mln przesyłek.
„GoGreen to prawdziwy sukces” mówi
Christof Ehrhart, Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności
korporacyjnej w Deutsche Post DHL. „Od

jego wdrożenia stale zmniejszamy nasz
ślad węglowy i jesteśmy w połowie drogi
do osiągnięcia naszego celu, którym jest
zmniejszenie emisji o 30% do roku 2020.
Ochrona środowiska ma stałe miejsce
w naszej strategii i znajduje odzwierciedlenie w wytycznych obowiązujących w całej
Grupie i dotyczących takich kwestii jak papier, zakupy i inwestycje. Również nasi pracownicy przez cały rok działają w sposób
zrównoważony. W związku z tym 20 000
naszych pracowników na całym świecie
wzięło udział w szkoleniu e learningowym
„GoGreen”. Dzisiaj jest Światowy Dzień Środowiska i jest to świetna okazja, by jeszcze
bardziej podnieść ich świadomość.”
W ramach Światowego Dnia Środowiska, który jest obchodzony pod auspicja-

mi ONZ co roku 5 czerwca, pracownicy
Deutsche Post DHL również w tym roku
biorą udział w wielu projektach. W Chinach, Gwatemali i Stanach Zjednoczonych sadzą oni drzewa. W Niemczech
niektórzy z nich podjęli świadomą decyzję, by przestać korzystać z samochodów.
W Anglii pracownicy rozpoczęli „Zielony
Tydzień”, w trakcie którego współpracownicy będą codziennie informowani o sposobach oszczędzania energii, recyklingu
oraz rozsądnego wykorzystania żywności. W Azji zgasną światła w domach towarowych, a pracownicy w Ameryce Łacińskiej wyłączą klimatyzację w ramach
oszczędzania energii.
WIĘCEJ NA

Akwizycja INTERROLL’a
ÔÔŹródło: Interroll

Grupa Interroll, wiodący producent produktów dla logistyki wewnętrz- na temat łuków taśmowych dla średnich i dużych zadań pozwoli nam
nej, rozszerzył swoje globalne portfolio w obszarze wysokowydajnych kontynuować rozszerzanie nowych obszarów biznesowych dla naszych
transportowych łuków taśmowych oraz innych rozwiązań, podpisując klientów na całym świecie. W tym samym czasie, silna obecność Portec
ostateczną umowę przejęcia PORTEC GROUP INTERNATIONAL (Canon na rynku w USA znacznie ułatwi i przyspieszy nam dostęp do rynku dla
City, Colorado, USA). W tym samym czasie, w związku z tym strategicz- innych naszych produktów” – powiedział Paul Zumbühl, dyrektor genym przejęciem, firma wzmocniła swoją działalność i obecność na ryn- neralny Interroll.
ku w Ameryce Północnej. Interroll sfinansuje owe nabycie gotówką,
WIĘCEJ NA
a cena zakupu nie została ujawniona. Nabycie ma zostać sfinalizowane
1 lipca 2013 roku.
Przejęcie firmy w USA jest kolejnym kamieniem milowym w długoterminowej strategii
Cursor nagrodzony Perłami Rynku FMCG
firmy Interroll, aby rozszerzyć swoją światoÔÔŹródło: Cursor
wą pozycję lidera kluczowych produktów dla
magazynowania i logistyki wewnętrznej. Po- Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts
Konkurs Perły Rynku FMCG, organizowany
siadając ponad 60 tysięcy instalacji – w szcze- oferująca rozwiązania w zakresie wsparcia przez redakcję Wiadomości Handlowych, odgólności na lotniskach, centrach dystrybucji procesów sprzedażowych i marketingowych był się już po raz siódmy. W tegorocznej edycji
oraz firmach pocztowych i kurierskich, łuki – został uhonorowany w dwóch kategoriach zgromadzono rekordową zgłoszeń – 380 w 64
taśmowe firmy Portec były od dziesięcioleci konkursu Perły Rynku FMCG 2013. Usługa kategoriach. Celem konkursu jest promowanie
produktem wiodącym na rynku.
z zakresu logistyki materiałów eksponujących najlepszych nowych produktów i usług dedy„Portfolio produktów Portec jest doskonałym towar zdobyła srebrną statuetkę Najlepszego kowanych branży handlowej.
uzupełnieniem naszej dotychczasowej ofer- Dostawcy Oprogramowania oraz brązową dla
WIĘCEJ NA
ty rozwiązań. Technologiczna wiedza Portec Innowacji Roku.
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RX70 Hybrid najlepszy
„w swojej wadze”
ÔÔŹródło: Katarzyna ZWOLSKA, InplusPR

Od pierwszego szkicu do salonu

ÔÔ Źródło: DHL

DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, oferuje nowe usługi pozwalające ułatwić rozwój, produkcję i wprowadzanie na rynek nowych samochodów. Podczas gdy
większość firm logistycznych koncentruje się na strumieniach przychodzących do
produkcji i na logistyce posprzedażowej, produkt firmy DHL obejmuje cały proces
wejścia na rynek. Nowa struktura opracowana przez DHL opiera się na trzech modułach logistycznych, które klienci mogą łączyć lub wdrażać osobno.
„W sektorze motoryzacyjnym wprowadzenie produktu na rynek jest złożone i kapitałochłonne. Informacje zwrotne, jakie otrzymujemy od klientów wskazują, że w tej dziedzinie
bardzo potrzebne są zmiany na lepsze. Dzięki naszemu ogólnoświatowemu rozwiązaniu,
firmy skorzystają ze zmniejszonego ryzyka łańcucha dostaw, niższych kosztów zewnętrznych i wyższej wydajności, co można śledzić dzięki zestawowi zapewnianych przez nas narzędzi. Przeciętnie od pierwszego szkicu do wprowadzenia samochodu na rynek upływa
od 2 do 3 lat, a cały proces wymaga precyzyjnej synchronizacji wszystkich zaangażowanych podmiotów, często nie znajdujących się nawet na tym samym kontynencie. Możemy
zmniejszyć do minimum zdarzenia związane z łańcuchem dostaw, które mogą zaistnieć
podczas tego trudnego procesu i mogą powodować wzrost kosztów i w ostateczności,
opóźnienia w rozwoju”, powiedział Fathi Tlatli, Prezes Globalnego Sektora Motoryzacyjnego, DHL Customer Solutions & Innovation.

STILL RX 70 Hybrid zdobył międzynarodową
nagrodę w kategorii czołowych wózków widłowych z przeciwwagą o udźwigu do 3,5 t.
Jury konkursu doceniło przede wszystkim
niskie zużycie energii i innowacyjność pojazdu. International Forklift Truck of the Year
Award (IFOY), czyli międzynarodowa nagroda dla wózka widłowego roku, to prestiżowe
wyróżnienie przyznawane pod patronatem
niemieckiego Ministerstwa Ekonomii i Technologii przez jury złożone z dziennikarzy logistycznych z całej Europy, m.in. z Rumunii,
Szwecji, Austrii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Europę Środkową w tym gronie reprezentował Sebastian Śliwieński, redaktor naczelny
polskiego Warehouse Monitor.
Wszystkie maszyny biorące udział w konkursie były sprawdzane zgodnie ze standardem Andersom Test. Próbie zostały poddane efektywność kosztowa i energetyczna,
trwałość, bezpieczeństwo, ergonomia i design pojazdów. Na tej podstawie jury wydało werdykt. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem RX 70 Hybrid był
poziom kosztów obsługi deklasujący inne
wózki spalinowe. W przeprowadzonych
na potrzeby konkursu testach, przeciętne
spalanie wyróżnionej maszyny było o 30%
niższe niż u konkurencji. Tak wysoki poziom
oszczędności wynika z zastosowania kondensatorów UltraCaps. Gromadzą i oddają
one do systemu napędowego energię odzyskaną z hamowania. dodatkowe źródło
zasilania pozwala zwiększyć moc silnika,
dzięki czemu kierujący RX 70 Hybrid operator ma wrażenie, jak gdyby jeździł wózkiem
elektrycznym.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Siódemka mecenasem książki

Ekspresowy kurier nocny

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔŹródło TNT, Foto: TNT

Firma kurierska Siódemka S.A. objęła patronatem najnowszą książkę wydaną przez popularny portal eKomercyjnie.pl. Sklep internetowy
od A do Z pod redakcją Krzysztofa Bartnika
(redaktora naczelnego eKomercyjnie.pl), to
kompendium praktycznej wiedzy na temat e-sklepów oraz rynku sprzedaży internetowej
w Polsce. Lektura obowiązkowa dla właścicieli e-sklepów oraz przyszłych e-biznesmenów
jest także przydatnym narzędziem dla klientów dokonujących zakupy w sieci oraz osób
chcących po prostu pogłębić wiedzę z zakresu
handlu elektronicznego.
Sklep internetowy od A do Z to zbiór efektywnych poradników i artykułów na temat

zakładania, prowadzenia i promocji sklepu
internetowego. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów wypełnionych gotowymi
rozwiązaniami i praktycznymi wskazówkami. Teksty zostały pogrupowane według
obszarów tematycznych. Wśród głównych
zagadnień omawianych na łamach kompendium są m.in.: prawne aspekty prowadzenia e-biznesu, budowa skutecznego e-sklepu, logistyka, obsługa klienta, rozwój
sklepu, promocja, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, trendy w e-commerce oraz
liczne case studies.

Po roku od wprowadzenia na polski rynek, z ekspresowego serwisu nocnego
TNT Express korzystają firmy, których model biznesowy opiera się na sieci mobilnych pracowników. To branża automatyki
przemysłowej, maszyn rolniczych, maszyn
budowlanych, sieci dealerów samochodowych, sektor medycznego sprzętu diagnostycznego.
Usługa dostaw nocnych pozwala skrócić
czas dostarczania części dla techników, zapewnić lepszą kontrolę statusu przesyłek
i poprawić skuteczność biznesu.

WIĘCEJ NA
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BCS Polska dla Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa
ÔÔŹródło: BCS Polska

Spółka BCS Polska, wiodący integrator rozwiązań mobilnych i oprogramowania z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, wyposażyła Mazowiecką Spółkę Gazownictwa
w zaawansowane urządzenia do automatycznej identyfikacji.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa zajmuje się dystrybucją paliwa gazowego
poprzez zarządzaną siecią gazociągów na
obszarze woj. mazowieckiego, łódzkiego,
podlaskiego oraz częściowo lubelskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Spółka świadczy usługę transportu
paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu
dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu
nowych odbiorców. Poprzez sieć gazociągów i przyłączy o długości ponad 27 tys.
km, obsługuje około 1,5 mln odbiorców
końcowych na rzecz których dystrybuuje
ok. 2 mld m3 gazu rocznie.

CollectPlus wprowadza dwie opcje czasu dostawy paczek
ÔÔŹródło: InPost

Brytyjska sieć CollectPlus wprowadziła nową, szybszą opcję dostawy przesyłek dla klientów e-commerce. CollectPlus, której współwłaścicielem jest firma kurierska Yodel, oferuje opcję dostawy do dwóch dni dla usługi „Standard” oraz od trzech do pięciu dni dla usługi „Economy”.
CollectPlus oferuje ponad 5 250 punktów odbioru przesyłek w lokalnych sklepikach oraz na
stacjach benzynowych w Wielkiej Brytanii. Ponadto brytyjska sieć wprowadza nowy program
lojalnościowy skierowany do stałych klientów, a także podwaja limity rozmiaru paczek, do 60cm
x 50cm x 50cm – co oznacza 15% większą pojemność niż limit dla średnich przesyłek w konkurencyjnej Royal Mail.
„Największa sieć punktów odbioru paczek w Wielkiej Brytanii urozmaica swoją ofertę, widząc duży
potencjał rynkowy w e-commerce. Jednak oczekiwania klientów są bardzo proste – ich zakupy powinny być dostarczone szybko, tanio oraz możliwie wygodnie. Paczkomaty InPost w Wielkiej Brytanii
– podobnie, jak w Polsce – będą już niedługo gwarantować dostawę w D+1, przy prostym jednolitym
cenniku oraz maksymalnej elastyczności jeżeli chodzi o odbiór paczek” – mówi Rafał Brzoska.
WIĘCEJ NA
reklama

WIĘCEJ NA

Diament

Private Equity 2013
ÔÔ Źródło: InPost

Fundusz PineBridge oraz Grupa Integer.
pl zdobyły Diament Private Equity 2013,
w kategorii Transakcja Roku 2012. To
prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane za utworzenie w kwietniu 2012
roku spółki joint-venture easyPack. Celem nowo powołanej firmy jest rozwój
sieci Paczkomatów w Europie oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
(WNP). Do końca 2016 roku easyPack
będzie dysponować siecią nawet do
16.000 maszyn.
Wspólna inwestycja – na kwotę 108 mln
EUR (453 mln zł) w pierwszym etapie projektu – zakłada wniesienie przez Grupę
Integer.pl w okresie kolejnych 2 lat środków pieniężnych i kapitału w wysokości
58 mln EUR (243 mln zł). Z kolei PineBridge Investments zainwestuje w projekt
ponad 50 mln EUR (210 mln zł). Powołanie spółki joint-venture easyPack Sp.
z o.o. ma znaczący wpływ na powodzenie międzynarodowego biznesu paczkomatowego.
WIĘCEJ NA

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

Mobilift Twój Partner w Biznesie

WÓZKI WIDŁOWE
WÓZKI MAGAZYNOWE
PLATFORMY ROBOCZE
NOWE I UŻYWANE
BUNDLE EXTRACTOR

Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 194
Kolonia Lesznowola
05-506 Lesznowola
tel. + 48 603 676 002

www.mobilift.pl
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Najemcy nagradzają Panattoni

ÔÔ Źródło: Panattoni

Nagroda Najemców - dla Najlepszego Parku Logistycznego Roku 2013 trafia do
rąk zespołu Panattoni Europe już po raz trzeci. Deweloper otrzymał zwycięski tytuł w konkursie na Nagrodę Najemców dla Najlepszego Parku Logistycznego z projektem Airport Logistic Park. To pierwszy park, który utrzymał tytuł na przestrzeni
ostatnich pięciu lat.

Podczas osiemnastej edycji Logistic Business Mixer, organizowanej w ramach
XVI Międzynarodowego Kongresu Logistyki i Transportu EASTLOG 2013, ogłoszono zwycięski projekt w konkursie na
Nagrodę Najemców dla Najlepszego Par-

ku Logistycznego w roku 2013. Jest nim
Airport Logistic Park zarządzany przez
Panattoni Europe. Nagroda przyznana
została deweloperowi już po raz trzeci.
„Naprawdę cieszy nas zdobycie Nagrody Najemców dla najlepszego parku logistycznego roku 2013, bo jest to jedyna
nagroda przyznawana na podstawie poziomu zadowolenia klientów dewelopera/inwestora,” powiedział Pavel Sovička,
dyrektor zarządzający Panattoni Europe
na Czechy i Słowację. „Często trudniej jest
utrzymać tytuł, a nam udało się to już drugi raz. Jesteśmy wdzięczni naszym najemcom za ich uznanie i jesteśmy przekonani,
że uda się nam utrzymać poziom świadczonych usług i mamy nadzieję zdobyć tę
nagrodę również za rok. Czyli czwarty raz
z rzędu.”
WIĘCEJ NA

Jungheinrich dla klientów

ÔÔ Log4, Foto: Log4.pl

Polagra łączy w pary
ÔÔŹródło: MTP

Analiza rynku spożywczego nie pozostawia wątpliwości. Kierunek wytycza klient końcowy, który
zasmakował w tradycji i eliminuje ze swojej diety
sztuczne barwniki i konserwanty. Pełny obraz zaktualizowanej przez producentów oferty będzie
można obejrzeć podczas tegorocznego święta
branży spożywczej – Międzynarodowych Targów
Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD, które
odbędą się w dniach 23-26 września br.
Tradycyjnie na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich zapowiada się smaczny
wrzesień. Po raz kolejny spotkają się tu producenci, dystrybutorzy, kupcy, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni oraz wszystkie osoby
związane z szeroko pojętą branżą spożywczą.
„Ubiegłoroczna kampania promocyjno-informacyjna przyniosła wspaniałe efekty – blok wydarzeń
wrześniowych odwiedziło 44600 profesjonalnych
zwiedzających z kraju i zagranicy. Aktualnie prowadzimy jeszcze szerzej zakrojoną kampanię dotyczącą tegorocznej edycji. Swoją obecność potwierdzili już przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Białorusi,
Czech, Słowacji, Litwy, Niemiec, Chorwacji, Francji,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kazachstanu,
Chin, Wielkiej Brytanii, Kanady” - mówi Donata
Paszkiewicz, dyrektor targów POLAGRA FOOD.
„Gości zagranicznych przyciąga przede wszystkim
realna możliwość zawarcia długoterminowych
kontraktów. Łączymy w biznesowe pary profesjonalistów polskich i zagranicznych. Dlatego planowane są ponownie cieszące się ogromną popularnością spotkania match-makingowe.”

