POZVÁNKA

LOG-IN 2008
FÓRUM VENOVANÉ LOGISTICKÝM INOVÁCIÁM
Poznáte dynamickejší odbor ako je logistika? Ťažko ho budete hľadať... Neustále na trh prichádzajú
nové služby, produkty a technológie, vznikajú nové logistické centrá. Slovensko je významnou logistickou destináciou s predpokladom skvelého rozvoja.

Inovácie, inšpirácie, vývoj, zmena, skúsenosti, nové produkty a služby - pojmy,
ktoré si musí osvojiť každá firma, ktorá chce obstáť v dnešnej tvrdej konkurencii. Čo však tieto pojmy môžu znamenať v logistike? Dokážeme sa vo všetkých
novinkách orientovať a musíme skutočne neustále inovovať? Logistika dokáže
významne ovplyvniť prevádzkové náklady firmy, ale vieme, ako na to? Ako nájsť
to najlepšie riešenie práve pre našu firmu?
POĎTE SA INŠPIROVAŤ NA LOG-IN!
Fórum LOG-IN sa venuje významným logistickým inováciám, novým projektom
a úspešným riešeniam na slovenskom trhu. Prináša vam príležitosť vypočuť si
a podiskutovať o konkrétnych skúsenostiach logistických odborníkov, dozvedieť
sa o úspešných logistických projektoch z rôznych oblastí priemyslu a výroby.
LOG-IN je ideálnym

2. ročník

Hotel CARLTON Bratislava, Café Reduta
11. marca 2008

Buďte „in“

spojením odbor-

STAŇTE SA JEDNÝM Z 200 ÚČASTNÍKOV
A POSÚĎTE SAMI...

mácie a nové kon-

nej a spoločenskej
udalosti, kde nájdete aktuálne infor-

takty v interaktívnej forme poldenného programu.

Programworkshopu
12.00 Registrácia a občerstvenie

15.30 Kávová prestávka s občerstvením

13.00 Úvodné slovo moderátora

16.00 Obnova parku manipulačnej techniky
v spoločnosti KERKO – Prípadová štúdia prinesie pohľad na analyzovanie pôvodného
stavu manipulačnej techniky, návrhu riešenia zloženia novej techniky a s tým spojene
ďalšie nutné operácie (prostredie a vplyv na
použitie novej techniky, podmienky nasadenia, koordinácia odovzdania a prevzatia,
školenia, fullservis, prínos a optimalizácia)

13.10 Outsourcing distribučnej logistiky GPS
navigácii značky GARMIN – Prípadová štúdia prináša pohľad na riešenie spoločnosti
GEFCO Slovakia pre firmu CONAN (príjem
GPS zariadení a doplnkov, inštalácia a kontrola softvéru, expedičný sklad, kompletizácia balenia podľa marketingového plánu
firmy – špeciálne promo akcie).
Daniel Boďa, obchodný riaditeľ, CONAN
Anton Keleši, project manager pre Logistic
Solution, GEFCO Slovakia

Čas pre

Ing. Martin Takáč, predseda predstavenstva,
KERKO
Peter Prištic, obchodný riaditeľ, Jungheinrich

16.45 Integračné aplikácie pre logistické
systémy – Nový informačný systém od spoločnosti ACE Enterprise Slovakia vyriešil
potrebu rozšírenia existujúceho ERP systému v spoločnosti BAUMIT a dosiahol sprehľadnenie a zjednodušenie procesov.
Juraj Pilko, IT manager, BAUMIT

17.30 PANELOVÁ DISKUSIA:
Vlastniť, či nevlastniť? – Prenájom vs.
Vlastný sklad
Aj keď sa hovorí, že trendom je prenájom skladových priestorov, sú firmy, ktoré investujú do
svojho riešenia. Prečo je to tak? Pozrieme sa
na výhody a nevýhody obidvoch prístupov.

