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Когато мечтите
могат да станат
реалност
«Списание ЛОГИСТИКА организира Мастърклас на тема: Ефективният екип!
Фактор за мечтаещите и факт за тези, които управляват изпълнението!“
Това не е просто поредният мастърклас за управление на екипи. Този е различен.»

Обикновено успехът в бизнеса зависи от две неща – да прилагаш новите
технологии и да имаш добър е ефективен екип. Често, особено през последните години, концентрирайки се върху новите технологии, инсталирайки найновите версии на софтуери за управление, забравяме колко са важни хората,
които прилагат тези нови технологии. А логистиката е една от най-екипните дейности и успехът є зависи силно от доброто управление на отделните
звена, връзката между тях и процесите за контрол за изпълнението на проектите.
Ето защо, за да бъдем в помощ на фирмите, Българска Транспортна Преса
и списание ЛОГИСТИКА организират Мастърклас на тема: Ефективният екип!
Фактор за мечтаещите и факт за тези, които управляват изпълнението!“
Не, не отгръщайте страницата. Защото това не е поредният мастърклас. Този е различен. Защо?
Защото е уникален и това е единственото обучение в България, което се
предлага в такъв формат. Защото някои от нещата, които ще чуете, са изцяло нови. Защото не е просто теория, а е базиран върху психология и реални успешни казуси от бизнес практиката. Защото преди да започне да обучава, лекторът Георги Тодоров има собствен опит и добри практики в различни бизнес дейности.
С две думи, някои от мечтите ви за добър и ефективен екип може да станат реалност след подобно обучение. Така че заповядайте или изпратете хора
от Вашата фирма. Мастъркласът е подходящ е за всички, които управляват
екипи – малки или големи, и следят изпълнението на задачи и проекти, без значение дали са с опит или не.
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Юнимастърс с нова интермодална
услуга от Китай
В стремежа си за добавяне на нови продукти към
своето портфолио Юнимастърс стана партньор на неутралния консорциум RailGate за Румъния и България като част от последователната
политика за растеж на мрежата на RailGate в Европа. В отговор на необходимостта от алтернатива за българските вносители и износители
от и за Азия бе създаден нов продукт, който да
спестява разходи за транспорт в сравнение с въздушната спедиция, да има по-кратки транзитни
времена в сравнение с морския транспорт и да
предлага икономични решения за тежки и обемни товари. Добавяйки новия интермодален сервиз от Китай до Европа към портфолиото си,
Юнимастърс дава възможност на своите клиенти да се фокусират върху дългосрочното планиране на доставките си. Новата интермодална услуга осигурява ценова стабилност в дългосрочен
план и предлага екологичен начин за транспорт на
цели контейнери и групажни пратки с намаляване
на въглеродните емисии.

Speedy въведе
Smart контрол на пратките

Функцията за интелигентен контрол на пратките е безплатна и чрез нея клиентите ще могат
да управляват в реално време мястото и времето на пратката си, информират от компанията. Клиентите ще получават кратко текстово
съобщение, съдържащо линк, на мобилния си номер или на приложението Viber. През този линк
ще могат да потвърдят, откажат или пренасочат получаването на своята пратка. Линкът на
Smart контрол се отваря директно в браузера на
телефона, таблета или компютъра с обикновено кликване върху него, като има възможност и
за копиране и поставянето му в интернет браузер. Функцията дава възможност да се види къде
6
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е пратката и какъв е статусът є. Опциите са да
потвърди получаването на доставката, да отложи,
да пренасочи или да избере друга удобна дата. При
пренасочване има възможност пратката да бъде
доставена на различен от първоначално посочения
адрес. Технологичното нововъведение предоставя
бърз и удобен достъп до My Speedy – приложението
за пълно клиентско обслужване.
Приходите на Speedy са нараснали с 16,2% и достигат 184 млн. лв. за 2018 г. сочат данните от консолидирания финансов отчет на куриерската компания. Само за последното тримесечие от нея отчитат увеличение с 30%. За годината са обработени
рекордните 30 млн. пратки. Куриерската компания
отчита ръст във всички пазарни сегменти, като
особено силно е представянето на регионалната услуга Speedy Balkans.