W dniach 18-19 czerwca w Poznaniu,
WIĘCEJ NA
odbyły się Dni Otwarte Jungheinrich,
które były doskonałą okazją do zapoznania się z pełną ofertą firny oraz spotkania DB Schenker Logistics
z osobami, które na co dzień przygoto- „Pracodawcą Jutra”
wują wózki dla klientów. W ramach Dni ÔÔŹródło: DB Schenker
Otwartych Jungheinrich , firma przy- Operator logistyczny znalazł się w gronie laukonkursu „Pracodawca Jutra”, organizogotowała prezentacje, które prowadzili reatów
wanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedspecjaliści z różnych dziedzin. Idea spo- siębiorczości. Podczas uroczystej Gali, która
tkań z klientami jest zawsze taka sama, odbyła w Pałacu Lubomirskich w Warszawie,
by w jednym miejscu klient mógł zapo- ogłoszono wyniki konkursu „Pracodawca Jutra
znać się ze wszystkim ofertami firmy 2013”. Jego celem było wyróżnienie firm, które
oraz spotkać się ze specjalistami z róż- realizują przemyślane działania na rzecz przygotowania młodych osób do wejścia na rynek
nych dziedzin.
pracy. DB Schenker Logistics znalazł się w gro-

Na dniach otwartych swoja wystawę miały
firmy Continental i Solideal, dostarczające
opony do wózków widłowych, Enersys i Sunlight, dostawcy baterii trakcyjnych, Bolzoni
Auramo i Stabau, dostawcy osprzętu. Firmy
te na co dzień współpracują z Jungheinrich
dostarczając potrzebny osprzęt i wyposażenie do wózków widłowych, dostarczanych
klientom.
Dla wszystkich gości Dni Otwartych firma
przygotowała ofertę specjalną. W przypad-

ku zamówienia produktu lub usługi podczas Dni Otwartych klienci mogli wybrać
wiele atrakcyjnie zrabatowanych usług jakie
świadczy firma dla swoich klientów.
Na dniach otwartych swoja wystawę miały firmy Continental i Solideal, dostarczające
opony do wózków widłowych, Enersys i Sunlight, dostawcy baterii trakcyjnych, Bolzoni
Auramo i Stabau, dostawcy osprzętu.

nie dziesięciu laureatów oraz otrzymał dyplom
i statuetkę „Pracodawca Jutra”.
Laureatami konkursu zostały przedsiębiorstwa podejmujące inicjatywy z obszaru employer brandingu, skierowane do uczniów,
studentów i absolwentów, a także firmy
prowadzące efektywne działania na rzecz
przygotowania młodych osób do wejścia na
rynek pracy.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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CLARK członkiem „Blue
Competence”

CHEP Polska dla studentów

ÔÔ Źródło: CHEP Polska

ÔÔŹródło: CLARK Europe

CLARK realizuje „Zieloną logistykę” jako pionier motoryzacji elektrycznej od lat – obecnie
CLARK Europe GmbH jest również jednym
z partnerów elitarnej inicjatywy zrównoważonego rozwoju „Blue Competence”.
Blue Competence jest inicjatywą zrównoważonego rozwoju organizacji VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V - German Engineering Federation), w której obecnie
uczestniczy 383 członków. VDMA: „Problematyka
zrównoważonego rozwoju jest zbyt rzadko poruszana w stosunku do maszyn czy inżynierii. Jednak,
spośród innowacyjnych technologii, to właśnie jest
ta, która promuje przyjazne środowisku, oszczędne
energetycznie i surowcowo rozwiązania dla poprawy jakości życia.” „Projektować lepszy świat” [ang.
„Engineering a better world”] to motto “Blue Competence”, który przede wszystkim dąży do niższego
zużycia energii i surowców. „Celem Blue Competence jest stworzenie sieci inżynierii maszynowej oraz
fabryk we wszystkich obszarach zrównoważonego
rozwoju, aby w ten sposób połączyć zasoby, wiedzę
oraz siłę uczestniczących w członkostwie Alliance”
mówi Thilo Brodtmann, pełniący obowiązki dyrektora zarządzającego VDMA.

Doświadczenie, jakim pochwalić się
mogą pracownicy CHEP, jest cennym
zasobem. Chcemy się nim dzielić z osobami, które planują rozpocząć karierę
w branży TSL, zwłaszcza ze studentami –
mówi Marta Górska, Marketing Manager
w CHEP Polska.
Przedstawiciele firmy regularnie pojawiają się na wydarzeniach branżowych
skierowanych do młodych odbiorców.
Nie zabrakło ich również na ostatniej
edycji Forum Młodej Logistyki oraz logistycznych Targach Pracy. To cykliczne
wydarzenie organizowane jest przez
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej
oraz Wydział Transportu Politechniki
Warszawskiej. Inicjatywa przyciąga co
roku nie tylko studentów poszukujących wiedzy, praktyk i staży, lecz też

przedstawicieli czołowych firm z branży TSL.
„Kontakty nawiązane ze studentami są dla
nas bardzo cenne. Bierzemy udział w wielu
wydarzeniach studenckich, oferujemy staże
– chcemy, by te aktywności spełniały oczekiwania naszych potencjalnych przyszłych pracowników. Z tego względu feedback przekazywany nam przez młodych ludzi ma dla nas
duże znaczenie”– przyznaje Marta Górska.

Deutsche Post DHL wzmacnia
pozycję w USA

Bezpieczna jazda wózkiem
widłowym

ÔÔŹródło: DHL

ÔÔLog4.pl

WIĘCEJ NA

Frank Appel, prezes Deutsche Post DHL, otrzymał w tym roku nagrodę im. Johna McCloya
przyznawaną przez Amerykańską Radę ds. Niemiec w uznaniu za pracę na rzecz transatlantyckich
stosunków handlowych. W trakcie ceremonii wręczenia nagrody szef wiodącej na świecie grupy
pocztowej i logistycznej, jeszcze raz wezwał do szybkiego stworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. „Istnieje taka szansa i powinniśmy zrobić wszystko, by ją zdobyć” powiedział Appel w odniesieniu do oświadczeń składanych przez przywódców
politycznych po obu stronach Atlantyku.
Frank Appel wyraził opinię, że umowa taka pozwoliłaby co najmniej wygenerować dodatkowo
jeden procent wzrostu w obu regionach i stałaby się impulsem do innowacji w wielu branżach
i sektorach. Jednocześnie prezes zauważył, że stworzenie strefy stanowi ogromne wyzwanie.
Z tego powodu konieczne są zdecydowane wysiłki na najwyższym szczeblu politycznym, by
zbudować tę strefę, dodał.

i serwis urządzeń. Spółka z Grupy OEX zajmuje się również rewitalizacją materiałów, czyli
przystosowaniem ich do ponownego użycia.
To ostatnie rozwiązanie, z uwagi na znaczącą
wartość ekspozytorów, pozwala na redukcję
wydatków na POSM nawet o 30 proc.

W dniu 18 czerwca w siedzibie Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej odbyła się prezentacja planowanej publikacji pn. „Poradnik dla organizatorów podnośnikowych wózków jezdniowych
w transporcie wewnątrzzakładowym”.
Na prezentacji gości powitała kierownik Pracowni Zagrożeń Mechanicznych dr inż. Krystyna
Myrcha, która przedstawiła główne założenia i cel
wydania poradnika. Współautorem publikacji jest
mgr inż. Antoni Saulewicz, pracownik Instytutu który prowadził prezentację. Celem wydania publikacji
jest zwiększenie świadomości kierowników magazynu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i higienę pracy, w zakresie zagrożeń związanych
z użytkowaniem wózków widłowych oraz organizacji ruchu wózków na terenie magazynu. Poradnik
będzie obejmował następujące zagadnienia:
• Zasady opracowywania planu dróg wózków
w transporcie wewnątrzzakładowym
• Organizacja ruchu oraz parkowania wózków widłowych
• Organizacja ruchu pieszych w obszarach,
gdzie poruszają się wózki jezdniowe
• Rozwiązania stosowane w przypadku niedostatecznej widoczności
• Zalecenia dot. prędkości wózków widłowych z uwzględnieniem drogi hamowania
• Szkolenie stanowiskowe kierowców wózków
• Cechy wózków ułatwiające zachowanie
bezpieczeństwa.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Cursor współpracuje z Bell

ÔÔ Źródło: Outsourcing Experts SA

Cursor – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania w zakresie
wsparcia procesów sprzedażowych i marketingowych – podpisała kontrakt na obsługę wielkogabarytowych materiałów POS z firmą kosmetyczną Bell. W ramach
usługi outsourcer przechowuje i dostarcza ekspozytory produktów do makijażu do
kilkuset sklepów w całej Polsce.
Współpraca spółki Cursor z Bell obejmuje
kompleksowe zarządzanie wielkogabarytowymi elementami eksponującymi produkty.
W ramach usługi outsourcer odpowiada za
transport materiałów od producentów, ich
magazynowanie, kompletowanie, a także
dystrybucję do punktów sprzedaży detalicznej. W gestii Cursora pozostaje także instalacja

WIĘCEJ NA
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DHL podpisał trzyletnią umowę z ATR

WISECOM zmienia się
w WIDE-IN

ÔÔŹródło: DHL

DHL, wiodąca na świecie firma logistyczna,
przedłużyła umowę z producentem samolotów turbośmigłowych ATR na globalne magazynowanie i zarządzanie zapasami części
zamiennych do samolotów. Trzyletnia umowa
obejmuje rozwiązanie logistyczne pod nazwą
„Fast Track”, która polega na globalnej dystrybucji krytycznych części zamiennych, w tym
obsługę samolotów uziemionych (ang. Aircraft
on Ground, AOG) z pięciu węzłów logistycznych na czterech kontynentach. Dodatkowo
DHL będzie odpowiedzialny za odprawę celną
części i sprzętu. Pragnienie firmy ATR, by jeszcze szybciej obsługiwać klientów w zakresie
dostaw krytycznych i dla samolotów uziemio-

Inwestycja w młodych ludzi
ÔÔŹródło: DHL

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie firma
pocztowa i logistyczna, przedłużyła umowę
z globalną siecią Teach For All aż do końca
2015 r. Rozszerzenie współpracy Deutsche
Post DHL z Teach For All zapewnia Grupie
partnerstwo z trzema nowymi krajami, w tym
z programem Teach For The Philippines, które
rozpoczęło się w 2013 r. Od 2010 r. Deutsche
Post DHL bezpośrednio wspiera globalną sieć
i wszystkich partnerów globalnych Teach For
All w Indiach, Argentynie, Chile, Peru i Hiszpanii. Od 2009 r. firma jest także największym
sponsorem partnera niemieckiego, Teach
First Deutschland.

nych doprowadziło do porozumienia w zakresie zwiększenia poziomów obsługi realizowanych przez DHL.
„Od 2005 r. ilość operatorów samolotów ATR
wzrosła o ponad 50%, co sprawiło, że jesteśmy
teraz obecni w ponad 90 krajach. Potrzebujemy wesprzeć ten rozwój obsługą klienta, która
jest doskonale dopasowana do szczególnych
wymagań linii lotniczych” - powiedziała Lilian
Braylé, starsza wiceprezes ds. wsparcia produktów i usług w ATR. „Podpisanie umowy
„Fastr Track” z DHL jest w zgodzie z logiką doskonałości obsługi.”
WIĘCEJ NA

Wspólnym celem każdego programu jest
promowanie szans edukacyjnych i zwiększanie
możliwości zatrudnienia młodych osób niezależnie od środowiska, z którego się wywodzą.
Bez względu na wsparcie finansowe, w program
angażują się poszczególni pracownicy DHL,
działając w swoich krajach partnerskich. Dzięki
znaczącym działaniom w ramach wolontariatu
pracownicy firmy wspierają swoje organizacje
lokalne. W zeszłym roku ponad 800 pracowników Deutsche Post DHL zaangażowało się
bezpośrednio we współpracę ze studentami
i nauczycielami poprzez staże, sesje planowania
kariery, mentoring i zbiórki pieniędzy.
WIĘCEJ NA

DPD wprowadza program
TOTAL ZERO

Do niedawna WISECOM, dzisiaj WIDE-IN. Bielska firma w ciągu kilku lat stała się znaczącym
lokalnym pracodawcą, ale przede wszystkim
jednym z liderów branży wyposażenia obiektów użyteczności publicznej. Rebranding firmy i należących do niej marek to kolejny krok,
związany z dynamicznym rozwojem.
– WIDE-IN to nazwa, za pomocą której staramy się przekazać misję i wizję naszej firmy
– mówi Sławosz Ryszka, założyciel i prezes zarządu – Nowa nazwa to ukazanie naszego „szerokiego” spojrzenia na kwestię wyposażenia
wnętrz – spojrzenia przez pryzmat ich przyszłej użyteczności i funkcjonalności. To także
wskazanie na szeroką ofertę. „IN” to wskazanie
na oferowane zintegrowane rozwiązania. Ekspercki potencjał pozwala nam na łączenie różnych części wyposażenia w spójną i użyteczną
przestrzeń wspierającą ludzi w ich codziennych wysiłkach – dodaje Sławosz Ryszka.
WIĘCEJ NA

Hitachi otwiera centrum
dystrybucji w Holandii
ÔÔŹródło: Hitachi Data Systems

roku i przez cały ten czas jej poziom jest
redukowany. Jednocześnie właściciel sieci DPD – Grupa GeoPost – rekompensuje
nieuniknioną emisję CO2 poprzez partnerstwo z renomowaną francuską organizacją – CDC Climat.

Hitachi Data Systems, w pełni zależna spółka Hitachi, Ltd., (TSE: 6501), otworzyła nowe
europejskie centrum dystrybucji (European
Distribution Centre – EDC) w Zaltbommel
w Holandii. Otwarcia nowego budynku dokonali: Jack Domme, dyrektor generalny Hitachi
Data Systems, oraz przedstawiciele rządu holenderskiego. Centrum będzie wykorzystywane do codziennej dystrybucji setek rozwiązań
Hitachi na obszarze całej Europy. Wśród nich
znajdą się takie produkty, jak Hitachi Unified
Storage VM, Hitachi Content Platform i Hitachi
Virtual Storage Platform.
Nowoczesne centrum dystrybucji jest energetycznie neutralne. Jest to pierwszy tego rodzaju budynek, w którym ogranicza się zużycie
surowców naturalnych i nie używa gazu ziemnego. Jest to też największy projekt wykorzystujący energię słoneczną w Europie, który nie
jest finansowany z subsydiów. Na dachu pojedynczego budynku zamontowano 6 200 paneli słonecznych (17 000 m2) o mocy 1,4 MW.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

ÔÔ Źródło: DPD

Wprowadzając program TOTAL ZERO, DPD
Polska, jako pierwsza firma na rynku
usług kurierskich, oferuje wszystkie paczki przez nią doręczane jako neutralne pod
względem emisji dwutlenku węgla, bez
dodatkowych kosztów dla Klientów firmy.
Realizacja zobowiązania redukcji emisji
dwutlenku węgla zostanie osiągnięta dzięki
trzystopniowemu mechanizmowi, który polega na: pomiarze emisji dwutlenku węgla,
redukcji dwutlenku węgla emitowanego
przez DPD Polska, a następnie offsettingu.
Poprzez wdrożenie Total Zero DPD zobowiązuje się do stałego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, podejmując szereg inicjatyw wewnątrzfirmowych,
mających na celu redukcję emisji CO2.
Emisja dwutlenku węgla przez całą sieć
DPD jest regularnie mierzona od 2006

ÔÔŹródło: WIDE-IN
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EFL po raz trzeci
Firmą Przyjazną
Klientowi

ÔÔ Źródło: EFL, Foto: EFL

Tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi po raz kolejny został przyznany EFL. Firma została doceniona za wysoką jakość usług, profesjonalizm, terminowość i uczciwość wobec klientów. Patronat
honorowy nad programem Firma Przyjazna Klientowi objęło
Ministerstwo Gospodarki.

