РЕДАКЦИОННА

ШОУ В СКЛАДА
«ШОУ В СКЛАДА е уникално изложение, на което ще има специални
зони за тестване на показваните машини и съоръжения, както
и възможност за демонстрации от страна на изложителите.»

ШОУ В СКЛАДА e най-новото събитие, организирано от списание ЛОГИСТИКА и неговия издател Българска Транспортна Преса. ШОУ В СКЛАДА е уникално изложение. То ще се проведе в истински склад, като целта му
е да се съберат в реална работна среда фирмите, предлагащи всякакво складово оборудване, където те да се
срещнат с голям брой техни клиенти. Уникалното на изложението е, че ще има специални зони за тестване на
показваните машини и съоръжения, както и възможност
за демонстрации от страна на изложителите.
Поканили сме фирми, предлагащи стелажи, складови
машини, баркод системи, почистваща техника, рампи и
врати, товарни автомобили, палети, акумулатори, софтуер за управление на склада, опаковъчни машини, складов инженеринг, лизингови услуги… Очакваме посетители от производствени фирми, търговски фирми на едро
и дребно, дистрибуторски фирми, логистични фирми,
3PL доставчици, спедиторски и транспортни фирми със
собствен склад. Мястото е новопостроената Сграда 2
в Логистичен парк East Ring, близо е до София и има добър

Кога

Къде

достъп откъм магистрали Тракия и Хемус. ШОУ В СКЛАДА
ще се проведе на 16 и 17 юни 2016 г.
Заповядайте!
Конкретно за този брой искам да отбележа два акцента. Първият е обзорът на тема „Карго застрaховките“ – тематика, която ние засягаме по-подробно за
първи път, като сме се опитали да дадем полезна информация за пазара, клаузите в договорите и възможните грешки на товародателя или спедитора. Вторият
акцент са номинираните машини за Оскарите в складовата логистика – IFOY awards. В този брой представяме резултатите от тестовете на 6 машини от категориите Машини с противотежест до 3,5 тона и Вътрешноскладови машини – високоповдигачи. Резултатите от тестовете на останалите номинирани ще
прочетете в следващия брой, а спечелилите първите
места в съответните категории ще станат ясни на
31 май на CeMAT в Хановер.
Снежина БАДЖЕВА

1617 юни 2016

Логистичен парк East Ring, Сграда 2
Организатор: Българска Транспортна Преса

www.sklad.logistika.bg
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Новаторско решение
от SAF-HOLLAND

Нов управител на Квеенбергер
Лоджистикс БЛГ

Системата SAF UP за товарене на влакове решава
успешно един от проблемите при прехвърлянето
на полуремаркета/ремаркета на и от жп платформи. 86% от превозите на стоки в ЕС се извършват по пътищата. Все по-тежкият трафик
поставя сроковете за доставка под риск. Движението на товарите може да се ускори чувствително, като полуремаркета и ремаркета минат
част от пътя, натоварени на жп вагони.

Базираната в Залцбург компания Quehenberger Logistics има
нов управител на българския
офис. Постът се поема от
настоящия управител на румънския офис Александру Катана. Той започва своята кариера през 2002 г. като координатор на транспорта и логистиката в най-голямата компания за внос и търговия на месо в Румъния.
През 2004 г. се присъединява към Delamode Romania,
където отговаря за развитието на вътрешния
транспорт. През 2011 г. се издига до позицията на
управител. От 2012 г. до средата на 2013 г. е управител на румънска транспортна фирма. От юни
2013 г. заема позицията управител в Квеенбергер
Румъния, а от март 2016 г. е управител на Квеенбергер Румъния и Квеенбергер България.

Роланд Трейдинг
празнува 20-ата си годишнина
В края на миналата година Роланд Трейдинг отбеляза 20 години от своята дейност. Фирмата е основана през 1995 г. от Светлана Мичева и Херман
Шмит-Тиде, който 12 години е сервизен мениджър в немската фирма Bomag GmbH, известен
производител на пътностроителна техника. От
15 години дружеството е представител на Terex
за България, а най-голям успех бележи с претоварващите машини на Terex Fuchs със 70% пазарен
дял. За този период фирмата успява да изгради и
обучи екип от търговци и сервизни специалисти
и въпреки трудните години след 2008-а съхранява
състава си, за да бъде на разположение на своите
клиенти, като им предлага отлична грижа и работещи бизнес решения.
Роланд Трейдинг използва възможността да благодари на всички свои клиенти и партньори за
дългогодишната съвместна работа и гарантира
да остане надежден партньор при доставката и
поддръжката на специализирана техника.

IME България разширява
производството си в Ботевград
Интегрейтид Микро-електроникс България ЕООД
(IME Bulgaria) получи сертификат за инвестиция
клас А. Той бе връчен на изпълнителния директор
на дружеството Ерик Де Кандидо. Инвестицията
в размер на над 7,6 млн. лв. (4 млн. евро) предвижда разширение и оптимизиране на технологичните и логистичните мощности на компанията в
Ботевград. Ще бъдат обновени част от технологичните мощности на завода, ще се изградят
нови производствени помещения, включително
т.нар. чисти стаи, а също и нови складови бази.

