Редакционна

Бизнесът
е активен
«Активността през октомври показва, че българският бизнес
намира начини да се развива и върви нагоре
въпреки общия негативизъм на обществото в България.»

Ако трябва с една дума да определя какъв беше октомври, то тази дума
ще е активност. Защото целият месец беше пълен със събития – откриваха
се нови складове, предлагаха се нови услуги, провеждаха се форуми и конференции. И за всички тях ще намерите информация в този брой на списание ЛОГИСТИКА.
За транспортния бранш едно от най-важните неща беше подкрепата, изразена чрез Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, към исканията на българския бизнес по Пакета Мобилност.
Списание ЛОГИСТИКА е една от първите медии, за които министър Росен Желязков даде интервю (на стр. 34).
Активността се усещаше и на проведената на 25 октомври шеста Логистична бизнес конференция – не само като брой участници, но и като отношение и желание за бизнес контакти и научаване на нещо ново. Анкетите, които
събрахме от участниците след края на форума, дадоха отлични оценки за организацията ни и показаха, че хората се интересуват най-вече от две неща –
модерните тенденции в развитието на бранша и конкретни добри практики.
Лекторите, които дадоха точно такава информация, бяха най-харесаните. За
тези, които пропуснаха да бъдат в Sofia Event Center, сме се опитали да ги въведем в атмосферата на събитието и това, което се случи там, чрез подробния ни репортаж (на стр. 10-18). Още два интересни форума имаше през октомври – Automotive Forum & Expo и Първата международна конференция за
индустриални имоти, и разбира се, ние ви информираме и за тях.
Богат и активен беше месец октомври и по отношение на откриването
на нови логистични центрове – нов склад на Квеенбергер Лоджистикс, новият
супер модерен логистичен център на DHL Express България, удвоен капацитет
на iLogistics Center на карго-партнер… – подробности за всеки от тях ще намерите на страниците на този брой.
Всичко това показва, че българският бизнес намира начини да се развива и
върви нагоре въпреки общия негативизъм на обществото в България. И че приказката който иска и търси, намира начини, а който не иска, намира оправдания и се оплаква, си е вярна. Така че, дай Боже, повече искащи и търсещи хора у
нас. А списание ЛОГИСТИКА с удоволствие ще ви разказва за тях.
Снежина Баджева
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В Бургас строят завод
за самолетни части
В Бургас започна изграждането на мащабен Научноизследователски и производствен комплекс за
ремонт и рециклиране на части и компоненти за
самолетни двигатели. Теренът от 20 000 кв.м се
намира в Индустриалния и логистичен парк Бургас. Инвестицията е на стойност 30 млн. щатски
долара и съчетава научна и производствена част.
Дейността на базата ще бъде свързана с услуги в
турбостроенето като ремонт и нанасяне на специални покрития върху компоненти на самолетни
газотурбинни двигатели. Предприятието използва и внедрява революционни проектни решения,
позволяващи в България да се създаде съвременно
производство с високо ниво ноу-хау, обединяващо
в себе си високи технически знания и опит.

Флотилията на Дискордиа
достигна 500 камиона
Дискордиа, една от най-иновативните и бързо
развиващи се транспортно-логистични компании в Европа, вече разполага с 500 камиона. Превозвачът отбеляза повода с официално представяне на 500-ия камион в София, в което се включиха над 100 служители. Новото превозно средство
в семейството на Дискордиа може лесно да бъде
разпознато по пътищата благодарение на специалния си дизайн, който носи едно от основните
послания на компанията – „Продължаваме да растем“. Дискордиа ще разраства флотилията си и
в бъдеще, като до средата на следващата година
ще бъдат доставени още 150 модерни камиона,
което ще затвърди лидерските позиции на превозвача в сферата на транспорта и логистиката в страната. През последните години компанията бележи впечатляващ средногодишен растеж
от 35 – 40% благодарение на десетки иновативни решения, които повишават значително нейната ефективност.
„Щастливи сме, че вече разполагаме с 500 камиона. Прилагайки един по-различен и иновативен
бизнес модел, ние показваме как инвестициите в
най-новите технологии и опазващи околната среда превозни средства водят до устойчив растеж и оптимизират дейността ни. Амбицията
ни е Дискордиа да продължи да бъде сред водещите превозвачески компании в Европа и да допринася за развитието на транспорта и спедицията“, коментира Христо Христов, изпълнителен
директор на Дискордиа. Ключов фактор за успеха на компанията е силният є екип от 850 души.