EFL jako jedyna firma leasingowa, znalazł się w gronie laureatów nagrody Firma Przyjazna Klientowi. Podczas uroczystej gali wręczenia statuetek, która odbyła się 25 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, certyfikat w imieniu spółki odebrali
Krzysztof Ziomek, Dyrektor Zarządzający, Pion Marketingu i Zarządzania Klientem EFL
oraz Irena Szymańska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta EFL.
Program Certyfikacyjny jest oparty na analizie opinii Klientów odnoszących się do
firmy. Badane są 4 wymiary: ogólne zadowolenie klienta, szczegółowa ocena jakości
współpracy z firmą, ocena jakości obsługi w poszczególnych kanałach oraz prawdopodobieństwo rekomendacji produktów i usług przedsiębiorstwa. Do realizacji badania
wykorzystywany jest wystandaryzowany kwestionariusz, który sprawdza satysfakcję
klientów. Ocenie poddawane są także kanały komunikacji firmy z klientami. Realizowany model badania oparty jest na wywiadach telefonicznych, internetowych jak również
bezpośrednich. W finale prowadzonej certyfikacji przedsiębiorstwo otrzymuje raport
pokazujący obszary, w których firma jest dobrze oceniana jak również te, w których
należy podjąć działania naprawcze.
WIĘCEJ NA

EFL i Citi Handlowy rozpoczynają współpracę
ÔÔŹródło: EFL

EFL SA należący do francuskiej Grupy Credit
Agricole rozpoczął współpracę z Citi Handlowy. Na mocy porozumienia klienci Citi Handlowy już od czerwca mogą korzystać ze specjalnej oferty leasingu EFL.
Klienci Citi Handlowy zainteresowani finansowaniem leasingiem mogą już dziś zapytać o taką możliwość swoich doradców
bankowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu sieć handlowa EFL jest w stanie zapewnić klientom Citi Handlowy nie tylko
kompleksową opiekę na wszystkich etapach
finansowania, doradztwo w zakresie produktów i usług, ale także specjalną i konkurencyjną ofertę.

Plebiscyt „7 cudów Polski”
ÔÔŹródło: InPost

Zaczyna się trzecia edycja plebiscytu „7 cudów
Polski” organizowana przez National Geographic, w której po raz drugi udział biorą Paczkomaty InPost. Wszyscy uczestnicy głosowania otrzymają „Przewodnik po 7 nowych cudach
Polski” z prezentacją miejsc wybranych w ubiegłorocznej akcji. To przykład innowacyjnej akcji marketingowej wykorzystującej zbieżność
grup docelowych partnerów.

„Współpraca z Citi Handlowy jest dla nas
powodem do radości i dumy, ponieważ jest
to instytucja o ugruntowanej pozycji wśród
polskich przedsiębiorców. Chcemy przyczynić
się do rozwoju firm, finansując ich inwestycje.
Mamy nadzieję, że ta współpraca nimi zaowocuje” – komentuje Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.
„Chcemy zapewnić naszym klientom kompleksową i co ważne konkurencyjną ofertę
finansowania. Myślę, że wspólnie z EFL – jednym z kluczowych graczy na rynku transakcji
leasingowych – cel ten nam uda się osiągnąć
– powiedziała Elżbieta Czetwertyńska, Szef
Pionu Bankowości Przedsiębiorstw w Citi

Już po raz drugi startuje wspólna akcja National
Geographic i Paczkomatów InPost, w której wybieramy 7 cudów Polski. Redakcja National Geographic Traveler wyróżniła 32 miejsca, na które
możemy głosować SMS-owo. Każdy kto weźmie
udział w głosowaniu będzie mógł odebrać z Paczkomatów InPost „Przewodnik po 7 nowych cudach
Polski”. Publikacja prezentuje opisy i piękne zdjęcia miejsc, które zyskały najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie. Na uczestników plebiscytu czekają też atrakcyjne nagrody specjalne.

Informacje z branży
pocztowej
ÔÔŹródło: InPost

InPost, prywatny operator pocztowy, wprowadził w Polsce nowy system do obsługi wysokonakładowej wysyłki listów i paczek. Usługa ułatwi masowym klientom przygotowanie listów
i paczek do wysyłki. Należąca do Grupy Integer.
pl spółka InPost to jeden z największych prywatnych konkurentów Poczty Polskiej – operatora świadczącego usługi powszechne. Po
liberalizacji rynku usług pocztowych w Polsce
w tym roku, InPost wprowadza oprogramowanie FORMAT i tym samym oferuje dodatkowe
usługi dla sektora e-commerce. Wprowadzona
usługa usprawni i przyspieszy czasochłonny
proces adresowania listów i paczek, szczególnie dla sklepów online oraz sprzedawców na
platformach zakupowych, a także urzędów
i administracji publicznej. SendSystem pozwoli klientom przygotować każdy rodzaj wysyłki,
począwszy od zwykłych listów i dokumentów,
do listów poleconych oraz paczek.
„Firma InPost to kluczowy partner większości sklepów internetowych w Polsce. Realizując
codziennie ogromne ilości zamówień dostrzegliśmy, że szybkość dostawy uzależniona jest
od sprawnego funkcjonowania e-detalistów
w zakresie przygotowywania przesyłek. Dzięki
współpracy z firmą FORMAT chcemy ułatwić
przedsiębiorcom ten niewdzięczny proces.
Wierzymy, że pomoc na początkowym etapie
zamówienia będzie korzystna także dla konsumenta, który otrzyma swoją przesyłkę jeszcze
szybciej niż dotychczas” – komentuje Rafał
Brzoska.
WIĘCEJ NA

Handlowy. To dla nas ważne, że tak szybko,
bo już od czerwca nasi klienci mogą korzystać z szerokiej oferty leasingowej naszego
doświadczonego partnera. W ten sposób zapewniamy naszym klientom ciągłość szerokiej
oferty finansowania – dodaje.
Z oferty leasingowej EFL dostępnej u doradców Citi Handlowy klienci mogą skorzystać już
od czerwca.

Współpraca Paczkomatów InPost i National
Geographic to przykład kooperacji przy doskonałym dopasowaniu grup docelowych. Zarówno
użytkownicy usługi, jak i czytelnicy magazynu to
ludzie mieszkający w dużych miastach, którzy są
ciekawi świata i chętnie sięgają po nowe rozwiązania. Dzięki wspólnemu projektowi, Paczkomaty InPost dotrą do grupy nowych klientów i pozwolą im na bezkosztowe wypróbowanie usługi.
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Opony z technologią „V. ply“

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Rotterdam, portowe miasto z niezwykłymi marynistycznymi tradycjami, nie przypadkowo w tym właśnie miejscu odbyła się kolejna edycja, cieszących się światową
sławą targów „TOC Container Suply Chain Europe“. To bardzo specjalistyczna impreza, która organizowana jest na trzech kontynentach, w tym roku odbędą się jeszcze
dwie edycje w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Majami w USA.
W Rotterdamie spotkali się niemal wszyscy liczący się na rynku gracze portowego
biznesu, który z roku na rok nabiera znaczenia w światowym handlu. Rozwój transportu intermodalnego, jest niezwykle dynamiczny, niezaprzeczalne są w tym rozwoju ekologiczne aspekty, tej rosnącej z roku na rok gałęzi transportu.
W takim otoczeniu Continental Commercial Specialty Tires (CST) zaprezentował
nową linie produktów portowego biznesu, rewolucyjne rozwiązanie, nazwane
„technologią V. ply“. Z tej okazji w dniu 25
czerwca odbyła się konferencja prasowa
z udziałem dziennikarzy prasy branżowej.
Działania i osiągnięcia firmy Continental
przedstawiali ,Nikolai Setzer, Członek Zarządu Continental, dr Andreas Esser, szef
działu opon pojazdów użytkowych oraz dr
Michael Andreas Märtens, szef dziełu opon
specjalistycznych, konferencje prowadziła
Ute Weiß, menadżer ds. komunikacji i PR.
W 2012 roku Continental, uzyskał 32,7 mld
EURO ze sprzedaży, działając w branży motoryzacyjnej, jako dostawca układów hamulcowych, systemów i komponentów do
układów napędowych i podwozi, oprzyrządowania, rozwiązań informacyjno-rozrywkowych, elektronikę samochodową, opon
i elastomerów technicznych. Continental
zatrudnia obecnie około 170.000 pracowników w 46 krajach, jest na trzeciej pozycji
wśród dostawców produktów z branży motoryzacyjnej. - Continental CST postanowił
znacząco zainwestować w ciągu najbliższych dziesięciu lat w sprzedaż i rozwój produktów. Ten plan i uruchomienie port folio
portowego biznesu, są częścią strategii Continental 2025. W tym czasie chcemy wzmocnić naszą trzecią pozycję wśród najlepszych

dostawców z branży motoryzacyjnej na
świecie, dostarczając najlepsze rozwiązania
dla każdego klienta w każdym segmencie
rynku - powiedział Nikolai Setzer, Członek
Zarządu w Continental AG.
Porty staja się centralnym punktem
światowego handlu i międzynarodowych
łańcuchów dostaw, na ich terenie powstaje
wiele terminali i struktur operacyjnie przystosowanych do przeładunków oraz dystrybucji towarów. Procesy przeładunkowe
wymagają zaangażowania specjalistycznego sprzętu, powstają różne floty pojazdów, które wymagać będą odpowiedniego
poziomu serwisu. - Wielkość transportu ładunków kontenerowych znacznie wzrosła
w ostatnim czasie i będzie nadal rosnąć
w przyszłości. Wejście na rynek z logistyki
portowej jest logicznym krokiem w naszej
długoterminowej strategii rozwoju - powiedział dr Andreas Esser, szef działu opon
pojazdów użytkowych.
Czołowy producent opon, firma Continental oferuje kompletne rozwiązanie dla
flot specjalistycznych pojazdów, zaprezentowana nowa linia opon w technologii „V. ply” optymalizuje wydajność opony
i bezpieczeństwo, umożliwiając jednocześnie znaczne oszczędności i pozytywny
wpływ na środowisko.
Po paliwie do jednostek napędowych,
opony są drugim co do wielkości składni-

kiem kosztów bezpośrednich portowych
flot. Ponadto, około 20% zużycia paliwa,
powstaje ze względu na opór toczenia
opony. Naszym klientom oferujemy wysokiej jakości opony jako kompletne rozwiązanie w branży portowej. Pomagamy nie
tylko poprawić bezpieczeństwo i niezawodność floty pojazdów, ale również pomagamy utrzymać koszty eksploatacji na
niskim poziomie, a do tego przyczyniamy
się do ochrony środowiska naturalnego powiedział dr Michael Andreas Märtens,
szef dziełu opon specjalistycznych.
Nowa technologia V.ply” łączy zalety
opon diagonalnych i radialnych. Połączono więc zalety konstrukcji opon diagonalnych jest znanych z wyjątkowych właściwości tłumiących z optymalnym oporem
toczenia opon radialnych. Tak powstała
V.ply - technologia firmy Continental, która jest kolejnym rewolucyjnym krokiem,
technologicznego rozwoju opon. - Potwierdzamy, że to zupełnie nowy typ opony, o osiągach w zakresie wydajności i bezpieczeństwa, stanowiący dla pojazdów
portowych prawdziwy krok naprzód. Nasi
inżynierowie podjęli wyzwanie i opracowali technologię, wypełniając istniejącą
w tym zakresie lukę – dodaje Märtens.
V.ply, to stabilna konstrukcja o mocnych
ściankach bocznych, pozwala to przenosić
duże obciążenia, w specjalistycznych urządzeniach podczas zwracania lub częstych
zmianach kierunku. Firma Continental
przeprowadziła szereg prób i testów terenowych w portach na całym świecie. Wyniki potwierdzają, że V.ply charakteryzuje się
wysoką odpornością na uszkodzenia, trwałością oraz niskimi oporami toczenia.
Opona już jest dostępna w sprzedaży, jak
zostanie przyjęta przez rynek, pokaże czas,
efektowne prezentacje filmowe, poruszają
oglądających i wywołują pozytywne emocje aprobaty dla wysiłków konstruktorów.
To co jest najważniejsze dla klientów to ich
portfele, jeżeli potwierdzą się obliczenia
konstruktorów i wyniki przeprowadzonych
testów, będzie to oznaczało, że Continental
wykonał kolejny milowy krok w konstrukcji
opon przemysłowych.
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Majowy ranking Top4 wózków widłowych

ÔÔ Redakcja

Maj, miesiąc z długimi przerwami w pracy, zaznaczył się na portalu spadkami, w wielu grupach ofertowych, co jest normalnym
zjawiskiem, wszystkie wskaźniki gospodarcze notują takie zmiany. Wózki widłowe na portalu, zanotowały jednak nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, co oznacza, że spadek w tej grupie rodzajowej został zahamowany i należy
przypuszczać, że wskazania będą piąć się do góry. Na rynku wózków widłowych nie ma rewelacji, firmy weryfikują swoje plany
sprzedażowe, bardzo ostrożne zresztą plany są lekko zagrożone. Dane gospodarcze podawane przez GUS nie napawają optymizmem i to co dzieje się na portalu jest tego potwierdzeniem.
Lekkie odbicie w grupie produktowej wózków widłowych,
nie wpłynęło na ostateczny wynik wejść, liczba 6667 „wejść”
w oferty publikowane na portalu, jest mniejsza od tej z poprzedniego miesiąca. Transparentność danych jest kluczem
do budowania właściwych relacji z rynkiem, każda informacja
jest ważna i każda wnosi do ogólnego obrazu rynku określoną wartość. Portal miejscem sprawdzonej informacji o produktach i zachowania się rynku, wiele danych, jakie pokazują
statystyki znajduje potwierdzenie w gospodarczej rzeczywistości. Portal, wzbogacony o specjalistyczne publikacje oferuje komplementarną informacje dla branży i zainteresowanych użytkowników.

firmie, cóż dane jednoznacznie na to wskazują. Ten jedyny
w swoim rodzaju plebiscyt zainteresowania ofertami, jest rozpoznawalny w sieci, zaczyna nabierać właściwego sobie znaczenia, liczba 1083 „wejść” w oferty wózków widłowych w maju
jest znacząca i jak zostało stwierdzone powyżej, jest znakiem
na powrót na ścieżkę wzrostu.
WIĘCEJ NA

Top 4 wózków widłowych w maju przedstawiał się
następująco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 maja, jest oferta Nowoczesny wózek Nissan DX 15, która zanotowała 97 „wejść”.
2. Drugie miejsce z liczną 83 „wejścia” zajęła oferta Ekologiczna
seria Nissan DX .
3. Na trzecim miejscu w rankingu Top 4, uplasowała się oferta
Wózek Still RX 20-15do chłodni, z ilością 51 „wejść” w ofertę.
4. Na czwarty miejscu w rankingu, uplasowała się oferta „Czołowy wózek widłowy Nissan TX4-16” z ilością 47 „wejść” w ofertę.
Majowy ranking Top 4 wózków widłowych zdominowany został przez wózki czołowe, najliczniejsza grupa produktowa na
rynku. Smaczku dodaje fakt, że trzy miejsca przypadły jednej

Regały półkowe dominują w Top 4 w maju
ÔÔRedakcja

W maju ta grupa produktowa zanotowała 1534
wejścia w oferty regałów różnych typów i zastosowań, nominalnie jest to o 165 „kliknięć”
mniej niż w poprzednim miesiącu. Ranking
Top 4 publikowanych ofert na portalu, pokazuje zmienne potrzeby klientów, poszukujących
określonych produktów w Internecie i wchodząc na strony portalu. Zmienność danych
wskazuje na aktywność klientów, która raz jest
większa raz mniejsza, zależna również od aktywności zawodowej, wszak mieliśmy w maju
sporo wolnych dni. Odczuwa to cała gospodarka, a co dopiero wchodzący na rynek portal
wymiany informacji i ofert handlowych.
W majowym rankingu Top 4 regałów czołowa czwórka przedstawiała się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 regałów w maju,
zajmuje oferta Regał półkowy Midi Rack®,
z ilością 67 „wejść”.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4 jest
oferta „Regały wjezdne DEXION Deepstor
P90”, z ilością 61 „wejść” w ofertę.

