POZVÁNKA
Vaša unikátna príležitosť naladiť sa na aktuálny
rytmus slovenskej logistiky – fórum SLOVLOG!
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Najväčšia logistická udalosť
roku prichádza opäť
s jedinečným programom!
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10:10

Prednáška

ARG

SLOVLOG od začiatku existencie udáva rytmus na poli
slovenskej logistiky, tento ročník však zrýchľuje tempo
a prichádza s novinkami! Odborný program je obohatený o viaceré panelové diskusie, zároveň môžte
všetky fázy prípravy sledovať na nových webových
stránkách a diskutovať s nami na sociálnych sieťach.
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Pohľad do zákulisia najväčšieho internetového kníhkupectva
na Slovensku priblíži jeho logistiku i prepracovaný systém
zvládnutia sezónnych výkyvov.

Ján Farkaš

riaditeľ Odboru železničnej
a kombinovanej dopravy MDVRR SR

Kombinovaná doprava – súčasný stav a budúcnosť

Kombinovaná doprava umožňuje prepravu tovaru veľmi efektívnym
spôsobom a s možnosťou zníženia nákladov. Využívame ju však dostatočne?

10:50

Prednáška
Andrea PANCOTTI

Manager Sales & Energy Services, Slovenské elektrárne

15:15

Coffee break

16:00

Panelová diskusia

Energeticky efektívne riešenia pre logistické
centrá

Nájomníkov čoraz viac zaujímajú okrem nízkych nákladov na
nájomné aj nízke prevádzkové náklady. Prednáška predstaví
model implementácie energeticky efektívnych riešení.

SLEDUJTE NA SLOVLOG.SK!

11:40

Prednáška
Marek MAŤOVČÍK

Project Manager, SysTech Group

Automatizácia logistických procesov vo výrobe
Prezentácia priblíži konkrétne skúsenosti z výrobného
prostredia, kedy správne rozhodnutia prinášajú aj dobré
výsledky – intralogistické riešenia na základe znalostí
logistických procesov.
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12:10

Obed + Businesslog

13:10

Prednáška
Andrea Janíčková

Peter MÉSZÁROS
prokurista,
Duvenbeck Slovakia

16:45

ARG
ARG

ARG

SLEDUJTE NA SLOVLOG.SK!
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Už 8 úspešných ročníkov SLOVLOG: pokladnica informácií, kontaktov a zážitkov. Z bohatej a úspešnej
histórie fóra SLOVLOG profitovali vo svojej praxi celé
zástupy logistikov a zároveň prezentujúcich sa firiem,
ktoré tak zvýšili svoj obchodný potenciál.

Významné a priekopnícke firmy predstavujú svoje aktuálne projekty v logistike a zároveň diskutujú
o aktuálnych trendoch a hrozbách logistického trhu.
Zapojte sa i vy a nebojte sa opýtať tých najlepších
priamo na mieste!
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Plne rozumieme významu slova networking, preto pre
vás radi zorganizujeme krátke stretnutia s vybranými účastníkmi konferencie (sekcia BUSINESSLOG). Na
strane poskytovateľa služieb môže stáť len partner
fóra, preto neváhajte a získajte nové kontakty pre váš
business!

SLEDUJTE NA SLOVLOG.SK!

13:40

account manager,
INDEX NOSLUŠ

Prepracovaný systém vnútropodnikovej logistiky často
zaručuje vysokú konkurencieschopnosť firmy a je kľúčom
k jej úspechu na trhu. Prednáška pribíži možnosti, ako
intralogistiku úspešne zvládnuť.

Nové stránky akcie ponúkajú
väčšie množstvo informácií o pripravovanom programe, o akcii
samotnej alebo aj o mieste a jeho
dostupnosti.

riaditeľ pobočky, TRANS.eu
Nie je umením investovať do nových riešení. Ale je umením investovať tak, aby
nové riešenie prinieslo rýchly úžitok a návratnosť vložených financií.

Pavol JANČOVIČ

17:40

Panelová diskusia

predseda predstavenstva,
TOPNAD

Nedostatok pracovných síl. Existuje riešenie?

Slovenská ekonomika v súčasnosti prudko rastie a firmy trpia nedostatkom
pracovných síl. Chýbajú vodiči, skladníci i robotníci. Kde nájsť schopných ľudí?

