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Radosław Kuczyński na stanowisku Prezesa Zarządu EFL
ÔÔŹródło: EFL, Foto: EFL

Rada Nadzorcza EFL, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Radosława
Kuczyńskiego. Radosław Kuczyński pracuje
w sektorze finansowym od 18 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również we Francji, gdzie ukończył
studia podyplomowe na kierunku zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale de Paris.
Radosław Kuczyński karierę zawodową
rozpoczął w 1995 roku w centrali firmy Lukas
we Wrocławiu. Od połowy 1997 roku związał
się z grupą BNP Paribas rozpoczynając pracę w dziale analiz statystycznych firmy BNP
Paribas Personal Finance (dawniej Cetelem)
w Paryżu. W kolejnych latach zajmował stanowiska dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych Cetelem oraz BNP Paribas. Od
1998 roku pracował jako Dyrektor Działu IT,
początkowo w Cetelem Polska, a następnie
w niemieckiej filii firmy, gdzie od 2004 roku
odpowiadał również za dział planowania finansowego i kontrolingu.
W latach 2006 – 2007 Radosław Kuczyński
był zastępcą Dyrektora Regionu Eurazja-Afryka
Północna w centrali grupy BNP Paribas Personal
Finance w Paryżu. Przez kolejne 4 lata praco-

Elokon Consulting przyśpiesza
przesyłki
ÔÔŹródło: Elokon

wał jako członek zarządu banku UkrSibbank na
Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za rozwój
linii biznesowej Personal Finance. Od 2011 roku
Radosław Kuczyński był członkiem zarządu Cetelem w Republice Czeskiej, odpowiedzialnym
za marketing i sprzedaż. Od 16 września 2013
roku pełni funkcję Prezesa Zarządu EFL.

Elokon Consulting zakończył projekt doradztwa logistycznego dla firmy InPost. W ramach
wykonanej usługi konsultanci wskazali rozwiązania umożliwiające poprawę wydajności
procesów zachodzących w sortowni firmy, redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa.
InPost jest największym w Polsce niezależnym operatorem pocztowym. Przez sortownię
firmy o powierzchni ponad 5 000 m2, zlokalizowaną w Woli Bykowskiej, przechodzi dziennie
nawet milion przesyłek. Przy takiej skali procesów logistycznych potencjał do optymalizacji
jest bardzo duży. W ramach realizowanego
projektu eksperci Elokon Consulting, firmy
konsultingowej specjalizującej się w zakresie
logistyki przedsiębiorstw i łańcucha dostaw,
dokonali pomiarów poszczególnych procesów
zachodzących w sortowni, opracowali normy
wydajności oraz wskazali możliwe do usprawnienia obszary.
WIĘCEJ NA
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Modernizacja linii
Warszawa Okęcie – Radom

ÔÔ Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozpoczęcie prac na linii Warszawa Radom zbliża się wielkimi krokami. Finalizowane
są procedury przetargowe i trwają przygotowania do wprowadzenia ekip budowlanych. Jako pierwsza zostanie zmodernizowana stacja Radom.
Linia kolejowa ze stolicy do Radomia ma długość ponad 100 km. Każdego dnia dojeżdża nią do Warszawy kilkanaście tysięcy osób. Blisko 60 pociągów pasażerskich jeżdżących w dzień powszedni, codziennie zabiera pasażerów m.in. z Warki i Piaseczna.
Pokonanie tej trasy zajmuje pociągom średnio 2 godz. 30 minut, m.in. wskutek złego
stanu torów oraz jednotorowego odcinka między Warką i Radomiem. Dodatkowo wydłuża to czas przejazdu i ogranicza możliwość uruchamiania większej ilości pociągów.
WIĘCEJ NA
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Biedronka
wzmacnia sieć
logistyczną

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska, Foto: Jeronimo Martins Polska

W dniu 2 września br. zostało uroczyście
otwarte 12. centrum Centrum Dystrybucyjne w Gdańsku dla sieci sklepów Biedronka. Nowy obiekt będzie zaopatrywał
ok. 150 sklepów Biedronka w regionie,
a zatrudnienie w nim znajdzie prawie
300 osób. Jest to pierwsze centrum sieci dedykowane do obsługi aglomeracji
miejskiej.
Centrum dystrybucyjne w Gdańsku powstało na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa, przy ul.
Kartuskiej 491. Powierzchnia magazynu
nowego centrum wynosi ponad 21 tys.
m2. Lokalizacja w obrębie aglomeracji
miejskiej Trójmiasta umożliwiła skrócenie drogi dojazdowej do sklepów, dzięki
czemu możliwe jest maksymalne ograniczenie czasu, jaki zajmuje dotarcie produktu do klienta.
Ze względu na miejski charakter centrum, dostawy realizować będzie dostosowana do specyfiki aglomeracji,
zróżnicowana flota złożona z ponad 60
pojazdów dostawczych. Większość pojazdów spełniać będzie rygorystyczne
normy PIEK dotyczące poziomu hałasu

– m.in. będą posiadać izolację dźwięku
oraz będą wyposażone w ciche pomosty
przeładunkowe i urządzenia chłodzące. Docelowo, centrum dystrybucyjne
opuszczać będzie każdego dnia ok. 120
pojazdów z dostawami do sklepów.
Centrum wyposażone będzie w ponad 300 kontenerów chłodniczych oraz
nowoczesny system schładzania dla towarów świeżych, wymagających niskich
temperatur. Gwarantuje to zachowanie
ciągu chłodniczego, a co za tym idzie
– świeżość i bezpieczeństwo produktów,
jak również niezmienność jakości w całym łańcuchu dostaw.
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„Czytajmy
etykiety”
ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska
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Akcja „Czytajmy etykiety”, przeprowadzona przez Instytut Żywności i Żywienia
w sieci sklepów Biedronka, została wyróżniona w 18. edycji Raportu Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu. Raport przygotowany jest przez tygodnik Gazeta
Finansowa.
Od początku marca do końca maja br.
klienci sieci sklepów Biedronka, w ramach
akcji „Czytajmy etykiety”, mogli skorzystać
z bezpłatnych porad dietetyków i otrzymać materiały edukacyjne na temat właściwej interpretacji etykiet zamieszczanych na produktach spożywczych. W akcji
wzięło udział blisko 12 000 konsumentów,
rozdano 10 000 zestawów materiałów
edukacyjnych z praktycznymi wskazówkami, zarówno na temat prawidłowego
żywienia, jak i z poradami w zakresie podejmowania decyzji przy półce sklepowej.

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

Chronometr wydarzeń
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Najlepsi pracodawcy

„Nowy” AmeriGas Polska

ÔÔŹródło: Antal International

ÔÔ Źródło: AmeriGas Polska, Foto: AmeriGas Polska

Rozpoczęła się 4. edycja badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy
w opinii specjalistów i menedżerów”. Do udziału
zapraszamy pracowników średniego i wyższego szczebla z wszystkich branż. Badaniu towarzyszy konkurs – do wygrania profesjonalny
audyt kompetencji!
Antal International ma przyjemność zaprosić wszystkich specjalistów i menedżerów do
udziału w badaniu mającego na celu stworzenie rankingu najbardziej pożądanych pracodawców. Opinia osób doskonale znających
rynek i mających zdecydowane preferencje, co
do miejsca pracy jest dla firm niezwykle cenna
i stanowi ważną wskazówkę kierunku rozwoju.
Weź udział w badaniu
Badanie Antal International kierowane jest do
pracowników średniego i wyższego szczebla,
świadomych swoich celów zawodowych. Biorąc udział w badaniu głosują na firmy, które
stwarzają najlepsze warunki do pracy i rozwoju tej grupie zawodowej. Opinia specjalistów
i menedżerów, jako osób doświadczonych
i znających rynek jest niezwykle cenna. Wyniki
badania podpowiedzą organizacjom jak lepiej
dostosować swoją ofertę do potrzeb kadry
średniego i wyższego szczebla.
„Informacje o preferencjach specjalistów i menedżerów stanowią ważne źródło wiedzy obok
badań opinii studentów czy wewnętrznych ocen
pracowników. Unikalną cechą badania Antal
International jest brak gotowej, zawężonej listy
możliwości. Dzięki temu, każdy uczestnik badania może wybrać dowolną firmę” – podkreśla
Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji
Zatrudnienia.
WIĘCEJ NA

Wraz z przejęciem od BP Europe SE polskiego segmentu dystrybucji LPG, spółka AmeriGas Polska stała się współliderem tego rynku w Polsce. Od 5 września pracownicy
zajmujący się biznesem LPG w krakowskim biurze BP Europe SE dołączą do zespołu
AmeriGas. To przełomowa integracja w historii sektora LPG w Polsce.
Po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat
za najważniejszymi zmianami właścicielskimi na polskim rynku LPG stoi marka

rządzający AmeriGas Polska. – “To przejęcie
pokazuje, jak ważnym dla UGI Corporation
oraz Grupy FLAGA, której częścią jest Ameri-

AmeriGas. Dzięki przejęciu Shell Gas Polska w 2010 roku oraz polskiego segmentu
obrotu gazem płynnym od BP Europe SE
w 2013 roku, spółka AmeriGas Polska stała
się współliderem na rodzimym rynku LPG,
którego łączna sprzedaż w 2012 roku według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
wyniosła 2180 tys. ton.
„Dzisiaj sfinalizowaliśmy proces przejęcia gazowej części BP Europe SE w Polsce”
– powiedział Jerzy Szablewski, dyrektor za-

Gas Polska, jest polski rynek LPG i jego możliwości dalszego rozwoju. Cieszymy się, że
będziemy mogli wykorzystać nasze ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie
dystrybucji LPG na dużo większą skalę. Dzięki temu nasze komfortowe i ekologiczne paliwo będzie dostępne dla jeszcze większej
grupy klientów, którzy są największą wartością firmy AmeriGas Polska.”
WIĘCEJ NA

Nowy e-sklep dla polarsport.pl

Info z branży pocztowej

ÔÔŹródło: Divante

ÔÔŹródło: InPost

Divante – spółka z Grupy Outsourcing Experts oferująca rozwiązania w zakresie e-commerce i marketingu internetowego – stworzyła kolejną zaawansowaną technologicznie platformę sprzedażową w branży turystycznej.
Polarsport.pl to sklep internetowy dedykowany miłośnikom wielu górskich
aktywności, m.in. turystyki, wspinaczki oraz skitouringu. W swojej ofercie posiada blisko 4000 produktów, m.in. odzież, buty, plecaki, sprzęt turystyczny
i akcesoria wspinaczkowe. Nowy system do zarządzania e-sklepem zbudowany został w oparciu o platformę Magento. Kompleksowe podejście do
modułu zamówień, wysyłek oraz faktur pozwoli na efektywniejszą obsługę
internetowego kanału sprzedaży. Dzięki zastosowanej technologii sklep będzie mógł dowolnie kształtować politykę rabatową, zarówno w zakresie produktów, jak i klientów. Aplikacja umożliwi także sprawdzenie online stanów
magazynowych w tradycyjnych punktach sprzedaży Polar Sport.

Grupa Integer.pl, niezależny operator pocztowy w Polsce, wypracowała
w I półroczu 2013 roku 154,48 mln zł skonsolidowanych przychodów, co
oznacza wzrost o 16,88% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.
Publikacja wyników finansowych nastąpiła w momencie największej w historii spółki ekspansji Paczkomatów InPost – automatycznych terminali do
samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek. Jednocześnie Grupa dostrzega możliwości dalszego wzrostu w tendencjach konsolidacyjnych, które
pojawiły się na nowo zliberalizowanym, polskim rynku pocztowo-kurierskim.
Celem polskiego operatora jest implementacja do końca 2013 roku
kolejnych 350 Paczkomatów InPost na terenie Polski oraz 2000 urządzeń za granicą. Grupa Integer.pl ogłosiła także, że w planach ekspansji
znajdują się obie Ameryki oraz Azja. Całość inwestycji easyPack docelowo może sięgnąć nawet 1 mld euro.

WIĘCEJ NA
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DHL przewozi Formułę E na całym świecie

ÔÔ Źródło: DHL, Foto: DHL

10 września DHL ogłosił wieloletnie partnerstwo globalne z Mistrzostwami Formuły E FIA, pierwszą światową serią wyścigów
samochodów elektrycznych, która rozpocznie się we wrześniu 2014 r. W nowych Mistrzostwach ścigać będą się jednomiejscowe
samochody o otwartym nadwoziu zasilane wyłącznie energią elektryczną. Partnerstwo to ogłoszono w powiązaniu z ceremonią
odsłonięcia oficjalnego samochodu Spark-Renault SRT_01E Formula E w trakcie Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego
we Frankfurcie (IAA) w dniu 10 września 2013 r. Jako dostawca usług logistycznych i Partner założyciel Formuły E, DHL był odpowiedzialny za przewiezienie samochodu z Paryża do Frankfurtu.
„Mistrzostwa Formuły E FIA to coś więcej niż kolejne wyścigi samochodowe” powiedział Ken Allen, Prezes DHL Express. „Tworzą one
globalną platformę promowania zrównoważonego rozwoju i przyszłości mobilności, stanowiąc odpowiedź na jedno z najpilniejszych
wyzwań współczesnego świata. Jako pionier w opracowywaniu
przyjaznych dla środowiska rozwiązań logistycznych, DHL działa
na rzecz tej samej przyszłości, co Formuła E. Dzięki naszemu globalnemu programowi ochrony środowiska, GoGreen, już rozpoczęliśmy włączanie rozwiązań e-mobilności do naszej działalności.
Dzisiaj z dumą rozpoczynamy tę podróż po kolejne odkrycia i innowacje razem z Mistrzostwami Formuły E FIA.”
WIĘCEJ NA

DHL działa społecznie

Nowy samolot DHL do
obsługi przesyłek

ÔÔŹródło: DHL

ÔÔ Źródło: DHL

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa usług pocztowych i logistycznych, zachęca pracowników, klientów i partnerskie organizacje non-profit na całym świecie do udziału w trzeciej edycji „Światowego Dnia
Wolontariusza”. W tym roku program nie ogranicza się do projektów realizowanych wyłącznie w trakcie głównego wydarzenia „Światowego Dnia
Wolontariusza”, które w tym roku organizowane jest w dniach 5-15 września. Począwszy od tego roku pracownicy mogą zgłaszać swoją pracę
w ramach wolontariatu wykonywaną przez cały rok. W zeszłym roku około 62 000 pracowników ze 120 krajów na całym świecie miało swój udział
w ponad 1 000 projektów w ramach „Światowego Dnia Wolontariusza”.
„W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy wspierać mnóstwo
różnych projektów wolontariatu na całym świecie w wielu przypadkach są to
projekty realizowane w społecznościach lokalnych, które bezpośrednio dotyczą naszych pracowników” – wyjaśnia Christof Ehrhart, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Odpowiedzialności Biznesu w Deutsche Post DHL.

DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych, wprowadza nowy samolot na trasie Lipsk
– Gdańsk-Tallin. Od 16 września br. międzynarodowe przesyłki
lotnicze klientów z regionu północnej Polski transportuje Boeing
737-300F, który zastąpił wcześniejszy samolot ATP.
To pierwszy Boeing 737-300F realizujący połączenia do/z sortowni przesyłek lotniczych (gateway) firmy DHL Express w Gdańsku, zlokalizowanej przy lotnisku im. Lecha Wałęsy. Maksymalna
waga brutto załadunku na pokładzie Boeinga wynosi około 16
ton; m.in. samolot posiada dwa bagażniki – przedni i tylny, do
których można załadować przesyłki o łącznej wadze do 5 500
kg. Boeing 737-300F obsługuje połączenia pomiędzy Lipskiem
w Niemczech, gdzie mieści się największe w Europie centrum
przeładunkowe DHL Express, sortownią przesyłek lotniczych
(gateway) w Gdańsku, a Tallinem.

WIĘCEJ NA

Agro Show 2013 w Bednarach
ÔÔRedakcja, Foto: Log4.pl

Targowy wrzesień nie daje wytchnienia aktywnym wystawcom i uczestnikom targów

w branży rolniczej. To taki naturalny czas po
letnim okresie głównych zbiorów. Branża rolnicza to najbardziej rozwijający się sektor gospodarki ostatnich lat, który osiągnął już poziom
potrzeb obsługi logistycznej producentów
rolnych. Obecnie procesy logistyczne dotyczą
również producentów rolnych, gospodarka
rolna potrzebuje rozwiązań logistycznych
związanych z transportem, przechowalnictwem czy dystrybucją.
Agro Show 2013 w Bednarach po raz piętnasty gościło około 800 wystawców z 20 kra-

WIĘCEJ NA

jów i zwiedzających, których w pierwszym
dniu imprezy przybyło blisko 30 000 osób. Ta
rozwijająca się z roku na rok impreza targowa na stałe wpisała się już w kalendarz targowych imprez. Organizowana w szczerym
polu, co roku przyciąga swoja uwagę pokazami maszyn rolniczych w akcji. To obecnie
jedna z najważniejszych imprez dla branży
rolniczej w Polsce. Co roku odwiedza ją ponad
sto tysięcy zwiedzających.
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FAMUR dla Kompanii Węglowej

Siódemka nominowana do
Ekomersów 2013

FAMUR – wiodący producent maszyn
i urządzeń dla górnictwa – zawarł w okresie od 6 czerwca do 12 września 2013 roku
szereg umów jednostkowych z Kompanią
Węglową na łączną kwotę ponad 71,4 mln
zł. Największa z nich, o wartości 47,3 mln
zł, dotyczy dostawy drugiego w tym roku
kompletnego systemu wydobywczego
z gwarancją wydobycia do Kompanii Węglowej. Docelowo kompleks ma pracować
w kopalni „Bolesław Śmiały”. O podpisaniu kontraktu na dostarczenie pierwszego
z kompleksów do KW – na oddział KWK
„Knurów-Szczygłowice” – producent poinformował w czerwcu br.