3. Trzecie miejsce w Top 4 regałów zajęła oferta
„Systemy regałów półkowych SSI SCHAFER –
R 3000”, z ilością 52 „wejść” na stronę oferty.
4. Czwarte miejsce zajęła oferta „System półkowy wysokiego składowania STOW” z wynikiem 51 „wejść” w ofertę.
W miesiącu maju internauci celowali w systemy

Bilans

półkowe, stosowane najczęściej w systemach
dystrybucji lekkich towarów. Jak widać dostawcy
regałów magazynowych na tym niezwykle konkurencyjnym rynku, dostosowują swoja ofertę
do zmieniającego zapotrzebowania. W przyszłości systematycznie zbierane informacje o rynku
regałów, pozwolą na głębszą analizę, określenie
jego struktury i preferencje klientów – użytkowników, a także jego wielkość.
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Top 4 baterii
trakcyjnych w maju

Top 4 opon do wózków
widłowych w maju

ÔÔ Redakcja

ÔÔ Redakcja

Top 4 baterii trakcyjnych w miesiącu maju
przedstawiał się następująco:
1. Pierwsze miejsce na portalu log4.pl wśród baterii trakcyjnych, zajęła oferta Bateria Liberator Silver EXIDE, która zanotowała 179 „wejść”.
2. Druga pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta Akumulatory
HOPPECKE track® air z wynikiem 69 „wejść”, w miesiącu maju.
3. Na trzeciej pozycji jest oferta Hawker powerbloc – 6TP 175 z ilością 66 „wejść”.
4. Czwarte miejsce zajmuje Bateria Hawker Water Less® , z ilością
64 „wejść”.
Rynek baterii to rynek bardzo silnie powiązany z rynkiem wózków
widłowych, zainteresowanie wózkami magazynowymi do prac przeładunkowych i transportu wewnętrznego w magazynach i sieciach
handlowych jest coraz bardziej widoczne. Swoistym fenomenem jest
oferta baterii Liberator Silver firmy EXIDE w każdym miesiącu jej wyniki
znacznie odbiegają od średniej na portalu. Jeżeli to faktyczne zainteresowanie a nie błąd techniczny, to jest to bardzo znacząca informacja.
Rosnący rynek elektrycznych wózków widłowych, zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne źródło napędu, ochrona środowiska to nie tylko moda to również kalkulacja na przyszłość. Nowoczesne technologie
zapewniają coraz większa efektywność i sprawność baterii trakcyjnych,
to wbrew pozorom bardzo trwałe a jednocześnie wrażliwe urządzenia,
których jakość jest gwarantem długiej eksploatacji.

Ranking Top 4 opon do wózków widłowych
w miesiącu maju prezentował się następująco:
1. W maju pierwsze miejsce na portalu log4.pl, wśród opon do
wózków widłowych zajęła oferta Opony Solideal Magnum,
która zanotowała 53 „wejścia”.
2. Oferta „Ecomatic ED (Extra Deep-opona głebokobieżnikowana)” , zajęła drugą pozycję w rankingu Top 4, z wynikiem 53
„wejścia” w ofertę.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4, zajęła oferta opony antypoślizgowe „Solideal Magnum NM Walnut” z liczbą 51 „wejść” na
stronę oferty.
4. Czwartą pozycję w rankingu Top 4 zajęła oferta opony antypoślizgowe „Superelastyczna opona Solideal MAG2 SolidAir”
z liczbą 47 „wejść” na stronę oferty.
Opony do wózków widłowych, bardzo ważny element wyposażenia eksploatacyjnego, odpowiednio dobrana opona, to nie
tylko komfort jazdy i transportu towarów, ale nade wszystko,
bezpieczeństwo. Jak pokazuje zestawienie, internauci poszukują opon do wózków widłowych, o różnych charakterystykach. To
zróżnicowanie, pozwala przypuszczać, że klienci dokładniej się
przyglądają prezentowanej ofercie. Rośnie liczba ofert opon do
wózków widłowych na portalu, wprawdzie, są tylko dwie marki
opon, jednak firmy te posiadają bardzo szeroki wachlarz produktów, na każdy wózek.

Maj był kolejnym miesiącem wzrostu wejść w oferty baterii trakcyjnych, 1452„wejścia” to nowy rekord. Ranking Top 4, to ranking
zainteresowania ofertami mierzone tzw. „klikalnością” – wejściami na strony ofert produktów publikowanych na portalu. Dostawcy baterii trakcyjnych pracują nad coraz nowocześniejszymi
rozwiązaniami wpływającymi na żywotność baterii trakcyjnych,
co przekłada się na koszty eksploatacyjne. Zainteresowanie bateriami trakcyjnymi pokrywa się z badaniami dotyczącymi rynku
wózków widłowych, to nie jest już moda, to czysta kalkulacja
i racjonalny dobór sprzętu do prac transportowych w magazynie

Opony do wózków widłowych to bardzo ważny osprzęt eksploatacyjny odgrywający istotną rolę w bezpieczeństwie eksploatacyjnym i kształtowaniu kosztów. Ranking Top 4, to jedyne
takie zestawienie na rynku logistycznym, coraz wyżej notowane na stronach przeglądarek. Dane z portalu potwierdzają, że
klienci coraz staranniej chcą dobrać wyposażenie czy produkty
eksploatacyjne. Maj dla rankingu Top 4 opon do wózków widłowych, jest kolejnym miesiącem wzrostu „wejść” w oferty,
przyniósł również ciekawe zestawienie, wszystkie cztery miejsca zajęły oferty produktów jednego dostawcy.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Top 4 przenośników w maju
ÔÔRedakcja

Przenośniki w wewnętrznym rankingu Top 4 publikowanych ofert na
portalu, cieszą się coraz większym zainteresowaniem odwiedzających
portal log4.pl. Dane te pokazują zmienne potrzeby klientów, poszukujących określonych produktów w Internecie „surfując” na stronach portalu.
Przenośniki stają się ważnym element wyposażenia magazynu, a już na
pewno centrów dystrybucji, automatyzacja procesów przenosi się w obszary magazynowania. W maju oferty przenośników „kliknięto” 278 razy,
nastąpiło wyhamowanie wzrostu jaki notowany był od początku roku.
Pierwszy zestawienie w Top 4 przenośników w maju
przedstawia się następująco:
1. Pierwsze miejsce w notowaniu Top 4 ofert przenośników zajęła oferta
„Grawitacyjne elastyczne przenośniki UNI-FLEX™”, z ilością 45 „wejść”.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Przenośnik napędzany UFP/ROS/0600/15.00” – z ilością 38 „wejść” na stronę oferty.

3. Oferta „Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, zajęła
trzecią pozycję w rankingu Top 4, notując liczbę 32 „wejścia” w ofertę.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników, jest oferta „Przenośnik
UNI-FLEX UFP/ROS/0600/11.25” – 22 „wejścia” w ofertę.
Ranking ofert przenośników Top 4 jest pierwszym krokiem do gromadzenia wiedzy o rynku przenośników w oparciu o dane, które są
odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi produktami. Systematyczne zbieranie informacji o przenośnikach, pozwoli na głębsze
analizy, pozwalające na określenie struktury tego stosunkowo młodego
rynku i preferencje klientów – użytkowników, a także jego wielkości. Rynek przenośników jest niezwykle konkurencyjnym rynkiem, ambitnie
dostosowujący swoją ofertę do zmieniającego się rynku.

Bilans
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Ponad 30 proc. firm decyduje
się na rebranding

ÔÔ Źródło: Grupa OEX

W okresie ostatnich 5 lat więcej niż 1/3 przedsiębiorstw zdecydowała się na rebranding – takie wnioski płyną z tegorocznego badania rynku usług outsourcingowych
przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie Grupy OEX1. Co czwarta badana firma
posiada identyfikację wizualną starszą niż 10 lat. Najczęstszym powodem rebrandingu jest chęć odświeżenia marki.
1 Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2012 roku na próbie 239 osób
z dużych przedsiębiorstw. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie Grupy OEX.

Aż 38% ankietowanych firm przyznało, że w ciągu ostatnich 5 lat podjęło działania rebrandingowe. Z badania IPSOS wykonanego na zlecenie Grupy OEX wynika, że najczęściej na zmianę wizualizacji decydowały się branże FMCG (33%), telekomunikacja
(13%), handel i dystrybucja (13%) oraz sektor produkcyjny (13%).
36% przebadanych firm rebranding przeprowadziło od 5 do 10 lat temu. Z kolei odsetek przedsiębiorstw, których identyfikacja wizualna jest młodsza niż 5 lat stanowi 33%,
natomiast 28% respondentów przyznało, że jest ona starsza niż 10 lat. Oznacza to, że
w perpektywie kolejnych lat znaczny odsetek firm może zdecydować się na rebranding.
WIĘCEJ NA

Wartość inwestycji w I połowie br. sięgnęła
970 mln euro
ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Według wstępnych szacunków firmy doradczej Jones Lang LaSalle, wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w I poł. 2013 r. wyniosła w przybliżeniu 970 mln euro. Zdecydowaną większość
transakcji zrealizowali inwestorzy zagraniczni.

euro, magazynowych – 184 mln euro,
a hotelowych – 14 mln euro.
Z kolei, ze wstępnych analiz rynku inwestycyjnego w II kw. 2013 br. wynika,
że na sektor biurowy przypadły transakcje o wartości 187 mln euro, handlowy – 100 mln euro, a magazynowy – 43
Po rozbiciu na poszczególne segmenty mln euro. Łączna wartość umów kupna/
rynku, szacunkowe dane pokazują, że sprzedaży zrealizowanych w II kw. to ok.
wartość transakcji biurowych w pierw- 330 mln euro.
szym półroczu wyniosła w przybliżeniu
Najważniejsze transakcje sfinalizo611 mln euro, handlowych – 161 mln wane w poszczególnych sektorach ryn-

Polska inwestycjami stoi?
ÔÔŹródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Jak wynika z raportu Ernst&Young, Polska, pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej w regionie, plasuje się w samej czołówce. Rodzime
firmy także deklarują chęć podjęcia inwestycji.
Do wyboru mają wiele źródeł finansowania,
włącznie z najczęściej wykorzystywanymi
środkami własnymi. Aby nie angażować własnego kapitału warto rozważyć zewnętrzne
formy finansowania.

Inwestycje zagraniczne w Polsce
Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy
2013”1 zaprezentowany przez Ernst & Young
pokazuje, że inwestorzy zagraniczni oceniają nasz kraj jako jeden z atrakcyjniejszych
obszarów dla nowych projektów inwestycyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej.
Polskę wskazało 37 proc. respondentów, de1 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013
– raport Ernst & Young, 6 czerwca 2013,
http://www.slideshare.net/EYPoland.

Bilans

ku w II kw. to sprzedaż warszawskiego
budynku biurowego Senator przez firmę Ghelamco (120 mln euro) na rzecz
Union Investment, przejęcie przez London & Cambridge Properties portfela
nieruchomości handlowych firmy Echo
w Tarnowie, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim (ok. 67 mln euro) oraz kupno
parku logistycznego Żerań Park II przez
Segro (43 mln euro).
WIĘCEJ NA

cydujących o inwestycjach. Liczba inwestycji
zagranicznych w Polsce wzrosła w 2012 r.
o +22,3 proc. w porównaniu do roku 2011
i jest to tym samym najlepszy wynik w całej
Europie. Równie ciekawie przedstawia się
dynamika liczby miejsc pracy utworzonych
dzięki inwestycjom – w przypadku Polski
zmiana wynosi +67,3 proc. – i jest to najlepszy wynik wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej.
WIĘCEJ NA
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Najmocniejsze ogniwo

ÔÔ Źródło: Katarzyna ZWOLSKA, InplusPR, Foto: Still

Zastosowanie ogniw paliwowych w napędach to rozwiązanie przyjazne środowisku, ale także zapewniające wysoką
wydajność urządzeń. Technologia ta opiera się głównie na
utlenianiu, dzięki czemu energia wiązań chemicznych paliwa zamieniana jest w energię elektryczną. W ten sposób
zasilane są dziś niektóre notebooki, telefony, samochody,
a także wózki widłowe. Zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla, wydajność i wysoka jakość energii to główne
przyczyny, dla których ogniwa paliwowe mogą już niedługo być wykorzystywane na szeroką skalę. Napędzane
wodorem urządzenia staną się codziennością, ale i przyszłością logistyki, głównie za sprawą wózków widłowych
nowej generacji.

Energia z wodoru
Technologia, która wykorzystywana jest w ogniwach paliwowych została zaprezentowana po raz pierwszy w 1839 r. przez
brytyjskiego wynalazcę Williama R. Grove’a. Skonstruowane
przez niego urządzenie opiera się na odwróceniu zjawiska
elektrolizy. Synteza wodoru z tlenem przy użyciu katalizatora powoduje wytwarzanie się stałego prądu elektrycznego.
– Ogniwo paliwowe wykorzystuje utlenianie paliwa na elektrodach połączonych obwodem elektrycznym przy obecności przewodnika jonów, które powstają w czasie reakcji – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, ekspert z firmy STILL. – Urządzenie zbudowane
jest z anody, na której cząsteczki paliwa są rozdzielane na katio-

Pilot Pro - system nawigacji
pojazdów w magazynie
ÔÔŹródło: Hit – kody kreskowe

Pilot Pro to inteligentna i opatentowana aplikacja, która zapewnia stałe, precyzyjne dane
w formacie 3D obrazujące pozycje i status
działalności wszystkich wózków widłowych
w magazynie w czasie rzeczywistym. Nieskomplikowana w obsłudze i integracji w systemach
magazynowych zapewnia ciągłe pozycjonowanie, wizualizację i nawigację przedstawiając
rzeczywisty podgląd rozlokowania pojazdów.
Zastosowanie Pilot Pro pozwala na pełną automatyzację i optymalizację wszystkich procesów związanych z eksploatacją wózków widłowych w magazynie.
Aplikacja RTLS działająca w Pilot Pro stale

ny i elektrony. W wyniku reakcji te ostatnie łączą się z kationami,
wytwarzając prąd stały. Aby zamienić go w zmienny instaluje się
falownik, a także system niwelujący różnice mocy – dodaje. By
wywołać reakcję, najczęściej jako paliwo stosuje się wodór,
utleniaczem natomiast może być powietrze. Produktem ubocznym reakcji jest woda, co sprawia, że metoda ta jest wyjątkowo
przyjazna środowisku. Zaletą tego typu napędu jest wysoka
jakość wytwarzanej energii, a także stosunkowo prosty mechanizm jej wytwarzania. Ogniwa paliwowe są niewielkiej wielkości, można je także montować w dowolnym miejscu i w prosty
sposób rozbudowywać. Urządzenie samo reguluje ilość pobieranego paliwa i utleniacza, co czyni jego pracę bardzo ekonomiczną. W tym przypadku nie występuje także bieg jałowy,
a duże czy zbyt niskie obciążenia nie zakłócają jego pracy. Działanie ogniw paliwowych nie wiąże się także z wytwarzaniem
hałasu czy wibracji.

dostarcza dokładne dane o współrzędnych
w czasie rzeczywistym w formacie 3D do systemu logistycznego. Jej zastosowanie eliminuje
potrzebę systemu skanowania kodów kreskowych jaka jest najczęściej stosowana w systemach WMS.
Aplikacja śledzi wszystkie ruchy pojazdów, a w wizualizacji na terminalu pracownik wózka widłowego otrzymuje informację
jaką dokładnie paletę, z jakiej lokalizacji ma
pobrać. Potwierdzenie pobrania następuje
automatycznie w momencie załadowania
palety na wózek widłowy. Zgromadzone
w systemie dane mogą być przetwarzane
do generowania przydatnych raportów np.
o przebytych trasach wózków, średniej prędkości, pełnych i pustych przebiegach, przestojach itp.
Producentem aplikacji PilotPro, jest firma
ZenoTrack, w Polsce jedynym oficjalnym partnerem jest firma Hit – Kody Kreskowe, z tym
innowacyjnym rozwiązaniem, można się zapoznać na stronie: http://ww.hit-kody.com.pl/
rozwiazania/oprogramowanie/pilotpro

Technologie
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7 Business Ship Control
w firmie ZielonySklep.pl
ÔÔŹródło: Siódemka

ZielonySklep.pl zajmujący się tradycyjną oraz
internetową sprzedażą artykułów sportowych,
turystycznych i militarnych, wprowadził rozwiązanie 7 Business Ship Control. Aplikacja, działająca w ramach systemu Subiekt GT, umożliwia
m.in. przyspieszenie procesu wysyłki towaru do
klienta, a także eliminuje błędy w adresowaniu
paczek. Rozwiązanie funkcjonuje w Zielonym
Sklepie od stycznia 2013 roku.
Jak rozluźnić wąskie gardła?
Zielony Sklep specjalizuje się w sprzedaży militariów i odzieży oraz akcesoriów sportowych
i turystycznych. W ofercie sklepu znajduje się
różnorodny sprzęt dedykowany takim obszarom
jak, m.in. militaria, survival, off-road, paintball czy
trekking i wszelkiej innej aktywności profesjonalnej, ekstremalnej, rekreacyjnej i amatorskiej.
Sklep posiada również własne linie produktowe.
WIĘCEJ NA
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Microsoft Dynamics
NAV 2013 już dostępny
w Polsce!