Пристанище Лом с нов автоподход
С нов автоподход се сдоби Пристанищен комплекс
Лом, като тържественото му откриване стана
по време на празненствата за 180-годишнината
на речния ни порт. Освен новия вход към пристанището, предназначен за леки и товарни автомобили, то вече разполага и с голям паркинг, модерни настилки, високотехнологично енергоспестяващо осветление и масивна стоманобетонна ограда. Инвестицията от страна на ДППИ е 2,3 млн. лв.
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Свежата верига на доставки
в Kaufland България
Стратегическо партньорство между
Юнимастърс и Shippeo
Юнимастърс Лоджистикс сключи партньорство
с Shippeo, за да осигури видимост, прозрачност и
предвидимост при превозите за клиенти, които
ползват транспорт на комплектни, частични и
групажни товари, изискващи доставки „точно навреме“. Юнимастърс е логистичен доставчик за
управление на веригата на доставки с регионална
инфраструктура и глобално покритие чрез първокласни партньори на петте континента. Компанията предлага иновативни дигитализирани решения за комплексни логистични нужди. През последните години Юнимастърс работи много активно
за постигането на видимост, прозрачност и предвидимост на доставките в реално време в цялата транспортна верига, представляващи най-големите предизвикателства за логистиката днес.
След проучване на различни технологични възможности Юнимастърс избра Shippeo като най-модерното доказано решение за видимост на веригата
за доставки в автомобилния транспорт в Европа.

От 1 100 000 палета, комплектувани в логистичния център на компанията през изминалата година, 205 000 са били с плодове и зеленчуци. За периода януари-септември 2018 г. клиентите на Кауфланд България са консумирали 65 000 тона плодове и зеленчуци. За сравнение, това представлява по
16 тира дневно, или общо 4333 тира за целия период. Ако те се наредят един зад друг, биха образували опашка от 78 км. За да гарантира богатото си и
свежо разнообразие, търговската верига си партнира със 120 доставчици на плодове и зеленчуци през
различни периоди на годината. Строгият контрол
по качеството и свежестта на плодовете и зеленчуците има изражение и в логистиката на Кауфланд
България. 363 дни в годината 23 от всички 159 рампи в Логистичния център на компанията в с. Стряма обслужват приема на плодовете и зеленчуците.
Транспортирането им до хипермаркетите на компанията също се осъществява при строг температурен контрол в пригодени за целта камиони с три
температурни зони. Движението им се проследява
сателитно, което позволява температурата да се
следи във всеки един момент от пътя им до хипермаркетите на веригата в цялата страна.
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Нова услуга между
Средиземно и Черно море
Базираната в Турция компания Arkas и нейният
VSA партньор Cosco въвеждат нова сезонна
услуга за хладилни превози Mersin-Russia Express
(MER) между Средиземно и Черно море. Този
нов сервиз е предназначен за клиенти, нуждаещи се от бърз морски транспорт на нетрайни
товари. С време за превоз 4 дни между пристанищата Мерсин (Южна Турция) и Новоросийск (Русия) MER ще се грижи за транспортирането на стоки с кратък срок на годност от
Турция до Русия.

Пристанище Ротердам
тества блокчейн система
В партньорство със Samsung DSD и Dutch bank
ABM AMRO Пристанище Ротердам тества новата технология за свързване на контейнерна логистика и плащания. „Транспортът, мониторингът и плащанията за товарни превози трябва
да се извършват толкова лесно, колкото и поръчването онлайн“, смята Пол Смит, финансов директор на Пристанище Ротердам. Чрез пилотен
проект най-големият порт в Европа ще се опита
да извърши висок скок от хартиени документи
към дигитални записи в блокчейн без централно
администриране.

Honeywell купува Transnorm
Honeywell ще закупи фирмата за складова автоматизация Transnorm за 425 млн. евро от инвестиционното дружество IK Investment Partners.
Transnorm са специалисти в конвейерните системи за пратки и e-commerce операциите и разполага с инсталирана база от 160 000 единици. Бизнесът на Honeywell включва още гласови решения за
управление на работните процеси, мобилни хардуерни и софтуерни изчислителни системи, както и FLUX – софтуер за управление на склада, използван за свързани дистрибуционни центрове.

