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S

vetový logistický integrátor špecializovaný na „Logistics
for Manufactures“, spoločnosť GEFCO Slovakia, podpísala
v januári 2009 kontrakt
so spoločnosťou Tea &
Company, výhradným
predajcom luxusných čajov Tea Forté, pre ktorú
bude zabezpečovať široké portfólio logistických služieb – leteckú
a námornú prepravu
z USA, colné vybavenie,
sorting, etiketovanie,
skladovanie a vybavenie
objednávok s garanciou do 6 hodín od ich prijatia. Logistické
služby budú zabezpečované na území Slovenska, Maďarska,
Českej republiky a Rakúska. „Spolupráca so spoločnosťou Tea
& Company je dôkazom, že navrhnuté riešenia komplexných
logistických služieb vieme prispôsobiť požiadavkám priemyselných podnikov, ale aj maloobchodných sietí. Pridaná hodnota,
ktorú ponúkame našim zákazníkom je optimalizácia ich nákladov a úspora času,“ uviedol Anton Keleši, projektový manažér
GEFCO Slovakia. K výhradnému dodávateľovi minerálnych vôd
Mattoni, spoločnosti Aquasped, sa tak pridal ďalší zástupca
v oblasti rýchloobrátkového tovaru, spoločnosť Tea & Company.
Spoločnosť GEFCO dosiahla v roku 2008 obrat 3 536 mil. €, čo
predstavuje pokles o 0,5 percenta v porovnaní s rokom 2007.
Prevádzkový zisk skupiny dosiahol 127 mil. €, čo je 3,6 % z obratu oproti 4,4 % v roku 2007. Tento výsledok je pozitívny i napriek dvom veľkým otrasom, ktoré poznačili rok 2008. Išlo o nárast cien ropy, teda aj nafty v prvých siedmich mesiacoch, keď
sa začiatkom leta 2008 cena za barel vyšplhala až k hranici 150
USD a o prepad automobilového trhu, ktorý je primárnym zameraním spoločnosti GEFCO. Automobilový trh zaznamenal
30–percentný pokles v Európe v segmente osobných vozidiel
vo štvrtom štvrťroku 2008.

Geis CZ je členom MZG Network

Š

pecializovaná pobočka pre letecké a námorné prepravy spoločnosť Geis CZ poskytuje služby, ktoré možno pozitívne hodnotiť z hľadiska individuálneho prístupu ku klientele a vyváženého pomeru cena a kvalita. Je to tiež jeden z predpokladov
v celosvetovej sieti MTG Network, ku ktorej spoločnosť Geis CZ
patrí. Vstup do tejto siete je obmedzený na maximálne tri prísne
preverené špeditérske spoločnosti z jedinej krajiny, ktoré musia
spĺňať veľmi vysoké podmienky v oblasti kvality služieb. Členstvo
prináša rozšírenie portfólia poskytovaných služieb a predpoklad
na zvýšenie objemu
prepravy. TÜV SÜD
prednedávnom potvrdil Skupine Geis
CZ certifikát ISO
9001:2000 s platnosťou do roku
2012. Potvrdila sa
vysoká náročnosť
audítorov certifikácie. „Kvalita a spoľahlivosť služieb sú
popri cene rozhodujúce na získanie
a udržanie zákazky. Preto venuje skupina Geis v Českej republike vysokú pozornosť dodržiavaniu a zlepšovaniu systému riadenia akosti podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a jej
českého ekvivalentu ČSN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v oboch
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spoločnostiach zavedený už pred mnohými rokmi,“ uviedol Radek Kramář, quality manager spoločnosti.

Pinnacle zvyšuje svoje kapacity

P

innacle, vedúci developer, správca a prevádzkovateľ moderných logistických skladových plôch v Európe oznámil, že rozšíril svoje portfólio správy v Európe o 32 percent na 500-tis. m2.
Nová akvizícia zahŕňa sedem budov v Madride, Barcelone a Zaragoze, čím Pinnacle rozšíril svoju pôsobnosť v rámci hlavných
logistických centier v Španielsku o takmer 123-tis. m2. Novo postavené distribučné centrá sú strategicky umiestené v blízkosti
diaľnic, čím spĺňajú potreby logistických spoločností a ich nárokov pružne reagovať na prianie zákazníka. Budovy sú plne
obsadené medzinárodnými logistickými spoločnosťami, vrátane DSV a španielskymi logistickými spoločnosťami ako
sú FCC, Actea, Carreras a DIA,
ktoré zabezpečujú logistiku
pre potravinársky priemysel,
a značky ako Ikea, Vodafone
a iné. Podobne ako v iných odvetviach realitného trhu, aj na
trhu priemyselných nehnuteľností bol zaznamenaný pokles
dopytu ako dôsledok zníženej
dostupnosti financovania projektov. Napriek tomu však sadzby nájmu ostávajú nezmenené
a stabilné a obsadenosť tohto druhu priestorov je vysoká, vzhľadom na obmedzenú ponuku vysokoštandardných distribučných
a logistických priestorov na trhu v Španielsku.