ÔÔ Źródło: Microsoft, Foto: Microsoft

Microsoft wraz z firmą IT.integro ogłosiły dostępność nowej
wersji rozwiązania klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV 2013
na rynku polskim. W dniu 17 czerwca br. w restauracji Villa
Foksal w Warszawie odbyła się uroczysta premiera nowej wersji rozwiązani. System zawiera wiele innowacji technicznych
i funkcjonalnych. Nowością jest także zmiana modelu jego lokalizacji, która po raz pierwszy została przeprowadzona przez
certyfikowanego partnera Microsoft – firmę IT.integro – wiodącego partnera, specjalizującego się we wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics NAV.
Nowy model lokalizacji rozwiązań Microsoft Dynamics NAV wynika z faktu, że Polska znalazła się na liście krajów należących do
programu PLLP (Partner Localization and Translation Licencing
Program), który umożliwia przeprowadzenie lokalizacji tego
rozwiązania przez partnerów Microsoft. Przystąpienie Polski
do tego modelu umożliwia firmie Microsoft skrócenie czasu,
w jakim dostępne będą dla klientów w Polsce najnowsze kolejne
wersje rozwiązań, spełniające lokalne wymagania.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przystąpienia polskiego oddziału Microsoft do programu PLLP. Poza skróceniem czasu pomiędzy premierą światową nowych wersji Microsoft Dynamics
NAV a wersją polską, dużą zaletą nowego modelu lokalizacji
będzie możliwość lepszego i sprawniejszego dopasowania lokalnych funkcjonalności do szybko zmieniających się przepisów
prawnych. Jesteśmy przekonani, że spotka się to z zadowoleniem klientów oraz innych partnerów w Polsce – komentuje
Piotr Śledź, prezes IT. integro.
Microsoft Dynamics NAV2013 to zintegrowane rozwiązanie
biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej, logistycznej, produkcyjnej i usługowej. Zgodnie z długoletnią strategią firmy Microsoft dotyczącą inwestycji w nowe
wersje systemów klasy ERP, opracowanie Microsoft Dynamics
NAV 2013 miało na celu zwiększenie elastyczności rozwiązania,
podniesienie produktywności, a także uproszczenie obsługi i poprawę współpracy wewnątrz organizacji.

Sterowniki Linux
and Mac OS X,
w drukarkach SATO

ÔÔ Źródło: SATO, Foto: SATO

SATO , światowy lider w dziedzinie druku kodów kreskowych,
znakowania i EPC / RFID, uruchomił nowe sterowniki CUPS SATO,
które umożliwią klientom łatwe drukowanie etykiet z Linuksa lub
Maca OS X do swoich drukarek. W wyniku rozszerzenia zgodności
w celu włączenia tych dwóch systemów operacyjnych, użytkownicy mogą korzystać z większej elastyczności oraz bezproblemowo zintegrować drukowanie z systemami komputerowymi.
Sterowniki zostały stworzone w odpowiedzi na stale rosnące
wymagania dynamicznie rozwijających się społeczności Linuksa i Maca, do których wliczamy branżę transportową, logistykę magazynowania, produkcję, sprzedaż detaliczną i opiekę
zdrowotną. Sterowniki CUPS SATO są obecnie dostępne dla
drukarek GZ4e, CL6e, CG2/CG4 i M84Pro. SATO jako prężnie
rozwijająca się firma stale pracuje nad integracją drukarek
z wszystkimi rodzajami platform.

CUPS SATO, system dedykowany ogólnym funkcjom drukowania, łatwo integruję się z systemami Linux PC lub MAC. Sterownik obsługują następujące główne dystrybucje Linuksa: system Red Hat LIKE (ex.Fedora), system Debian (ex.Ubuntu) oraz
tar.gz przeznaczony dla ogólnych instalacji dystrybucji.
„SATO, specjalnie dla swoich klientów, tworzy urządzenia proste
w obsłudze”, mówi Ikuo Dobashi prezes SATO Corporation i SATO
International Europe. „Rozwój sterowników Mac i Linux jest kolejnym przykładem naszych starań pod kątem stale zmieniających się
potrzeb naszych klientów”. Więcej informacji znajdą Państwo na:
www.satoeurope.com/pl.

Mitsubishi All-rounder
ÔÔŹródło: Mitsubishi

Najnowszym osiągnięciem Mitsubishi Forklift Trucks w zakresie projektowania
sprzętu magazynowego jest zupełnie nowa seria wózków paletowych prowadzonych ręcznie AXIA ES, która zapewnia wyjątkową wydajność w każdym
otoczeniu. Jej nazwa, która powstała na bazie słowa „oś”, została wybrana
w celu odzwierciedlenia możliwości wózka, polegających na wykonywaniu
skrętu i manewrów nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Mitsubishi określa AXIA jako „all rounder”, ponieważ wszechstronność tej serii – oraz szeroki
wybór modeli – odpowiada wielu potrzebom stanowiska pracy.

WIĘCEJ NA
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Bezbłędne wyszukiwanie
towarów w magazynie!

Reflektorowa oprawa Trilux
ÔÔŹródło: Trilux

ÔÔ Źródło: ISL

System Pick-o-light jest dodatkowym wyposażeniem oferowanego przez firmę ISL
regału magazynowego Lean-Lift typu winda, który pozwala na bardzo szybką i bezbłędną lokalizację towaru na półkach.
Powyżej okna dostępowego regału au- światła na poszukiwany towar, wskazując
tomatycznego Lean-Lift znajduje się pa- jego dokładną lokalizację. Dzięki temu
nel z diodami LED, które rzucają wiązkę konkretny produkt jest bezbłędnie i szybko znaleziony przez operatora. System
Pick-o-light może również wskazać różnej
wielkości przedziały, w których znajduje
się żądany towar, oświetlając odpowiednie ich punkty narożne.
System Pick-o-Light pozwala, zatem znacznie przyśpieszyć proces kompletacji a także
wyeliminować pomyłki związane z pobraniem niewłaściwego towaru. Te dwa czynnki
mają natomiast duży wpływ na zwiększenie
efektywności procesów magazynowych.
Jeśli składowane towary są zróżnicowane
pod względem wielkości, panel z diodami
LED zastąpiony zostaje przez element posiadający 4 diody, mogące dowolnie się poruszać i wskazywać wybrany produkt. System ten nazywany jest Pick-o-Light Vario.
Więcej informacji na www.isl.pl.
reklama

Durata to reflektorowa oprawa przeznaczona do użytku w przemyśle. Nowość w ofercie
firmy Trilux doskonale spisuje się w halach
i zakładach produkcyjnych, w których panuje
wysoka temperatura otoczenia.
Solidna i wytrzymała konstrukcja Trilux Durata gwarantuje ochronę przed niekorzystnymi
warunkami (np. nadmierne zapylenie) i temperaturą otoczenia nawet do 40O C. Wysoki poziom szczelności opraw (IP65) sprawia, że przystosowane są także do użytku w przemyśle
spożywczym czy pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Dzięki regulowanym ustawieniom odbłyśnika oprawa jest uniwersalna
i można ją wykorzystywać przy różnej wysokości montażu. Zmiana wiązki światła z szerokim
lub wąskim rozsyłem pozwala na odpowiednie
dopasowanie oświetlenia do potrzeb i specyfiki pracy przedsiębiorstwa. Dodatkowo źródła
światła działają natychmiastowo wykorzystując pełną moc, bez konieczności rozruchu.
WIĘCEJ NA

ESM – na małe i duże potrzeby
logistyczne

ÔÔ Katarzyna Zwolska, InplusPR, Foto: Still

Niezależnie od skali prowadzonych działań logistycznych, w cenie są uniwersalne rozwiązania. Tam, gdzie trzeba transportować, sztaplować czy komisjonować, sprawdzi się ESM od
firmy STILL. A wszystko to nawet na ograniczonej powierzchni magazynowej. Ze względu na
swoją wszechstronność, elektryczny wózek techniki magazynowej ESM firmy STILL sprawdzi
się zarówno jako wyłączne narzędzie pracy, jak i wielozadaniowy model w większej flocie.

Pojazd przystosowany został do manewrowania w wąskich korytarzach roboczych. Ułatwiają to niewielkie gabaryty oraz bardzo dobra
zwrotność, z kątem skrętności kół wynoszącym 92 stopnie. Wózek posiada także parametryzowany program jazdy, a dzięki połączeniu
w jeden element masztu, podwozia i dachu
Innowacyjność w cenie
kabiny, jest idealnie stabilny w zakrętach.
ÔÔŹródło: Consafe Logistics
ESM przystosowany został to pracy w obOpis wdrożenia i funkcjonowania magazynowe- ciążeniu 1000 kg. Zawór proporcjonalny sprago rozwiązania WMS, wspomagającego procesy wia, że podnoszenie wideł odbywa się płynlogistyczne w norweskiej sieci supermarketów nie aż do maksymalnej wysokości 5300mm.
spożywczych REMA 1000. Dla wielu firm, rów- Maszt, nawet przy pełnym załadunku, nie
nież z branży FMCG, jednym z istotniejszych sposobów na poprawienie konkurencyjności jest
usprawnienie procesów logistyki. Na przykładzie
norweskiej sieci supermarketów REMA 1000, pokazujemy jak kompletacja głosowa w centrach
dystrybucyjnych i zautomatyzowany przepływ
palet spowodowały wymierne oszczędności dla
dystrybucji detalicznej żywności w spółce.

ogranicza pola widzenia. Pełną widoczność
we wszystkich kierunkach gwarantują także
panoramiczne szyby, boczna pozycja operatora oraz ergonomiczny kształt kabiny.
Równocześnie pojazd ma zwartą konstrukcję z wytrzymałym dachem, zapewniającym bezpieczeństwo pracownika.
Brak ramion podporowych pozwala z kolei
operatorowi szybko i bez wysiłku pobierać
towary. Cała kabina została zaprojektowana
w ten sposób, aby zapewnić maksymalny
komfort, będąc zarazem bezpiecznym i łatwym w obsłudze miejscem pracy.

Motorola MC9200

Wózki Clark GEF 50

ÔÔŹródło: Motorola Solutions, Foto: Motorola Solutions

ÔÔŹródło: CLARK Europe

Działanie na 100%
Od ponad 20 lat REMA dystrybucja, dział logistyki norweskiej sieci supermarketów REMA
1000, zarządza procesami magazynowymi
współpracując z firmą Consafe Logistics. Spółka stale uaktualnia swój system i usprawnia
logistykę w celu osiągnięcia doskonałości
w całym łańcuchu dostaw. REMA posiada sześć
centrów dystrybucyjnych na terenie Norwegii. Wśród nich warto wymienić dwa: Stavangar, gdzie występuje kompletacja manualna
i drugi w Trondheim, gdzie wprowadzono tzw.
wózki satelitarne do obsługi towarów suchych
w całym magazynie. Wózki satelitarne są to
urządzenia do automatycznego odkładania
i pobierania palet z regałów wjezdnych.
Jednym z głównych założeń w zarządzaniu logistyką w REMA 1000 było optymalne wykorzystanie czasu pracy zarówno pracowników magazynu
jak i menedżerów logistyki. - Dla nas podstawowym priorytetem jest dostarczenie do klientów końcowych produktów tak tanio i efektywnie, jak to tylko
możliwe. Dzięki użyciu systemu WMS wdrożonego
przez Consafe Logistics, możemy się skoncentrować
na zwiększaniu efektywności przepływów dystrybucyjnych i poprawiać naszą wydajność – mówi Narve
Lyder Carlsen, IT Manager, Stavangar REMA.

Firma Motorola Solutions, Inc., dostawca
rozwiązań i usług komunikacji o znaczeniu
krytycznym dla przedsiębiorstw i instytucji,
zaprezentowała MC9200, najszybszy komputer mobilny klasy przemysłowej na rynku.
MC9200, wyposażony w znacznie szybszy
dwurdzeniowy procesor, to przedstawiciel
nowej generacji serii MC9000. Modele z serii MC9000 to najpopularniejsze na świecie
wzmocnione komputery mobilne – w ciągu
ostatniego dziesięciolecia sprzedano ponad
miliony sztuk tych urządzeń. Nowy model
obsługuje najnowsze korporacyjne aplikacje
mobilne stosowane w wymagających środowiskach, takich jak magazyny, doki przeładunkowe oraz hale produkcyjne.
Komputer MC9200, zaprojektowany pod
kątem środowisk wymagających częstego skanowania danych, znajdzie zastosowanie w obsłudze magazynów, zarządzaniu zapasami, zarządzaniu przepływem pracy, weryfikowaniem
cen i śledzeniem aktywów w handlu detalicznym, produkcji, transporcie i logistyce oraz administracji publicznej. Model oferuje ten sam
poziom stabilności, jakości i niezawodności,
którego przedsiębiorstwa przywykły oczekiwać od komputerów mobilnych Motorola z serii MC9000. Każdego dnia setki tysięcy osób
używają modeli z tej serii. Motorola będzie
nadal sprzedawać i oferować wsparcie dla starszych modeli z tej grupy.

Z dwoma wózkami GEX50, PAX Groep posiada najlepszą dostępną na rynku technologię
do zastosowania w każdym obszarze działalności. To nie są przedwczesne pochwały
głównego inżyniega PAX Groep, Gerarda Jan
Roorda, dla czterokołowego wózka widłowego Clark GEX 50: Te dwa nowe dodatki dla
holenderskiego dostawcy usług logistycznych osiągnęły już bardzo dużo w bardzo
krótkim czasie. Operatorzy i menedżerowie
projektów w PAX Groep w Heerenveen są pod
szczególnym wrażeniem technologii taniego
utrzymania i prostego w obsłudze wózka
Clark, który oferuje opony superelastyczne
oraz dwa silniki napędowe.
Na początku marca 2013 roku, przedstawiciel Clark Bakker Winsum Heftrucks
z północnej Holandii dostarczył dwa wózki
widłowe GEX 50 dla PAX Groep w Heerenveen. Było to bardzo dobre posunięcie, gdyż
PAX Groep, średniej wielkości dostawca rozwiązań systemowych, specjalizuje się w magazynowaniu, projektowaniu oraz montażu
instalacji przemysłowych. Największy nacisk
jest kładziony na towary drobnicowe oraz
ponadgabarytowe. 250 pracowników PAX od
początków firmy pracuje w zakresie dostawcy
usług dźwigowych w trzech częściach Holandii; obecnie mają do czynienia przede wszystkim z zadaniami transportowymi dla zapewniania mobilności fabryk oraz firm.

