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Europejskie trendy na polskim rynku opakowaƒ w bran˝y FMCG
W procesie handlowo-magazynowym
najpierw jest pomys∏, zadanie, a póêniej jego realizacja – to w∏aÊciwa kolej
rzeczy. Inaczej jest, gdy najpierw jest
realizacja, a pomys∏ powstaje wtórnie!
Ten enigmatyczny wst´p jest prowokacjà dla kreatywnego Logistyka, który
dostosowuje systemy dostaw w kontekÊcie opakowaƒ. ZASADA: Towar zamówiony = towar sprzedany, jak sàdzà
s∏u˝by handlowe, jest trywialnym podejÊciem, który prostolinijnie wspó∏tworzy defektyzm wspó∏liniowy i jest
wyrazem braku podstawowej wiedzy
na temat logistyki dystrybucji.

których wymiary i wielokrotnoÊç sk∏adowanych jednostek towarowych odpowiada obrysowi palety EUR, a ich kolor
w wi´kszoÊci jest bia∏y. Novum, które zaskarbi∏o sobie sympati´ na rynku polskim, rodem z Danii, sà wyroby firmy
Container Centralen w postaci pojemników wielokrotnego u˝ytku, typu a˝urowego, w 4 rozmiarach (colli majà wymiary 640 x 400 x wysokoÊç odpowiednio
76,7, 115, 167,3 i 230 mm), barwy czarnej, a tak˝e niezwykle praktyczne i nowatorskie, metalowe palety typu rolly
(na kó∏kach), których rozmiar wynosi
800 x 600, i które odpowiadajà – rozmiarowi palety EUR, a które jednoczeNiezwykle wa˝nym aspektem w tej Ênie zosta∏y specjalnie zaprojektowane
materii jest planowanie odpowiednie- do transportu skrzynek CC Freshbox.
go opakowania, w którym towar,
umieszczany bezpoÊrednio z linii proProdukty firmy CC sà obecne na cadukcyjnej, jest sk∏adowany przez pe- ∏ym Êwiecie, gdzie swe zastosowanie
wien okres czasu w magazynie, po znalaz∏y w transporcie, np. warzyw,
czym odpowiednim Êrodkiem transpor- kwiatów, artyku∏ów spo˝ywczych itp.
towym dostarcza si´ go do klienta, Polska, jako pierwszy kraj w Europie
zgodnie z zamówieniem. Czasookres Ârodkowej, jest kolejnym rynkiem, na
sk∏adowania towarów jest bardzo ró˝- którym owe opakowania znalaz∏y swà
ny, w zale˝noÊci od specyfiki samego
towaru w nim umieszczonego. Projektowane opakowania muszà zatem spe∏niaç odpowiednie wymogi sanitarne,
m.in. neutralnoÊç chemicznà w kontakcie z przechowywanym (transportowanym) towarem, ale nade wszystko wymogi ergonomii logistycznej, tzn. wymiary, wytrzyma∏oÊç materia∏owà,
kszta∏t – by mieÊci∏y si´ w zunifikowanych paletach, rega∏ach itp.
Zazwyczaj nikt w dzia∏ach handlowych nie zastanawia si´, w czym b´dzie
dostarczany towar. Ma∏o tego – kompletnie do tego nie przywiàzuje si´ wagi! Niczym jednak niestrudzony logistyk
stawia czo∏a wszelakim wyzwaniom
w dystrybucji i gremialnie niewidoczny
problem opakowaƒ dzielnie pokonuje,
planujàc zarówno pomys∏, jak i jego realizacj´, w której jedno z naczelnych
miejsc stanowi – OPAKOWANIE.
W bran˝y drobiarskiej do sk∏adowania, a tym samym transportu, sà stosowane pojemniki z tworzyw sztucznych,

aprobat´ wÊród liderów w bran˝y
FMCG. Firma Drosed jest jednà z pierwszych w Polsce, a jedynà w bran˝y drobiarskiej, która uleg∏a tym trendom, dà˝àc do profesjonalnej dystrybucji,
wzbudzajàc tym samym zaufanie jako
dostawca w nowym systemie dostaw
do magazynów centralnych.
Niezwykle wa˝nymi cechami stosowanych opakowaƒ CC sà:
• jednolity kolor i kszta∏t, ró˝niàcy si´
jedynie wysokoÊcià (sà odpowiedzià
na wyzwania w transporcie ró˝norakich gabarytowo produktów)
• ich wielokrotnoÊç na palecie, czyli
system sztaplowania – w pe∏ni kompatybilny z wymiarami zarówno palety EUR, jak i Êrodków transportowych
(pojazdów)
• optymalne zabezpieczenie produktów tak podczas sk∏adowania, jak
i w transporcie
• wielozadaniowoÊç w transporcie wewnàtrzzak∏adowym, zarówno mechanicznym, jak i r´cznym (zastosowanie

Fot. Magazyn jest przystosowany do wdro˝enia nowego systemu dostaw CC
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kó∏ek w paletach typu rolly eliminuje
zastosowanie wózków paletowych,
a ÊciÊle rzecz ujmujàc – brak potrzeby posiadania wózka wid∏owego
w miejscu za∏adunku i wy∏adunku
oraz wi´ksza szybkoÊç i komfort za∏adunku, jak i roz∏adunku)
• estetyka i dobra prezencja zarówno
w magazynie, jak i w punktach sprzeda˝y, a tak˝e ∏atwoÊç manewrowania
• mo˝liwoÊç stosowania etykiet zbiorczych na tekturowych kartkach z boku
pojemnika (skrzynki posiadajà specjalnie do tego przystosowane kieszenie
z boku), eliminujàc naklejanie owych
etykiet i zanieczyszczanie w ten sposób opakowaƒ w Êlady po kleju z maszyn etykietujàcych, np. z esper
• materia∏ przeznaczony do ich wykonania (HDPE) jest przyjazny dla Êro-

dowiska i nadaje si´ do recyklingu
• ergonomiczny
kszta∏t
pomaga
w utrzymaniu higieny zgodnie z wymogami HACCP.

skrzynek); iloÊci zapotrzebowania sà
uwarunkowane wielkoÊciami planowanych sprzeda˝y, a tak˝e promocji –
krótki wynajem.

