PODUJATIA

LOG-IN SK 2007

Logistické fórum mnohých „IN“ prichádza na Slovensko

Spoločnosť ATOZ EVENT pripravuje 22. februára 2007 prvý ročník fóra LOG-IN SK, venovaného
inováciám, novým projektom a efektívnym riešeniam v logistike na slovenskom trhu. Jeho súčasťou
bude popoludňajší workshop a VIP spoločenské stretnutie logistických odborníkov v neformálnej
atmosfére s názvom Logistický Business Mixer. Akciu privíta hotel DANUBE v Bratislave.
Fórum LOG-IN SK vychádza z koncepcie fóra
LOG-IN CZ, ktoré bolo na českom trhu úspešne
zrealizované už trikrát a ktoré privítalo viac ako
900 logistických profesionálov. Fórum LOG-IN sa
vyznačuje predovšetkým intenzitou a efektivitou
organizácie – v priebehu poldenného programu
sa účastníci môžu tešiť na odborné popoludnie
plné nových informácií a na nadväzujúci spoločenský večer, ktorý je ideálnym miestom na obchodné kontakty.
Fórum LOG-IN 2007 SK je určené logistickým
odborníkom s rozhodovacími právomocami, pôsobiacim v rôznych sférach priemyslu a obchodu.
Kladie si za cieľ vytvoriť podobne ako v Českej republike tradíciu stretávania sa popredných logistických profesionálov na slovenskom trhu, ktorým chce poskytnúť ideálne miesto pre nové
informácie o trhu a súčasne aj platformu na získanie nových a upevnenie existujúcich obchodných
kontaktov. Predpokladaná účasť na fóre je 100
– 150 osôb.
Generálnym partnerom fóra LOG-IN SK sa stala
spoločnosť GEFCO Slovakia, ďalšími partnermi sú
Stow Slovensko a Schoeller Arca Systems.
„GEFCO Slovakia ako jeden z najväčších poskytovateľov logistických riešení privítalo realizáciu projektu
LOG-IN na Slovensku aj preto, že sme sa zaoberali myšlienkou usporiadať
podobné fórum. Na základe skúseností z fóra LOG-IN v Českej republike
je pre nás táto akcia príležitosťou k prezentácii pôsobenia spoločnosti
GEFCO na Slovensku. Dôležité je poznamenať, že na Slovensku vidíme
a pociťujeme nedostatok či dokonca absenciu takto zameraných podujatí,
kde sa majú možnosť stretnúť a prezentovať nielen poskytovatelia, ale aj
používatelia logistických riešení v doprave, skladovaní a ďalších odvetviach
logistiky.“ uviedol k fóru LOG-IN SK 2007 Milan Majtán, obchodný
a marketingový manažér spoločnosti GEFCO Slovakia.

Workshop fóra LOG-IN SK 2007
Workshop prebehne v odpoludňajších hodinách a prinesie konkrétne
príklady prípadových štúdií, úspešných projektov a inovácií realizovaných na logistickom slovenskom trhu (logistické služby, doprava, informačné technológie v logistike, vybavenie skladov, vybavenie pre dopravu a manipuláciu s materiálom). Program privíta aj niekoľko
interaktívnych panelových diskusií na aktuálne témy slovenského logistického trhu. Prednášky, prezentácie a diskusie sa dotknú riešení logistiky v rôznych sférach priemyslu a obchodu z hľadiska celkových riešení, a preto si každý logistický špecialista v programe nájde to konkrétne
a potrebné pre svoju prácu.

Logistický Business Mixer
Na odpoludňajší workshop voľne nadviaže VIP večer pre logistických
odborníkov s názvom Logistický Business Mixer. Pre približne 150 hostí bude pripravený slávnostný raut, zábavno-obchodný program hier
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a súťaží, živá hudba, tombola a veľa ďalších prekvapení. Logistický Business Mixer – to je predovšetkým neformálna atmosféra a výborná nálada,
preto je táto akcia ideálnou príležitosťou pre obchodné kontakty. Koncept tohto aktívneho spoločenského večera vychádza z osvedčeného receptu Logistických Business Mixerov realizovaných
už päťkrát v Českej republike. Celkovo privítali
viac ako 1 200 hostí a stali sa už tradičným miestom stretnutí popredných logistických profesionálov pôsobiacich na českom trhu.

O spoločnosti ATOZ EVENT
Atoz Event patrí na českom trhu k popredným
spoločnostiam pôsobiacim v oblasti logistiky, maloobchodu a marketingu. Špecializuje sa na organizovanie odborných konferencií, workshopov,
veľtrhov a rovnako aj spoločenských akcií. Medzi
vlastné dlhodobé projekty patria napríklad fóra
LOG-IN a EASTLOG, golfový turnaj pre logistických špecialistov s názvom golfLOG, Retail Business Mixer (VIP spoločenské stretnutie odborníkov z maloobchodu) či Logistický Business Mixer
(VIP spoločenské stretnutie logistických odborníkov). Firma je súčasťou skupiny Atoz Group,
do ktorej patrí aj vydavateľstvo Atoz Publishing,
publikujúce odborné časopisy Zboží&Prodej, Horeka, Spiritor a Systémy logistiky. Atoz Group pôsobí na českom trhu
od roku 1993, od roku 2006 po novom aj na Slovensku. Viac informácií nájdete na www.atoz.cz.

O spoločnosti GEFCO Slovakia
GEFCO patrí medzi top 10 európskych prepravných a logistických
spoločností. S vyše 400 pobočkami je prítomné vo vyše 80 štátoch. Dosiahnutý obrat v roku 2005 bol 3 mld. eur. GEFCO je súčasťou koncernu PSA Peugeot Citroën. Jeho aktivity sa zameriavajú na tri oblasti:
distribúcia a príprava vozidiel (Automotive), pozemná preprava tovaru
(Network), logistika, lodná a letecká nákladná preprava (Supply). GEFCO SLOVAKIA ako logistický integrátor špecializovaný na LOGISTICS
FOR MANUFACTURERS ponúka dnes svojim klientom komplexné
portfólio služieb s pridanou hodnotou, ktoré zodpovedajú požiadavkám klientov z rôznych priemyselných oblastí a obchodu. Stratégia rozvoja, know-how a bohaté skúsenosti materskej spoločnosti mu pomohli dosiahnuť plánovaný obrat v uplynulých rokoch.

ATOZ EVENT s.r.o.
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