ÔÔŹródło: Siódemka

ÔÔ Źródło: FAMUR SA, Foto: FAMUR SA

Największy kontrakt z szeregu umów
podpisanych pomiędzy 6 czerwca a 12
września 2013 roku, został zawarty przez
konsorcjum firm FAMUR SA (lider) i Nordea Finance Polska SA (członek konsorcjum). Będzie on realizowany w formie
leasingu finansowego wraz z dostawą
maszyn, przeznaczonych do pracy w ścia-

nach o wysokości od 1,2 do 1,8 metra.
W skład kompleksu wchodzą m.in: kombajn ścianowy KGE-710FM, 166 sekcji
zmechanizowanej obudowy ścianowej
FRS 10/22, przenośnik zgrzebłowy ścianowy FFC-8 i przenośnik zgrzebłowy podścianowy PPZ-850.

Oferta dla przedsiębiorców Siódemki połączona z platformą obsługi wysyłek i klienta
7 Internet Shipping będzie walczyła o miano
najlepszego produktu/usługi wspierających
logistykę e-sklepu. Nagrody zostaną wręczone
podczas 5. edycji Targów eHandlu, które odbędą się 23 i 24 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Ekomersy to wyróżnienia dla marek oferujących
produkty i usługi dla firm handlujących w Internecie. To nagroda dla tych, którzy nieustannie udoskonalają swoje produkty i przyczyniają się do rozwoju rynku e-commerce. Głosowanie w konkursie
Ekomersy 2013 potrwa do 19 września 2013. Swój
głos w poszczególnych kategoriach można oddać
na stronie: www.ekomersy.pl. Oferta Siódemki to
atrakcyjne miesięczne abonamenty na wysyłkę
paczek oraz unikatowa platforma on-line 7 Internet Shipping, zapewniająca sprawne zarządzanie
logistyką w małych i średnich e-sklepach. W ramach umowy na świadczenie usług kurierskich,
klient Siódemki otrzymuje także bezpłatny dostęp
do mobilnego Internetu Orange oraz urządzenie
mobilne (tablet lub laptop) za złotówkę.

WIĘCEJ NA

WIĘCEJ NA
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Siódemka po
Rajdzie Polski

ÔÔ Źródło: Siódemka

Jubileuszowy, Lotos 70. Rajd Polski przeszedł do historii. Po raz kolejny dodatkową
atrakcją imprezy były dwa konkursy zorga- Nowe centrum dystrybucyjne
nizowane przez firmę kurierską Siódem- Jungheinrich
ka. Konkurs na najdłuższy skok na hopce ÔÔŹródło: Jungheinrich, Foto: Jungheinrich.
wygrał Kajetan Kajetanowicz, a najwyższą 6 września 2013 Jungheinrich uruchomił
prędkość Siódemka zarejestrowała podczas nowe centrum dystrybucyjne części zamiennych w Kaltenkirchen niedaleko Hamburga.
przejazdu Krzysztofa Hołowczyca.
Konkurs na najdłuższy skok został przeprowadzony w sobotę podczas transmitowanego na żywo w Eurosporcie
OS-u Mrągowo. Podczas pierwszej pętli
najdalej – 20 metrów – skoczył Kajetan Kajetanowicz. Podczas drugiego przejazdu
poprawił swój wynik „lecąc” aż 22 metry.
Taki sam wynik w drugiej próbie uzyskali
także Bryan Bouffier i Jan Kopecky, jednak
wynik z pierwszego skoku zapewnił zwycięstwo w konkursie Kajetanowiczowi.
Konkurs na najwyższą prędkość odbył się
w niedzielę na odcinku Użranki. Najszybszy
okazał się Krzysztof Hołowczyc, który już
w pierwszym przejeździe osiągnął prędkość
165 km/h, znacząco dystansując drugiego
Michała Kościuszkę 155 km/h i Bouffiera
153 km/h. W drugim przejeździe nikt nie
poprawił już wyniku Hołowczyca. – Przed
Rajdem obawialiśmy się, że ze względu na pogodę wyniki w naszych konkursach nie będą
spektakularne. A jednak „lot” na 22 metry,
gdzie „pasem startowym” jest grząskie błoto,
do którego samochód aż się klei, naprawdę
robi wrażenie – mówi Marcin Kruszyński, PR
Manager Siódemki. – Podobnie z pomiarem
prędkości. Jechać 165 km/h po wąskiej, błotnistej, polnej drodze to sport ekstremalny.

Jak na dostawcę kompleksowych rozwiązań
logistycznych przystało, Jungheinrich zaprojektował i zrealizował magazyn samodzielnie
w opraciu o własną, nowatorską koncepcję logistyczną. Koncepcja ta pozwala już dziś realizować wyzwania przyszłości, jakimi są dostępność części zamiennych 24 godziny na dobę
przez 365 dni w roku oraz szybsza i bardziej
wydajna logistyka części zamiennych.

Budowa centrum logistycznego trwała 1,5 roku
i kosztowała 35 mln Euro. Na działce o powierzchni 65 tys. m kw. powstał magazyn wysokiego
składowania o powierzchni 20 tys. m kw. i wysokości 31 m, który pomieści 65 tys. artykułów na
110 tys. miejscach paletowych.
Dzięki przepustowości 1000 pozycji na godzinę będzie można w przyszłości obsługiwać
3 strefy czasowe – Amerykę, Europę Środkową
i Azję. „Tym samym Jungheinrich wyznacza nowe
standardy w logistyce części zamiennych, umacnia swoją przewagę konkurencyjną i zapewnia
swoim klientom stałą dostępność części zamiennych w każdym zakątku świata”, mówi Dirk
Schulz, Dyrektor Serwisu Jungheinrich AG.
WIĘCEJ NA
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Kurier na kliknięcie
ÔÔŹródło: TNT, Foto: TNT

Zakończył się pilotaż myTNT – aplikacji do zarządzania wysyłkami dla sektora MSP. Polska była
jednym w dwóch państw, w których przeprowadzono testy nowego interfejsu. Od początku
września aplikacja jest dostępna na całym świecie. Obecnie z rozwiązań elektronicznych TNT
w Polsce korzysta 40 proc. klientów, a 66 proc. wszystkich przesyłek nadawanych jest elektronicznie. myTNT umożliwia m.in. zamówienie kuriera, przygotowanie dokumentacji przewozowej,
sprawdzenie ceny, czasu dostawy, śledzenie przesyłki. W ten sposób każdego tygodnia 175 000
firm z 50 państw aranżuje 200 000 transportów.
WIĘCEJ NA
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Technologia, jakość i bezpieczeństwo

ÔÔ Andrzej Szymkiewicz, Foto: Log4.pl

Wrzesień jest swego rodzaju symbolem nowej jakości w działaniach Toyota Material Handling Polska. Wszystkie ważne wydarzenia w najnowszej historii firmy w Polsce wiążą się właśnie z tym miesiącem. Właśnie minęło pięć lat od rejestracji firmy
w Polsce, a dwa lata od otwarcia na wskroś nowoczesnej siedziby firmy w Jaktorowie. Ten nowoczesny obiekt jest wielofunkcyjny, posiada nowoczesną przestrzeń biurową, przestrzeń magazynową dla części zamiennych do wózków widłowych, a także
wyposażony w niezbędne stacje diagnostyczne i stanowiska naprawcze nowoczesny warsztat do rewitalizacji używanych wózków widłowych oraz przestrzeń, gdzie nowe wózki widłowe oczekują na dostawę do klientów.
W dniu 19 września, Toyota MH Polska zaprezentowała swoim
klientom nowe jakościowo wózki widłowe: niebieską serię Toyoty
z bateriami litowo-jonowymi – technologię przyszłości dostępną już dzisiaj. W ciekawej aranżacji oraz znakomitej atmosferze
pod znamiennym hasłem „Welcome to the Future” zaprezentowano ofertę firmy licznie przybyłym klientom i współpracownikom.
Prezentacja odbywała się zgodnie z zapisanym mottem misji
„Być partnerem dla wszystkich klientów poszukujących rozwiązań
w zakresie transportu wewnętrznego, być cenionym za innowacyjne produkty i wysokiej jakości usługi, a także za szacunek okazywany partnerom”. To przesłanie widoczne było w każdym punkcie
programu, precyzyjnie przygotowanego dla klientów.
Witając przybyłych gości Dariusz Wojcieszek, Dyrektor Zarządzający Toyota MH Polska, przedstawił w krótkim wystąpieniu historię
firmy oraz zaprezentował najnowsze dane sprzedażowe, w których
Toyota jest kolejny, jedenasty już raz z rzędu, liderem sprzedaży
wózków widłowych na świecie.
WIĘCEJ NA

Alumast i PKP zmodernizują
infrastrukturę kolejową

Qumak S.A. zmodernizuje
lotnisko w Rzeszowie
ÔÔŹródło: Qumak S.A.

ÔÔ Źródło: PKP, Foto: PKP

Alumast SA – czołowy producent i dostawca masztów flagowych oraz słupów oświetleniowych w Polsce – w tym roku dostarczy PKP PLK SA ok. 1000 sztuk standardowych i łamanych nośników źródeł światła o wysokości od 5 do 9 metrów. Wartość
zamówienia wynosi przeszło 1.000.000
złotych. Rozwiązania zainstalowano już
m.in. przy nowoczesnej stacji PKP – Stadion w Warszawie. Alumast współpracuje ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe
SA od przeszło 4 lat.
Alumast wdraża innowacyjne rozwiązania oświetleniowe m.in. na dworcach
i terenach kolejowych. Realizacje śląskiej
spółki – oprócz Warszawy – trafiły na
dworce i tereny kolejowe m.in. w Opolu,
Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Wałbrzychu, Lublinie, Chełmie, Kielcach, Czechowicach-Dziedzicach, Gdyni, Szczecinie
czy Ostrowie Wielkopolskim. PKP PLK SA
zamawiają słupy kompozytowe typu SKPF
i SKPW, w wersjach wkopywanych i z fundamentem, standardowe oraz łamane
w kolorze RAL 7035.

Qumak S.A. w konsorcjum z Przedsiębiorstwem
Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za stworzenie nowoczesnego systemu oświetlenia nawigacyjnego na rzeszowskim
lotnisku. W zakres prac, oprócz instalacji oświetlenia, wchodzi rozbudowa systemu sterowania
i monitoringu oraz roboty drogowe związane
z przebudową pasa startowego. Wynagrodzenie przewidziane w umowie to 10,8 mln zł netto.
Projekt będzie dotowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Termin jego realizacji to 15 maja
2014 roku. Jest to już drugi kontrakt dotyczący
oświetlenia nawigacyjnego na tym lotnisku realizowany przez spółkę.
„Podpisana przez nas umowa to efekt wdrażania nowej strategii na lata 2013-16. Zgodnie z nią
chcemy między innymi budować swoją pozycję
w segmencie infrastrukturalnym, gdzie możemy
wykorzystać nasze kompetencje technologiczne” – podkreśla Paweł Jaguś, prezes Qumak S.A.

WIĘCEJ NA
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FLEET MARKET 2013

ÔÔ Źródło: Fleet Meetings, Foto: Fleet Meetings

V Ogólnopolskie Targi Branży Flotowej – FLEET MARKET 2013
w całości poświęcone procesom zakupu i zarządzania samochodem w firmie, odbędą się 19 listopada 2013r. (tj. we wtorek) w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego
12/14. Wystawcy branżowi przedstawią swoje flotowe nowości produktowe, a wiodące koncerny i importerzy zaprezentują
najnowsze modele samochodów dedykowane dla firm.

ING Services Polska
rozwija swoje
struktury

ÔÔ Źródło: ING Services Polska

ING Services Polska, spółka świadcząca kompleksowe usługi
wsparcia IT dla podmiotów wchodzących w skład grupy ING na
całym świecie, podpisała umowę najmu ponad 5 600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w katowickim kompleksie GPP Business Park. Firmę w procesie poszukiwania lokalizacji i negocjowania warunków najmu reprezentowali eksperci Jones Lang LaSalle.

Magdalena Nowicka, Prezes Zarządu ING Services Polska, komentuje: „Dynamiczny rozwój naszej organizacji, połączony ze
znacznym zwiększeniem ilości pracowników (w ciągu ostatnich
5 lat liczba pracowników wzrosła z dwukrotnie, z 215 do 450
osób) spowodował konieczność zmiany lokalizacji firmy. Zależało nam na tym, aby cała firma mieściła się w jednym budynku,
uwzględniając obecną liczbę zatrudnionych, jak również dalsze
plany rekrutacyjne. ING Services Polska, strategiczne centrum IT
grupy ING, oferujące serwisy z zakresu nowoczesnych technologii, planuje dalszy intensywny rozwój. Chcieliśmy, żeby nowa
lokalizacja była spójna z naszymi planami rozwoju i profilem nowoczesnej, innowacyjnej firmy. Ostateczny wybór padł na GPP
Business Park na ulicy Konduktorskiej, który jest jednym z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce.”

Firma Fleet Meetings (organizator targów Fleet Market i wydawca
miesięcznika FLEET) organizuje od pięciu lat największe w Europie
Środkowo – Wschodniej targi FLEET MARKET dla branży flotowej.
Połączone są one z premierami samochodowymi na polskim rynku, prezentacją nowości flotowych, a także konstruktywną i nierzadko burzliwą debatą na tematy i zagadnienia newralgiczne
w tej młodej i wciąż rozwijającej się na polskim rynku dziedzinie.
Nad tegorocznymi, jubileuszowymi targami Fleet Market, patronat honorowy objęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod przewodnictwem Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
WIĘCEJ NA

Docelowo 400 nowych
punktów InPost

ÔÔ Źródło: InPost, Foto: InPost

Stefczyk Finanse – operator placówek Kasy Stefczyka, największej spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej oraz
InPost – drugi co do wielkości operator pocztowy w Polsce
– podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Dzięki
temu klienci obu instytucji skorzystają zarówno z szerokiej palety produktów finansowych, jak i wysokiej jakości usług pocztowo-kurierskich w jednej placówce. Tym samym rozpoczyna
się proces zwiększania sieci InPost o 400 nowych punktów, co
docelowo da łącznie 1700 POK na terenie całego kraju.

Do tej pory w placówkach Kasy Stefczyka konsumenci mogli skorzystać z bogatej oferty finansowej: zrealizować przekaz pieniężny lub
przelew, uzyskać pożyczkę czy zakupić ubezStockonDeals.com – powstaje hurtowni, detalistów oraz innych podmiotów pieczenie. Dzięki wdrażaniu nowej jakości
z branży gastronomicznej i DIY. – „Podczas gdy obsługi przez kooperację Kasy z marką Stefeuropejska aukcja zapasów
większość nowych przedsięwzięć w Europie in- czyk Finanse oraz współpracy z InPost, członmagazynowych
spirowanych jest przez nowe technologie, Stoc- kowie Kasy oraz pozostali klienci będą mogli
ÔÔŹródło: Ogilvy Public Relations Poland
konDeals wykorzystuje je, ale powstanie platfor- teraz także w prosty, szybki i wygodny spomy
wynika wprost z potrzeb rynku. Bazując na sób m.in. nadać lub odebrać list czy paczkę.
W listopadzie ruszy europejska platforma interWIĘCEJ NA

netowa do handlu zapasami magazynowymi
żywności i artykułów DIY – StockonDeals.com.
To pierwszy serwis internetowy łączący profesjonalnych dostawców oraz nabywców B2B
z różnych państw Europy i ułatwiający handel
nadwyżkami komercyjnymi. Udział w licytacji
ofert jest bezpłatny dla zarejestrowanych firm,
które ponoszą jedynie koszty transakcyjne.
StockonDeals jest prostym narzędziem do
zakupu i sprzedaży nadwyżek magazynowych,
przeznaczonym dla profesjonalistów reprezentujących działy sprzedaży i zaopatrzenia

obszernym doświadczeniu założycieli serwisu,
doskonale rozumiemy kluczowe zagadnienia
związane z procesem handlu zapasami, ułatwianiem ich sprawnego, wydajnego i bezpiecznego
przepływu. Pozyskaliśmy już około 20 firm z kilku
krajów Europy, zainteresowanych sprzedażą lub
zakupem za pośrednictwem StockonDeals” – powiedział Thomas B. Olsen, prezes zarządu StockonDeals ApS., właściciela serwisu.

WIĘCEJ NA
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Targowy blok POLAGRY 2013

DHL Student dla uczniów szkół
średnich

Wrzesień jest dla branży rolno-spożywczej bardzo gorący. W tym czasie jest organizowanych niezwykle dużo imprez targowych. POLAGRA, największe niegdyś targi
tej branży, podzieliły się na mniejsze tematyczne imprezy, dedykowane poszczególnym branżom. Ten podział, dokonany wiele lat temu, jest dobrze przyjmowany przez
wystawców, którzy są z tego stanu rzeczy bardzo zadowoleni. To bardzo praktyczne
rozwiązanie, pozwalające spotkać się z tą grupą specjalistów, z którą wystawcy chcą
nawiązać kontakt.