WIĘCEJ NA
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Aplikacja Edytuj Widok Obszar roboczy Okno ? Idź do Filtruj

Optymalna logistyka e-sprzedaży

ÔÔ Źródło: arvato

Weltbild to jedna z największych firm wysyłkowych w Polsce. W momencie połączenia ze spółką Świat Książki, sklep internetowy wszedł do ścisłej czołówki krajowego sektora e-commerce (3. miejsce w branży). Weltbild to także drugi co do wielkości
sprzedawca książek w Polsce na rynku detalicznym (ponad 40 księgarni stacjonarnych). W ostatnich latach spółka położyła
główny nacisk na rozwój sklepu internetowego oraz rozbudowę sieci księgarń i outletów. Przejęcie Świata Książki stało się
ogromną szansą umocnienia pozycji na rynku oraz poszerzenia dotychczasowej oferty obu firm.
W wyniku fuzji Weltbildu ze Światem
Książki w sposób znaczący zwiększyła się
grupa klientów, dlatego spółka postanowiła podjąć działania na rzecz wzmocnienia potencjału sprzedaży. - Istotna była
również zmiana naszej dotychczasowej
strategii biznesowej związanej z dynamicznym rozwojem dostępu klientów
do Internetu, która polegała na położeniu większego nacisku na e-commerce
w stosunku do sprzedaży katalogowej.
W związku z powyższym, okazało się
konieczne przemodelowanie procesów
biznesowych i logistycznych tak, by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na realizację zamówienia przez klienta końcowego – twierdzi Paweł Hawrus, Dyrektor
Logistyki Weltbild Polska.
W wyniku szczegółowej analizy procesów sprzedaży oraz operacji logistycznych, oszacowano potrzebę zwiększenia
dziennej wydajności wysyłkowej w kanale
B2C do 28 tys. obiektów na dzień w okresie standardowym i do 42 tys. w okresach
wzmożonej sprzedaży. Realizacja wyników wysyłkowych miała być możliwa
poprzez wzrost wydajności przyjęcia pro-

duktów cross-dockingowych do magazynu w wysokości 3 tys. SKU x 50 szt./ dzień.
Odpowiedzią – outsourcing
Dla Zarządu spółki Weltbild było jasne, że
najlepszym modelem obsługi procesów
logistycznych wraz z obsługą e-commerce będzie, tak jak do tej pory, przekazanie
odpowiedzialności doświadczonemu partnerowi. – W związku ze zmianami w firmie
skoncentrowaliśmy nasze zasoby na podstawowej działalności, czyli marketingu i sprzedaży. Ponieważ procesy m.in. logistyczne
musiały zostać znacznie rozbudowane, postanowiliśmy skorzystać z możliwości outsourcingu, dzięki któremu chcieliśmy uzyskać konkretne korzyści biznesowe, przede
wszystkim poprawienie naszego potencjału konkurencyjnego, podniesienie jakości
usług czy wreszcie zwiększenie efektywności poszczególnych działów – wyjaśnia Paweł Hawrus z Weltbildu.
Zarząd Weltbildu po przeprowadzeniu
przetargu wśród firm logistycznych oraz
przeanalizowaniu wszystkich propozycji
zdecydował się kontynuować współpracę
z arvato Polska, czołową firmą oferującą

kompleksowy outsourcing procesów logistycznych. – Wybraliśmy arvato przede
wszystkim dlatego, że świetnie rozumie,
jakie są kluczowe czynniki przewagi konkurencyjnej w świecie e-commerce. Dzięki nim byliśmy w stanie zachować najwyższe standardy obsługi klienta, związane
z terminowością dostaw, niezakłóconymi
rozliczeniami finansowymi, sprawną komunikacją z nabywcami oraz intuicyjną
obsługą platformy IT – mówi Paweł Hawrus z Weltbildu.
Nie bez znaczenia była także bogata
infrastruktura arvato, na którą składają
się m.in. magazyny o łącznej powierzchni
ponad 50 tys. m2, system zarządzania magazynem SAP R/3 4.7, czy zaawansowane systemy zabezpieczeń. Co więcej, dla
spółki Weltbild niezaprzeczalnym atutem
arvato było wieloletnie doświadczenie
w zakresie logistyki, pewność realizacji
zleconych usług w wymaganym czasie,
jak również współpraca z większością
operatorów pocztowych oraz firm kurierskich działających w Polsce.
WIĘCEJ NA

Nowa usługa na rynku
e-commerce

ÔÔ Źródło: Grupa OEX, Foto: Grupa OEX

Grupa OEX – specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia
sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – wprowadza na rynek zintegrowaną obsługę procesu e-sprzedaży. Usługa dedykowana jest producentom i importerom poszukujących nowoczesnych kanałów dystrybucji w sprzedaży detalicznej bez
ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
Oferta umożliwia powierzenie zewnętrznej firmie całościowej
obsługi e-biznesu - od stworzenia projektu sklepu internetowego i dostarczenia technologii niezbędnej do jego prowadzenia,
marketing, magazynowanie i wysyłkę towaru do klientów, aż po
obsługę posprzedażową. Stało się to możliwe dzięki połączeniu
kompetencji i zasobów czołowych graczy z obszaru rozwiązań technologicznych dla branży e-commerce (firma Divante),
wsparcia sprzedaży i logistyki (Cursor) oraz telefonicznej obsługi
klienta (Voice Contact Center).
Dzięki wykorzystaniu modelu outsourcingowego w obsłudze e-sprzedaży nowy, dedykowany kanał dystrybucji można uruchomić w zaledwie trzy miesiące. Grupa OEX zbuduje

w tym czasie platformę e-commerce, stworzy opisy
i zdjęcia dostosowane do prowadzenia sprzedaży w internecie,
opracuje kampanie marketingowe, zapewni odpowiedniej skali infrastrukturę przechowywania i wysyłania sprzedawanego
towaru i przygotuje wszelkie procedury do obsługi klienta internetowego. Jeden dostawca integrujący działania w zakresie
e-sprzedaży, logistyki i procesów back-office to także zdecydowanie łatwiejsza możliwość kontroli całego kanału dystrybucji.

Sieci handlowe
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Nastolatki kupują w sieci...

ÔÔ Źródło: Inpost

Granica wiekowa Klientów e-commerce znacząco się obniża i już 85% nastolatków kupuje w sieci. Wychowani na nowych technologiach młodzi Polacy dokonują zakupów inaczej – korzystają z porównywarek cenowych i oczekują dużego wyboru nawet
przy najprostszych zakupach. Chcą zmaksymalizować swój budżet, dlatego chętnie korzystają ze zniżek i rabatów, a zakupy odbierają przez Paczkomaty, dzięki czemu cieszą się nowymi rzeczami już następnego dnia po nadaniu. Paczkomaty InPost, które
obserwują wzrost zamówień wśród młodszych Klientów, na bazie doświadczeń z największymi e-sklepami w Polsce, prezentują
wnioski dotyczące zakupów młodych Polaków.
Klienci e-handlu coraz młodsi
Już blisko 85 proc. młodych Polaków w wieku 13-18 lat dokonuje
zakupów w sieci . Internet to naturalne miejsce do robienia zakupów dla nastolatków łatwo odnajdujących się w wirtualnym
świecie. W efekcie proces decyzyjny młodych Polaków przebiega
inaczej niż w handlu tradycyjnym. Nastolatki korzystają z ogromnego, nieosiągalnego dla sklepów naziemnych, wyboru oferowa-

nego przez e-sklepy. Nawet przy najprostszych, najdrobniejszych
zakupach korzystają z porównywarek cenowych. Co więcej, konsumenci z tej grupy, w coraz większym stopniu sugerują się już nie
tylko zdaniem kolegów i koleżanek, ale opinią blogerów. Z blogów, za pomocą jednego kliknięcia, przenoszą się do e-sklepów.
Mimo, iż kieszonkowe to zazwyczaj niewielkie kwoty, po zsumowaniu dają aż 200 mln złotych w skali roku. Jest zatem o co
walczyć i branża e-commerce ma już tego świadomość. Możemy
wnioskować, iż ta grupa Klientów będzie dostarczać coraz większych przychodów, a ich satysfakcja będzie coraz ważniejsza.
Branża już odpowiada na te potrzeby tworząc sklepy dedykowane młodzieży, mówiące ich językiem i oferujące asortyment,
którego szukają. Przykładem takiego sklepu jest PaaTal oferujący
szeroki wybór kosmetyków w stosunkowo niskich cenach oraz
BUTIK.pl, gdzie nastolatki znajdą modne ubrania w rozsądnych
cenach . W obydwu, nawet przy ograniczonych środkach jakimi
dysponuje młodzież, można kupić kilka produktów podczas jednorazowej wizyty.
WIĘCEJ NA

Sieci handlowe

25

Nowy dyrektor w DB Schenker
Logistics

ÔÔ Źródło: DB Schenker, Foto: DB Schenker

Od kwietnia 2013 r. dr Rafał Tarasewicz objął nowo utworzone stanowisko Dyrektora ds. Efektywności
Biznesu w pionie Logistyki Kontraktowej w DB Schenker Logistics. Tarasewicz związany jest z DB Schenker Logistics od 2003 roku. Doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zdobywał zarówno w Polsce,
jak i za granicą, biorąc udział w wielu międzynarodowych projektach, a także odbywając roczny staż
w Danii oraz w Niemczech.

W latach 2008 – 2012 był członkiem zespołu DB SCHENKERsportsevents, odpowiedzialnego za obsługę logistyczną największych
wydarzeń sportowych na świecie, w tym Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2012. W 2008 roku, razem z zespołem reprezentującym
DB Schenker Logistics, zwyciężył w prestiżowej grze biznesowej
„Business Game Factory Tournament” – wspólnie pokonując ponad

400 firm z całego świata. Cele, jakie będzie realizował Rafał Tarasewicz na nowo objętym stanowisku, to m.in. doskonalenie procesów
wspomagających rozwój logistyki kontraktowej tak, aby klienci DB
Schenker Logistics otrzymywali najlepsze rozwiązania.
WIĘCEJ NA

AkzoNobel z Kuehne + Nagel

GEFCO Spécial w Rosji

ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

ÔÔŹródło: GEFCO

AkzoNobel, jeden z najbardziej znanych producentów farb i powłok
zintensyfikowało współpracę z Kuehne + Nagel. Operator logistyczny
będzie odpowiedzialny za przechowywanie towarów niebezpiecznych oraz serwis dodatkowy obejmujący organizacje i prowadzenie
mieszania kolorów oraz ich przygotowanie w Salzurg- Bergheim.
Kuehne + Nagel od 2007 roku z powodzeniem zarządza magazynowaniem farb i powłok w Korneuburg, które są traktowane w różnych
klasyfikacjach jako towary niebezpieczne. Na podstawie tej ugruntowanej współpracy firma AkzoNobel zdecydowała się na poszerzenie
współpracy z Kuehne + Nagel w Salzburg-Bergheim, w którym wyroby są magazynowane i przygotowywane do przewozu przesyłek dla
zamawiających czy do innych magazynów na powierzchni ponad
2.000 m2.
Dodatkowo do obsługi towarów niebezpiecznych, Kuehne + Nagel Salzburg zarządza procesem obsługi kolorów, czyli mieszaniem
i procesami pick-and-pack kolorów według wymagań klienta. Specjaliści, przejęci z Akzo-Nobel, posiadają wieloletnie doświadczenie
w pracy z farbami i powłokami.

Od niedawna GEFCO Rosja poszerzyło swoją ofertę o rozwiązania GEFCO Spécial, specjalny serwis GEFCO, w ramach którego oferuje nową
usługę dedykowaną ekskluzywnym markom z branży motoryzacyjnej,
takim jak rzadkie modele samochodów czy modele koncepcyjne. GEFCO Spécial umożliwia spersonalizowaną dostawę samochodów w Rosji
i w Europie, zachowując bardzo krótkie terminy dostaw oraz zapewniając bezpieczeństwo i poufność.
Operator transportuje te szczególne pojazdy w zamkniętych i zabezpieczonych ciężarówkach, które przemieszczają się po trasach specjalnie wyznaczonych przez dział bezpieczeństwa. Solidne i grube plandeki
chronią samochody przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi,
w tym przed uszkodzeniami spowodowanymi przez żwir. Transporty są
realizowane przez doświadczonych i wyszkolonych kierowców dedykowanych jednostce GEFCO Spécial, którzy są stale rekrutowani przez
wyznaczonych specjalistów GEFCO
„Nasza nowa usługa bierze pod uwagę wszelkie szczególne wymagania związane z transportem ekskluzywnym, dla którego kluczowe są
dwa czynniki: bezpieczeństwo i poufność. W przypadku marek ekskluzywnych najmniejsze zarysowanie karoserii może powodować istotny
spadek wartości samochodu” – podkreśla Maria Polyanskaya, Kierownik
Logistyki Motoryzacyjnej w GEFCO Rosja.

WIĘCEJ NA

Nowy serwis drobnicowy DSV
Daily Pallet

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

W maju br. DSV Road wprowadziło do swojej oferty usługę DSV Daily Pallet, w ramach której 32 kraje w europejskiej sieci DSV zostały połączone codziennym drogowym serwisem drobnicowym.
Usługa DSV Daily Pallet jest rezultatem
szczegółowych badań konsumenckich,
przeprowadzonych przez DSV w grupie
przeszło 1,300 klientów w 21 krajach europejskich. Nowy serwis był testowany i udoskonalany przez ostatnich 18 miesięcy tak,
aby w momencie oficjalnej premiery zaoferować klientom DSV codzienne odbio-

ry, wysyłki i terminowe dostawy przesyłek
w całej Europie. Zamawianie transportu
w ramach Daily Pallet odbywa się za pośrednictwem prostego w obsłudze serwisu
online, a usługa jest dedykowana dla przesyłek paletowych od 35 kg do 3,5 tony.
WIĘCEJ NA
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Nagrody System
Alliance Europe

ÔÔ Źródło: System Alliance Europe, Foto: System Alliance Europe

Pod koniec maja, podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy, przyznane zostały nagrody za wyniki (Performance Awards). Kryteria, na podstawie których wyłonieni zostali zwycięzcy, opierały się na miesięcznych statystykach dotyczących ilości oraz
jakości. Laureatami w roku 2012 zostali:
• W kategorii „Jakość”, z uwzględnieniem wielkości oddziału, nagrodzeni zostali: Lamprecht Transport AG w Ramsen
(Szwajcaria) oraz Honold International GmbH & Co. KG w Neu-Ulm (Niemcy).
• W kategorii „Udoskonalenie roku” zwyciężyła firma Gebrüder
Weiss z Graz (Austria).
Po raz kolejny, kluczowym punktem ceremonii wręczenia nagród było przyznanie Hellmann Worldwide Logistics
GmbH & Co. KG Germany tytułu „Partner Roku”. Ponad 60
osób zebrało się w jednej z tradycyjnych winiarni w Wiedniu,
by uczcić sukces 12 zwycięzców.
Nowa strategia i nowi członkowie Komitetu
Wykonawczego
Uczestnikom spotkania została przedstawiona strategia na
najbliższe trzy lata. Optymalizacja jakości, zrównoważenie
usług logistycznych i rozszerzenie oferty produktowej to kluczowe punkty strategii na najbliższe lata. Kolejnym bardzo
ważnym aspektem jest szczegółowa analiza całej struktury
informatycznej.
Dwaj długoletni członkowie Komitetu Wykonawczego, Ingolf
Heuring (Streck Transportges. mbH) i Uwe Oemmelen (Rhenus
Freight Logistics GmbH & Co. KG) przekazali pełnione przez siebie funkcje młodszym kolegom. Obaj należeli do zaszczytnego
grona założycieli System Alliance Europe.
Teraz ich obowiązki pełnić będą Tobias Bartz (Rhenus Freight
Logistics GmbH & Co. KG) i Manfred Haas (Streck Transport AG).
Ponownie wybranymi członkami są: François Decaudin (Groupe Heppner), Guido van Dessel (H. Essers & Zonen Internationaal
Transport N.V.), Klaus Hellmann (Hellmann Worldwide Logistics
GmbH & Co. KG), Paul Looman (Wim Bosman Holding B.V.), Wolfgang Niessner (Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.), Ewald Raben
(Raben Polska Sp.z.o.o.), Oliver Rüter (L. W. Cretschmar Española,
S.A.) and Jürgen Wolpert (Friedrich Zufall GmbH & Co. KG).

Nowy wymiar
logistyki żywności

ÔÔ Źródło: Dachser

Dwunastu wiodących europejskich dostawców usług logistycznych dla branży
spożywczej będzie ze sobą współpracować w potężnym ogólnoeuropejskim
partnerstwie. Europejska Sieć Produktów Spożywczych określa jednolite standardy międzynarodowych usług logistycznych dla produktów spożywczych.
Od 1 października zrzeszeni operatorzy
logistyczni będą oferować nowe usługi
– vivengo.
„Rynek produktów spożywczych staje się coraz bardziej transeuropejski – tak jak my” – powiedział Alfred Miller, dyrektor zarządzający Dachser Food Logistics, podczas targów transportu
i logistyki w Monachium, na których wraz z przedstawicielami
zrzeszonych firm zaprezentował Europejską Sieć Produktów
Spożywczych. Dwunastu europejskich dostawców usług logistycznych dla branży spożywczej podpisało porozumienie dotyczące jednolitych standardów usług. W ten sposób powstała sieć
transportowa, która obejmuje większość obszaru Europy.
„Ponad połowa wszystkich przetargów na usługi logistyczne
w zakresie przewozu produktów spożywczych, jakie otrzymujemy,
ma charakter transeuropejski” – mówi Miller. „Obecnie, przy planowaniu struktur dystrybucji, detaliści i producenci coraz bardziej
wychodzą poza granice krajowe. Dążymy do zaspokojenia tych
rosnących potrzeb, a wraz z Europejską Siecią Produktów Spożywczych będziemy oferować międzynarodowe usługi logistyczne
z jednego źródła”. Obejmuje to określone kryteria usług i jakości
dla klientów, jak również wspólne standardy wewnętrzne, np.
dla procesów, dokumentacji oraz interfejsów w informatyce.
W rezultacie usługi logistyczne w zakresie przewozu produktów
spożywczych w Europie dostosowano tak, aby stały się szybsze,
bardziej przejrzyste i niezawodne.
WIĘCEJ NA

DSV na Targach Transport Logistic 2013
ÔÔŹródło: DSV

Grupa DSV bierze udział 14. edycji największych w Europie targów
transportu i logistyki, które wystartowały 4 czerwca w Monachium.
DSV Road wykorzystało tę okazję m.in. do zaprezentowania swojego
nowego serwisu drobnicowego DSV Daily Pallet. Monachijskie Targi
Transport Logistic odbywają się co dwa lata i tradycyjnie już gromadzą
całą europejską branżę związaną z transportem, spedycją i logistyką.
Jest to doskonała okazja dla firm z sektora TSL do zaprezentowania
swoich nowości.
„W targach biorą udział wszystkie trzy dywizje DSV tzn. Road, Solutions oraz Air&Sea. Tegoroczna impreza zbiegła się w czasie z premierą
nowej usługi DSV Daily Pallet, w ramach której 32 kraje w europejskiej
sieci DSV zostały połączone codziennym drogowym serwisem drobnicowym” – mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.
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Największy na świecie
kontenerowiec

ÔÔ Źródło: Maersk Line

Logistyka artykułów
sezonowych – Dachser
dla Biohort
ÔÔŹródło: Dachser, Foto: Dachser

Największy i najnowocześniejszy na świecie kontenerowiec, należacy do Maersk Line
statek klasy Triple-E, został dzisiaj oficjalnie ochrzczony podczas cermonii w stoczni
w Korei Południowej. Jednostka otrzymała nazwę Mærsk Mc-Kinney Møller, w hołdzie dla syna założyciela grupy A.P. Møller – Mærsk. Mærsk Mc-Kinney Møller, będący przez dziesięciolecia ikoną firmy i całej branży, zmarł w 2012 roku w wieku 98 lat.