Откриха най-дългия мост в света

В Китай официално бе открит най-дългият морски мост в света. Той свързва Хонконг, Макао и
южния китайски град Джухай. Мостът Хонконг –
Джухай – Макао се състои от мостови и пътни
участъци с дължина почти 55 км и тунел 6,7 км.
Допълнително има и изкуствени острови по неговото трасе. Смята се, че мостът ще затвърди позицията на Хонконг като регионален авиационен и логистичен център. Инвестициите
в него са около 15,3 млрд. американски долара, а
строителството му отне 10 години.
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ГАЗ ИЛИ ДИЗЕЛ?
БЕЗ СЪМНЕНИЕ: IVECO!

МЕДИЙНИТЕ ТЕСТОВЕ, ПРОВЕДЕНИ В ЦЯЛА ЕВРОПА, ГОВОРЯТ ВИСОКО И ЯСНО.
IVECO Е НА ВЪРХА В КЛАСИРАНЕТО ЗА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАНИЕ (TCO).

1.

Теглителна
сила

Модел

Дизел km/l
LNG km/kg

AdBlue
%

Средна
скорост km/h

LNG

Stralis NP 460

3,96

–

75,5

3,72

8,7%

73,5

Stralis XP 480

3,63

7,4%

72,3

2.

Дизел

3.

Дизел

4.

Дизел

3,62

3,8%

74,6

5.

Дизел

3,55

3,9%

77,5

6.

Дизел

3,43

8,7%

72,9

7.

Дизел

3,42

8,3%

72,5

Пример: „Vado e Torno“ (юли 2017 г. – юни 2018 г.)
най-добри резултати за марка
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ЕВРО СТАРС АУТО ООД – ЦЕНТРАЛА: +359 82 813 312; БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 310, 7009 РУСЕ; ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 82 813 335, SALES@EUROSTARS.BG; СЕРВИЗ: + 359 82 813 328, SERVICE@EUROSTARS.BG
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 125, 4027 ПЛОВДИВ – ИВЕКО ЦЕНТЪР; ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 32 900 899; СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 32 900 890
АЙ ТРЪКС ЕАД – УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ” 454, КАЗИЧЕНЕ, 1532 СОФИЯ; ОФИС: +359 2 9767 195; ФАКС: +359 2 9767 196; OFFICE@ITRUCKS.BG
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Логистиката не познава граници
Събитието: Шеста Логистична бизнес конференция.
Датата: 25 октомври 2018 г. Мястото: София Ивент Център

М

еждународната Логистична бизнес конференция (LBC 2018) тази година бе посветена на
възможностите на България в европейската логистична мрежа, на интеграцията и трансформацията на
бизнес моделите. Форумът не само очерта глобалните тенденции в транспорта и логистиката, но и даде отговори на много въпроси от практиката. Основният от
тях беше как се постига успех на международните пазари чрез гъвкави решения и нови supply chain стратегии. Специалните гост-лектори Дирк Хоофт от ALICЕ
(Алианс за иновации в логистиката чрез сътрудничество
в Европа, Европейска технологична платформа за логистика) и Бранислав Вуйович от NEW FRONTIER GROUP

очертаха визия за бъдещето, в чиято основа стоят нови
организационни и дигитални решения. Добри практики и продажбени тактики за успех споделиха Христо
Христов – ДИСКОРДИА, Иван Блажек – IVECO, Зоран
Лазороски – DB SCHENKER, Жером Шевроле – GEFCO,
Петър Дончев – СКАНИЯ България, Данаил Данаилов –
СПИДИ, Николай Ночев – ОЙРОШПЕД, Пол Дентре
– RENAULT TRUCKS, Ангел Дойков – ПОРШЕ ИНТЕР
АУТО, Михаел Войч – GEBHARDT Intralogistics Group,
Полина Вестерхофен – ЛОГИСОФТ, Валентина Протопопова – ТИМ ВИЖЪН България, Невен Дилков – НЕТЕРА, Георги Тодоров – REEXE, Христо Урумов – STAMH,
Деян Цветков – ИКЕА България.

Участниците в конференцията се докоснаха до ноу-хау, което предизвиква към размисъл и иновации
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