Us∏ugi logistyczne

Ewald Th. J. Raben – „Dla nas ka˝dy Klient jest wa˝ny”
Rozmowa z Prezesem Zarzàdu Grupy Raben
Iwo Nowak: Grupa Raben istnieje w Polsce od
11 lat. Prosz´ krótko przedstawiç jej filozofi´.
Ewald Raben: Naczelnym celem Grupy
Raben jest osiàgni´cie i utrzymanie wiodàcej pozycji na rynku us∏ug logistycznych. Dlatego nasza filozofia opiera si´
na kompleksowoÊci. Chcemy naszemu
klientowi daç nie tylko wszystkie us∏ugi
jakich potrzebuje, ale zarazem us∏ugi
najwy˝szej jakoÊci z przekonaniem, ˝e
wspó∏pracuje z liderem.
I. N.: DziÊ w ramach Grupy Raben dzia∏ajà trzy du˝e marki – Raben, Szybka Paczka
i Fresh Logistics. Ta ostatnia, to najm∏odsze
„dziecko” Grupy; dzia∏a bowiem od poczàtku tego roku. Czy mo˝na ju˝ dziÊ powiedzieç,
˝e powo∏anie tej firmy by∏o s∏usznà decyzjà?
E. R.: OczywiÊcie. Ju˝ teraz mog´ powiedzieç, ˝e firma spe∏ni∏a oczekiwania, jakie
przed nià postawiliÊmy. Pierwsze miesiàce
dzia∏alnoÊci ju˝ potwierdzi∏y s∏usznoÊç powo∏ania jej do ˝ycia. Polski rynek produktów Êwie˝ych nie jest rynkiem ∏atwym, mi´dzy innymi dlatego, i˝ producenci nabia∏u
sà ostro˝ni w podejmowaniu decyzji zwiàzanych ze zleceniem us∏ug logistycznych
na zewnàtrz. Jednak i tu coÊ si´ zmienia, bo
w ciàgu ostatnich miesi´cy obserwujemy
zwi´kszone zapotrzebowanie na tego typu
us∏ugi. Od ubieg∏ego roku ta bran˝a zaczyna si´ dynamicznie rozwijaç, sàdzimy wi´c,
˝e zapotrzebowanie na outsourcing w tej
dziedzinie b´dzie stale ros∏o. Ju˝ w tak krótkim okresie swojej dzia∏alnoÊci Fresh Logistics obs∏uguje ponad 50 klientów.
I. N.: Jakie to sà firmy – du˝e, ma∏e, polskie czy zagraniczne?
E. R.: Obs∏ugujemy du˝e firmy zagraniczne, które cz´sto sà cz´Êcià zagranicznych koncernów, w zwiàzku z czym firmy
te sà „przyzwyczajone” do us∏ug outsourcingowych. Jednak˝e naszymi klientami
sà te˝ firmy polskie, du˝e a nawet te
mniejsze, które widzà korzyÊci p∏ynàce ze
zlecenia tych us∏ug na zewnàtrz. W efekcie ma∏e firmy poprzez dobre rozwiàzania logistyczne, jakie im oferujemy, zdobywajà lepszà pozycj´ na rynku.
Dariusz GoÊciniak: Obecnie na rynku
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przewozów w temperaturach kontrolowaD. G.: W 1998 roku powsta∏a Szybka
nych w Polsce nie ma zbyt du˝ej konkuren- Paczka. Firma, pomimo istniejàcej sporej
cji; dobrych i du˝ych firm jest niewiele, mo- konkurencji, wesz∏a przebojem na rynek i do
˝e stàd ten sukces Fresh Logistics?
dziÊ na nim Êwietnie prosperuje. Co le˝y
u podstaw tego sukcesu?
E. R.: Jest na polskim rynku kilka firm,
