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INFORMATIKA A LOGISTIKA

Odpoludňa j š í
workshop fóra LOG-IN priniesol

štyri prípadové štúdie úspešných projektov
slovenského logistického trhu a celkovo uvie-
dol 14 prednášajúcich, popredných logistic-
kých odborníkov domáceho trhu. V programe
odznela napríklad spoločná prezentácia Mar-
tina Kiabu z GEFCO Slovakia a Gérarda
Graufogela z PCA Slovakia s názvom „Cross-
docking v prostredí alternatívnej logistiky“,
Martin Ivanič z Mondi Business Paper SCP
hovoril o plnoautomatizovanom sklade tejto
spoločnosti, ktorý je najväčším na Slovensku.
Na tému „Centralizovaná distribúcia na Slo-
vensku: vývoj retailera“ poreferoval Tomáš
Moravec z METRO Cash&Carry Slovakia.
Program privítal aj dve interaktívne panelové
diskusie, prvú na tému „Dostupnosť sklado-

vých plôch na Slovensku“, druhá sa dotkla
problematiky „Warehouse Management Sys-
témov“. Do diskusií aktívne prispeli okrem
iných Tomáš Krčula z Colliers, Roman Řehák
z Pinnacle, Miloslav Koča z Wincanton, Petr Ma-
ňas z LCS Slovensko či Olivier Large z Gefco.

Workshopovej časti fóra LOG-IN sa zúčastni-
lo 150 popredných logistických odborníkov
s rozhodovacími právomocami. „Bol som prí-
jemne prekvapený a spokojný s organizáciou
prvého ročníka workshopu LOG-IN i Logistické-
ho Business Mixeru. To sa týka nielen priestorov,
v ktorých sa celá akcia konala, ale aj možnosti
prezentácie našej spoločnosti ako generálneho
partnera. Aj v budúcom roku sa budeme snažiť
prostredníctvom našej účasti prispieť k vysokej
kvalite spomínaného fóra.“ zhodnotil fórum
LOG-IN Milan Majtán, obchodný a marketin-
gový manažér spoločnosti GEFCO Slovakia.

Fórum LOG-IN 2007 sponzorsky podporilo
množstvo významných firiem pôsobiacich
v logistike. Generálnym partnerom sa stala
spoločnosť GEFCO Slovakia, partneri spoloč-
nosti CID International, DHS, FM Logistic,
Kardex Slovensko, OLTIS, Porthus, Schoeller
Arca Systems a STOW Slovensko.

Na odpoludňajší workshop nadviazal VIP ve-
čer pre účastníkov workshopu a ďalších výz-

namných hostí z radov logistických odborní-
kov – Logistický Business Mixer v priestoroch
reštaurácie Viennois. Organizátor pripravil
bohatý obchodno-zábavný program hier a sú-
ťaží, živú hudbu, koktejlové bary a rautové
občerstvenie. Celkom 170 účastníkov večera
tak zažilo výbornú atmosféru a ideálne pro-
stredie pre networking, ktorý je hlavným cie-
ľom Logistického Business Mixeru.

Logistický Business Mixer podporili formou
partnerstva spoločnosti FedEx Express Slova-
kia, Pinnacle a Jungheinrich.
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LOG-IN 2007
Premiérový ročník logistického fóra s ohromným ohlasom

Dňa 22. 2. 2007 sa v hoteli Danube Bratislava uskutočnil prvý ročník fóra LOG-IN,
venovaný inováciám, novým projektom a efektívnym riešeniam v logistike na slovenskom
trhu. Program privítal praktický workshop a Logistický Business Mixer.

Prednášajúci workshopu
Gérard Graufogel, PCA Slovakia

Odovzdávanie cien 
na Logistickom Business Mixeri
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