Ренус България извърши уникална
логистична операция

Ренус България e част от Rhenus Group – доставчик на логистични услуги с глобални бизнес операции и 610 локации в цял свят. Българската компания
пое логистичните операции по транспортирането
на оборудване за една от водещите у нас компании
в областта на енергийния сектор, с която има дългогодишно бизнес партньорство. За своя клиент Ренус България организира мултимодален превоз на
извънгабаритен товар в разглобен вид. Дължината
на отделните елементи достига до над 40 м, а теглото – близо 100 тона. Проектът бе извършен на
няколко етапа, като първият бе демонтаж на оборудването от централата на клиента в Холандия и
транспортирането му до базата на Ренус в Ротердам. Модерният пристанищен терминал на глобалната компания осигурява възможност за обработката на всякакъв тип специални и конвенционални
товари. Първият етап на логистичната операция
завърши успешно. Вторият етап е свързан с разтоварването и правилното съхранение на оборудването, а през третия (последeн) етап се извършва превоз на товара от Ротердам по вътрешните водни
пътища на Европа.
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Мастърклас за действащи мениджъри

На 28 март, четвъртък, в хотел Холидей Инн София – Бизнес парк, ще се проведе мастърклас
„ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП! Фактор за мечтаещите и
факт за тези, които управляват изпълнението“.
Лектор ще бъде Георги Тодоров, управител на тренинг компанията ReExe. Вероятно го познавате от
участието му в шестата Логистична бизнес конференция. Организатор на обучението е Българска
Транспортна Преса (издател на списанията КАМИОНИ, ЛОГИСТИКА, СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА).
Защо това обучение е за вас? Ето три конкретни
причини. Първо, подобен формат се презентира за първи път в България. Второ, то съчетава в себе си психология и практика, взета от конкретната работа на български фирми. И на трето място, защото този формат е мастърклас,
тоест предназначен е за действащи мениджъри.
Тренингът ще ви помогне да разберете себе си
като ръководител, да получите знания, чрез кои-

то ще видите екипа си с други очи – казва треньорът с над 15-годишен практически опит Георги Тодоров.
„Ако вие сте нов мениджър или пък не сте имали възможността да натрупате опит, аз ви обещавам, че ще получите правилен модел, рамка на
мениджърско поведение, което ще ви гарантира
действащ екип. Ако вече сте обучен мениджър и
управлявате хора, ще ви дадем възможност да видите различни гледни точки, да се самоанализирате и най-важното, да откриете своите силни и
слаби страни“, посочва още управителят на ReExe.
Обучението е изградено от две части. В първата фокусът е върху мениджърските компетенции – онези, които ни гарантират успешните
взаимодействия вътре в екипа. Втората част
е концентрирана върху алгоритми и психология –
т.е. онова, което ни дава възможност да достигнем крайния резултат, който очакваме от нашия
екип.
Мастъркласът е целодневен, в отлична локация,
приятна атмосфера, с включени кафе паузи и работен обяд. Местата са ограничени. За повече
информация посетете https://event.logistika.bg
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Монбат ще строи завод край Враца
Високотехнологичен завод за производство на
акумулаторни батерии във Враца планира да изгради българският производител на акумулаторни батерии Монбат. Предвижда се в новия завод да бъдат вложени близо 42 млн. лв. В производството първоначално ще бъдат ангажирани
150 работници. Обемът на произведените биполярни акумулаторни батерии за една година ще е
1 млн. броя, като постепенно това количество
ще се увеличава. Във Враца батериите ще се произвеждат по нова, американска технология. Дейностите по изпълнение на инвестиционното намерение ще се осъществят на два етапа.

Honda затваря завод
във Великобритания
Японският производител на автомобили Honda
обяви, че ще затвори завода си във Великобритания до 2021 г. Този ход говори за криза в сектора и
промяна на естеството на веригите на доставки за автомобилната индустрия, коментират
експерти.
Honda не е продала достатъчно автомобили в
Европа и Великобритания независимо от отличния инженеринг на моделите и това е основната
причина за закриването на завода. Друга европейска локация на Honda, разположена в Гебзе, Турция,
също ще прекрати дейността си до 2021 г. Производството ще се пренасочи към бази в Япония, Северна Америка и Китай.