przewa˝nie zagranicznych, które ÊwiadE. R.: Paliwo mamy takie samo jak inczà tego typu us∏ugi. Obs∏ugujà one jed- ne firmy, opony i samochody – te˝. Bunak przede wszystkim du˝e, mi´dzyna- dynki ka˝dy mo˝e postawiç. To, co nas
rodowe koncerny. My zaÊ jesteÊmy ró˝ni od konkurencji, to sposób myÊlew stanie obs∏u˝yç nawet najmniejszà fir- nia i rozbudowane zaawansowane prom´. Âwiadczymy us∏ugi dla kilku ma∏ych jekty IT wspomagajàce firm´.
rodzinnych firm. Dla nas ka˝dy klient
jest wa˝ny. Oferujemy nie tylko dostawy
D. G.: Czyli sukces jest dzie∏em ludzi i zaca∏osamochodowe, ale co warto pod- awansowanej technologii?
kreÊliç, naszà specjalizacjà sà transporty nawet jednej czy dwóch palet do doE. R.: Przede wszystkim ludzi. To ich
wolnego miejsca w kraju.
zaanga˝owanie i ci´˝ka praca le˝à
u podstaw tego sukcesu. Technologia
D. G.: Czy firma Fresh Logistic jest w sta- mo˝e tylko ludzi wspomóc. Szukamy
nie przewieêç towary tzw. g∏´boko zmro˝one? najpraktyczniejszych rozwiàzaƒ. Nie inwestujemy np. w budow´ i wyposa˝enie
E. R.: Przewieêç tak, ale nasze termi- superautomatycznej sortowni, bo inwenale nie sà przygotowane na obs∏ug´ te- stycja zwróci si´ po kilkudziesi´ciu lago typu produktów. Ponadto polski ry- tach; nasza, na pewnych etapach procenek nie jest jeszcze tak daleko zaawan- su z automatycznej przekszta∏ca si´
sowany, aby by∏o du˝e zainteresowanie w r´cznà, dlatego te˝ zwróci si´ po kiltego typu us∏ugà.
ku latach. Ta bran˝a opiera si´ na bardzo
niskiej mar˝y pobieranej za us∏ugi, dlaI. N.: Czy nie obawia si´ Pan, ˝e jakaÊ fir- tego nale˝y bardzo ostro˝nie podchoma zaistnieje i zdob´dzie pozycje lidera dziç do wszelkich nowych i kosztoww tej dziedzinie?
nych inwestycji. Nasz udzia∏ w rynku
przesy∏ek paczkowych wynosi kilkanaE. R.: Nie, na razie nie. Nie sàdz´, Êcie procent. Na poczàtku zak∏adaliÊmy,
aby w obecnej sytuacji gospodarczej ˝e taki udzia∏ osiàgniemy dopiero za kilznalaz∏ si´ ktoÊ z wielkimi pieni´dzmi ka lat. Ten rynek w Polsce dopiero si´
i by∏ gotów je zainwestowaç. Nawet rozwija. Wystarczy przeÊledziç statystyz zagranicy. Potrzebowa∏by bowiem ki, ile wys∏anych paczek przypada na
5 – 10 lat, aby ta dzia∏alnoÊç mu si´ jednego mieszkaƒca w Niemczech czy
op∏aci∏a.
Holandii, a ile w Polsce.
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I. N.: JesteÊcie Paƒstwo widoczni w Polsce i Holandii. Jak to wyglàda w innych krajach Europy, czy zamierzacie otwieraç swoje terminale w krajach Beneluksu, Niemczech, a mo˝e na Wschodzie?
E. R.: Raczej nie. Nasze siedziby mamy
tylko w Polsce i Holandii. W innych krajach wspó∏pracujemy z partnerami, firmami podobnymi do naszej. DziÊ nie planujemy otwierania w∏asnych przedstawicielstw w innych krajach europejskich