ÔÔŹródło: DHL

ÔÔ Redakcja, Foto: Log4.pl

Odbywające się w dniach 23 – 26 września Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech, podzielone były na trzy salony tematyczne. Salon Technologii
Piekarskich i Cukierniczych (wcześniej był to Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego oraz Salon Dodatków do Żywności), który odbywa się co dwa lata, w latach parzystych. Salon Technologii Mięsnych (wcześniej nazwany Salonem Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Mięsnego oraz Salonem Dodatków do Żywności), odbywający się również co dwa lata, w latach nieparzystych. Salon Technologii Spożywczych (wcześniej
Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego; Salon Urządzeń Chłodniczych,
Klimatyzacyjnych i Grzewczych oraz Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego), organizowany co roku.
WIĘCEJ NA

Platforma benchmarkingowa –

LogiBar.net

ÔÔ Źródło: ECR Polska

Od września uruchomiona została ogólnodostępna platforma benchmarkingowa – LogiBar.net. To pierwsze tak proste
i wiarygodne narzędzie umożliwiające gromadzenie, monitorowanie, a przede wszystkim porównanie podstawowych wskaźników logistycznych poprzez stronę www.

Platforma LogiBar.net przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw chcących monitorować swoje procesy logistyczne i na bieżąco kontrolować wartości KPI oraz poziom
obsługi klientów na tle porównywalnych firm z danej branży czy grupy towarowej. Mechanizm działania platformy jest prosty – wyznaczona przez firmę osoba do 20 dnia
każdego miesiąca wprowadza wskaźniki swojej firmy za miesiąc poprzedni. W kolejnym
dniu może pobrać raport zbiorczy, który przedstawia wyniki firmy na tle średnich wartości wyników firm z tej samej branży, grupy towarowej.

DHL Express, lider na rynku krajowych i międzynarodowych przesyłek ekspresowych, rozszerza ofertę DHL Student o usługę dla uczniów
szkół średnich. Teraz, oprócz studentów, również osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym status ucznia szkoły średniej,
mogą nadać przesyłkę za granicę. Dzięki temu
przedstawiciele młodego pokolenia będą mogli za pośrednictwem stron www.dhlstudent.pl
lub www.przesylkidhl.pl bezpiecznie i szybko
wysłać np. dokumenty do zagranicznych renomowanych szkół, gdzie pragnęliby zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności. To usługa
skierowana również do studentów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach. DHL
Student zapewnia bowiem dostawę do ponad
220 krajów.
Warunkom oferty podlegają wszystkie przesyłki międzynarodowe lotnicze opłacone gotówką, które zawierają dokumenty o wadze do
0,5 kg i są nadawane w partnerskich punktach
DHL Service Point, u kuriera DHL, jak również
w Punkcie Obsługi Klienta. Oferta obowiązuje
bezterminowo. Warunkiem skorzystania z niej
jest przedstawienie ważnej legitymacji ucznia
szkoły średniej lub studenta wyższej uczelni.

WIĘCEJ NA
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Sierpniowy Top 4
wózków widłowych

Sierpniowy Top 4
regałów magazynowych

ÔÔ Redakcja

ÔÔ Redakcja

Sierpniowe zestawienie Top 4 wózków widłowych,
przestawia się następująco:
1. Na pierwszym miejscu w rankingu Top 4 sierpnia jest oferta
Nowoczesny wózek Nissan DX 15, która zanotowała 76 wejść.
2. Na drugim miejscu w rankingu Top 4 sierpnia uplasowała
się oferta Wózek Still RX 20-15do chłodni, z ilością 68 wejść
w ofertę.
3. Trzecie miejsce w rankingu zajęła oferta „Still serii GX” z ilością 59 wejść w ofertę.
4. Czwarte miejsce z liczną 58 wejść zajęła oferta „Wózek widłowy elektryczny BY C3E160 Duplex” .

Oferty regałów w Top4 sierpnia przedstawiały się
następująco:
1. Pierwsze miejsce w rankingu Top 4 regałów zajęła oferta Regał półkowy Midi Rack®, z ilością 82 wejścia.
2. Drugie miejsce zajęła oferta „Systemy regałów paletowych
STOW Pal Rack®” z ilością 77 wejść na stronę oferty.
3. Miejsce Trzecie w Top 4 regałów zajmuje oferta „Regały
wjezdne DEXION Deepstor P90” , z ilością 76 wejść w ofertę.
4. Czwarte miejsce zajmuje oferta „Regały paletowe Rack83”,
z ilością 64 wejść w ofertę.

Sierpień zanotował kolejny rekord – to największy jak dotąd wynik, 9 931 wejść w publikowane oferty na portalu. Zbliżamy się
do granicy dziesięciu tysięcy wejść. Oferty wózków widłowych
na portalu zanotowały znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca, nominalnie jest to 515 kliknięć. Wyniki te potwierdzają spostrzeżenia firm, które również zauważyły zwiększone zainteresowanie ofertami – jest znaczący wzrost zapytań,
a letnie miesiące jak nigdy dotąd były bardzo pracowite. Wejście
ofert marki Atlet na portal spowodowało bardzo znaczący wzrost
zainteresowania nimi, ale w rankingu Top 4 za miesiąc sierpień
się nie znalazły; w poprzednim miesiącu triumfowały oferty tej
marki na drugiej i trzeciej pozycji. Sierpień należy do czołówek,
trzy na cztery oferty to wózki czołowe i to o małych udźwigach.

Nadal jest widoczna dominacja wózków czołowych, najliczniejszej grupy produktowej na rynku. Ten jedyny w swoim rodzaju
plebiscyt zainteresowania ofertami, coraz bardziej rozpoznawalny w sieci, zaczyna nabierać właściwego sobie znaczenia,
liczba 2702 wejść w oferty wózków widłowych jest bardzo znacząca i jak zostało stwierdzone powyżej, jest znakiem powrotu
na ścieżkę wzrostu. Transparentność danych jest kluczem do
budowania właściwych relacji z rynkiem, każda informacja jest
ważna i każda wnosi do ogólnego obrazu rynku określoną wartość. Portal jest miejscem sprawdzonej informacji o produktach
i zachowaniu się rynku, wiele danych, jakie pokazują statystyki
znajduje potwierdzenie w gospodarczej rzeczywistości.

Oferty regałów notują dalszy wzrost w sierpniu. 2075 wejść
w oferty regałów różnych typów i zastosowań to kolejny
bardzo dobry wynik. Nominalnie było o 28 wejść w oferty
więcej niż w poprzednim miesiącu – to niewiele, ale jest to
ponad dwa tysiące wejść. Analizując roczna ścieżkę, to jest
to kolosalny skok rok do roku, z dwoma miesiącami spadków, cały czas w górę. Regały to nadal najliczniejsza grupa
rodzajowa na portalu, klienci mają w czym wybierać . Sierpień jest miesiącem kontynuacji wzrostu dla regałów paletowych, półkowych, karuzelowych, ruchomych, windowych
i grawitacyjnych, natomiast regały wspornikowe, wjezdne,
automatyczne i określane mianem „inne”, notują spadek zainteresowania.

Sierpień przynosi bardzo podobne rozstrzygnięcia, z rekordową
ilością wejść, co może świadczyć o poruszeniu na rynku. Sześć
grup rodzajowych notuje wzrosty, a tylko cztery spadek zainteresowania. Porównując rok do roku, widać wyraźnie, że obecny
rok dla branży regałów jest bardzo udany, letnie miesiące nie
wpłynęły na znaczący spadek zainteresowania, wręcz przeciwnie, od maja notujemy wzrost o ponad pięćset wejść. Sierpień
to kolejny dobry statystycznie miesiąc, osiągnięta bariera dwóch
tysięcy wejść w oferty regałów zostaje utrzymana, klienci wracają z urlopów i w końcówce roku oczekiwane ożywienie, może
dać o sobie znać w statystykach.

WIĘCEJ NA
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Top 4 baterii
Top 4 opon do wózków
trakcyjnych w sierpniu widłowych w sierpniu

ÔÔ Redakcja

Sierpień to miesiąc kolejnych wzrostów w ofertach baterii
trakcyjnych, nie tak spektakularny, ale 51 wejść jest liczbą godna odnotowania na tym specjalistycznym rynku. Oferty baterii
zanotowały kolejny rekordowy wynik 1930 wejść w sierpniu,
zbliżając się do granicy dwóch tysięcy kliknięć. Dane wskazują
na pracowity okres wakacji, potwierdzają to sami dostawcy,
którzy odnotowali wyższe niż zwykle zainteresowanie bateriami trakcyjnymi. Rynek baterii trakcyjnych jest bardzo wymagający, klienci oczekują od dostawców rozwiązań, które obniżą
koszty, jednak dość nieufnie podchodzą do nowości, które są
dość drogimi rozwiązaniami, obliczonymi na dłuższe terminy zwrotu nakładów inwestycyjnych. Ofertowane produkty
są coraz nowocześniejsze, pozwalają na bardziej efektywne
wykorzystanie potencjału w nich zawartego, wymagają jednak odpowiedniego podejścia i serwisu, który jest gwarantem
uzyskania zamierzonych efektów.
W sierpniu czołówka Top 4 ofert baterii
trakcyjnych prezentowała się następująco:
1. Pierwsze miejsce Top 4 baterii trakcyjnych, zajęła oferta
„Standardowy szereg EPzS Exide” z liczbą 101 wejść .
2. Na drugim miejscu jest oferta bezobsługowych baterii blokowych „Hoppecke trak® bloc” , z liczbą 100 wejść na stronę oferty.
3. Trzecie miejsce w Top 4 baterii zajmuje Bateria Hawker Water
Less® , z ilością 94 wejść.
4. Czwarte miejsce w zestawieniu Top 4 zajęła oferta Szereg
EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA, z wynikiem 92 wejść.

Baterie trakcyjne na portalu cieszą się, można powiedzieć, stałym
zainteresowaniem, sto wejść w pojedyncze oferty jest znaczącym
wynikiem, a i pozostałe dwie oferty nie odstawały zbyt mocno.
Nie ma też dominacji jednej marki czy firmy, to świadczy o wyrównanej jakości prezentowanych ofert na portalu. Baterie stają się
ważnym źródłem napędu wózków widłowych, potocznie nazywanych „elektryków” jest coraz więcej na naszym rynku. Sprawność
baterii jest coraz większa, systemy ładowania sprawiają, że prawidłowo eksploatowane baterie mają dłuższą żywotność. Bateria to
ekologiczne źródło napędu, które długo jeszcze takim pozostanie.

ÔÔ Redakcja

Po ośmiu miesiącach nieprzerwanego wzrostu, oferty opon do
wózków widłowych zanotowały spadek wejść o 11% w stosunku do lipca. W sierpniu w oferty opon do wózków widłowych
kliknięto 747 razy, nominalnie jest to 96 wejść mniej. Najwięcej straciły oferty opaski amortyzujące 31% (o 51 kliknięć
mniej), oferty opon superelastycznych straciły 18% (70 kliknięć mniej), wzrost zanotowały oferty opon pneumatycznych
o 8% (o 25 kliknięć więcej). Licząc sierpień rok do roku to jest to
mimo wszystko blisko trzykrotny wzrost wejść w oferty opon
do wózków widłowych. Nie jest to łatwy rynek, o czym wiedzą
działający na nim dostawcy, na portalu publikowane są oferty
firm z najwyższej półki. Jak widać, pomimo chwilowego – jak
należy sądzić – spadku, rośnie zainteresowanie portalem oraz
publikowanymi na nim ofertami.
Top 4 opon do wózków widłowych w sierpniu
przedstawia się następująco:
1. W sierpniu największym zainteresowaniem na portalu log4.
pl, wśród opon do wózków widłowych cieszyła się Oferta
opaski Solideal Grey NM zajmując pierwszą pozycję w rankingu Top 4 z wynikiem 67 „wejść” w ofertę.
2. Drugie miejsce dla oferty „Ecomatic ED (Extra Deep-opona
głebokobieżnikowana)” , w Top 4 opon, z wynikiem 63 „wejścia” w ofertę.
3. Trzecia pozycja w rankingu Top 4, to oferta opony Conti RV20
Velocity , której oferta zarejestrowała 60 wejść.
4. Czwartą pozycję zajęła oferta Opona ContiRV20 z głębokim
bieżnikiem , która zanotowała 59 wejść.

Odpowiednio dobrana opona to nie tylko komfort jazdy i transportu towarów, ale nade wszystko, bezpieczeństwo, o którym pamiętają użytkownicy portalu, szukając dobrych jakościowo produktów.
Na portalu są opony do wózków widłowych o różnych charakterystykach i każdy znajdzie interesującą go oponę. Powoli 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 i kontakt poprzez portal ze specjalistą
pozwoli na odpowiedni dobór ogumienia.
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Top 4 przenośników
w sierpniu

ÔÔ Redakcja

Oferty przenośników nadal na ścieżce wzrostowej, w sierpniu
kliknięto 409 razy, nominalnie tylko 19 wejść, jednak to cztery
razy więcej, licząc rok do roku. Rosnące zainteresowanie przenośnikami świadczy o większym zainteresowaniu automatyzacja procesów, to coraz dynamiczniej rozwijająca się dziedzina
w obszarze logistyki wewnętrznej. Na portalu prezentowane
są oferty wielu rodzajów przenośników, które znajdują zastosowanie w dystrybucji i przeładunkach towarów. Przenośniki
elastyczne cieszą się niezmiennie największym powodzeniem,
gdyż znajdują zastosowanie w bardzo wielu miejscach.
Rankig Top 4 ofert przenośników w sierpniu
przedstawiał się następująco:
1. Pierwsze miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Grawitacyjne, elastyczne przenośniki UNI-FLEX™”, z ilością 78 wejść.
2. Drugie miejsce w Top 4 przenośników zajęła oferta „Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™”, notując
liczbę 55 wejść w ofertę.
3. Trzecią pozycję w rankingu Top 4,zajęła oferta „Przenośnik
UNI-FLEX UFP/ROS/0600/17.50” notując 52 wejścia.
4. Na czwartej pozycji w Top 4 przenośników, jest „Przenośnik
UNI-FLEX UFP/ROS/0600/15.0” z ilością 34 wejść w ofertę.

Jedna marka opanowała ranking ofert przenośników Top 4,
przenośniki UNI-FLEX zajmują czołowe miejsca, gdyż stanowią
najliczniejszą reprezentację tej grupy produktowej. Systematycznie zbieranie informacji o przenośnikach, pozwoli na głębsze
analizy, określające struktury tego stosunkowo młodego rynku
i preferencje klientów – użytkowników, a także jego wielkości.

Top 4 systemów Auto
ID w sierpniu

ÔÔ Redakcja

W sierpniu oferty systemów Auto ID zanotowały znaczące odbicie, osiągając wynik 353 wejść. To o 49% więcej niż
w lipcu, który był najniżej notowanym miesiącem. Nominalnie jest to o 119 kliknięć więcej, co może oznaczać, że klienci intensywnie zaczęli szukać produktów z tego obszaru.
Kolejny raz na czele Motorola MC 3090 – to bez wątpienia
urządzenie, które jest najbardziej poszukiwane przez użytkowników. W czołówce rankingu jest jeszcze jeden komputer
odczytujący kody kreskowe, pozostałe dwa miejsca zajęły
drukarki kodów kreskowych. Systemy Auto ID w magazynie
to już standard, urządzenia są modyfikowane i posiadają coraz więcej funkcji, pozwalających komunikować się z systemami zarządczymi w magazynie.
Sierpniowe Top 4 systemów Auto ID prezentuje się
następująco:
1. Pierwsze miejsce w sierpniowym w Top4, zajęła oferta „Terminal Motorola MC3090” – 38 wejść.
2. Na drugiej pozycji znajduje się oferta komputera mobilnego
Motorola MC 65 z ilością 35 wejść w ofertę.
3. Trzecie miejsce w rankingu Top 4 na portalu zajęła oferta drukarki „Wydajna Datamax klasa A” z ilością 28 wejść w ofertę.
4. Na czwartej pozycji znajduje się oferta drukarki przemysłowej Zebra 110 PAX3 z ilością 27 wejść w ofertę.