System wykorzystywania opakowaƒ
CC jest mo˝liwy w formie ich dzier˝awy
krótko- (1 rok) lub d∏ugoterminowej
(np. 7 lat), co pozwala na manewrowanie Êrodkami finansowymi w sposób
planistyczny. Tzn. trzeba najpierw zaanga˝owaç Êrodki finansowe na zakup
(wynajem) skrzynek, lecz serwis utrzymania pojemnika w ruchu jest zapewniony przy bardzo atrakcyjnej finansowo op∏acie rocznej przez ca∏y okres
trwania umowy (gwarancja posiadania
pojemników w dobrym stanie przez ca∏y okres umowy, bez koniecznoÊci ich
kolejnych zakupów w razie zniszczenia

Wykorzystywanie w dystrybucji wy˝ej wymienionych opakowaƒ w bran˝y
FMCG jest uwarunkowane post´pujàcym procesem rozwoju rynku w Polsce
oraz z tendencjami europejskimi, którym ulegajà polskie przedsi´biorstwa.
OsobiÊcie uwa˝am, ˝e to jest bardzo
dobry symptom! Tylko taki kierunek
rozwoju jest jedynym s∏usznym rozwiàzaniem w sferze nowoczesnej dystrybucji, gdzie wszystkie zamierzenia logistyczne sà ukierunkowane na w∏aÊciwy
POK (Poziom Obs∏ugi Klienta), czyli
ZADANIE i REALIZACJA, w odpowiedniej formie i jakoÊci.

Marek Zajàc*
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

VW – ni˝sze koszty produkcji dzi´ki opakowaniom uniwersalnym
Inwestycja w opakowania wielorazowego u˝ytku stanowi spory wydatek
w bud˝ecie firmy, jednak˝e w d∏ugim
okresie, w ∏aƒcuchu logistycznym
o wzgl´dnie sta∏ej liczbie uczestników
z pewnoÊcià jest op∏acalna. Z tego za∏o˝enia wyszed∏ koncern Volkswagen,
uzyskujàc w krótkim czasie wymierne
korzyÊci.
G∏ównym czynnikiem, wymuszajàcym na grupie Volkswagen opracowanie nowej strategii dotyczàcej gospodarki opakowaniami, by∏a koniecznoÊç
obni˝enia kosztów przez:
1. Znaczne zmniejszenie iloÊci opakowaƒ w ∏aƒcuchu logistycznym.
2. Wyeliminowanie kosztów zakupu
opakowaƒ jednorazowych przez dostawców.
3. Uzyskanie jednolitych standardów
pojemników oraz lepsze wykorzystanie ich przestrzeni transportowej i ∏adunkowej w Êrodkach transportu.
4. Mniejsze prawdopodobieƒstwo wystàpienia szkód transportowych, ze
wzgl´du na wi´kszà trwa∏oÊç opakowaƒ wielokrotnego u˝ytku.
5. Obni˝enie kosztów i czasu pracy
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zwiàzanego z r´cznym opakowywa- sk∏adane pojemniki blaszane i opakowaniem i rozpakowywaniem cz´Êci. nia z tworzyw ma∏ego formatu KLT (Kle(handling)
inladungsträger). Przy czym pojemniki
Istotnym czynnikiem, wp∏ywajàcym GLT same stanowià jednostki transporna powy˝szà decyzj´, jest dzia∏anie towe (LE-Ladeeinheit), natomiast jednostgrupy Volkswagen na rzecz ochrony kà transportowà pojemników KLT jest
Êrodowiska – bardzo wa˝nego elemen- okreÊlona iloÊç opakowaƒ, u∏o˝onych
tu w polityce firmy.
Fakt, ˝e wi´kszoÊç cz´Êci nie wymaga ochrony
w postaci opakowaƒ specjalnych, dopasowanych
do ich konkretnego typu,
sk∏oni∏y koncern VW do
Przep∏yw opakowaƒ z cz´Êciami
wprowadzenia uniwersalPrzep∏yw pustych opakowaƒ
nych opakowaƒ wielorazowego u˝ytku. Polega to
Rys. 1. Regu∏a Quelle-Senke-Prinzip. Opracowanie w∏asne.
na tym, ˝e mo˝na jeden
typ pojemnika u˝yç do
zapakowania wielu ró˝Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie Po. Wt. Âr. Cz. Pi. So. Nie
norodnych cz´Êci, niezale˝nie od ich kszta∏tu
Zg∏oszenie
Realizacja
zapotrzebowania
i ci´˝aru. Opakowania
zamówienia
od czwartku do
do piàtku
godz. 12
uniwersalne w koncernie
dzielà si´ na grupy: pojemników du˝ego formaRys. 2. Proces zg∏aszania zapotrzebowania i realizacji zamówieƒ na pojemniki. Opracowanie w∏asne na podstawie datu GLT (Grossladungstränych Volkswagen
ger) – przewa˝nie sà to