Hapag-Lloyd с първи контейнеровоз
на LNG
Контейнерният оператор Hapag-Lloyd ще модернизира своя 15 000 TEU кораб Sajir да работи с
втечнен природен газ (LNG). В бъдеще системата на двигателя ще може да функционира, като
се използва един от двата вида гориво: LNG или
LSFO (корабно гориво с ниско съдържание на сяра).
Договорът за преоборудване беше подписан в
края на миналата седмица с Hudong HONDHOA
Shipbuilding (Group) Co. Операцията ще се извърши в шанхайската корабостроителница Huarun
Dadong Dockyard Co. Там горивната система на кораба и съществуващият двигател за тежко гориво ще бъдат преобразувани в двугоривен двигател. Планът е корабът да работи с LNG, а като
резервно гориво да се използва LSFO.
„С преоборудването на Sajir ще станем първата
корабна компания в света, която ще модернизира
контейнерен кораб с такъв размер с LNG задвижване“, заяви Ричард фон Берлепш, управляващ директор на Hapag-Lloyd.

RCG вгради интелигентна система
за проследяване на вагони

Австрийската Rail Cargo Group (RCG) стартира проект за вграждане на интелигентна телематична система в товарните си вагони. Проектът, наречен Smart Cargo, се осъществява съвместно с А1 и А1 Digital. В него се предвижда до
края на 2020 г. товарните вагони на RCG да бъдат оборудвани с телематична система, която
ще показва местоположението им, скоростта
на движение, състоянието на товара и др. В момента новата технология се монтира на около
300 вагона, с които ще се проведат тестови изпитвания.
Чрез новите телематични устройства в подвижния състав се очаква RCG да предостави подобрени услуги и да осъществи по-ефективна координирана поддръжка.
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MSC разширява дейността
си в Италия
Чрез дъщерната си компания Medlog Italia контейнерният превозвач Mediterranean Shipping
Company (MSC) разширява своята дейност в Италия. Medlog е създадена преди 12 месеца, като плановете са да предлага логистични услуги на едно
гише. За целта се инвестира в изграждането на
логистична платформа от складове, камиони и
жп превозни средства, така че да се подобри обслужването на клиентите. Според източници
на сайта splash247.com контейнерният превозвач планира да пусне през 2020 г. блок-влак между
пристанищата на Генуа и Ливорно.
MSC контролира пряко или с партньори няколко
контейнерни терминала, базирани в различни градове на Италия.

Пристанището в Ротердам
внедри IoT платформа
Едно от най-големите пристанища в Европа – Ротердам, успешно внедри в ежедневната си работа първата част от нова Internet of Things (IoT)
платформа. За да предостави точни и актуални
хидропрологични и метеорологични данни, системата използва широка мрежа от сензори, особено при планиране и управление на корабоплаването. Вградените сензори се намират в стените
на кея, в делфини, водни пътища, шосета и знаци,
като непрекъснато генерират данни от измерванията и могат да комуникират с други автономни системи. Платформата обработва приблизително 1,2 млн. данни (data points) на ден за модели,
системи и потребители.

Maerks стартира street turns услуги
в Северна Америка

Close to your business.
Quehenberger Logistics regards itself as an active
part of your value creation chain. Therefore we are
constantly working to provide you with greatest
possible cost, quality and competitive advantages.
That is our competitive edge, which we are glad to
share with you!
Quehenberger Logistics BLG EOOD
247, Botevgradsko Chaussee Blvd.
phone: +359 (0)2 94 24-734

■

■

1517 Sofia

e-mail: sales.bg@quehenberger.com
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Най-големият контейнерен оператор в света A.P.
Moller – Maersk ще започне да предлага street turns
услуги (за пренасочване на празни контейнери) в
САЩ и Канада. Това ще стане чрез онлайн платформа на Avantida, дъщерна фирма на E2Open
(компания, предлагаща облачен софтуер за управление на веригата на доставки). По този начин
Maerks ще бъде първият контейнерен оператор,
който предлага street turns услуги в САЩ.
Обичайното движение на контейнерите при внос
е от пристанищния терминал към склада на получателя. Там те се разтоварват и се връщат празни отново на територията на терминала, откъдето при поискване се предоставят на износители, които след като ги напълнят, отново ги връщат на пристанището. При street turns услугите
се избягват излишните транспортни движения,
като празните контейнери от склада на вносителя директно се насочват към износителите,
без да преминават през пристанището. Така се
намаляват транспортните разходи.