Top 4 systemów Auto ID, nie wypada najlepiej na tle pozostałych
zestawień, to niewielki procent wszystkich wejść w sierpniu, których było 9931. Ranking ofert systemów Auto ID Top 4 jest pierwszym krokiem do gromadzenia wiedzy o tym rynku w oparciu
o dane, które są odzwierciedleniem zainteresowania konkretnymi produktami. Jeszcze długa droga do pełnych danych o zachowaniu rynku i klientów, to działa mobilizująco i zmusza do
działań, które na portalu są realizowane. O potrzebie tego typu
informacji, nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać, Internet
daje bardzo szerokie możliwości, trzeba je tylko wykorzystać.
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Asseco BS
optymalizuje pracę
magazynierów

ÔÔ Źródło: Asseco Business Solutions, Foto: Asseco Business Solutions

Różne oblicza CX od
STILL

ÔÔ Źródło: InplusPR

Dzięki modułowej budowie wózek ten może pełnić zarówno
funkcję praktycznego typoszeregu do komisjonowania poziomego, jak i w wygodnego holownika transportowego. W udoskonalonym modelu CX konstruktorzy firmy STILL położyli nacisk na bezpieczeństwo, komfort i wydajność.
Nowym, innowacyjnym rozwiązaniem w budowie wózka do komisjonowania CX jest jego modułowość, która pozwala na dostosowanie konfiguracji do konkretnych zadań logistycznych. Model
CX-M 10 umożliwia podnoszenie towaru o wadze 1000kg na wysokość nawet 70cm. Wersja CX-S 16, dzięki zastosowaniu systemu nożycowego, podnosi na tę samą wysokość nawet 1600kg.
Przy większych odległościach transportowych lepiej sprawdzi się
CX-T o udźwigu do 4000kg. Dzięki szerokiej bieżni zachowuje on
pełną stabilność i ułatwia jazdę pomiędzy przeszkodami, nawet
wyposażony w dodatkową przyczepę czy zaprzęg.
WIĘCEJ NA

Firma Brügmann S.A. zdecydowała się na wdrożenie systemu
klasy WMS od Asseco Business Solutions, wspomagającego
zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Cele, jakie
znany producent profili okiennych chciał osiągnąć w zakresie
gospodarki magazynowej dzięki nowemu rozwiązaniu, to
przede wszystkim optymalizacja procesów logistycznych, poprawa wydajności i jakości pracy magazynierów oraz lepsza
kontrola nad wykonywanymi przez nich zadaniami.
System klasy WMS uważany jest za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi IT służących do wsparcia pracy i kontroli pracy
magazynierów. Tego typu program pozwala na wykorzystanie
urządzeń mobilnych i automatyczne odczytywanie kodów kreskowych (znakowane mogą być towary, miejsca magazynowe
i jednostki logistyczne), co wpływa na lepszą rejestrację wykonywanych operacji oraz kontrolę pracowników magazynu. Rozwiązania te pozwalają na wyeliminowanie ryzyka popełnienia
wielu błędów przez operatorów w wyniku pracy wykonywanej
ręcznie, za pomocą notatnika i długopisu.
„Niezwykle trudno jest sprawnie zarządzać gospodarką magazynową bez dodatkowego wsparcia, jakie oferują najnowsze
systemy informatyczne. Praca z czasem staje się mniej efektywna,
zaś analiza i szybkie podejmowanie trafnych decyzji w magazynie jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Asseco Softlab WMS od firmy
Asseco Business Solutions, która ma wieloletnie doświadczenie
w produkcji i dostarczaniu własnych aplikacji klasy WMS. Dodatkowo mogliśmy skorzystać z wersji branżowej, dedykowanej specjalnie pod wymagania i specyfikę firm zajmujących się ekstruzją
różnego rodzaju profili” – mówi Radosław Cierpiał, Prezes Zarządu Brügmann S.A.

CADIS – narzędzie do
tracingu

ÔÔ Źródło: GEFCO

Grupa GEFCO, lider w dziedzinie logistyki samochodowej i logistyki przemysłowej, chcąc stale doskonalić usługi świadczone
swoim klientom, inwestuje w najnowocześniejsze technologie informatyczne. Wdrożenie nowego narzędzia CADIS firmy
Kratzer Automation, prowadzone w ramach partnerstwa z Cereza Management & IT, wpisuje się w szeroko zakrojony projekt
stworzenia platformy współpracy, której celem jest ułatwienie
przepływów pomiędzy klientami i przewoźnikami.
O wysokiej jakości usług logistycznych świadczonych przez GEFCO dycydują takie czynniki jak zdolność do szybkiego reagowania, wysoka wydajność i rzetelność. Aby jak najlepiej sprostać
tym wyzwaniom, Grupa zwróciła się do KRATZER Automation,
innowacyjnej spółki informatycznej, specjalizującej się w aplikacjach przemysłowych, z prośbą o stworzenie dostosowanego do
potrzeb Grupy rozwiązania do zarządzania transportem drogowym i mobilnym IT.
Wyjątkowo skuteczne narzędzie obejmujące
wszystkie etapy łańcucha logistycznego
Najważniejszymi funkcjami systemu CADIS są analiza, planowanie i dokumentacja wszystkich operacji w transporcie drogowym poprzez skanowanie kodów kreskowych z użyciem terminala PDA (Personal Digital Assistant). Jest to jedyne rozwiązanie,
które w sposób skuteczny i jednolity obejmuje wszystkie punkty,
przez które przechodzą przesyłki, od podjęcia towaru, poprzez
jego rozładunek i załadunek na rampie, aż do dostarczenia odbiorcy końcowemu.

WIĘCEJ NA
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Na małej powierzchni

ÔÔ Źródło: InplusPR

Wbrew powszechnym przekonaniom, mała przestrzeń magazynowa pozostawia duże pole do popisu. Umiejętne wykorzystanie
dostępnych rozwiązań logistycznych, dedykowanych ograniczonym powierzchniom, pozwoli na wybór takiego pojazdu, który
sprosta wymagającym warunkom pomieszczenia.
Wybór odpowiedniego wózka widłowego ma bezpośrednie wyboru, należy jednak pamiętać o podstawowych wymagaprzełożenie na sprawne funkcjonowanie magazynu. Pierwszym niach, jakie musi spełnić wózek przeznaczony do wykonywania
krokiem do podjęcia optymalnej decyzji jest sprecyzowanie po- zadań na ograniczonej powierzchni.
trzeb i wymagań przedsiębiorstwa oraz określenie zadań, do
których dany pojazd będzie przeznaczony. Równie istotna jest
analiza specyfiki magazynu pod kątem infrastruktury i szerokości korytarzy roboczych. Ograniczone powierzchnie magazynowe wymagają bowiem indywidualnych rozwiązań logistycznych, przy jednoczesnych uniwersalnych możliwościach
pojazdu. Nierzadko wybór wózka podyktowany jest głównie ÔÔ Źródło: InplusPR, Foto: InplusPR
jego wszechstronnością, tak aby na danej przestrzeni magazy- Przemysł metalowy, drzewny, spożywczy czy farmaceutycznowej sprawdził się jako jedyne narzędzie pracy. Bogata oferta ny to tylko przykłady branż, w których w wyniku procesów
dostępnych na rynku pojazdów daje przedsiębiorcom swobodę technologicznych powstaje zagrożenie eksplozji pyłów lub

Bezpieczny transport
w strefie wybuchu

Radiotelefon cyfrowy
MOTOTRBO: DP3441.

ÔÔ Źródło: Motorola, Foto: Motorola

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), dostawca rozwiązań i usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz instytucji, prezentuje nowy przenośny radiotelefon cyfrowy z serii
MOTOTRBO: model DP3441.

gazów. Pracując w takich warunkach, urządzenia transportu
wewnętrznego i magazynowania powinny spełniać rygorystyczne wymagania.

Substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć
mieszankę wybuchową to najczęściej opary łatwo palnych cieczy i gazy, takie jak benzyna, alkohol czy wodór i butan. Z ich
produkcją, przetwarzaniem lub magazynowaniem mamy do
czynienia m.in. w przemyśle petrochemicznym, chemicznym
i farmaceutycznym. Kolejnym czynnikiem, który może powodować powstanie atmosfery wybuchowej są pyły i włókna. Na
tego typu zagrożenia narażona jest przede wszystkim branża
drzewna i papiernicza. Pył, który powstaje w trakcie mechanicznej obróbki drewna na szlifierkach, pilarkach i tokarkach stwarza
zagrożenie pożarem i wybuchem. Największe ryzyko występuje zwłaszcza w pobliżu miejsc składowania odpadu drzewnego
oraz w wypadku nagromadzenia się dużej ilości pyłu. W przemyśle metalowym niebezpieczny jest z kolei pył metaliczny np.
cynku, aluminium czy miedzi, powstający głównie w trakcie
prac szlifierskich. Podobne zagrożenia dotyczą branży rolniczej
i spożywczej, a przede wszystkim browarów, winiarni, magazynów płodów rolnych, silosów czy suszarni zbóż. Występuje tam
bowiem pył organiczny, taki jak mąka, cukier, przyprawy, mleko
w proszku, mączka kostna, czy zboże.

MOTOTRBO DP3441 to niezwykle małe, ale wyjątkowo wytrzymałe urządzenie, będące idealnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla personelu mobilnego. Model, działający zarówno
w trybie analogowym, jak i cyfrowym, oferuje łatwe w użyciu,
zaawansowane funkcje, takie jak łączność Bluetooth® oraz inteligentna regulacja głośności. DP3441 dobrze leży w dłoni i, z uwagi na swoje niewielkie rozmiary i wagę, jest wygodny w transporcie. Użytkownicy mogą nosić go przy pasku w specjalnej
kaburze, dzięki czemu urządzenie nie krępuje ruchów. Ponadto,
DP3441charakteryzuje się doskonałą jakością dźwięku, dalekim
zasięgiem oraz długim czasem pracy na zasilaniu bateryjnym.
WIĘCEJ NA
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KN EngineChain
dla branży
lotniczej

ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel, Foto: Kuehne + Nagel

Na europejskiej konferencji Aerospace
MRO w Londynie, firma Kuehne + Nagel
przedstawiła KN EngineChain, innowacyjne rozwiązanie end-to-end zaprojektowane dla łańcucha dostaw logistyki
silników lotniczych. KN EngineChain zapewnia niezawodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie silników,
przez certyfikowane zarówno procesy jak i personel. KN EngineChain to rozwiązanie firmy Kuehne + Nagel stworzone by zaspokoić rosnące potrzeby firm z sektora lotniczego na dedykowane usługi dla logistyki silników.
„W przemyśle lotniczym wszystkie prace
techniczne są szczegółowo regulowane
przez organizacje zdatności do lotu, IATA
i inne. Jednakże w odniesieniu do logistyki
silników, sformułowane regulacje są dość
ogólne, dlatego konieczne jest dostosowanie
procesów logistycznych do wzrostu wartości
aktywów silników lotniczych. Z tego powodu
firma Kuehne + Nagel podjęła inicjatywę projektując szyte na miarę, dedykowane rozwiązania, oparte na ściśle określonych procesach

i certyfikowanych pracownikach”, powiedział
Erik Goedhart, Senior Vice President Aerospace w Kuehne + Nagel.
KN EngineChain to zintegrowane od
początku do końca rozwiązania logistyczne wyposażone w globalną infrastrukturę
i regionalne dedykowane centra kompetencyjne oraz obszerne programy szkoleniowe i procesy logistyczne.
Wszystkie procesy są certyfikowane
według przejrzystych zasad zintegro-

wanych z wytycznymi standardowych
procedur operacyjnych i instrukcji roboczych Kuehne + Nagel QSHE (jakość,
bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko).
Ponadto, Kuehne + Nagel przeprowadza
ocenę przewoźników drogowych i lotniczych, zapewniając tym samym know-how i koncentrację całego łańcucha dostaw silników.
WIĘCEJ NA
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Biedronka wśród Liderów
Zrównoważonego Rozwoju

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, otrzymał wyróżnienie w konkursie Liderzy Zrównoważonego
Rozwoju za działania w zakresie świadomego gospodarowania odpadami. Działania te wzmacniają i uwiarygadniają wizerunek firmy jako godnego zaufania członka środowiska naturalnego. Organizatorami konkursu są magazyn „Forbes” oraz
firma doradcza PwC.
nierami w swoich branżach. Do konkursu
zgłoszono 80 praktyk, pośród których Kapituła Konkursu wybrała trzy zwycięskie
oraz przyznała 12 wyróżnień. W przypadku sieci Biedronka doceniono działania
w zakresie gospodarowania odpadami.
– Działania na rzecz środowiska naturalnego należą do filarów strategii naszej
Konkurs wyłonił najlepsze praktyki w za- firmy, tym bardziej cieszymy się z wyróżkresie zrównoważonego rozwoju, które nienia w konkursie. Korzystając z ogrompomagają firmom w minimalizowaniu nej skali dotarcia do Konsumentów, za
ich negatywnego wpływu na otoczenie. pomocą naszych placówek, staramy się
Wybrano przedsiębiorstwa, które są pio- zwiększać świadomość społeczną, zwią-

zaną z segregacją odpadów i ochroną
środowiska. Cele te realizujemy zarówno
poprzez różnorodne akcje edukacyjne, jak
i wspieranie właściwych nawyków zarówno u pracowników, jak i Klientów, ale także
poprzez minimalizowanie negatywnego
wpływu samej firmy na środowisko – mówi
Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik
ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jeronimo Martins Polska, która odebrała wyróżnienie.
WIĘCEJ NA

Biedronka otwiera Centrum
Dystrybucyjne w Lubartowie

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins Polska, Foto: Jeronimo Martins Polska

Do sieci logistycznej Biedronki dołączyło nowe centrum dystrybucyjne otwarte
w Lubartowie 4 września br., zaledwie dwa dni po otwarciu podobnego centrum
w Gdańsku. Nowy obiekt służy do zaopatrzenia ok. 150 sklepów Biedronka w regionie, a bezpośrednie zatrudnienie w nim znalazło ponad 300 osób.
Centrum mieści się przy ul. Gazowej 3 w Lubartowie. Jego powierzchnia magazynowa
wynosi 28 tys. m2. Obsługa załadunkowo-rozładunkowa odbywać się będzie .za pośrednictwem 62 doków. Sprawne zaopatrzenie sklepów sieci Biedronka w regionie
zapewni nowoczesna flota, która składa
się z 66 naczep i 47 samochodów dostawczych. Każdego dnia centrum opuszczać
będzie ponad 140 pojazdów.
Otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Lubartowie jest elementem reali-

zacji strategii sieci Biedronka, która zakłada
posiadanie do 2015 roku 3000 sklepów
w całej Polsce. Centrum pozwoli na maksymalne skrócenie drogi, jaką muszą pokonać
produkty, zanim od dostawców dotrą na
sklepowe półki. Ponadto, spełniając najwyższe standardy jakości przechowywania
i transportu towarów, gwarantuje, że każdego dnia do Klientów sklepów Biedronka
trafiają świeże, wysokiej jakości, bezpieczne
produkty.
WIĘCEJ NA

arvato nominowane do Ekomersów 2013

ÔÔ Źródło: arvato

arvato Polska, lider w dziedzinie kompleksowych rozwiązań outsourcingowych, zostało nominowane w konkursie Ekomersy
2013 w kategorii „Najlepszy produkt/usługa wspierająca logistykę e-sklepu”. Nagrody zostaną wręczone podczas 5. edycji Targów eHandlu, które odbędą się 23 i 24 września na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych przedsiębiorców
oferujących swoje produkty i usługi dla podmiotów funkcjonujących w branży e-commerce. To nagroda dla tych, którzy
nieustannie udoskonalają swoje produkty i przyczyniają się do
rozwoju rynku handlu internetowego. Wyróżnienie przyznane
jest przez internautów i właścicieli e-sklepów, którzy na co dzień

korzystają z osiągnięć nominowanych firm, rozwijając tym samym własne e-biznesy. Głosowanie w konkursie Ekomersy 2013
potrwa do 19 września 2013. Swój głos w poszczególnych kategoriach można oddać na stronie: www.ekomersy.pl.