Шенкер стартира национална кампания
„Търсите партньор?“
В края на март бе дадено началото на национална имиджова кампания на
Шенкер ЕООД „Търсите партньор?“, която обхваща представителствата
в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Севлиево. В нея участват служители на Шенкер от различните национални офиси, отдели и позиции, които чрез своя опит и професионализъм доказват защо Шенкер е
перфектният партньор за бизнеса, обясняват от компанията.
„Новата ни имиджова кампания поставя на преден план нашите служители,
които стоят зад дългогодишния успех на компанията“, коментира Катерина Русева, ръководител отдел Продажби в Шенкер ЕООД. Тя допълва, че целта на компанията е да бъде лидер в транспортната и логистичната индустрия, което може да бъде постигнато благодарение на екипа от високомотивирани и доказани професионалисти.

Gebrüder Weiss достигна оборот от 1,28 млрд. евро
През 2016 г. Gebrüder Weiss възнамерява да засили позициите си в Централна и Източна Европа, както и
по някогашния Път на коприната
към Китай и на други пазари отвъд
океана. Тези намерения са заявени на
базата на положителен годишен баланс през фискалната 2015 г., когато международната транспортна
и логистична компания успешно разшири позицията си на много от развиващите се пазари и в много отрасли.
С ръст от 3% концернът достигна нетен оборот от 1,28 млрд. евро (2014:
1,24 млрд. евро). Делът на собствения капитал се е повишил до 56,7%, което
осигурява значителна независимост на компанията от кредитни институции (2014: 54,3%).
Обемът на инвестициите за 2015 г. възлиза на общо 53,75 млн. евро
(2014: 56,4 млн. евро). Освен увеличаването на филиалите в Централна и
Източна Европа, Gebrüder Weiss засилва сферата си на действие в Азия. Компанията откри нов логистичен терминал в Сингапур и заедно с филиалите
си в Дубай и Шанхай затвори географска ниша на Азиатския континент.

Scania спечели PostNord Logistics Award
Scania спечели престижната награда за логистика PostNord Logistics Award в Швеция, в конкуренцията на Gina Tricot, OneMed и водещия производител и доставчик на лагери и уплътнения SKF.
Наградата се присъжда на фирма или организация,
създала най-ефективни, новаторски и творчески
логистични решения. „Чрез прилагане на успешна философия и начин на работа от своя доказан производствен модел Scania е създала устойчива организация на потока от доставчиците си
до доставката на готовите камиони на своите
клиенти. За кратко време този подход доведе до значителен положителен
ефект по отношение на разходите, качеството, времето за доставка, нивото на инвентаризация и въздействието върху околната среда“, се казва в
мотивите на журито, присъдило престижната награда на Scania.
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CabCube 2.0 е новият
сгъваем бокс палет от Cabka-IPS

DB Cargo AG е новото име
на DB Schenker Rail AG

Cabka-IPS, производителят на продуктови решения от рециклирана пластмаса, пуска сгъваемия бокс палет CabCube 2.0. Той е изработен, за
да транспортира големи количества леки компоненти и да ги доставя бързо до продуктовите линии или складове. CabCube 2.0 се състои от
3 части: палет, капак и сгъваема кутия. Една от
ключовите иновации е напълно гладката и запечатана повърхност на палета, което позволява безпроблемно поставяне на различни стоки и прегради, а също и елиминира необходимостта от скъпоструващи подови панели. В случай на повреда
отделните части лесно могат да бъдат сменени.
Палетът тежи 39 кг и лесно се придвижва. Само
за няколко секунди кутията може да бъде сгъната
и прибрана и така да се складират множество палети един върху друг.

Новото име и новият бранд профил на DB
Schenker Rail AG са в сила от 1 март 2016 г. Всички
компании в Германия и извън нея, които съдържат
в името си DB Schenker Rail, ще бъдат преименувани до края на 2016 г.
Железопътният бизнес на Deutsche Bahn, специално неговите пътнически и товарни единици, бяха
комбинирани в новата Traffic and Transport Division
през август 2015 г. Пътническият и товарният
жп транспорт ще използват логото на DB, което
ще бъде визуалната рефлексия на това обединение. Глобалните логистични дейности на оператора ще използват името DB Schenker.

Силен ръст на клиентите
и офертите в TimoCom през 2015 г.
През изминалата 2015 г. TimoCom отново затвърди позицията си на най-голяма транспортна
платформа в Европа. За цялата година чрез нея
са публикувани 68,1 млн. оферти, а новите клиенти са над 7200. Това представлява увеличение от
16% спрямо предходната година.
„След излизането на бял свят на TimoCom Messenger,
през 2016 г. ние ще представим професионална система за управление на документите – твърди
Марсел Фрингс. – Освен това в момента засилваме
дейността си във Великобритания и Турция.“
Доставчикът на IT услуги има намерение да
представи следващата си иновация на най-голямото изложение за транспорт и логистика IAA
Nutzfahrzeuge 2016 в Хановер.