informácie

Inovácie v spojení s efektivitou sú v dnešnom obchode nevyhnutné pre naplnenie očakávaní našich
zákazníkov a sú teda významným predpokladom úspechu. Kto príde prvý s inovačným riešením, technológiou či nápadom, v dnešnej obrovskej konkurencii víťazí… Dvojnásobne to platí v logistike, kde
o získaní zákazky rozhoduje nielen cena a kvalita servisu, ale aj prístup, praktickosť, referencie…
Workshop Vás zoznámi s praktickými skúsenosťami popredných logistických odborníkov pôsobiacich
na slovenskom trhu. V priebehu jediného popoludnia si vypočujete päť prípadových štúdií z rôznych
odborov a panelovú diskusiu na tému inovácií, nových projektov a riešení v logistike. Ide o maximálne efektívnu formu stretnutí logistických špecialistov slovenského trhu za účelom získania nových
informácií, inšpirácie a výmeny skúseností.

13.55 Balenie a paletizácia výrobkov – Prípadová
štúdia a realizovaný projekt spoločnosti
Energo – Robotics v oblasti balenia, prepravy
a paletizácie výrobkov, zalepovanie a etiketovanie škatúľ pre jedného z najväčších výrobcov nábytku vo svete – Swedwood
Jaroslav Marko, technický riaditeľ, Energo Robotics

Jana Šipošová, vedúca odd. distribúcie, Rajo
Tibor Majzún, generálny riaditeľ, cargo-partner SR
Andrej Trtala, konateľ, Nagel Slovensko
Peter Bečár, obchodný riaditeľ, PINNACLE Slovakia
Marián Weber, riaditeľ distribučného centra, Böllhoff

18.30 Záverečné slovo moderátora
Workshop moderuje Jozef Brezovský,
šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky.

14.40 Využitie čiarových kódov pri príjme na
sklad a pri vychystávaní tovaru – Prípadová
štúdia prináša pohľad na systém čiarových
kódov pri práci s tovarom v sklade spoločnosti Bodyland dodaný spoločnosťou KODYS
Slovensko (príjem tovaru, zaskladnenie a
preskladnenie tovaru pomocou mobilných
terminálov s integrovaným snímačom čiarových kódov).
Emil Novotka, prevádzkový riaditeľ, BODYLAND
underwear

www.log-in.sk

Podmienky účasti

Doplňujúce informácie

• Pre účasť na fóre sa treba dopredu zaregistrovať vyplnením registračného kupónu (vrátane podpisu a pečiatky).
• Na základe vyplneného kupónu Vám bude
zaslaná faktúra.
• Účastnícky poplatok je splatný pred dátumom konania fóra.
• Pri neúčasti či zrušení registrácie pred
akciou je vstupné nevratné.
• Registrácia je záväzná, stornovací poplatok
je 100% ceny vstupného.
• Cenové podmienky:

• Simultánny preklad do slovenského
a anglického jazyka je zabezpečený.
• Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny
v programe.
• Adresa hotelu CARLTON:
Hviezdoslavovo námestie 3,
811 02 Bratislava
• Adresa Café Reduta:
Medená 3,
811 02 Bratislava
• Parkovanie je možné v hoteli CARLTON
za poplatok.

1. osoba .................................... 9500 Sk
KaÏdá ìal‰ia osoba ................... 7500 Sk
Ceny sú uvedené bez 19% DPH.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Čas prenetworking

Holečkova 29, 150 00 Praha 5, Česká republika
tel.: +420 246 007 224, fax: +420 246 007 201
Alica Miklošková, e-mail: alica.mikloskova@atoz.cz

www.log-in.sk
Generálny partner workshopu:

Významné spoločenské stretnutie logistických odborníkov, v poradí už III. Logistický Business Mixer, sa
stalo ideálnym miestom nadväzovania obchodných kontaktov. Obchodno-zábavný program hier a súťaží,

Partneri workshopu:

dobrá nálada a neformálne prostredie, VIP hostia, rautové občerstvenie, živá hudba... To všetko v originálnom prostredí Café Reduta. Vhodnejšie miesto pre kontakty s logistickými expertmi ťažko nájdete.

Program

V spolupráci:

18.45

Welcome drink

19.15

Úvodné slovo večera

19.30

Rautové občerstvenie, živá hudba, hry a súťaže

21.45

Vyhlásenie víťazov hier a súťaží

22.00

Tombola o zaujímavé ceny

Partneri business mixeru:

Mediálni partneri:

