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PODUJATIA

Workshop SLOVLOG

Odpoludòajší workshop SLOVLOG prebehne ob¾úbenou formou pre-
zentácií, ktoré poukazujú na konkrétne informácie zo strany klienta
i dodávate¾a, a formou panelových diskusií, ktoré reagujú na súèasnú
problematiku trhu. Úèastníci sa dozvedia, èo pripravuje v oblasti logis-
tiky a budovania infraštruktúry Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR. Spoloènos´ Deloitte prinesie informácie o rizikách úpadku
firiem. Ako správne stava´ koncepty štíhlej logistiky a ako im porozu-
mie´, povie úèastníkom konferencie Monika Uhrová zo spoloènosti IPA
Slovakia. O tom, ako vysoké školy pripravujú absolventov na logistickú
prax, sa logistickí odborníci dozvedia od prof. Jozefa Gnapa zo ´ilinskej
univerzity a prof. Dušana Malind´áka z Technickej univerzity v Koši-
ciach. V tomto roku pomaly odznievajú následky ekonomickej krízy,
firmy hlásia nárasty objednávok i obratu. Tejto téme sa bude venova´
panelová diskusia, kde za diskusný stôl zasadnú zástupcovia doprav-
ných, logistických, developerských a výrobných firiem. Moderné tren-
dy v oblasti colného odbavovania priblí´i Milan Kojš zo spoloènosti
Gerlach European Customs Services. Úèastníci workshopu SLOVLOG
sa dozvedia aj to, ako je previazaná ekonomika Slovenska s nemeckou
ekonomikou a ako sa tomuto nášmu najväèšiemu obchodnému part-
nerovi darí po hospodárskej stránke.

VIII. Logistický Business Mixer

Na odpoludòajší workshop SLOVLOG vo¾ne nadvia´e v poradí u´ VIII.
Logistický Business Mixer. Pre pribli´ne 200 hostí bude pripravený
sú´a´ný program, slávnostný raut, kokteilové bary, zábavné hry
a tombola.

Návštevy logistických centier

Na piatok 26. novembra sú v rámci fóra SLOVLOG pripravené exklu-
zívne návštevy logistických centier. Cie¾om tejto programovej èasti je
predstavi´ „logistiku v praxi“ a sprostredkova´ informácie o zaujíma-
vých projektoch na Slovensku.

SLOVLOG 2010 sponzorsky podporuje rad významných firiem
pôsobiacich v logistike. Partnermi konferenèného programu sú spoloè-
nosti Gerlach European Customs Services, Jungheinrich a STOW.
Špeciálnym partnerom konferenèného programu je spoloènos´
TRANSPOREON. Partnermi Logistického Business Mixeru sú spoloè-
nosti FM Logistic, Jungheinrich a PointPark Properties.

Fórum SLOVLOG 4 mediálne podporujú: Systémy logistiky, èasopis
Transport, Transport.sk, IT Systems, SystemOnLine, Finance.sk,
Logistický monitor, Finance.cz, Eurobiznis, Dopravní noviny, Infoware,
AT&P journal, SystemNews, Educity a ÈESMAD Slovakia.
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Aj túto jeseò sa mô´u logistickí odborníci teši´ na nové informácie o oèakávaniach a budúcom vývoji v logistike na
Slovensku. Spoloènos´ ATOZ EVENT pripravuje na 25. – 26. november 2010 štvrtý roèník fóra SLOVLOG. Fórum
SLOVLOG 4 privíta na svojom programe okolo 160 delegátov a u´ sa stalo tradièným miestom jesenného stretnutia
významných logistických profesionálov slovenského trhu. Praktické a konkrétne informácie o nových projektoch
a technológiách, efektívna organizácia, ktorá šetrí èas, skvelá atmosféra pri obchodných kontaktoch a vysoko
reprezentatívna úèas´ popredných logistických odborníkov – to sú hlavné atribúty fóra SLOVLOG.

SLOVLOG predstaví trendy v logistike