DHL Parcel разширява мрежата си
в северната част на Европа
От 1 април 2016 г. колетното подразделение на
DHL разширява мрежата си за доставка на пратки в скандинавските държави, Финландия и балтийските държави. До края на 2016 г. тя ще обхване 6500 магазина и пощенски станции. DHL, съвместно с финландския пощенски оператор Posti, а
също и с Bring, дъщерна компания на Posten Norge,
норвежкия пощенски оператор, обединяват сили
и заедно предлагат B2C инфраструктура за доставка на колетни пратки в скандинавските държави, Финландия и балтийските държави. Кооперирането е в сила от 1 април тази година и ще
предостави възможност на DHL да ускори доставките си на трансгранични онлайн поръчки в
7 държави. В близките две години DHL Parcel ще
разшири мрежата си в още 16 европейски страни
с развити онлайн пазари.
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EКОЛ Логистикс вече е в България
Съгласно обявените миналата година планове и стратегия да бъде най-широката европейска
логистична мрежа с подкрепата на най-големия собствен автопарк, през март 2016 г. бе създадена
EКОЛ Логистикс България. Това е дванадесетата държава, в която EКОЛ има своя собствена база.

Николай Стоянов, управител на ЕКОЛ Логистикс България

Е

КОЛ Логистикс България ще предостави международни и вътрешни транспортни услуги както за
цели, така и за групажни товари. Ще бъде предлагана складова дейност за митнически и немитнически товари. Очакваният оборот за следващите 2 години е 4,5 млн. евро. Планираме да имаме 20 служители в края на втората година от началото на дейността
на компанията в страната, каза Николай Стоянов, управител на ЕКОЛ Логистикс България.
Създадена и регистрирана, компанията ще започне да функционира в рамките на 1 – 2 месеца. Офисът и крос-докинг складът с капацитет близо 1000 кв.м
са разположени в близост до Летище София – в Sofia
Airport Center. Като собственик на 5 ро-ро кораба,
оператор на 80 блок-влакa на месец, над 1200 товарни автомобила, 4000 полуремаркета, EКОЛ иска да използва своите екологосъобразни услуги, за да засили
присъствието си на територията на Стария континент.
В момента компанията е в процес на изграждане на
собствено пристанище в Истанбул.
„В дългосрочна перспектива EКОЛ Логистикс
България може да предложи интермодални решения
от и до други европейски страни. Като следваща стъпка на нашето дългосрочно развитие, най-вероятно
през 2017 г., планираме да открием офиси в Пловдив
и Варна. Фактът, че една нова и амбициозна компа10
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ния стъпва на българския пазар, е отлична новина за
хората в страната и за икономиката ни като цяло“, допълва Николай Стоянов. Сред останалите цели на българския клон на компанията е складовата база в София да се превърне в пресечна точка на групажните
превози от Испания, страните от Бенелюкс, Германия,
Полша и Румъния за Атина и Истанбул. На по-късен
етап се предвижда и създаването на 64-часова връзка
между Варшава и Истанбул с междинни точки в Будапеща, Букурещ и София.
ЕКОЛ е логистичен оператор, който започва дейността си през 1990 г. На европейския пазар компанията е от 1996 г., когато е създадена EКОЛ Германия, а
в следващите години са изградени предприятия в Румъния, Италия, Франция, Босна и Херцеговина, Украйна и Гърция. Продължавайки да инвестира с цел
предлагане на по-качествени услуги на своите клиенти, през 2013 г. е основана ЕКОЛ Унгария на едно
от стратегически важните места на геополитическата
карта на Европа. През 2014 г. към транспортната мрежа на компанията е добавена ЕКОЛ Испания, а през
миналата година е открит и клонът в Полша. Компанията, за която работят 6500 служители, е сред пионерите, доставчици на интегрирани логистични услуги в
Турция и Европа със своите центрове за дистрибуция
със 750 000 кв.м закрити площи.
Най-голямото предимство на ЕКОЛ обаче е, че
може да предложи на своите клиенти модерни и иновативни решения. Това е възможно, тъй като компанията разполага със собствен научноизследователски отдел, в който работят над 90 души по 130 проекта, чиято цел е да направят компанията и предоставяните от
нея услуги по-добри и ефективни. Именно резултатите
от работата на този така важен отдел прави ЕКОЛ различна от останалите логистични компании на пазара.
„В следващите няколко месеца ЕКОЛ ще запази
темпа на растеж в Чехия, Словакия и Иран. Стратегията ни за разгръщане е с надежда, че услугите на компанията ще помогнат за разширяване на бизнеса на нашите клиенти в България. ЕКОЛ се развива много бързо, като всяка година оборотът ни расте с около 25%“,
споделя Войчех Бжуска, генерален директор на ЕКОЛ
Логистикс Европа и член на управителния съвет.
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