Úspory v logistike môžu byť
veľmi výrazné

V

čase hospodárskej krízy treba využiť všetky možnosti zníženia nákladov. Značnú časť nákladov firiem, zaoberajúcich sa exportom, tvorí práve preprava tovaru. S riešením tohto
problému veľmi aktuálne prichádza spoločnosť Direct Parcel Distribution SK
(DPD), ktorá ako jediná z globálnych
prepravných spoločností prichádza na
slovenský trh s produktom reagujúcim
na úsporné režimy
väčšiny výrobných firiem. „Od 16. 3. 2009 sme otvorili možnosť prepravovať tovar
do 216 krajín na piatich svetadieloch,“ povedal Peter Červeň,
generálny riaditeľ DPD na Slovensku. „Z pôvodne európskeho
poskytovateľa služieb sa týmto krokom stal svetový. Systém DPD
tvorí dnes celosvetová doručovacia sieť, čo dáva možnosť využiť veľmi efektívne dopravné prepojenia. Na základe tejto skutočnosti má DPD možnosť poskytnúť exportérom pri preprave
tovaru ceny, ktoré na slovenskom trhu naozaj nemajú konkurenciu.“ Nové logistické riešenie, ktoré prinieslo DPD, poskytuje
mnohým firmám alternatívu pre doteraz využívaný expresný letecký servis. Doručovacie časy sú pritom relatívne krátke, pre
mimoeurópske krajiny to môžu byť už štyri pracovné dni. Protihodnotou doručovacej doby je veľmi prijateľná cena prepravy.
Napríklad päťkilogramový balík do USA prepraví spoločnosť DPD
za 175 eur, trojkilogramový do Číny za 107 eur a 15 kilogramov
do Austrálie môže zákazník poslať už za 304 eur.

Agentúrne správy TASR, Reuters, APN, APA, ČTK, SITA, Automobilwoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Financial Times, Wall Street Journal Europe a iné.

GEFCO Slovakia rozširuje
portfólio zákazníkov
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Kühne & Nagel uzavrel zmluvu
s Aibusom

Š

vajčiarsky logistický koncern Kühne & Nagel oznámil, že
od budúceho roka bude pre európske letecké konzorcium
Airbus zabezpečovať logistiku v hlavných centrách Madrid a Cádiz a v súvisiacich distribučných
centrách v Nemecku, Veľkej Británii a vo Francúzsku. Kontrakt
je zatiaľ koncipovaný na šesť
rokov. Zahŕňa prevádzkovanie
skladových plôch s rozlohou
150-tisíc štvorcových metrov
pre montážne dielce, suroviny
a letové vybavenie. V súčasnosti
má spoločnosť v Španielsku 23
pobočiek a terminálov. Intenzívne hľadá partnera z radu balíkových služieb pre rozšírenie
ponuky na Pyrenejskom polostrove.

C.H. Robinson zvýšil obrat

A

merický dopravný a logistický koncern C.H. Robinson zvládol
krízový rok s dvojciferným rastom obratu i zisku. Predseda
predstavenstva John Wiehoff pri prezentácii ročnej bilancie konštatoval spokojnosť s výsledkami hospodárenia v mimoriadne
ťažkej situácii. Vynikajúce výkony podniku sa rapídne zhoršili
až v štvrtom štvrťroku
2008. S.H. Robinson
zvýšil vlani medziročný
obrat o 17,3 percenta
na 8,6 mld. USD. Hrubý
zisk vzrástol o desatinu
na 1,4 miliardy USD,

čistý zisk o 10,8 percenta na 360 miliónov USD. Celosvetová
kríza sa na výsledkoch prejavila v druhom polroku 2008, najviac však v jeho poslednom štvrťroku. Obrat v posledných troch
mesiacoch minulého roka stagnoval na úrovni 1,95 miliardy
USD. Hrubý a prevádzkový zisk rástli tempom 6,6, respektíve
7,2 percenta, čo je omnoho pomalšie ako v porovnateľnom období roku 2007. Čistý zisk vzrástol v poslednom štvrťroku o 4,3
percenta na 88 miliónov USD. Najväčšie ťažkosti v tomto roku
očakáva manažment spoločnosti na americkom trhu nákladnej cestnej dopravy. Už v decembri 2008 a v januári 2009 zaznamenal koncern vo svojom najdôležitejšom segmente prepad hrubého zisku.

Nové logistické centrum
pri Kyjeve

P

ribližne 20 kilometrov severovýchodne od metropoly Kyjeva vznikne
jedno z najväčších
logistických centier
kvalitnej európskej
triedy A na Ukrajine. Na pozemku
s rozlohou 9,5 hektára vzniknú skladovacie haly s plochou 49 200 m2. Developer
a prenajímateľ, spoločnosť Terminal Brovary LLC, investuje do
projektu 53 miliónov USD. Podnik je stopercentnou dcérskou
spoločnosťou na Cypre registrovaného realitného investičného
fondu Aisi Realty Public, ktorého akcie sú kótované na londýnskej burze. Projekt je v prípravnej fáze. Stavebné práce sa začnú
v najbližšom čase. Jednotlivé skladovacie priestory bude Aisi
prenajímať rôznym záujemcom.

5. medzinárodný
veľtrh dopravy
a logistiky
• Dopravná technika
• Manipulačná a skladovacia technika
• Obalové materiály, obaly, baliaca technika
• Služby pre dopravu
• Komunikačné, informačné a riadiacie
systémy pre logistiku
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