ani na Wschodzie. Mo˝e gdyby zabrak∏o
nam pracy tutaj, w Polsce, to pewnie zastanawialibyÊmy si´ nad takim rozwiàzaniem, ale teraz nie wchodzi to w rachub´. W 2002 r. nasze plany inwestycyjne
kszta∏tujà si´ na poziomie 110 mln z∏. Aktualnie realizujemy kilka inwestycji, budujemy m. in. magazyny w Gàdkach o powierzchni 40 tys. miejsc paletowych; powsta∏ magazyn w Strykowie k. ¸odzi
o powierzchni 6 tys. m2. Na prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia br. zwi´kszyliÊmy te˝

iloÊç filii Szybkiej Paczki z 19 do 22.
I. N.: Gdyby móg∏by Pan wypowiedzieç trzy
˝yczenia do z∏otej rybki, o co Pan by poprosi∏?
E. R.: Sà trudne czasy, wi´c ogranicz´
si´ do jednego. Chcia∏bym, aby ca∏a
bran˝a transportowa w Polsce mia∏ lepszà reputacj´. A to zale˝y od samych
przewoêników, których pojazdy nieraz
powodujà groêne wypadki, sà zagro˝eniem dla innych u˝ytkowników ruchu.

Nowa us∏uga lokalizacyjna Idea Nawigator
- dla firm handlowych i spedycyjnych
W ofercie Idea Meritum jest dost´pna
nowa us∏uga – Idea Nawigator – przydatna m. in. dla firm handlowych, kurierskich, serwisowych i spedycyjnych,
prowadzàcych dzia∏alnoÊç operacyjnà
w terenie. Mo˝liwoÊç sta∏ego monitorowania po∏o˝enia terminali (telefonów
lub innych urzàdzeƒ z kartà SIM) wspomaga zarzàdzanie firmà, jej elastycznoÊç, podnosi stopieƒ bezpieczeƒstwa
pracowników i przewo˝onych ∏adunków. Informacje z us∏ugi Idea Nawigator
pomagajà przygotowaç szczegó∏owe raporty z przebiegu tras transportów lub

szybko odnaleêç terminal znajdujàcy si´ dzi´ki technologii SMS (Short Message
najbli˝ej zadanego punktu i w konse- System) wzbogaconej o dodatkowe mekwencji znacznie skróciç czas dojazdu. chanizmy logistyczne. Po∏o˝enie monitorowanych obiektów mo˝na Êledziç na
Us∏uga lokalizacyjna dzia∏a w oparciu mapie przy u˝yciu dowolnej, dost´pnej
o technologi´ LBS (Location Based Service), na rynku, przeglàdarki internetowej (np.
automatycznie lokalizujàcà telefon ko- Internet Explorer, Netscape Nawigator).
mórkowy. Stopieƒ dok∏adnoÊci lokaliAktywacja us∏ugi Idea Nawigator koszzacji – zale˝ny od g´stoÊci rozmiesz- tuje 100 z∏. (+ 22 % VAT), abonament –
czenia nadajników telefonii komórko- 500 z∏. (+ 22 % VAT), abonament miewej – wynosi od 50 m do 500 m w mia- si´czny za stanowisko administratorskie
stach i od 500 m do kilku kilometrów na – 150 z∏. (+ 22 % VAT), miesi´czna op∏aobszarze niezabudowanym. Przesy∏anie ta za kart´ SIM aktywowanà w Idea Nai zarzàdzanie informacjami odbywa si´ wigator – 5 z∏. (+ 22 % VAT).

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazdy Szynowe”
Jako bardzo interesujàcà pod wzgl´dem
merytorycznym i doskonale przygotowanà organizacyjnie mo˝na uznaç XV Konferencj´ Naukowo – Technicznà „Pojazdy
Szynowe 2002”, która odby∏a si´ w dniach
4 – 7 wrzeÊnia br. w Szklarskiej Por´bie.
Organizatorem spotkania, spinajàcego
niejako 30-letnià klamrà kontakty mi´dzy
ró˝nymi oÊrodkami naukowymi, przemys∏em i u˝ytkownikami taboru by∏ Zak∏ad
Logistyki i Systemów Transportowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wroc∏awskiej. Has∏em przewodnim konferencji, w której uczestniczy∏o ok. 100 naukowców i praktyków,
by∏y „Nowe wyzwania i technologie dla logistyki”, gdy˝ zamiarem organizatorów
by∏o zwrócenie szczególnej uwagi na zachodzàce w transporcie szynowym zmiany i ich oddzia∏ywanie na budow´ taboru
kolejowego oraz jego eksploatacj´. Zmiany te sà zresztà podyktowane konieczno-

Êcià restrukturyzacji transportu kolejowego dla podniesienia jego efektywnoÊci
ekonomicznej i – rzecz jasna – konkurencyjnoÊci. Uczestnicy spotkania byli zgodni, i˝ wzrost ten mo˝e byç osiàgni´ty dzi´ki coraz bli˝szej wspó∏pracy z innymi ga∏´ziami transportu, a tak˝e poprzez tworzenie struktur transportu intermodalnego. Takie rozumienie transportu cechowa∏oby m. in. stosowanie jednolitych,
znormalizowanych jednostek ∏adunkowych i odpowiadajàcych im ujednoliconych przepisów prawnych, taryfy, dokumentu oraz odpowiedzialnoÊci podejmowanej przez jednego operatora logistycznego. Mimo, i˝ wi´kszoÊç spoÊród ponad
80 referatów dotyczy∏o problematyki taborowej, znalaz∏y si´ wÊród nich tak˝e
wystàpienia poÊwi´cone np. koncepcjom
zastosowania tramwaju towarowego, satelitarnemu monitorowaniu pojazdów
etc. Dzi´ki staraniom organizatorów kon-

ferencji, wyg∏oszone w jej trakcie referaty znalaz∏y si´ w dwutomowej publikacji, wydanej
latem br. przez
Oficyn´ Wydawniczà Politechniki Wroc∏awskiej.
W trakcie inauguracji obrad
zebrani uczcili
minutà ciszy pami´ç zmar∏ych
w 2002 r. dwóch
wybitnych przedstawicieli wroc∏awskiego Êrodowiska naukowego z Politechniki
Wroc∏awskiej: prof. zw. Zbigniewa Korzenia i dr. hab. in˝. Jacka Grajnerta (profesora nadzw. PWr).
Iwo Nowak
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