
PAKOWANIE JAKO WIZYTÓWKA

WARTO JĄ DOBRZE 
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AGENDA

Trudne kompromisy, czyli balansowanie pomiędzy jakością a kosztem

 Czy zawsze warto wybrać najdroższe rozwiązanie?

 W jaki sposób ustalić „właściwy” poziom kosztów?

Przegląd specyficznych wymagań branżowych

 Od e-commerce do dystrybucji mebli

 Na co zwrócić szczególną uwagę?

Strategie optymalizacji procesów pakowania

 Różnice pomiędzy reorganizacją a organizacją procesów pakowania

 Jakie można postawić cele?

Efekty wdrożonych zmian

 W jaki sposób kontrolować wpływ zmian w procesie na efekty?

 Kto powinien to robić?



Zadowolenie

Klienta

Oczekiwany wynik

finansowy
SUKCES+ =

KOSZT ROZWIĄZANIA OCZEKIWANIA KLIENTA

Czy projekt jest długofalowy?

Czy mamy ograniczenia techniczne lub branżowe?

Alternatywy

Benchmarking branżowy – budowanie przewagi

Trendy w Europie i na świecie

Jakość



KOSZT? JAKOŚĆ? 

EFEKTY(O)WNOŚĆ?

Źródło: www.logismarket.pl; www.airpag.pl; www.e-moff.pl; www.wdrzewiewyryte.pl;   

http://www.logismarket.pl/
http://www.airpag.pl/
http://www.e-moff.pl/
http://www.wdrzewiewyryte.pl/


WYZWANIA W ZALEŻNOŚCI OD 

MODELU SPRZEDAŻY
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Strategie optymalizacji

Jakie można postawić cele? 

 ”In full” ze wskaźnika OTIF

 Ilość paczek/palet na godzinę w oczekiwanej jakości

 Marketingowe “hype marki”

Dlaczego organizacja procesów pakowania różni sie od reorganizacji? 

 Koszty rozwiązania umów

 Możliwe czasowe obniżenie wydajności

 Praca na “żywym organizmie”



ZMIANY

Trudność w kontroli

Rozproszona odpowiedzialność

Łatwość zarządzania

Jasna struktura I hierarchia

Nie pozostawiajmy zmian samych sobie. Zasada która powinna obowiązywać w całej organizacji, 

jest istotna na każdym jej szczeblu. Spróbujmy wyłonić lidera zmiany z zespołu który mamy, lub 

powołajmy osobę z zewnątrz. Naturalnym połączeniem funkcji nadzoru nad jakością pakowania 

jest komórka/dział/wydział kontroli jakości. 

W trakcie oceny wdrażanych zmian sprawdzamy dwa parametry: feedback od klientów oraz 

zmiany kosztowe. Jeżeli wzrost jakości pakowania, a co za tym idzie zadowolenie klientów skutkuje 

wzrostem sprzedaży z której zysk pokrywa lub przewyższa koszty zmian, organizacja może mieć 

pewność że efekt zmian jest zadowalający.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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