Sieci handlowe
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Kilka godzin – „Zawsze na
czas”

ÔÔ Marek Parkot, Prezes Zarządu EP Serwis SA, Foto: EP Serwis SA

W procesach logistycznych, EP Serwis SA wybrało innowacyjny wariant realizacji
usług paletowych opartych o licencjonowane palety EPAL. Proponujemy usługę wynajmu palet pod nazwą „SERWIS PALET – POOL PALETOWY EP SERWIS”, realnie, jedyna dostępna na rynku alternatywa, w stosunku do zamkniętego poolu paletowego.
Palety EPAL tworzą otwarty pool paletowy, tym samym nie ma możliwości zmonopolizowania tego poolu. W przypadku otwartego poolu paletowego opartego o palety EPAL bardzo łatwo jest wejść do niego jak i wyjść. EP SERWIS proponuje odkup
aktualnego poolu paletowego Klienta, w przypadku rozwiązania umowy możliwa
jest również odsprzedaż palet Klientowi – co nie rujnuje Jego gospodarki paletowej.
Od początku świadczenia przez EP Serwis
tej usługi, żaden nasz klient z niej nie zrezygnował !
Korzyści z systemu wynajmu mają
oprócz Klienta, firmy logistyczne i handel,
w tym zwłaszcza sieci handlowe, poprzez
eliminowanie zatrzymania procesów logistycznych z powodu złej jakości palet
i przyspieszenia procesów wydawania pa-

let. Mamy standardy dla poszczególnych
branż. Wiemy jak wygląda dystrybucja
w poszczególnych branżach. Biorąc pod
uwagę mnogość różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych, ilość rodzajów palet,
dla każdego klienta przygotowujemy indywidualne rozwiązanie. Jest to dostawa
palet używanych i nowych, określonych
formatów, takich jakich potrzebuje klient,
jest to naprawa palet, czy to u nas, czy
to u klienta, no i bardziej zaawansowana
usługa, związana z przejęciem całej gospodarki paletowej.
EP Serwis SA ma swoją siedzibę
w Łuczynowie, gdzie zatrudnia około 180
osób. Dysponujemy wieloma punktami
serwisowymi na terenie całej Polski. Działalność nasza była wielokrotnie nagradzana „GAZELĄ BIZNESU” oraz otrzymaliśmy
tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Skoncentrowaliśmy się na systemie wynajmu palet, naprawie i recyklingu. Zbudowaliśmy
zakład, który pozwolił na wykorzystanie
zużytych palet do produkcji wsporników
paletowych. Dzięki wykorzystaniu surow-

ców odpadowych chronimy przed wycięciem lasy i ograniczamy wzrost wysypisk
śmieci. Nasz produkt jest bezpieczny dla
ludzi i przyjazny dla środowiska naturalnego – zalety te doceniła Unia Europejska
dofinansowując ten projekt w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Misja firmy jest prosta a zarazem bardzo ambitna: „Chcemy być czołową firmą
świadczącą kompleksowe usługi serwisowania palet – działającą wedle dewizy „ZAWSZE NA CZAS”.
System wynajmu palet
Aby zobaczyć jak funkcjonuje pool paletowy EP Serwis wystarczy prześledzić cykl
życia jednej palety.
Producent np. wody mineralnej z którym EP Serwis SA zawiera umowę najmu,
wynajmuje paletę. Firma transportowa dostarcza paletę w imieniu EP Serwis SA do
producenta... Nie ma problemu zbędnych
zapasów, czy nieterminowych dostaw, bo
wynajęte palety docierają zawsze na czas
! Producent od razu ładuje towar na wynajętą paletę i wiezie go do swych kontrahentów – dużych i małych. Zbiór wynajętych przez niego palet ulega rozproszeniu.
Kiedy towar zostaje sprzedany, po „uwolnioną” paletę w imieniu EP Serwis SA, przyjeżdża firma transportowa. Paleta jedzie do
najbliższego punktu dystrybucyjnego. Można zapomnieć o „pustych przebiegach”, czy
o bezczynnym „leżakowaniu” w magazynie.
Wynajęta paleta musi stale pracować, czyli
być stale zajęta... W punkcie dystrybucyjnym
palety podlegają selekcji na „dobre”, „uszkodzone” i „zniszczone”. Nasza paleta jako „dobra” pozostaje w poolu paletowym klienta
i wróci do niego na każde żądanie i „zawsze
na czas”. Palety „uszkodzone” jadą do Kozienic. Tam są naprawiane w centralnym zakładzie EP Serwis SA i wracają z powrotem
do producenta wody.
WIĘCEJ NA
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Rynek powierzchni
handlowych w Polsce

ÔÔ Katarzyna Michnikowska, Starszy Konsultant, dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield, Foto: Cushman & Wakefield

Skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej w Polsce dotknęły również rynek
nieruchomości handlowych. Zmieniły się zachowania konsumentów, a co za tym
idzie strategie rozwoju sieci handlowych i deweloperów. Obecna struktura popytu
skłania inwestorów do budowy parków handlowych w mniejszych miejscowościach
oraz kolejnych centrów handlowych w największych aglomeracjach.

W pierwszej połowie 2013 r. w Polsce oddano do użytku blisko
200.000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, dzięki czemu zasoby krajowe wyniosły na koniec czerwca 11,2 mln mkw.
Największym ukończonym obiektem była Europa Centralna
w Gliwicach o powierzchni 67.000 mkw. – połączenie centrum
i parku handlowego. Główna fala podaży spodziewana jest jednak w drugiej połowie roku, kiedy zostanie ukończone blisko
450.000 mkw. powierzchni, między innymi w Galerii Katowickiej
i Poznań City Center.
W ostatnim okresie rozpoczęła się realizacja kilku znaczących
inwestycji handlowych, co spowodowało, że na koniec czerwca
2013 r. w budowie pozostawało ok. 850.000 mkw. Analiza projektów w przygotowaniu pozwala prognozować niewielki spadek rocznej podaży powierzchni handlowej w kolejnych dwóch
latach (patrz: wykres 1).
Popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe jest generowany przede wszystkim przez największe sieci niespożywcze poszukujące atrakcyjnych lokalizacji i korzystnych warunków najmu. Mniejsze podmioty rozwijają się z dużą ostrożnością. Sektor
spożywczy czeka na zakończenie kolejnego etapu konsolidacji
na rynku hipermarketów. Wydarzeniem na rynku w zakresie popytu było wejście nowego operatora sportowego – sieci Sports
Direct (patrz: wykres 2).
Obecna struktura popytu sprawia, że okresy komercjalizacji nowych obiektów znacząco się wydłużają, a obiekty wynajęte w 100%
w dniu otwarcia należą do rzadkości. Średnia stopa pustostanów
wzrosła nieznacznie do poziomu 3–5%, z uwagi na zwiększającą się
ilość niewynajętej powierzchni w obiektach drugorzędnych.
Stawki czynszowe nadal są zróżnicowane, zależą od miasta
oraz konkretnego obiektu. Duże wahania występują również
między stawkami umownymi i efektywnymi. Rekordowe czynWykres 1. Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej

Wykres 2. Nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową w miastach powyżej 200.000 mieszkańców

sze notowane są w najlepszych warszawskich centrach handlowych wynoszą 75–85 EUR/mkw./miesiąc.
HIPERMARKETY I SUPERMARKETY
W czerwcu 2013 r. w kraju działało ponad 260 hipermarketów i kilka
tysięcy mniejszych formatów spożywczych. Obecnie bliski nasycenia jest sektor hipermarketów – ekspansja sieci spożywczych została
ograniczona, następują procesy konsolidacji, między innymi przejęcie przez Auchan sieci hipermarketów Real. Sektor supermarketów
rozwija się w sposób zrównoważony, a dynamiczna ekspansja trwa
nadal w sektorze dyskontów spożywczych. Sieci dyskontowe podnoszą standard sklepów i starają się znaleźć nowe obszary ekspansji
– centra handlowe oraz śródmieścia miast. Głównymi graczami na
rynku pozostają Auchan, Tesco, Piotr i Paweł, Biedronka, Lidl, Kaufland i Intermarche. W pierwszej połowie roku nowe sklepy otworzyły między innymi: Tesco (Europa Centralna w Gliwicach, Galeria
Veneda w Łomży, Galeria Solna w Inowrocławiu), MarcPol (Galeria
Zabrze i Galeria Podkowa) i Lidl (Pasaż MM w Poznaniu). Sieć delikatesów Alma skorzystała w tym roku na pojawieniu się atrakcyjnej
powierzchni na rynku wtórnym i otworzyła swoje sklepy w Domach
Mody Klif w Warszawie i Gdyni, a kolejny sklep Almy zaczął funkcjonować w lipcu w CH Alfa w Olsztynie. Piotr i Paweł przejął natomiast
wolny lokal w Alfie Białystok.
WIĘCEJ NA
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Nowy prezes DSV Solutions

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Od początku września 2013 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Grupy DSV. Nowym prezesem spółki DSV Solutions został Maciej
Walenda. Zastąpił on na tym stanowisku Piotra W. Krawieckiego, pełniącego do tego czasu równolegle obowiązki prezesa i dyrektora zarządzającego spółki DSV Road.
DSV Solutions było przez ostatnie dwa lata dowodzone przez
Piotra W. Krawieckiego, który
po zakończeniu procesu strukturyzacji spółki postanowił
powrócić w pełnym wymiarze
do wyłącznego zarządzania
drogową dywizją Grupy DSV
w Polsce.
Ponowne rozdzielenie funkcji
zarządczych nie stoi w sprzecz-

ności z naszą chęcią utrzymania synergii pomiędzy siostrzanymi
spółkami oraz ich obszarami działalności, czyli transportem drogowym oraz logistyką kontraktową. Wręcz przeciwnie – rośnie liczba
projektów oraz zakresów serwisu oferowanego wspólnie przez
obie spółki, a co za tym idzie również konieczność rozwoju nie tylko
ścisłej współpracy pomiędzy nimi, ale także dalszego rozwoju wyspecjalizowanych segmentów obsługi w obu dywizjach DSV. Nowy
podział ma za zadanie zapewnić maksymalną ilość wsparcia dla
tych procesów – mówi Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.
WIĘCEJ NA

Kolumbia 75. krajem w portfolio DSV

ÔÔ Źródło: DSV, Foto: DSV

Grupa DSV umacnia swoją pozycję w Ameryce Łacińskiej – pod koniec III kwartału 2013 roku firma przejmie Airmar Cargo S.A.,
z którym współpracuje na wyłączność od 2009 roku. Oznacza to, że DSV będzie na stałe obecne we wszystkich trzech największych krajach tego regionu – Brazylii, Meksyku oraz Kolumbii.
Powstała w 1997 roku Airmar Cargo S.A. jest
liderem rynku frachtu morskiego, eksportującym towar z Kolumbii na teren całej Ameryki Południowej oraz Wysp Karaibskich.
Zatrudniając blisko 60 pracowników w 4 oddziałach w Bogocie, Medellin, Cali oraz Cartagenie zamknęła ona zeszły rok obrotem
brutto w wysokości 8 milionów dolarów.
Biorąc pod uwagę, że Kolumbia jest
trzecim co do wielkości krajem w Ameryce Łacińskiej i czwartym największy rynkiem w regionie, otwarcie w tym państwie
oddziału DSV było tylko kwestią czasu
– mówi Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu
DSV Air&Sea.

Wieloletnia współpraca utwierdziła nas
w przekonaniu, że wybraliśmy najbardziej
profesjonalną firmę w regionie, z tym
większą radością witamy wszystkich pracowników Airmar Cargo w naszym zespole – powiedział Jens Bjørn Andersen, CEO
Grupy DSV.
Transakcja ta stanowi, po otwarciu filii
DSV w Brazylii, kolejny krok grupy w rozwoju na terenie Ameryki Łacińskiej. Było
to możliwe dzięki przejęciu byłych spółek
joint-venture w Chile, Peru oraz Argentynie w listopadzie 2012 roku. Tym samym
Kolumbia stała się 75 krajem w którym
DSV będzie posiadał swój oddział.

Integracja
z C.H. Robinson

ÔÔ Źródło: C.H. Robinson

C.H. Robinson Worldwide, Inc., jedna
z największych firm logistycznych na
świecie, ogłosiła, iż zakończyła proces
rebrandingu firmy Apreo Logistics S.A.,
która dalszą działalność będzie prowadzić jako C.H. Robinson. Proces rebrandingu rozpoczął się po nabyciu przez C.H.
Robinson, we wrześniu 2012 roku, tego
wiodącego polskiego spedytora.

DSV przejmuje SBS Worldwide Holdings Ltd.
ÔÔŹródło: DSV

Pod koniec sierpnia 2013 roku DSV podpisało porozumienie, dotyczące przejęcia całego pakietu akcji brytyjskiego operatora SBS
Worldwide Holdings Ltd. Firma oferuje usługi z zakresu logistyki oraz spedycji morskiej
i lotniczej.
SBS Worldwide istnieje na rynku od 30 lat
i posiada biura na terenie Wielkiej Brytanii,
Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Firma zatrudnia blisko 220 pracowników, a zeszły rok
zamknęła z przychodem sięgającym 50 milionów funtów. W minionych latach SBS Worldwide było wielokrotnie wyróżniane nagrodami
dla najlepszego operatora logistycznego przez
Stowarzyszenie Brytyjskich Przewoźników

Międzynarodowych – BIFA Supply Chain Management Award za rok 2011 oraz BIFA Ocean
Freight Award za 2010.
„DSV oraz SBS Worldwide stanowią doskonałe
połączenie. Jest to świetnie zarządzana firma,
z doskonałymi relacjami z klientami oraz wysokim poziomem usług” – mówi Jens Bjørn Andersen, CEO Grupy DSV.
Jednym z celów strategicznych Grupy DSV
jest długofalowe wzmocnienie naszej pozycji
na rynku amerykańskim i brytyjskim – przejęcie
SBS Worldwide znacznie ułatwi jego realizację” –
mówi Arkadiusz Mirek, Prezes Zarządu DSV Air
& Sea w Polsce. Strony postanowiły nie ujawniać kwoty transakcji.

Założona w czerwcu 2007 roku firma Apreo
oferuje usługi przewozu drogowego,
w tym przewozu kontenerowego, przewozu z kontrolą temperatury oraz przewozu substancji płynnych i sypkich, oraz
drobnicy. Ofertę uzupełniają usługi magazynowe oraz transportu lotniczego i morskiego. Apreo wzbogaci portfolio C.H. Robinson o ponad 300 pracowników i 2000
klientów, uzupełniając światową sieć
275 przedstawicielstw, w których ponad
11 000 pracowników obsługuje ponad
42 000 klientów.

Operatorzy logistyczni
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DACHSER na International Oktoberfest
we Wrocławiu

ÔÔ Źródło: DACHSER, Foto: DACHSER

12 września we Wrocławiu odbędzie się 9. edycja International Oktoberfest. W tym roku firma DACHSER będzie współorganizatorem tego ważnego dla Dolnego Śląska wydarzenia biznesowego, podczas którego spotkają się przedstawiciele największych
międzynarodowych firm z Wrocławia i regionu, przedstawiciele protokołu dyplomatycznego oraz władze samorządowe.
International Oktoberfest jest imprezą cykliczną, organizowaną już
po raz dziewiąty przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Amerykańską Izbę Handlową oraz Brytyjską Izbę Handlową. Organizatorzy zaprosili do udziału w spotkaniu przedstawicieli ponad
700 firm nie tylko z regionu Dolnego Śląska ale także innych części
Polski. International Oktoberfest wpisał się już na stałe do kalendarza
eventowego jako ważne wydarzenie biznesowe w regionie.

„Firma DACHSER dzięki swoim korzeniom jest mocno związana
z Bawarią skąd wywodzi się również tradycja święta piwa czyli Oktoberfest. W myśl zasady „THINK GLOBAL, ACT LOCAL” przywiązujemy
bardzo dużą wagę do relacji z partnerami oraz działalności lokalnej,
stąd nasz udział w International Oktoberfest” – mówi Michał Simkowski, kierownik oddziału DACHSER we Wrocławiu. „Ta impreza to
dla nas nie tylko doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty,
ale przede wszystkim do odświeżenia i zacieśnienia kontaktów z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami” – dodaje.
Obok przedstawicieli zaproszonych firm działających w regionie Dolnego Śląska, imprezę uświetnią swoją obecnością wyjątkowi goście m.in. Robin Barnett – ambasador Wielkiej Brytanii,
Stephen Mull – ambasador Stanów Zjednoczonych, Eugene
Hutchinson – ambasador Irlandii oraz Wiceminister Gospodarki,
Ilona Antoniszyn-Klik. Imprezę poprowadzi znana dziennikarka
telewizyjna Anna Popek, a o oprawę muzyczną spotkania zadba
14-osobowa orkiestra bawarska z Niederwangen.
W 2012 roku DACHSER, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniając 21 650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie.
Firma dostarczyła 49,8 milionów przesyłek o łącznej wadze 37,46
milionów ton.

Mocne wejście ROHLIG SUUS
Logistics

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics

ROHLIG SUUS Logistics przedstawia pełną ofertą usług logistycznych obejmującą
rynki wschodnie. Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z całej Europy.

Dotychczas w ramach kierunku wschodniego ROHLIG SUUS Logistics koncentrował się na obsłudze dużych, dedykowanych projektów logistycznych. Obecnie, na
bazie wieloletnich doświadczeń w obsłudze złożonych łańcuchów dostaw, stworzył
szeroki i kompletny pakiet regularnych
usług dostępnych dla wszystkich klientów,
zarówno korporacji, jak i średnich oraz małych firm z całej Europy.
– Rynki wschodnie od wielu lat dynamicznie się rozwijają, jednak nadal
odznaczają się ogromnym potencjałem
wzrostowym, co kusi inwestorów. Mowa
tu nie tylko o Rosji czy Ukrainie, ale też

o np. Uzbekistanie, Mongolii czy Kazachstanie. Zarówno polscy jak i zachodnioeuropejscy przedsiębiorcy chcieliby zaistnieć
bądź rozwinąć swoją działalność na tych
rynkach, jednak często powstrzymują ich
skomplikowane procedury celne i transportowe oraz trudne do przewidzenia
koszty wejścia. Widząc tę potrzebę i jednocześnie mając świadomość deficytu firm
logistycznych, które dogłębnie znają rynki
wschodnie, udostępniliśmy własny pakiet
regularnych usług. Aktualnie jest to najbardziej kompleksowy pakiet wschodni
na polskim rynku, a w dodatku bardzo
atrakcyjny dla firm z całej Europy, a nawet
i świata – powiedział Andrzej Kozłowski,
Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logistics
odpowiedzialny za transport morski, lotniczy i intermodalny oraz rozwój firmy na
rynkach wschodnich.
WIĘCEJ NA

Kuehne + Nagel dla TOM TAILOR
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel

TOM TAILOR GROUP, międzynarodowa firma
odzieżowa i jeden z głównych graczy w europejskim sektorze mody, wybrał Kuehne + Nagel jako dostawce usług logistycznych w Rosji.
Kuehne + Nagel będzie zapewniać usługi transportowe z Niemiec do Rosji, zarządzać odprawami celnymi, aranżować dostawy towarów
do centrów dystrybucyjnych Kuehne + Nagel
w południowej części Moskwy oraz przygotowywać dostawy produktów do sklepów.
GRUPA TOM TAILOR jest jedną z najszybciej
rozwijających się firm odzieżowych w Europie.
Dla swoich aktywności w Rosji, największe znaczenie miał wybór partnera logistycznego, który zna zasady funkcjonowania sektora odzieżowego i posiada sieć, która zapewnia szybki,
bezpieczny i odpowiedzialny poziom usług.
„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspomagać
rozwój TOM TAILOR oferując im szyte na miarę
rozwiązania łańcucha dostaw dla handlu detalicznego,“ powiedział Pery Neumann, Dyrektor Zarządzający Kuehne + Nagel w Rosji i Białorusi. „Klient
będzie miał sporo korzyści wynikających z naszej
rozbudowanej lokalnie infrastruktury i doświadczenia, a także z naszej bliskiej współpracy pomiędzy
oddziałami Kuehne + Nagel w Niemczech i Rosji,
która zapewni bezproblemowy poziom usług od
momentu odbioru do ostatecznej dostawy”.
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Dachser zachęca do e-faktury

ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, zachęca do korzystania z e-faktury. Firma rozpoczyna właśnie wśród swoich klientów kampanię informacyjną, w której przedstawia zalety tego nowoczesnego i ekonomicznego sposobu przesyłania dokumentów.
Dachser dużą wagę przywiązuje do
ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma stosuje
wiele innowacyjnych proekologicznych
rozwiązań, służących jednocześnie optymalizacji procesów oraz kosztów. Jednym
z nich jest e-faktura, którą operator oferuje klientom w Polsce od września 2012
roku. Jednak ponieważ obecnie tylko 10
proc. faktur jest wystawianych w postaci
elektronicznej, w Dachser zaplanowano
kampanię informacyjną, opartą m.in. na
mailingu do klientów oraz działaniach
internetowych, której celem jest bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych
klientów.
„Elektroniczna faktura bezpośrednio
wpływa na usprawnienie procesów w firmie oraz obniżenie kosztów. Ma także korzystny wpływ na środowisko naturalne.
Poza tym zależy nam, żeby klienci Dachser w Polsce – tak jak w innych krajach
Europy Zachodniej – korzystali z niewąt-

Stażyści
i studenci
w Dachser
w Niemczech

ÔÔ Źródło: Dachser

Z początkiem nowego semestru szkolnego, aż 481 uczniów rozpoczęło staże w firmie Dachser w Niemczech. Jednocześnie
ruszyła kolejna edycja programu kształcenia dla studentów w dziedzinie spedycji,
transportu i logistyki – w tym roku bierze
w nim udział 36 młodych ludzi.

pliwych zalet tego sposobu komunikacji” jedną fakturę), Każdego roku w związku
– mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dach- z tym wycina się 127 hektarów lasów
ser w Polsce.
i 255 tys. drzew. Wycięty fragment lasu
potrzebuje minimum 10 lat na odbuOchrona środowiska
dowę. Gdyby przedsiębiorcy w Polsce
i nowoczesność
zaczęli stosować faktury w formie elekWedług danych Polskiej Konfederacji tronicznej na większą skalę, ocalałby niePracodawców Prywatnych Lewiatan*, jeden las.
w Polsce produkuje się do 1,5 mld faktur
rocznie, na co potrzeba 7.500 ton papieWIĘCEJ NA
ru (licząc tylko jedną kartkę papieru na
reklama

8-9 października 2013 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

X FORUM POLSKICH
MENEDŻERÓW LOGISTYKI
2013

PRAKTYCY PRAKTYKOM
Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów
branży logistycznej

Zaufało nam ponad 1800 specjalistów
konferencje.pb.pl, 22 333 97 77, szkolenia@pb.pl

Na uczestników stażu i studentów czekają
szkolenia z biznesu, technologii informatycznych oraz procesów logistycznych.
Będą oni mieli również szansę poznać
sektor przemysłowy oraz wziąć udział
w profesjonalnych kursach dla kierowców.
Staże, na które Dachser przyjął aż 481 młodych ludzi, są szansą na stałe zatrudnienie
w firmie. Dzięki nim uczniowie odbywają
kilku – lub kilkunastotygodniowe praktyki w poszczególnych działach, takich jak:
spedycja, magazyn czy obsługa klienta,
poznając całą firmę i ucząc się procesów.
WIĘCEJ NA
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FM Logistic z Auchan na Węgrzech

ÔÔŹródło: FM Logistic

FM Logistic Hungary Ltd. i Auchan Hungary Ltd.
podpisały umowę na dostarczanie usług logistycznych w sektorze owoców i warzyw. Zgodnie z ustaleniami, długoterminowa umowa z FM
Logistic obejmuje obsługę transportu w temperaturach kontrolowanych do 19 sklepów na
Węgrzech, w tym odbiór produktów, obsługę
i przygotowanie dostawy, załadunek i zagospodarowanie pustych skrzynek, jak również zarządzanie przepływami produktów w systemie
informatycznym sprzedaży detalicznej.
W wyniku kilkuletniej już współpracy FM Logistic i Auchan w krajach takich jak Rosja, Polska,
Chiny, Francja, a ostatnio na Węgrzech, FM Logistic umacnia swoją pozycję w branży detalicznej

i rozszerza zakres usług związanych z operacjami
logistycznymi w temperaturach kontrolowanych
w Europie Wschodniej i Środkowej, a zwłaszcza na
Węgrzech.
Filozofia, a także sposób działania Auchan i FM
Logistic są dość podobne z uwagi na preferowany
rozwój organiczny i historyczny. Ponieważ obie
firmy są firmami rodzinnymi nie notowanymi na
giełdzie, FM Logistic i Auchan wdrażają postępową politykę oraz kontrolowany rozwój międzynarodowy z koncentracją na własnych inwestycjach
w trzech priorytetowych obszarach rozwoju: Europa Zachodnia, Środkowo-Wschodnia i Azja. Ten
strategiczny wybór powoduje, że obie firmy zajmują stałe pozycje w krajach, w których są obecne.

WIĘCEJ NA

Japoński gigant w Kampinosie
ÔÔŹródło: DSV

Lider rynku farmaceutycznego, Takeda Pharma wybrała DSV Solutions. Firma rozpocznie
współpracę z operatorem logistycznym w październiku 2013 roku. Japońska Takeda Pharma
zacznie składować swoje towary w kampinoskim magazynie pod koniec roku. Towar
będzie przechowywany w temperaturze +15
/ +25 °C i będą to głównie substancje czynne
(Active Pharmaceutical Ingredients) oraz materiały opakowaniowe.
Nawiązanie współpracy z kolejnym klientem
z sektora farmaceutycznego to dla nas wyzwanie i jednocześnie potwierdzenie rosnącej roli
DSV Solutions jako operatora specjalizującego
się w obsłudze firm z branży farmaceutycznej.
Cieszymy się, że Takeda Pharma dołączyła do
grona naszych klientów – komentuje Agata
Grenda, dyrektor sprzedaży DSV Solutions.
Istniejący od połowy 2012 roku, nowoczesny
skład konsygnacyjny w Centrum Logistycznym
w Kampinosie koło Warszawy, to powierzchnia
2,500 m2, która została wydzielona wyłącznie
pod składowanie produktów farmaceutycznych. Japońska firma dołączy do dotychczasowego klienta DSV, Omega Pharma Poland
odsługiwanego od sierpnia 2012 roku.

PEKAES wzmocni sieć
drobnicową
ÔÔŹródło: PEKAES

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

PEKAES oraz ET Logistik utworzą nowy klaster
spedycyjno-logistyczny. Spółka liczy, że dzięki
współpracy zwiększy przychody ze sprzedaży
w swoim flagowym produkcie – przewozach
drobnicowych. Rozwój w segmencie produktów podstawowych i wysokomarżowych
jest jednym z założeń strategicznych PEKAES. Dzięki nowoczesnej formie współpracy
w postaci klastra, obie firmy będą mogły
wykorzystać efekt synergii w wybranych obszarach współpracy, w tym przede wszystkim
w zakresie krajowych przesyłek drobnicowych. Działania na rynku krajowym i międzynarodowym oraz obsługa klientów będą
kontynuowane przez obie spółki w pełni niezależnie.
Dzięki utworzeniu nowego klastra, PEKAES umocni swoją pozycję na krajowym rynku przewozów drobnicowych.
Obaj partnerzy będą również poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych, które pozwolą na kształtowanie procesów operacyjnych zgodnie
z wymogami zrównoważonego rozwoju systemów TSL.

tel. + 48 603 676 002

WIĘCEJ NA

www.mobilift.pl
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PEKAES z nowym wizerunkiem

ÔÔ Źródło: PEKAES SA, Foto: PEKAES SA

PEKAES, czołowy polski operator logistyczny, wprowadził duże zmiany wizerunkowe i informatyczne. Spółka ma nie tylko nowe logo, ale udostępniła także zupełnie
nowy system wsparcia dla klientów, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania
z zakresu IT.

Po wielu konsultacjach ze swoimi klientami, PEKAES uruchomił innowacyjną
Strefę Klienta, w której znalazły się nowoczesne i przyjazne użytkownikom rozwiązania IT. Wszystko po to, aby klienci
szybko i w pełnym zakresie mogli komunikować się ze swoim operatorem logistycznym, korzystać z aktualnych informacji o usługach świadczonych im przez
PEKAES, jak również mieć dostęp online
do dokumentów związanych z ich obsługą przez operatora.
Wśród nowych lub też ulepszonych
narzędzi znalazły się m.in.: tracking przesyłek, system e-fakturowania, system do

składania i zarządzania reklamacjami
oraz możliwość nadawania osobnych
kont w Strefie Klienta poszczególnym
pracownikom po stronie klienta. Co
ważne, aby korzystać ze wszystkich oferowanych możliwości, wystarczy tylko
jeden login i hasło. – PEKAES jest firmą
o ogromnym potencjale, z równie bogatą
historią i doświadczeniem. Naszym celem
było wydobycie pełni możliwości PEKAES
z korzyścią dla naszych klientów. PEKAES
jest teraz spółką nowoczesną, konkurencyjną i otwartą na klientów. Wprowadzając nowe narzędzia znacznie ułatwiające
korzystanie z naszych usług oraz usprawniające kontakt z klientem, spełniliśmy najwyższe europejskie standardy i jesteśmy
gotowi do dalszego dynamicznego rozwoju – mówi Arkadiusz Filipowski, Członek
Zarządu PEKAES SA.
WIĘCEJ NA

Branża transportowa pod
lupą EFL

ÔÔ Źródło: EFL

EFL zaprezentował Raport „Transport pod lupą”. Jest to trzecia publikacja sektorowa przygotowana przez EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji
Polskich Firm (EPMPF). W tym roku zbadana została kondycja firm transportowych oraz finansowe aspekty prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby Raportu przeprowadził Instytut Keralla
Research.
Wybraliśmy transport
Raport „Transport pod lupą” w całości skupia się na branży transportowej. Jest to trzecia
już publikacja sektorowa przygotowana przez EFL. „MŚP pod lupą” – pierwsza publikacja z 2011 r., została w całości poświęcona kondycji polskiego sektora MŚP oraz preferowanym sposobom pozyskiwania środków na rozwój. Rok później, drugi raport – „Agro
pod lupą” – skupiał się na analizie miejsca i roli rolnictwa w polskiej gospodarce, jak
również źródłach finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych.
„W 2013 r. postanowiliśmy zwrócić się w kierunku branży transportowej, która wytwarza
ok. 10 proc. PKB kraju. Jest też liczącym się pracodawcą, u którego posadę znajduje milion
osób, czyli 7,5 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce. Transport pozostaje kluczowym
sektorem również dla branży leasingowej. W minionym półroczu pojazdy były motorami
wzrostu rynku leasingu i w naszej ocenie w najbliższym czasie sektor ten będzie się nadal
dynamicznie rozwijał. Rynek transportu jest jednym ze strategicznych rynków, w którym
EFL chce wzmocnić swoją obecność i wsparcie dla polskich przewoźników, oferując im
komplementarne rozwiązania w postaci leasingu, pożyczki, faktoringu i ubezpieczenia”
– komentuje Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL.

Raport społeczny DB
Schenker Logistics w Polsce
ÔÔŹródło: DB Schenker

Raport przedstawia w cyklu dwuletnim dane
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
Opisuje działania podejmowane we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, uczelniami i społecznościami lokalnymi.
Struktura raportu jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez DB Schenker Logistics w Polsce do
zarządzania organizacją. Dzięki temu raport
ma charakter zintegrowany i kompleksowy.
DB Schenker Logistics od lat stawia na odpowiedzialność i dialog w kontaktach z interesariuszami. Firma od 2010 systematycznie
przygotowuje raporty społeczne, których
celem jest zaprezentowanie interesariuszom
wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. „Konsekwentnie realizowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się częścią naszego biznesu.
We wszystkich naszych działaniach promujemy
kulturę odpowiedzialności. Jest to szczególnie
istotne w okresie osłabienia gospodarczego.
Odpowiedzialne firmy wykorzystują ten czas
jako szansę na zbudowanie głębszych relacji
z partnerami. W efekcie rośnie zaufanie do firmy
i jej kapitał społeczny. Opublikowany przez nas
raport traktujemy jako ważny element naszej
strategii i prowadzenia dialogu z interesariuszami” – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker
Sp. z o.o.

WIĘCEJ NA
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Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników
w transporcie drogowym?

ÔÔ Źródło: Grupa ING

W biznesie opartym na transporcie wiele zależy od efektywności i zdrowia pracowników. Branża ta związana jest z wysokim
ryzykiem wystąpienia wypadku komunikacyjnego, ale także wypadku przy pracy w magazynie czy podczas załadunku towaru.
Z uwagi na to, coraz więcej pracodawców zastanawia się jakich środków użyć, by jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo
zatrudnionych.

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2012
roku doszło do 6402 wypadków przy
pracy. Oznacza to, że wskaźnik liczby
dni niezdolności do pracy w przeliczeniu
na jednego poszkodowanego wyniósł
38,5 dnia. Z kolei, jeżeli chodzi o zdarzenia komunikacyjne w 2012 GUS odnotował 37 062 wypadki. Biorąc pod uwagę te

dane, firmy transportowe coraz częściej
decydują się na rozwój systemów bezpieczeństwa, wdrażanie modelów zarządzania, które uwzględniają zasady BHP
oraz zapewnianie pracownikom ochrony
finansowej, na przykład w postaci ubezpieczenia grupowego.
Właściwe przeszkolenie
Istotną kwestią jest właściwe przekazanie
wiedzy podnoszącej świadomość pracownika. Dotyczy to głównie przewożenia towarów o dużej masie lub substancji
niebezpiecznych, od których nierzadko
uzależniony jest poziom bezpieczeństwa
zatrudnionego. Pracodawca powinien

Bolączki w łańcuchu
dostaw

także pamiętać o zwróceniu uwagi na
wymagania odnośnie okresów odpoczynku i przerw w czasie jazdy, co znacznie
minimalizuje ryzyko wypadku komunikacyjnego. Warto też zapewnić kadrze
specjalne szkolenia z techniki jazdy, na
których odbywają się symulacje groźnych
sytuacji, występujących najczęściej na
drogach. Takie działania uczą szybkich reakcji na niebezpieczeństwo i umożliwiają
szybkie zapobieganie temu, co może się
wydarzyć. Dodatkowo, nie bez znaczenia
jest też właściwe przeszkolenie w kwestii
pierwszej pomocy przedmedycznej.
WIĘCEJ NA

Pall-Ex oficjalnie
w Polsce

ÔÔ Źródło: UPS

ÔÔ Źródło: Pall-Ex

W ciągu najbliższych pięciu lat 84 procent z ogólnej liczby ankietowanych zainwestuje w nowe technologie, 78 procent wejdzie na nowe
rynki światowe, a 70 procent wdroży nowe kanały dystrybucji, takie
jak bezpośredni kontakt z dostawcami, detalistami, a nawet pacjentami. Ponadto 59 procent zacieśni współpracę z zewnętrznymi partnerami logistycznymi. Podsumowując, strategie te wskazują na ruch
w kierunku przekształceń łańcucha dostaw branży medycznej.
Inwestycje technologicznie wskazują na coraz większe obawy
o ochronę produktów, co obejmuje bezpieczeństwo przesyłek
o dużej wartości i zapobieganie psuciu się produktów. Można
zaobserwować skokowy wzrost liczby menedżerów planujących
w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat inwestycje w systemy
obsługi elektronicznego zapisu pochodzenia (e-pedigree)/serializację, kontrolę temperatury i bezpieczeństwo produktów.

We wrześniu na polskim rynku logistycznym nastąpiła mała
rewolucja. Właśnie rozpoczął swoją działalność Pall-Ex Polska
– część międzynarodowej sieci dystrybucyjnej, powstałej w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na dostawy coraz
mniejszych partii towarów „Just in Time”. Tym samym Pall-ex
Polska dołączył do Grupy Pall-ex w Wielkiej Brytanii, i czterech
innych europejskich sieci – Pall-Ex Italia, Pall-Ex Iberia, Pall-Ex
Romania oraz nowo przyłączonej Pall-Ex France. Obecnie trwają także rozmowy nad uruchomieniem kolejnych sieci w Niemczech, Skandynawii, Beneluxie i Turcji.
– Otwarcie sieci Pall-Ex w Polsce to kolejny dowód, że nasza
koncepcja biznesowa w obecnych czasach zdaje swój egzamin,
a Europa Środkowo Wschodnia ogrywa w tym procesie bardzo
ważną rolę. Przewidujemy, że sieć Pall-Ex Polska będzie się nadal
dynamicznie rozwijać – powiedział Adrian Russell, dyrektor zarządzający Pall-Ex Group.