Odpowiednio wcześniej statek przeszedł
serię prób na morzu i za miesiąc wyruszy w regularną trasę. Jest to pierwszy
z dwudziestu zamówionych przez Maersk
Line kontenerowców najnowszej generacji, które sukcesywnie będą zastępowały
starsze jednostki kursujące na szlaku Azja-Europa. Do ich głównych atutów należą:
większa wydajność, efektywność kosztowa i energetyczna oraz mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Pierwszy
stratek Triple-E już w sierpniu zawinie do
gdańskiego portu.

Optymizm PEKAES
ÔÔŹródło: PEKAES

Widoczny optymizm dotyczący rozwoju branży
i wzrostu jej znaczenia w przyszłości oraz otwarcie na międzynarodową współpracę – to główne
wnioski z największych targów w obszarze logistyki w Monachium. PEKAES był jednym z kilkunastu polskich wystawców biorących udział
w tym wydarzeniu. Transport Logistic to międzynarodowe targi w obszarze logistyki, systemów
mobilnych, IT i zarządzania łańcuchem dostaw,
uznawane za największe tego typu na świecie.
W tym roku na targach obecny był także PEKAES,
największa polska spółka w branży TSL.
W przeciwieństwie do nastrojów panujących
w innych branżach, na targach czuć było optymizm: zanotowano rekordową liczbę odwiedza-

Unikalna konstrukcja kadłuba i energooszczędny silnik z systemem wykorzystującym spaliny do produkcji dodatkowej
energii napędzającej statek to tylko niektóre aspekty potwierdzające wyjątkowość
nowej jednostki. W przypadku Triple-E, Maersk Line pokonał swój poprzedni rekord
również w zakresie wielkości i pojemności.
Nowy statek ma 400 metrów długości, 59
metrów szerokości i 73 metry wysokości
i może pomieścić aż 18 000 TEU.

Jak rozwiązać problemy związane z logistyką wyrobów, na które popyt trwa tylko kilka miesięcy
w roku? Jak poradzić sobie z magazynowaniem
i dystrybucją produktów o dużych gabarytach?
Współpraca działającego globalnie operatora logistycznego, firmy Dachser z Biohort, producentem altan i szop ogrodowych, jest doskonałym
przykładem optymalizacji łańcucha dostaw produktów sezonowych, sprzedawanych w sieciach
marketów typu dom i ogród.
Wiosna dla firmy Biohort oznacza zwiększenie
liczby zamówień, a dla Dachser –logistycznego
partnera – więcej pracy. Biohort dystrybuuje
swoje wyroby prawie wyłącznie poprzez europejskie sieci marketów typu dom i ogród. Klienci
znajdą altany ogrodowe marki Biohort niemal
w każdym sklepie OBI, Bauhaus, Baumax, Leroy
Merlin, Bax Mahr oraz Toom. Austriacka firma
aż 78 proc. produkcji przeznacza na eksport –
połowa trafia do Niemiec, reszta do Francji, Holandii, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Firma
ma w planach ekspansję również na rynki Europy Północnej i Wschodniej, a umożliwi to ścisła
współpraca z Dachser.

WIĘCEJ NA

jących (ponad 53 tys.) oraz coraz większą liczbę
wystawców z różnych krajów na świecie: wśród
wystawców udział firm spoza Niemiec wynosił
45%. Pojawiły się spółki z Chin, Francji, Rosji czy
Turcji, łącznie reprezentowane były 63 kraje.
Transport Logistic to wydarzenie, które pozwala nam nie tylko nawiązać nowe kontakty biznesowe, ale także spojrzeć na logistykę
z szerszej perspektywy, poznać nastroje na
innych rynkach i podejrzeć najnowsze rozwiązania technologiczne, które moglibyśmy
zaoferować naszym klientom. To także świetna
okazja dla zagranicznych kontrahentów, którzy chcieli dowiedzieć się od nas o rynku TSL
w Polsce ” – mówi Arkadiusz Filipowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy PEKAES.

Bezpośrednie dostawy z magazynu do
klienta
Ze względu na fakt, że produkty Biohort mają duże
gabaryty, żaden ze sklepów nie chce składować
u siebie całego asortymentu. Dlatego producent
oferuje klientom kupującym w marketach możliwość bezpośredniej dostawy artykułów z magazynów Dachser. Jest to rozwiązanie wygodne
również dla sprzedawców, którzy dzięki temu nie
ponoszą kosztów magazynowania i transportu,
a ich aktywność sprowadza się do pośredniczenia w transakcji. „Takie rozwiązanie było możliwe
tylko dzięki współpracy z operatorem logistycznym o świetnie rozbudowanej europejskiej sieci,
jakim jest Dachser” – mówidyrektor zarządzający
Biohort, Josef Priglinger. „Dzięki swojej gęstej sieci
oddziałów i połączeń, Dachser dostarcza przesyłki
naszym klientom sprawnie i szybko” – podkreśla.

WIĘCEJ NA
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Logistyka dla
branży grzewczej
i wentylacyjnej

ÔÔ Źródło: Dachser, Foto: Dachser

Logistyka produktów wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych cechuje się specyficznymi wymaganiami. Często
są to wyroby o wysokiej wartości, dedykowane pod konkretne projekty inwestycyjne i wrażliwe na uszkodzenia. Ponadto – co jest wyzwaniem dla producentów i dystrybutorów
– sezonowe. Specjaliści z Dachser, działającego globalnie
operatora logistycznego doradzają, jak zorganizować procesy logistyczne tak, aby przebiegały bezpiecznie, sprawnie
i optymalnie kosztowo.

Towar wartościowy
Artykuły z branży wentylacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej mogą
mieć wysoką wartość. „Duże, technicznie zaawansowane wyroby typu
pompa ciepła wyprodukowana na specjalne zamówienie, pod konkretną inwestycję, mogą mieć wartość nawet kilkuset tysięcy złotych”
– mówi Wojciech Cipiur, kierownik logistyki kontraktowej Dachser
w Polsce. Wysoka wartość tych produktów oraz wyjątkowa wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne powodują, że ich transport musi
być szczególnie zabezpieczony. „Poprzez własną spółkę ubezpieczeniową, oferujemy proste i łatwe ubezpieczenie towarów naszych klientów, w tym ubezpieczenie ładunków cargo. Wyjątkowo cennymi przesyłkami zajmuje się specjalnie dedykowany, odpowiednio przeszkolony

personel” – wyjaśnia. W Dachser do przewozu wyjątkowych przesyłek stosowane są specjalnie palety, o wymiarach dopasowanych do
ładunku. Przesyłki te mogą być dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami drewnianymi kątownikami oraz bandowaniem.
Produkty wartościowe powinny być przechowywane w magazynach z zapewnieniem szczególnego bezpieczeństwa. W magazynach Dachser wygradzane są specjalne strefy składowania,
do której dostęp mają tylko określeni pracownicy. Znajdują się
one w miejscu najrzadziej odwiedzanym w magazynie, z daleka
od ścieżek komunikacyjnych i głównej strefy kompletacji. Takie
strefy objęte są monitoringiem kamer.
WIĘCEJ NA

DSV na IV Poland Pharma
Commerce Forum

ÔÔ Źródło: DSV

Doroczne, strategiczne spotkanie największych graczy polskiego rynku farmaceutycznego odbyło się w dniach 13-14
czerwca w Warszawie. IV Poland Pharma Commerce Forum
stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w gronie praktyków rynku farmaceutycznego. W konferencji uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli sektora farmaceutycznego 20 Lat Grupy Rhenus w Polsce
oraz branży pokrewnych. Zakres tematyczny forum obejmował ÔÔŹródło: Rhenus
takie zagadnienia, jak m.in. trendy i potencjał rozwoju tego
Początki Grupy Rhenus w Polsce to rok 1993 i trzyosobowy oddział Rherynku oraz strategiczne zarządzenie w czasie zmian.

Obecność DSV na konferencji, skierowanej głownie dla managerów
wysokiego szczebla branży farmaceutycznej, miała przede wszystkim wymiar wizerunkowy oraz networkingowy. DSV promując markę podczas tego rodzaju wydarzeń, utrwala swoją pozycję w zakresie
usług logistycznych dedykowanych dla branży farmaceutycznej. DSV
od ponad 15 lat obsługuje w Polsce firmy z tego sektora, zarządzając
łącznie zapasem ponad 20 tys. miejsc paletowych. W zeszłym roku
DSV wydzieliło powierzchnię ponad 2,5 tys. m2 w swoim kampinoskim magazynie na wyłączne składowanie i handling produktów
farmaceutycznych. Nowy skład konsygnacyjny, obejmujący w sumie
3500 miejsc paletowych, stanowił wstęp do dynamicznego rozwoju
firmy w zakresie usług skierowanych dla branży farmaceutycznej.

nus Poland (dziś Rhenus Port Logistics Sp. z o.o.) w Szczecinie zajmujący się
usługami logistyki portowej. Dzisiaj, po 20 latach, w skład Grupy Rhenus
wchodzą już 4 spółki z 26 lokalizacjami w Polsce, na które składają się m. in.
terminale przeładunkowe, centra dystrybucyjne, centralne archiwa, a także nowoczesny Zakładu Przerobu Stłuczki Szklanej w Pile należący do Rhenus Recycling Polska Spółka z o.o. Grupa Rhenus w Polsce obsługuje kilka
milionów zamówień rocznie i zatrudnia ponad 800 pracowników.
Aktualnie, jesteśmy jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się
firm logistycznych, czego potwierdzeniem są nasze wyniki. W ubiegłym
roku zanotowaliśmy rekordowe wzrosty obsługiwanych wolumenów
i otworzyliśmy nowe lokalizacje. Sukcesywnie zwiększamy poziom zatrudnienia i przychody Grupy – podsumowuje Marcin Bartosz, Dyrektor
Generalny Rhenus Logistics w Polsce.

WIĘCEJ NA
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Dachser i Uniwersytet PEKAES najefektywniej
Łódzki
zarządzaną firmą

ÔÔ Źródło; Dachser

ÔÔ Źródło: PEKAES, Foto: PEKAES

Projekt nowego kierunku powstał w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem studiów
jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. Program studiów obejmuje m.in. zasady planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych
oraz automatykę w logistyce. Wszystkie przedmioty wykładane będą w języku angielskim, a absolwenci uzyskają tytuł
licencjata.

PEKAES wyróżnił się pod względem wskaźników opisujących:
rentowność, finansowanie, sprawność wykorzystania posiadanych zasobów i płynność finansową. Nagrodę przyznano
podczas gali Truck Forum & Awards 2013, a statuetkę z rąk organizatorów odebrał Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.
Laureatami zostały firmy związane z transportem w kategorii
dużych, średnich i małych oraz tych z obcym kapitałem.
„PEKAES jest nowoczesną firmą, której nadrzędnym celem jest
świadczenie usług o najwyższej jakości. Bez efektywnego zarządzania jedną z naszych gałęzi biznesu - transportem, nie byłoby
to możliwe. Nagroda jest dla nas kolejnym dowodem, obok opinii
klientów, że nasze dotychczasowe starania przynoszą odpowiedni skutek i znajdują uznanie w oczach rynku” - komentuje Maciej
Bachman, Prezes Zarządu PEKAES.

Współpraca firmy Dachser z Uniwersytetem Łódzkim przyczyniła się do uruchomienia nowego kierunku studiów na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania
pracodawców” zajął drugie miejsce w konkursie przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nowy
kierunek studiów zostanie uruchomiony w roku akademickim
2013/2014, właśnie trwa rekrutacja.

PEKAES został najlepszą firmą w badaniu TOP 1500 Najefektywniej Zarządzanych Firm Transportowych w kategorii Duża
Polska Firma Transportowa 2013. Badanie organizuje magazyn
Truck&Business Polska, którego wydawcą jest Eurologistics.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Sephora z GEFCO Hiszpania

ÔÔ Źródło: GEFCO

Sephora, jedna z największych sieci dystrybucji kosmetyków w Europie, należąca do grupy LVMH – przedłużyła umowę logistyczną z GEFCO Hiszpania. Ze swoją siecią 62 salonów firmowych i 45 punktów sprzedaży usytuowanych w centrach handlowych sieci El Corte Ingles, Sephora jest jednym z liderów branży kosmetycznej w Hiszpanii. Aby odpowiednio zaopatrzyć swoje
liczne sklepy, firma potrzebuje wsparcia ze strony partnera będącego w stanie zaoferować szeroką ekspertyzę z zakresu logistyki
dla sektora kosmetycznego. GEFCO odpowiadając na te potrzeby świadczy dla Sephory usługi w ramach całego łańcucha dostaw, obejmujące transport drobnicowy, przeładunki kompletacyjne (cross-docking) oraz dystrybucję.
Poza usługami z zakresu transportu
i magazynowania, GEFCO Hiszpania
oferuje sieci sklepów Sephora również
inne usługi, między innymi rozwiązania
GEFCO Spécial, czyli usługę transportu
ekspresowego dla dostaw „just-in-time”
oraz zarządzanie informacjami i towarem

w różnych sklepach poprzez rozwój dedykowanego systemu informatycznego.
Zdaniem Martina Lefebvre’a, Kierownika Logistyki i Łańcucha Dostaw w firmie
Sephora: „Jedną z mocnych stron GEFCO
jest zdolność do szybkiego reagowania
oraz umiejętność doraźnego propono-

wania nowych rozwiązań. Ta łatwość
adaptacji do zmieniających się potrzeb
i warunków stała się czynnikiem, który
zdecydował o przedłużeniu naszej umowy
z hiszpańską filią GEFCO”
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Hawkeye i OSTC
wybierają
biurowiec Łódź 1

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Hawkeye i OSTC to kolejne marki, które
w ostatnim czasie dołączyły do grona
najemców budynku biurowego Łódź 1.
Firmy zajmą łącznie ponad 1 000 mkw.
nowoczesnej powierzchni biurowej.
W obydwu transakcjach nowych najemców reprezentował zespół Jones Lang
LaSalle, zaś właściciela budynku – eksperci z ramienia Knight Frank.
Budynek Łódź I (wcześniej znany jako
siedziba firmy Infosys BPO Poland) oferuje ok. 6 500 mkw. powierzchni biurowej
klasy A. Obiekt zlokalizowany jest w samym centrum, przy skrzyżowaniu jednej
z głównych arterii miejskich – Alei Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza, dzięki czemu
jest bardzo łatwo dostępny dla zmotoryzowanych pracowników. W bliskiej odległości od budynku znajdują się również
liczne przystanki transportu publicznego.
Goście mają do swojej dyspozycji parking
na 130 miejsc postojowych. Dostęp do
oferty handlowej i gastronomicznej gwarantuje bliskość ulicy Piotrowskiej oraz
centrum handlowego Galeria Łódzka (naprzeciwko obiektu).