Zmieniające się ramy regulacyjne, nowe wymagania klientów
z całego świata, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produktów i coraz większe ich złożenie skłaniają
menedżerów firm z branży medycznej do strategicznych inwestycji w łańcuch dostaw – na takie wnioski wskazuje szósta
edycja przeprowadzonej przez TNS na zlecenia UPS corocznej
ankiety „Pain in the (Supply) Chain” [Bolączki w łańcuchu dostaw]. Inwestycje w nowe technologie i modele dotarcia do
rynku mają wysoki priorytet, gdy menedżerowie firm z branży
zdrowotnej zmieniają swoje działania w zakresie logistyki tak,
by odpowiedzieć na ewoluujące potrzeby branży.

Pall-Ex Polska – nowy na polskim rynku dystrybutor ładunków
paletowych uroczyście rozpoczął swoją działalność. To druga po
Rumunii sieć dystrybucji firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dzięki modelowi opartemu o sieć regionalnych partnerów, Pall-Ex zapewni znaczące oszczędności na dostawach zarówno największym jak i małym i średnim przedsiębiorstwom.

WIĘCEJ NA

Operatorzy logistyczni

WIĘCEJ NA
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ÔÔ Foto: PEKAES SA

Cztery
pytania do
Macieja Bachmana, Prezesa Zarządu PEKAES SA
Co Pan ceni najbardziej w biznesie?
W biznesie wysoko cenię możliwość podnoszenia kompetencji.
W samej logistyce najważniejsze są dla mnie możliwości jakie
daje planowanie i organizacja procesów, a także ich kontrola.
Uważam, że w DNA logistycznego biznesu wpisana jest zmiana
i nieustanny rozwój. Każdorazowo efektem zmiany powinno być
coś lepszego, jakaś nowa wartość. Ostatni rok w PEKAES stał pod
znakiem właśnie takich zmian. Z jednej z najstarszych polskich
firm o transportowym rodowodzie, wspólnie z pracownikami
i partnerami biznesowymi stworzyliśmy nowoczesnego operatora logistycznego. Nie zapominam jednak, że zawsze najważniejszym elementem logistycznej układanki są ludzie. To oni są
autorami nowego PEKAES’u. To z nimi lubię pracować. Warto poświęcać im czas.
Wizja rozwoju, to koncentracja na istniejących
rynkach, czy ekspansja?
Wierzę w nieustanny rozwój i doskonalenie się. Aby jednak móc
pozwolić sobie na ekspansję, najpierw trzeba się do tego odpowiednio przygotować. To podobnie jak z podróżami – zanim pojedziemy nurkować do Azji na głębokich wodach, najpierw zdobywamy wiedzę teoretyczną, próbujemy sił w basenie, kompletujemy
sprzęt, ustalamy plan podróży… Dokładnie tę samą drogę przeszedł PEKAES – przez lata zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie,
renomę i zaufanie Klientów. Oferujemy usługi na najlepszym europejskim poziomie. Zreorganizowaliśmy się wewnątrz, przygotowaliśmy do kolejnego kroku w rozwoju Grupy. Teraz dopiero możemy
powiedzieć, że firma jest gotowa do ekspansji.

Co najbardziej przeszkadza w rozwoju firmy (złe
prawo, kryzys, nieuczciwa konkurencja)?
Polscy przedsiębiorcy w czasie ostatnich kryzysowych lat pokazali, że nie należy narzekać, tylko działać. I ja również wyznaję tę
zasadę. Oczywistym jest, że kryzys spowolnił rynek TSL, prawo
nie jest idealne, mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją.
Przykład PEKAES pokazuje jednak, że połączenie odpowiedniej
motywacji, wiedzy i wizji, może przezwyciężyć te przeszkody
i przynieść sukces nawet na trudnym rynku.
Z drugiej strony na złych unormowaniach prawnych czy
przez kryzys cierpi cały rynek – jako ogół, który operuje poniżej swojego potencjału. Spójrzmy np. na przewozy intermodalne, których udział w Polsce jest kilkukrotnie mniejszy niż
w Europie. A przecież mamy świetne położenie geograficzne,
dostęp do morza… Potencjał przewozów kombinowanych jest
ogromny, powinno się go czym prędzej uwolnić, z korzyścią dla
branży i jej Klientów.
W życiu prywatnym jestem…
Osobą twardo stąpającą po ziemi. Lubię mieć poczucie, że rzeczy
które mnie otaczają i sytuacje których doświadczam tylko sporadycznie mnie zaskakują. Jestem perfekcjonistą, ale w dobrym
tego słowa znaczeniu. Prywatnie, najwięcej przyjemności i satysfakcji sprawia mi spędzanie wolnego czasu z rodziną. Lubimy
wspólnie podróżować. Ostatnio na kurs obraliśmy Chiny i kraje
Afryki. Podróże są dla mnie również jedną z form biznesowych
inspiracji. Podpatrzone zwyczaje z innych kręgów kulturowych
nieraz przydają się w codziennym życiu. Także biznesowym.

Cztery pytania do...
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Ekspansja Euro-net
w Prologis Park Janki

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował, że firma Euro-net, właściciel ogólnopolskiej sieci detalicznej
RTV EURO AGD, oferującej szeroką gamę produktów elektronicznych zwiększyła wynajmowaną powierzchnię w Prologis Park Janki o kolejne 9 300 metrów kwadratowych. Z dodatkową powierzchnią firma zajmuje obecnie 58 500 metrów kwadratowych w budynkach 1 i 2.

„Obsługa 197 sklepów stacjonarnych RTV EURO AGD zlokalizowanych w 111 miejscowościach w całej Polsce oraz sklepu internetowego Euro.com.pl wymaga perfekcyjnie zorganizowanej logistyki. Ważnym elementem łańcucha logistycznego są magazyny – dlatego
systematycznie rozszerzamy współpracę z Prologis, bo wiemy, że oferowany przez firmę
serwis i doskonała lokalizacja obiektów przekładają się również na rozwój naszego biznesu” – powiedział Andrzej Czarnecki, Dyrektor ds. Rozwoju, Euro-net.
WIĘCEJ NA

Alcon Polska przedłuża
współpracę z SEGRO
ÔÔŹródło: SEGRO

Firma SEGRO, wiodący deweloper, właściciel
i zarządca nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych, przedłużyła współpracę z Alcon Polska w ramach SEGRO Business Park Warsaw, Żerań. Na mocy podpisanej
umowy najemca zajmuje 1 250 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Alcon należy do koncernu Novartis – globalnego lidera w dziedzinie opieki zdrowotnej.
Dzięki wysokiej jakości produktom oraz rozwojowi innowacyjnych metod leczenia chorób oczu stał się światowym liderem w branży
okulistycznej. Działalność firmy Alcon koncentruje się na produkcji i sprzedaży leków okulistycznych, sprzętu i materiałów medycznych
do chirurgii oka oraz soczewek kontaktowych
i środków do ich pielęgnacji.
,,Znaczącą zaletą SEGRO Business Park Warsaw, Żerań jest jego doskonała lokalizacja oraz
bezpośrednie połączenie z Trasą Toruńską, co
umożliwia nam dystrybucję towarów na terenie całej aglomeracji warszawskiej. W ciągu
dotychczasowej współpracy, deweloper dał się
poznać jako profesjonalny partner, co również
wpłynęło na naszą decyzję o przedłużeniu najmu” – podkreśla Jacek Śmiałek, Dyrektor Finansowy z Alcon Polska Sp. z o.o.
WIĘCEJ NA

Good Food Products w SEGRO
Logistics Park Poznań
ÔÔŹródło: SEGRO

Cztery umowy najmu w Czechach

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj o podpisaniu w Czechach czterech umów najmu
o całkowitej powierzchni 26 600 metrów kwadratowych.
Umowy najmu obejmują:
nikiem przy tej transakcji była agencja
• 5 700 metrów kwadratowych w Prologis
nieruchomości Industrial Servis.
Park Prague D1 East (Budynek 2), wyna- • 5 600 metrów kwadratowych w Prolojętych firmie ESA Logistika, która nalegis Park Pilsen-Stenovice (Budynek 3),
ży do Hitachi Transportation Systems
wynajętych firmie Duvenbeck Logistik,
Group, jednego z wiodących przedsięmającemu swą siedzibę w Niemczech
biorstw logistycznych operujących na
międzynarodowemu dostawcy pełnej
rynku Europy Środkowo-Wschodniej.
gamy usług logistycznych. PośredniPośrednikiem przy tej transakcji była
kiem przy tej transakcji była agencja
agencja Cushman & Wakefield.
Colliers International.
• 5 700 metrów kwadratowych dodatko- • Przedłużenie umowy najmu 9 600 mewej powierzchni w Prologis Park Prague
trów kwadratowych przez Raben LogiD1 East (Budynek 6), wynajętych firmie
stics na terenie Prologis Park Prague D1
Duke Manufacturing. Tym samym firma
East (Budynek 1).
Duke Manufacturing zwiększyła zajmowaną powierzchnię w parku z 2 100 do
WIĘCEJ NA
7 800 metrów kwadratowych. Pośred-

Infrastruktura

Spółka Good Food Products nawiązała współpracę z SEGRO, wiodącym deweloperem,
właścicielem i zarządcą nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych.
Na mocy zawartego kontraktu Good Food
Products rozpocznie eksploatację powierzchni produkcyjnej i magazynowej z towarzyszącym modułem biurowo-socjalnym na terenie
SEGRO Logistics Park Poznań począwszy od IV
kwartału 2013 r.
Good Food Products Sp. z o.o. pozostaje największym w Polsce i jednym z wiodących na
świecie producentem pieczywa ryżowego. Założona w 1991 r. firma jest prekursorem zdrowego stylu odżywiania i liderem pod względem jakości. Spełniający wysokie standardy
jakości cykl produkcyjny wykorzystuje jedynie składniki niemodyfikowane genetycznie
i pozostaje przyjazny środowisku. Spółka jest
jednym z liderów eksportu produktów spożywczych, docenianych przez konsumentów
w ponad 22 krajach na całym świecie.
WIĘCEJ NA
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Palety LPR w Magazynach
Prologis
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
poinformował dzisiaj o podpisaniu przez firmę
LPR La Palette Rogue, oddział Euro Pool System,
największego usługodawcy w dziedzinie logistyki na europejskim rynku opakowań zwrotnych
i wielokrotnego użytku, dwóch nowych umów
najmu o całkowitej powierzchni 7 600 metrów
kwadratowych w parkach Prologis w Błoniu i Poznaniu. W zawarciu umów najmu pośredniczyli
konsultanci Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych Jones Lang LaSalle.

Nowe transakcje obejmują:

„Zielona Ścieżka” Zrównoważonego Rozwoju
ÔÔŹródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych,
w ramach realizacji programu „Zielona Ścieżka” otworzył wczoraj w Prologis Park Budapest-Harbor pierwszy kompleks edukacyjno-rekreacyjno-sportowy. Wydarzenie upamiętniono symbolicznym zasadzeniem drzewa w firmowym ogrodzie. Kompleks składa się z boiska piłkarskiego,
kortu do badmintona oraz miejsca do grillowania, gdzie można organizować firmowe imprezy,
pikniki i inne wydarzenia rekreacyjne. Zamontowano również tablice edukacyjne promujące
opracowany przez Prologis Program Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ścieżka”, które mają
zachęcić klientów firmy do bardziej świadomego podchodzenia do gospodarowania odpadami,
kwestii zużycia wody i energii, organizacji procesu zakupów oraz transportu – a wszytko po to,
by ograniczyć emisję dwutlenku węgla i obniżyć koszty działalności operacyjnej.
Każdemu klientowi przydzielono część ogrodu, w której może on zasadzić własne drzewo. Sadzonki oraz ich późniejszą pielęgnację zapewnia Prologis.
WIĘCEJ NA

Prologis Celuje w Budowę
Spekulacyjną w Czechach

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował dzisiaj o rozpoczęciu budowy obiektu spekulacyjnego o powierzchni 22 500 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague D1 West.
Prologis Park Prague D1 West składa się
z czterech budynków oferujących łącznie ponad 52 000 metrów kwadratowych
nowoczesnej powierzchni magazynowej
i jest położony naprzeciw Prologis Park
Prague D1 East, przy autostradzie D1, 11
kilometrów na południowy-wschód od
centrum Pragi. Obecnie klientami parku
są takie firmy jak: DHL Supply Chain i Nagel Česko. Nowy budynek zwiększy ilość
oferowanej powierzchni w Prologis Park
Prague D1 West i Prologis Park Prague D1
East do 212 000 metrów kwadratowych.
„Prologis Park Prague D1 West & East to
bardzo cenione przez klientów parki logi-

styczne, które są wynajęte w ponad 97 %”.
– powiedział Ben Bannatyne, Managing Director and Regional Head for Prologis CEE.
„Biorąc pod uwagę ograniczoną podaż oraz
stałe zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów, zamierzamy sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu tego rynku na powierzchnię dystrybucyjną oferując obiekty
spekulacyjne dostosowane do jego potrzeb.”
Z portfolio składającym się z 27 budynków zlokalizowanych w sześciu parkach,
Prologis oferuje ponad 633 000 metrów
kwadratowych nowoczesnej powierzchni
dystrybucyjnej w Czechach (stan na dzień
30 czerwca 2013 r.).

Infrastruktura

• 3 740 metrów kwadratowych powierzchni
magazynowej w budynku 7 na terenie Prologis Park Błonie, zlokalizowanym w pobliżu
trasy E30, w odległości 25 kilometrów na zachód od Warszawy;
• 3 599 metrów kwadratowych w budynku
3 w Prologis Park Poznań, położonym bezpośrednio przy drodze ekspresowej S11,
w sąsiedztwie autostrady A2, 15 kilometrów
na zachód od centrum Poznania.
WIĘCEJ NA

Tradis na dłużej z Prologis
w Polsce
ÔÔŹródło: Prologis

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o przedłużeniu
przez firmę Tradis, należącą do grupy Eurocash –
lidera w hurtowej dystrybucji produktów FMCG
– umowy najmu 17 800 metrów kwadratowych
w budynku 1 i 2 w Prologis Park Gdańsk.
Tradis jest wieloletnim klientem Prologis,
który wynajmuje obecnie ponad 70 600 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej w czterech parkach Prologis w Polsce. Przedłużenia nastąpiły po podpisaniu 10-letniej
umowy najmu budynku BTS o powierzchni
18 300 metrów kwadratowych w Prologis Park
Wrocław V w drugim kwartale 2013 roku.
Prologis Park Gdańsk oferuje doskonałe
połączenia komunikacyjne z gdańskim lotniskiem Rębiechowo, Obwodnicą Trójmiasta
(droga S6/E28 – przyszła autostrada A1) i oddalonym o 15 minut Portem Morskim.
„Jesteśmy dumni, że Tradis przedłużył umowy
najmu z Prologis i cieszymy się na dalszą wieloletnią współpracę.” – powiedział Michał Czarnecki, Head of Leasing Prologis w Polsce.
Z portfolio ponad 1,9 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych
w Polsce (stan na 30 czerwca 2013 roku).
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Powstanie Hala B North-West Logistic Park
w Szczecinie

ÔÔ Źródło: Małek Media, Foto: Małek Media

5 września inwestor North-West Logistic Park przekazał plac budowy generalnemu wykonawcy, firmie Trasko-Inwest Sp. z o.o.
i tym samym rozpoczęła się budowa Hali B. Powierzchnia drugiej hali w ramach kompleksu magazynowo-produkcyjnego, który
powstaje w szczecińskiej dzielnicy Dąbie, będzie wynosić 13 380 mkw.
Inwestorem kompleksu magazynowo-produkcyjnego o łącznej
powierzchni 64 tys. mkw. jest spółka North-West Logistic Park
Sp. z o.o. należąca do do grupy inwestycyjnej Waimea Holdings

Limited. Finansowanie II etapu inwestycji zapewnia BOŚ Bank
S.A. Oddział Szczecin. Wartość całej inwestycji wynosi 110 milinów złotych. Realizowana zgodnie z założonym harmonogramem budowa Hali B zostanie ukończona
w maju 2014 roku. Obecnie prowadzone
są zaawansowane rozmowy z trzema potencjalnymi najemcami.
W ramach North-West Logistic Park
powstaną docelowo trzy nowoczesne
hale, przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję. Wszystkie, wyposażone będą w nowoczesne rozwiązania
techniczne zapewniające możliwość wysokiego składowania. Przestrzenie logistyczne gwarantować będą wysoki standard składowania i produkowania.
WIĘCEJ NA

Universal Express nowym
klientem MLP Group
ÔÔŹródło: MLP Group

Raport „Marketbeat Polska –
Jesień 2013”

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

W pierwszej połowie tego roku polscy inwestorzy byli najaktywniejsi od początku
istnienia rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne w naszym kraju, stając się
trzecią siłą za funduszami z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z najnowszym
raportem „Marketbeat Polska – Jesień 2013”, przygotowanym przez firmę doradczą
Cushman & Wakefield, rynek inwestycyjny zdominowały nieruchomości biurowe. Na
koniec drugiego kwartału 2013 r. zasoby biurowe stolicy przekroczyły 4 mln mkw.
Rynek handlowy czeka z kolei na wielkie otwarcia nowych obiektów w drugiej połowie roku. Sytuacja na rynku nieruchomości magazynowych pozostaje stabilna.