Panattoni Park Kraków
– dodatkowe ponad 3 400 m2
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni
przemysłowych w Polsce, powiększa Panattoni Park Kraków o ponad 3 400 m². Najemcą
dobudowywanej powierzchni jest dotychczasowy klient kompleksu – firma ROHLIG SUUS
Logistics, która w parku zajmie ponad 6 900
m². W transakcji pośredniczyła agencja nieruchomości Colliers International.
Pierwotne plany Panattoni Park Kraków zakładały istnienie obiektu liczącego 17 000 m2, jednak obecnie park rozbudowywany jest o 3 423
m². Powstająca powierzchnia dedykowana jest

dotychczasowemu klientowi kompleksu – firmie ROHLIG SUUS Logistics, która zajmuje się
szeroko pojętym zarządzaniem logistyką
i transportem. Najemca zajmował dotychczas
3 740 m², a wraz z dobudowywaną częścią
obecny będzie na ponad 6 900 m² parku.
Małopolski park to druga lokalizacja Panattoni Europe, w której znajduje się ROHLIG SUUS
Logistics. Klient obecny jest również w Panattoni Park Łódź East, w którym wynajmuje 6 830
m², i tym samym zajmuje łącznie ponad 13 700
m² powierzchni dewelopera. W obu transakcjach pośredniczyła agencja nieruchomości
Colliers International.
WIĘCEJ NA

Komercjalizacja Good Point
Puławska

ÔÔ Źródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowej i magazynowej w Polsce,
podpisał kontrakt z firmą Cursor S.A. na wynajmem łącznie 12 600 m² w Good Point
Puławska. Centrum dystrybucyjne należy do portfolio inwestycyjnego AEW Europe,
która zarządza funduszem, a deweloper jest odpowiedzialny za jego komercjalizację.
Panattoni Europe we współpracy z AEW Europe, wiodącą w Europie firmą zarządzającą inwestycjami i aktywami nieruchomości poinformował o kontrakcie na 12 600 m²
powierzchni magazynowej, zawartym z firmą Cursor S.A. na rzecz Good Point Puławska. Najemca specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz w logistyce materiałów marketingowych. Obowiązująca
umowa dotyczy przedłużenia dotychczas zajmowanych 7 100 m² powierzchni oraz
zwiększenia jej o kolejne 5 500 m² i została podpisana na trzy lata.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA

Umowa na 15 lat
w Prologis Park
Prague-Uzice

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj
o podpisaniu nowej umowy najmu 13 100 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague-Uzice w Czechach z firmą Euro
Pool System CZ. Euro Pool System, wiodący dostawca usług logistycznych w zakresie opakowań zwrotnych i wielokrotnego użytku, zajmie budynek 1, by optymalizować operacje logistyczne
swoich klientów, ograniczać ich koszty i przyspieszać dostawy.
– Miło nam powitać Euro Pool System CZ w Prologis Park Prague-Uzice. Cieszymy się, że powierzyli nam swoje potrzeby logistyczne
i dystrybucyjne na kolejne 15 lat – powiedział Marek Muller, Director Development & Leasing Prologis w Czechach. – Ten poziom zaufania stanowi nagrodę dla zespołu w Uzicach i pokazuje, że nasze
zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług się opłaca.
Uwzględniając ostatnią transakcję, Prologis Park Prague-Uzice
jest w 94.1% wynajęty. Prologis Park Prague-Uzice jest nowocze-

snym parkiem logistycznym znajdującym się na północ od Pragi
przy głównej autostradzie do Niemiec. Park składa się z czterech
budynków o łącznej powierzchni ponad 97 000 metrów kwadratowych. Po pełnej rozbudowie obejmie siedem budynków
o całkowitej powierzchni magazynowej blisko 170 000 metrów
kwadratowych.
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AXI IMMO dla branży
papierniczej

ÔÔ Źródło: Axiimmo, Foto: Axiimmo

AXI IMMO – ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych,
w ostatnich tygodniach doradzał przy wynajmie i renegocjacji
umowy najmu dla firm Igepa Polska i Pyroll. Igepa wynajęła
powierzchnię magazynowo-biurową w parku MLP Pruszków II,
a Pyroll przedłużył umowę w Diamond Business Park Stryków.
Igepa Polska jest ogólnopolskim dystrybutorem papierów i kartonów graficznych, papierów biurowych i materiałów do komunikacji wizualnej. Igepa Group działa na rynku europejskim w 20
krajach. W Polsce firma posiada magazyny w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. W MLP Pruszków firma wynajęła 3 000
mkw. powierzchni magazynowej i ok. 300 mkw. biura.
Pyroll jest jednym z największych w Skandynawii producentem opakowań, papieru i materiałów potrzebnych do produkcji
elementów reklamowych. Firma powstała w Finlandii, obecnie
zatrudnia blisko 500 pracowników, a jej roczne obroty to ok. 90
mln euro. Pyroll w Diamond Business Park Stryków zajmuje prawie 4 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.
- Firmy z branży papierniczej to ważny segment klientów dla
sektora nieruchomości magazynowych. Sektor pomimo wzrostu
cen surowców i zwiększenia znaczenia Internetu nadal rozwija
się, zwłaszcza segment związany z produkcją opakowań. Kluczowym czynnikiem, przy wyborze powierzchni magazynowej dla
firm z tej branży jest lokalizacja blisko głównych szlaków komunikacyjnych, która pozwala na elastyczne zarządzania dystrybucją w skali kraju i regionu - powiedziała Renata Osiecka, Partner
Zarządzająca AXI IMMO.
WIĘCEJ NA

Deltamarin wybiera
BCB Business Park
w Gdańsku

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle, Foto: Jones Lang LaSalle

Deltamarin, fińska firma projektująca statki, dołączy do grona
najemców kompleksu biurowego BCB Business Park w Gdańsku. Najemcę w procesie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji oraz negocjacjach umowy najmu reprezentował zespół
doradców z ramienia Jones Lang LaSalle.
Deltamarin obejmie 840 mkw. powierzchni w budynku B1 w ramach gdańskiego kompleksu BCB Business Park. Firma przeprowadzi się do swojej nowej siedziby już pod koniec czerwca
bieżącego roku.
Czterokondygnacyjny budynek B1 jest pierwszym z pięciu
planowanych obiektów w ramach kompleksu BCB Business Park.
Powierzchnia biurowa B1 to 9 250 mkw. Pracownicy i goście
mają do swojej dyspozycji ponad 300 miejsc parkingowych oraz
kantynę i sale konferencyjne na wynajem. Docelowo, w Gdańsku planowane jest powstanie kompleksu o łącznej powierzchni
biurowej około 45 000 mkw., z rozwiniętą infrastrukturą konferencyjno-hotelowo-usługową.
WIĘCEJ NA

Allianz kupuje Silesia Sity Center

ÔÔ Źródło: Jones Lang LaSalle

Międzynarodowe konsorcjum inwestorów na czele z Allianz kupiło od Immofinanz Group jedno z największych centrów handlowych w Polsce – Silesia City Center w Katowicach. Zakup obiektu za 412 mln euro to największa tegoroczna transakcja na rynku
nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostateczna finalizacja transakcji planowana jest na wrzesień br.,
po otrzymaniu akceptacji ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W procesie kupna konsorcjum Allianz doradzali
eksperci z firmy Jones Lang LaSalle.
Silesia City Center to jedno z największych centrów handlowych w Polsce,
a zarazem największy obiekt tego typu na
Śląsku. Kompleks cieszy się dużą popularnością zarówno ze strony najemców,
jak i klientów – w samym 2012 r. liczba
odwiedzających przekroczyła liczbę 15

milionów osób. Wyróżniona szeregiem
polskich i międzynarodowych nagród,
Silesia City Center znana jest ze swojej
unikalnej oferty obejmującej ponad 300
lokali handlowych znanych polskich
i międzynarodowych marek, punktów
usługowych i gastronomicznych oraz
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część rozrywkową. Centrum jest również
przykładem udanej rewitalizacji terenów
przemysłowych – powstało na terenie
dawnej kopalni.
WIĘCEJ NA
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Logistyka otwiera się na młode talenty

ÔÔ Jacek Głowacz, HR Partner, Foto: ROHLIG SUUS Logistics

Stażysta kserujący dokumenty i parzący kawę dla przełożonego to przeszłość. Branża TSL coraz częściej inwestuje w młode talenty,
a ROHLIG SUUS Logistics organizuje Akademię Sprzedaży dla studentów ostatniego roku i absolwentów studiów wyższych.
Rynek pracy w TSL jest często określany jako bardzo hermetyczny. Firmy,
poszukując pracowników na stanowiska managerskie czy specjalistyczne,
są zainteresowane zatrudnianiem osób

z konkretnym, kilkuletnim doświadczeniem w kluczowym z punktu widzenia
obowiązków obszarze. Takie podejście
wpływa korzystnie na szybkość wdrożenia pracownika (podobni klienci, procedury, partnerzy biznesowi), jednocześnie jednak mocno ogranicza liczbę
potencjalnych kandydatów. W efekcie
blokowany jest napływ „świeżej krwi”,
co może mieć negatywny wpływ na
poziom innowacyjności i kreatywności
w organizacji.
Z perspektywy czysto biznesowej
wydawałoby się, że doświadczenie
pracownika jest najważniejsze. Czas
wdrożenia w obowiązki jest skrócony
do minimum, szansa, że nie sprawdzi
się na danym stanowisku jest niewielka,
mówiąc kolokwialnie, jest to kandydat
„kopiuj - wklej”. Jednak oprócz tych zalet, doświadczenie zawodowe może być
obciążone wadami typu: rutyna, schematyczne myślenie, zmęczenie podobnymi obowiązkami, a nawet wypalenie
zawodowe.

Zatrudnienie w branży TSL

Jeszcze do niedawna wbrew wszystkiemu ważniejsze okazywało się doświadczenie. Ostatnimi czasy jednak coraz częściej się to zmienia i pojawiają się
próby implementacji specjalistów spoza
branży. Rynek pracy jest szeroki i funkcjonują na nim osoby ambitne, o ponad
przeciętnym poziomie motywacji, które
nie pracowały wcześniej w branży TSL.
Można pozyskać specjalistów z doświadczeniem w innych segmentach rynku
B2B lub nawet B2C. Okres wdrożenia jest
dłuższy i wymaga większego wysiłku ze
strony pracodawcy, ale nowe spojrzenie
często skutkuje wprowadzeniem skuteczniejszych rozwiązań.
Drugim widocznym trendem jest
tworzenie programów rozwojowych dla
osób bez doświadczenia lub z niewielkim stażem w TSL – studentów ostatnich lat czy absolwentów studiów wyższych. Firmy inwestują w „młode kadry”,
by budować potencjał na przyszłość.
WIĘCEJ NA

Dyktat najniższej ceny

ÔÔŹródło: Antal International

Polska gospodarka lepiej niż inne
kraje radzi sobie ze spowolnieniem i widać wyraźne oznaki zbliżającego się ożywienia – wskazują
wyniki badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów
Antal Global Snapshot. W branży
Transport, Spedycja i Logistyka
odnotowano wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie kadry średniego i wyższego
szczebla o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Wzrost odsetka pracodawców planujących zatrudnienie
specjalistów i menedżerów został odnotowany w większości branż.
W branży TSL odnotowano wzrost pracodawców planujących zatrudnienie kadry średniego i wyższego szczebla o 4 punkty procentowe. Plany zwolnień w III kwartale ma wciąż tylko 10% pracodawców.
Antal International opublikował wyniki 14. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global
Snapshot. Wskazują one, że najbliższe miesiące będą czasem wzmożonych rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla w większości branż. „Zbliżające się wakacje będą dobrym momentem na odświeżenie życiorysu i poszukanie nowych wyzwań zawodowych. Wysoki
odsetek pracodawców planujących zatrudnienie pozwala sądzić, że na
rynku pojawi się wiele atrakcyjnych ofert pracy” – podkreśla Artur Skiba,
dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia.

ÔÔ Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

System zamówień publicznych jest sprzeczny wewnętrznie.
Wytyczne kontrolne oraz ustawa o dyscyplinie finansów
publicznych nakazują zamawiającemu konieczność wyboru
najtańszej oferty. Jednocześnie organy kontrolne, narzucające rygor finansowy w zakresie dysponowania funduszami
publicznymi, kwestionują dyktat najniższej ceny jasno wskazując na nieefektywność tego kryterium – uważa Konfederacja Lewiatan.
Zgodnie z wytycznymi kontrolnymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę najtańszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Jak wynika ze sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2012
w aż 92% udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert! Kryterium najniższej
ceny przoduje w przypadku postępowań na roboty drogowe
– 95% przetargów jest rozstrzyganych wyłącznie w oparciu
o cenę i to najniższą. Skutki takiego postępowania widać wyraźnie. Zamiast nowych autostrad mamy w Polsce drogi w katastrofalnym stanie, a zamiast konkurencyjności i tym samym
rozwoju przedsiębiorczości – spektakularne upadłości i bankructwa firm budowlanych.

WIĘCEJ NA
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Narzędzia ERP dla
małych i średnich
przedsiębiorstw

ÔÔ Źródło: Sekwencja, Foto: Sekwencja

Optymalizacja zarządzania zasobami jest kluczem do podniesienia jakości oferowanych usług. To szczególnie ważne
dla firm z sektora MSP zajmujących się produkcją, logistyką
i magazynowaniem. W jaki sposób mogą wybrać narzędzia
stymulujące rozwój firmy, nie narażając spółki na dotkliwe
wydatki? Z jakimi korzyściami wiąże się przystąpienie do
Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2 w całości finansowanego ze środków publicznych. Jak dzięki Projektowi 5.2 ERP
firmy z sektora MSP mogą optymalizować procesy, by skupić
swoje zasoby na rozwoju?
Dobór odpowiednich narzędzi usprawniających pracę przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą posiadania wyspecjalizowanej wiedzy eksperckiej. Bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa nie
mają do niej dostępu. Wpływa na to zarówno brak wykwalifikowanych pracowników, jak i niewystarczające środki na konsultacje z zewnętrznymi specjalistami. W efekcie firmy z sektora MSP
mogą mieć problem z odpowiednim dostosowaniem swej oferty
lub efektywnym wykorzystaniem potencjału. Sytuacja ta zmienia
się dzięki środkom z Unii Europejskiej. Na czym polega więc POIG
5.2 ERP prowadzony przez Sekwencja Sp. z o. o.?
Projekt polega na bezpłatnym doradztwie w zakresie informatyzacji i optymalizacji procesów dla firm z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Szczególny nacisk kładziony jest na
systemy klasy ERP - Enterprise Resource Planning, czyli narzędzia
wspierające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. – wskazuje
Renata Haber z firmy Sekwencja Sp. z o. o., Kierownik Projektu

POIG 5.2 ERP. Usługa obejmuje analizę i optymalizację procesów
biznesowych w takich obszarach, jak logistyka i magazyn oraz
produkcja. Projekt kierowany jest do firm z terenu całej Polski.
Udział w nim nie obliguje spółki do wdrożenia rekomendacji
końcowych opracowanych przez naszych ekspertów ani korzystania z konkretnego systemu ERP. Najważniejszy jest obiektywizm i ulepszenie procesów zachodzących w firmach – dodaje
Renata Haber z Sekwencja Sp. z o.o.
WIĘCEJ NA

UPS w sprawie rozmów
pomiędzy USA i UE

ÔÔ Scott Davis, Prezes i Dyrektor Generalny UPS, Foto: UPS

Oświadczenie Scotta Davisa, prezesa i dyrektora generalnego UPS, w sprawie umowy handlowej pomiędzy USA i UE, która utworzy miejsca pracy i przyczyni się do
rozwoju światowej gospodarki
UPS z wielkim zadowoleniem obserwuję rozpoczęcie przez Stany Zjednoczone i Unię
Europejską negocjacji w sprawie układu o transatlantyckim partnerstwie inwestycyjnym i handlowym (TTIP), który może mieć przełomowe znaczenie dla ożywienia światowej gospodarki. Rozmawiałem z przywódcami politycznymi w Brukseli i Waszyngtonie. Na podstawie tych rozmów wierzę, że jest w nich determinacja i dobra wola, by
wprowadzić w życie tę umowę.
Pomyślne zakończenie negocjacji nad TTIP dałoby małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom po obu stronach Atlantyku okazję do dynamicznego rozwoju handlu,
ożywiając eksport i tworząc nowe miejsca pracy. Oceniamy, że dla samego tylko
UPS, przyjęcie ambitnych założeń TTIP, które zniosłyby nie tylko bariery celne, ale
także szereg pozacelnych ograniczeń ustawowych w łańcuchu dostaw i handlu, mogłoby oznaczać zwiększenie wolumenu transakcji o 131 miliony przesyłek i wsparcie
24 tysięcy stanowisk pracy w ciągu 10 lat.
WIĘCEJ NA
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