Nieruchomości magazynowe
Na koniec czerwca 2013 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły 7.678.000 mkw. Rynek skupia się wokół Warszawy (ok. 36%
całkowitych zasobów kraju), ale jej udział
systematycznie spada. Powierzchnia na
pozostałych rynkach, z których największe to Górny Śląsk, Poznań, Polska Centralna oraz Wrocław, wynosi łącznie ok.
4.950.000 mkw. W pierwszej połowie roku
aktywność budowlana w sektorze magazynowym zmalała. Do użytku oddano jedynie ok. 148.000 mkw.
„Mimo że ilość nowo oddanej powierzchni zmniejszyła się o 30%, na rynku najmu

odnotowano wzrost aktywności, o czym
świadczy zawarcie bardzo dużych transakcji o znaczeniu strategicznym. Wynikało
to z chęci wykorzystania przez najemców
stosunkowo niskich kosztów budowy i czynszów. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę
rozwijają się także stosunkowo nowe lokalizacje magazynowe: Trójmiasto, Szczecin
czy Lublin” – mówi Tom Listowski, Partner,
Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Polsce i Relacji
z Klientami Korporacyjnymi na Europę
Środkowo-Wschodnią firmy Cushman &
Wakefield.

MLP Group rozpoczął budowę kolejnego
obiektu w parku MLP Pruszków II. Nowym
klientem jest firma Universal Express Group,
niezależny polski dostawca międzynarodowych usług logistycznych i relokacyjnych.
Łączna powierzchnia, która będzie wynajmowana przez firmę wynosi 10 000 m2.
Zgodnie z planem obiekt zostanie oddany
do użytku w I kwartale 2014 roku. Funkcję
generalnego wykonawcy pełni Bin-Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
MLP Pruszków II to prężnie rozwijające się centrum logistyczne, które umożliwia zwiększanie
wynajmowanej powierzchni magazynowej dla
indywidualnych potrzeb klienta. Universal Express
to kolejny najemca, który wprowadzi się do parku MLP Pruszków II. Firma istnieje na rynku od
1990 roku, a głównym profilem działalności jest
świadczenie międzynarodowych rozwiązań logistycznych i usług relokacyjnych Grupa Universal
Express istnieje na rynku od 1990 roku i posiada
8 firm, które odpowiadają za dystrybucję, logistykę oraz świadczą usługi przeprowadzek.

WIĘCEJ NA
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Prologis Park Wrocław
V nagrodzony

ÔÔ Źródło: Prologis, Foto: Prologis

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych poinformował o zdobyciu prestiżowej nagrody za swój sztandarowy park
logistyczny w Polsce. Zlokalizowany w południowo-zachodniej Polsce Prologis Park
Wrocław V zdobył nagrodę Prime Property Prize 2013 w kategorii „Inwestycja Roku
Rynek Powierzchni Logistyczno-Magazynowej” przyznawaną przez propertynews.pl
– wiodący polski portal internetowy działający w branży nieruchomości, który jest
jednocześnie organizatorem Property Forum.
Podczas uroczystej gali, która odbyła
się 24 września, w warszawskim hotelu Sheraton, nagrodę odebrał Bartosz
Mierzwiak, Senior Vice President & Market Officer Prologis w Polsce.
Członkowie
konkursowego
jury,
wśród których znaleźli się wydawcy, członkowie Forum Ekspertów oraz
czytelnicy portalu propertynews.pl,
swoją decyzję o wyborze Prologis Park

Wrocław V motywowali w następujący
sposób: „Wysoka jakość i strategiczna
lokalizacja Prologis Park Wrocław V przyciągnęła wielu klientów i inwestorów.
Dzięki niemu cały region stał się jeszcze
bardziej atrakcyjny i pożądany przez operatorów logistycznych i magazynowych
oraz inwestorów – zarówno z Polski jak
i z całej Europy”.
WIĘCEJ NA

Rozbudowa Panattoni Łódź East
ÔÔŹródło: Panattoni Europe

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce,
rozbudowuje Panattoni Park Łódź East o kolejne 11 300 m². Najemcą zaplanowanej powierzchni jest dotychczasowy klient parku – firma TERG-Mediaexpert specjalizująca się w dystrybucji produktów RTV, AGD oraz
multimediów. W transakcji pośredniczyła agencja Jones Lang LaSalle.
Panattoni Europe poinformował o planowanej rozbudowie Panattoni
Park Łódź East, jednego z czterech nowoczesnych kompleksów dystrybucyjnych dewelopera, zlokalizowanych w centralnej Polsce. W ramach
nowej inwestycji powstanie dodatkowe 11 300 m². Jest to ekspansja powierzchni klienta parku, firmy TERG-Mediaexpert. Dotychczas, najemca
zajmował 12 000 m², a wraz z nowo wybudowaną częścią, jego centrum
magazynowe zajmie łącznie 23 300 m² Inwestycja prowadzona jest
w ramach kolejnego etapu realizacji czwartego budynku, a jej zakończenie planowane jest na maj 2014.
WIĘCEJ NA

7000m2 w Panattoni Business Center Łódź
ÔÔŹródło: Panattoni

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych w Polsce
informuje o kolejnych kontraktach. Tym razem Panattoni Park Business Center Łódź został doceniony przez dotychczasowych najemców
– Delfarma Sp. z o. o., pozostanie na blisko 5 000 m² , natomiast Damco Poland Sp. z o. o. zwiększyło dotychczas zajmowaną powierzchnię
o ponad 2 100 m² .
Usytuowany w granicach miasta Panattoni Park Business Center
Łódź łączy w sobie funkcje magazynu i reprezentacyjnego biura w ramach powierzchni typu „small business units”. Nowatorstwo projektu
docenione zostało przez dotychczasowych klientów – firma Delfarma
Sp. z o.o. zdecydowała się przedłużyć umowę najmu na blisko 5 000
m², zaś Damco Poland Sp. z o.o. wynajęło dodatkowe 2 100 m².

Wzrost aktywności
inwestycyjnej w Europie

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield

Z opublikowanego dziś najnowszego badania międzynarodowej
firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że wyraźnie rośnie
aktywność na europejskim rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne, o czym świadczą kolejne oznaki ożywienia widoczne
nawet w krajach dotkniętych kryzysem. Do ponownego wzrostu
obrotów na rynku nieruchomości przyczynia się zmiana nastrojów
wśród konsumentów i firm oraz na rynkach finansowych. Ceny
w najlepszych lokalizacjach zaczynają się zmieniać, a stopy kapitalizacji na głównych rynkach zmniejszyły się w ciągu minionego
lata. Umacnia to pozytywne nastroje na rynku oraz zachęca nowych nabywców i sprzedających do większej aktywności.
Główne rynki nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, ale
ograniczona podaż najlepszych aktywów zmusza inwestorów
do rozpatrywania alternatywnych strategii inwestycyjnych. Niektórzy stawiają na dywersyfikację w celu zwiększenia zysków
z portfeli nieruchomości, natomiast inni są gotowi podjąć ryzyko
w poszukiwaniu wyższych przychodów. Jednak wielu inwestorów wybiera nowe rynki za cel inwestycyjny, o czym świadczy
wyraźny wzrost popularności lokalizacji spoza grona najważniejszych rynków nieruchomości w Europie.
W porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r. łączny wolumen
obrotów na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych
zmniejszył się w drugim kwartale o 1,7%, ale w Europie Południowej wzrósł o 94%, a w krajach Beneluksu o 61%. Jednak w poprzednim kwartale najwięcej środków zainwestowano w Europie
Środkowej, która odnotowała najszybszy wzrost wartości transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie bieżącego roku.

WIĘCEJ NA
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Rynek powierzchni
magazynowych w Polsce

ÔÔ Wojciech Kołodziej, Dział wycen i doradztwa Cushman & Wakefield., Foto:Cushman & Wakefield

Wolumen transakcji na rynku magazynowym w Polsce w pierwszym półroczu 2013
r. był wyższy niż w drugiej połowie 2012 r. o ok. 3%, co świadczy o stabilnej sytuacji na rynku. Mimo iż jednocześnie ilość nowo oddanej powierzchni zmniejszyła się
o 30%, na rynku najmu odnotowano wzrost aktywności, o czym świadczy zawarcie
bardzo dużych transakcji o znaczeniu strategicznym. Wynikało to z chęci wykorzystania przez najemców stosunkowo niskich kosztów budowy i czynszów. Na koniec
czerwca 2013 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosły
7.678.000 mkw., czyli ok. 2% więcej niż na koniec ubiegłego roku.
Rynek magazynowy w Polsce skupia się
wokół Warszawy oraz kilku rynków regionalnych. Obiekty w stolicy i jej okolicach
stanowią ok. 36% całkowitych zasobów
kraju – ok. 2.728.000 mkw., ale ich udział
systematycznie spada, głównie dzięki rozwojowi pozostałych lokalizacji regionalnych. Powierzchnia na pozostałych rynkach, z których największe to Górny Śląsk,
Poznań, Polska Centralna oraz Wrocław,
wynosi łącznie ok. 4.950.000 mkw. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę stabilnie
rozwijają się także stosunkowo nowe lokalizacje magazynowe: Trójmiasto, Kraków, Rzeszów, Toruń, Szczecin czy Lublin.
W pierwszym półroczu 2013 r. wynajęto
łącznie 868.000 mkw. powierzchni magazynowej, z czego ok. 500.000 mkw. w II kwartale. Stanowi to znaczny wzrost w stosunku
do tego samego okresu ubiegłego roku,
kiedy wynajęto ok. 660.000 mkw., w tym
tylko 300.000 mkw. w II kwartale. Najwięcej umów podpisano w Warszawie – 33%
wszystkich kontraktów. Innymi regionami
o dużym udziale w całkowitym popycie
były: Wrocław (21%), Górny Śląsk (20%) oraz
Polska Centralna (12%). Około 58% stanowiły nowe umowy, 31% przedłużenia obec-

nych kontraktów, natomiast 11% transakcji
dotyczyło powiększenia powierzchni.
Wśród najemców najaktywniejsi byli
operatorzy logistyczni i firmy dystrybucyjne (37%). Spory udział miały także
sieci sklepów (13%), branża motoryzacyjna (10%) oraz lekka produkcja (8%). Ze
względu na stały wzrost udziału w rynku
sprzedaży internetowej (e-commerce)
rośnie popyt również ze strony najemców z tego sektora. W kolejnych latach
prognozuje się jego dalszy bardzo szybki
wzrost (patrz: wykres).
Aktywność budowlana w pierwszej połowie 2013 r. zmalała. Do użytku oddano
ok. 148.000 mkw. Najwięcej w regionie
wrocławskim, ok. 41% całkowitej nowej
powierzchni. W pozostałych regionach
poziom podaży był podobny: w Polsce
Centralnej 13%, na Górnym Śląsku 12%,
w Warszawie i Trójmieście po 10%, natomiast w Poznaniu 9%. Do największych
projektów należą m.in.: BTS (built-to-suit) dla koncernu Lear (32.000 mkw., Panattoni), kolejny etap inwestycji Tulipan
Park w Strykowie (15.000 mkw., SEGRO)
oraz I etap flagowej inwestycji firmy Goodman w Gdańsku – Pomorskie Centrum

Wykres: Przykładowe transakcje najmu

Logistyczne (ponad 14.000 mkw.). Warto
wspomnieć, że docelowa powierzchnia
tej inwestycji to prawie 500.000 mkw.
Na koniec pierwszego półrocza 2013 r.
w budowie pozostawało ok. 260.000 mkw.
powierzchni magazynowej, czyli ponad
20% więcej niż w grudniu 2012 r. Obecnie najpopularniejszą formą inwestycji są
obiekty typu built-to-suit oferujące dostosowanie specyfikacji technicznej budynku
do ściśle określonych wymogów najemcy.
Dodatkowym atutem tego typu projektów jest możliwość ich realizacji w miejscu
wybranym przez użytkownika. Umowy
dla takich nieruchomości gwarantują wynajmującemu stały dochód przez 10–15
lat, a więc dłużej niż w przypadku standardowych obiektów. Najwięcej powierzchni
buduje się obecnie w regionie Wrocławia
(33%), Poznania (19%), Warszawy (16%)
i Górnego Śląska (13%). Zdecydowana
większość nowej powierzchni wynajmowana jest w ramach umów przednajmu,
ponieważ deweloperzy nie decydują się
jeszcze na inwestycje spekulacyjne.
Na koniec pierwszego półrocza 2013 r.
11% zasobów magazynowych kraju stanowiły pustostany, co oznacza, że na
rynku dostępnych było ok. 845.000 mkw.
nowoczesnej powierzchni magazynowej.
To o 0,3 p.p. więcej niż w grudniu ubiegłego roku, natomiast o 0,2 p.p. mniej
w porównaniu do I kwartału 2013 r. Wśród
najważniejszych rynków magazynowych
najwyższym wskaźnikiem wolnej powierzchni charakteryzuje się Polska Centralna (16,5%) oraz Warszawa (15,9%), co
w liczbach bezwzględnych stanowi odpowiednio 168.000 mkw. oraz 434.000 mkw.
Najwięcej pustostanów jest na rynkach
mniejszych, w Rzeszowie (29%, 33.000
mkw.) i w Lublinie (20%, 2.700 mkw.).
WIĘCEJ NA
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Zmiany w Kodeksie pracy

ÔÔ Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers
ÔÔ Kamil Jabłoński, aplikant radcowski w TGC Corporate Lawyers

Błędy na
magazynie, jak
ich unikać?

Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca roczny okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy stała się faktem. 1 sierpnia 2013 podpisał ją Prezydent Bronisław Ko- ÔÔ Marcin Hankiewicz, ekspert sklepu Magazynuj.pl, Foto: Magazynuj.pl
morowski. Na czym dokładnie polegają zmiany i czy rzeczywiście pomogą ograni- Zgodnie z danymi publikowanymi przez
czyć redukcję zatrudnienia w okresach dekoniunktury gospodarczej? Nawet jeśli tak, Państwową Inspekcję Pracy, rokroczpewne jest, że nie zdobędą one przychylności związków zawodowych.
nie dochodzi do blisko 160 wypadków
w miejscach magazynowania towarów.
Mimo licznych akcji edukacyjnych, nagłaśniających kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie, liczba
tego typu zdarzeń nie spada. Pojawia się
zatem pytanie, co zrobić, by gwarantować
komfortowe i bezpieczne warunki pracy,
a jednocześnie – niwelować ryzyko powstawania strat materialnych w przypadku błędów popełnianych przez człowieka?

Choć nowelizacja od początku budziła
kontrowersje, minister pracy, odwołując
się do wcześniejszych rozwiązań legislacyjnych, zawartych w Ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035,
z późn. zm.), przekonywał, że pozwoli ona
utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, a firmom przetrwać trudne warunki ekonomiczne.
Ruchomy czas pracy według
rządu
Przede wszystkim ruchomy czas pracy
może być rozumiany i stosowany na dwa
sposoby. Po pierwsze – zmiany w prawie
pozwalają na ustalenie rozkładów czasu
pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy osób
zatrudnionych. W takich sytuacjach, pracodawcy przysługuje prawo, by wskazać
podwładnemu różne godziny przystępowania do pracy, na przykład w taki
sposób, że w kolejnym dniu będzie on
mógł rozpoczynać dniówkę dwie godziny
wcześniej i nie przyniesie to skutku w postaci nadgodzin. Jedynym obostrzeniem
są tu przepisy dotyczące wymiaru czasu

pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego, które obowiązują bezwzględnie. Po
drugie, nowelizacja pozwala na określanie czasu, w którym podwładny powinien
podjąć pracę. Jest to rozwiązanie jeszcze
bardziej elastyczne, ponieważ umożliwia
wskazanie przedziału czasu, w którym
pracownicy mają obowiązek się stawić
i jednocześnie nie generuje ono kosztów,
związanych z problemem nadgodzin (art.
1401 Kodeksu pracy).
Ruchomy czas pracy wprowadzić można w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami
związkowymi, w regulaminie pracy albo
w obwieszczeniu (tylko w sytuacji, gdy
pracodawca nie jest objęty układem lub
regulaminem). Istnieje też możliwość
wprowadzenia ruchomego czasu pracy
poprzez porozumienie z przedstawicielami załogi (jeśli w zakładzie nie istnieją
związki) lub wyjątkowo, na pisemny wniosek samego zatrudnionego. Co bardzo
ważne, wprowadzenie takich rozwiązań
pracodawca musi zgłosić w trybie pilnym
(w przeciągu pięciu dni) do Państwowej
Inspekcji Pracy.

Statystyki pokazują, że najczęstszymi
przyczynami wypadków w magazynach
są niewłaściwa organizacja pracy oraz
nieodpowiednie zachowanie pracowników. Do nierzadkich powodów zaliczyć
można także wady konstrukcyjne, techniczne czy po prostu brak odpowiednich
zabezpieczeń. Okazuje się, że przedsiębiorcy nie mają świadomości, że tak naprawdę potrzeba niewiele, by zapewnić
pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a firmie – ochronę przed
niepotrzebnymi stratami materialnymi
i wizerunkowymi.
Sytuacja dziwi o tyle, że sposoby organizacyjne oraz zasoby techniczne, które
zwiększają komfort i jakość pracy w magazynie, to rozwiązania ogólnodostępne
i niewymagające wysokich nakładów finansowych. Obok środków ochrony osobistej
pracowników, mowa tutaj o wszelkiego
rodzaju zabezpieczeniach związanych z infrastrukturą magazynu i jego części składowych. Nie zmienia to faktu, iż to obszary
wciąż mało popularne i niedoceniane.
WIĘCEJ NA
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