14:10

Katarína DOBIŠOVÁ
logistics manager,
Nestlé Slovensko

Panelová diskusia

Marián JANČÍK

Head of System Freight, DB Schenker
Slovakia

FMCG – skracovanie distribučných časov

Logistika rýchloobrátkového tovaru je čoraz náročnejšia na skracovanie
časov dodania tovaru. Musia sa tomu prispôsobiť nielen logistickí provideri,
ale aj výrobcovia a obchodníci.

Objavte nové webové stránky SLOVLOG.SK!
Nové možnosti zapojiť sa
do prípravy a priebehu
konferencie.

17:15
Prednáška
Peter ČAČO

Praktické IT riešenia v doprave a logistike

SLEDUJTE NA SLOVLOG.SK!

Viac informácií, viac
možností!

Prednáška
Jiří OVESNÝ

Intralogistika – riešenia pre optimalizáciu

Panelová diskusia

Katarína ZEMÁNKOVÁ

M&S manager,
DHL Parcel Slovensko

Špecialista pre intralogistické riešenia, STILL SR

Pracovný trh prechádza turbulentným obdobím, na
ktoré musia reagovať všetky riadiace zložky spoločností.
Prednáška prinesie príklady, kedy spolupráca agentúry
dočasného zamestnávania a personálneho oddelenia vedie
k rozvoju core businessu.
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prokurista,
dm drogerie markt

Richard BEBJAK

Pri vyjednávaní o cenách sa z obchodných partnerov často stávajú neľútostní
bojovníci. Lenže cena nemusí byť vždy najdôležitejším faktorom, ktorý rozhoduje
pri výbere dodávateľa.

ADZ ako business partner v logistickej
spoločnosti

ENT ČÍS
M
U

Ivana
MARTINÁKOVÁ

Dodávatelia vs. zákazníci – partneri alebo nepriatelia?

obchodná riaditeľka, INDEX NOSLUŠ

ENT ČÍS
UM

Prednáška
Martin ŠTRBA

Logistika e-shopu – ako zvládnuť neustály rast
a sezónnosť?

Počas jediného dňa získate neuveriteľné množstvo
informácií o aktuálnych trendoch, hrozbách a očakávaniach v logistike na Slovensku. Po dôkladnej analýze odborných tém na vás čaká na záver programu
networkingový večer v odľahčenej atmosfére.

SLEDUJTE NA SLOVLOG.SK!

14:40

riaditeľ e-shopu a vedúci logistiky, Martinus.sk

CCSO,
METRANS /Danubia/
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PROGRAM FÓRA

Miloš Mervart

1
LO

ARG

Nalaďte sa a ovládajte všetky rytmy slovenskej
logistiky na najväčšej akcii roku!

Užívateľská prívetivosť – ľahké a intuitívne
ovládanie

Našou snahou je maximálne zapojiť Moderná štruktúra webu vycháúčastníkov akcie do celkového
dza návštevníkovi v ústrety svojou
diania. Nové stránky umožňujú
prehľadnosťou, dynamikou a ľahbudúcim účastníkom položiť
kou dostupnosťou informácií.
otázky na prednášajúcich – či už ide
o prednášky‚ prípadové štúdie alebo
panelové diskusie.
PRESVEDČTE SA SAMI -> SLOVLOG.SK :-)!

Anton BRATH

Senior Property Manager Czech
Republic & Slovakia, Prologis

Richard LAMPER

CEO,
ČSAD Invest Logistics

18:15

Záver

Facility management – najnovšie trendy a požiadavky
nájomcov

Facility manažment je považovaný za nástroj k zvýšeniu efektivity firmy
a ku kontrole nákladov. Ide teda hlavne o spôsob, ako zvýšiť vlastnú
konkurencieschopnosť.

PO SKONČENÍ ODBORNEJ ČASTI NA VÁS ČAKÁ
NETWORKINGOVÝ VEČER V ROCKOVOM ŠTÝLE!

* ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

200

Pripojte sa na fórum
SLOVLOG a namixujte
spoločne s ostatnými
jedinečný rytmus
slovenskej logistiky!

zaujímavých účastníkov
s rozhodovacími právomocami

480

minút, kde sa dozviete všetko podstatné
o aktuálnych hrozbách a očakávaniach
slovenskej logistiky

5

stretnutí v rámci
sekcie BUSINESSLOG,
počas ktorých môžte
naštartovať nový
business
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možností na otázky
pre prednášajúcich
a diskutujúcich
vďaka najnovším
technológiám
použitých priamo
v prednáškovej sále

REGISTRUJTE
SA NA:

ABY STE
NEVYŠLI
Z AKTUÁLNEHO VSTUP ZADARMO
LOGISTICKÉHO PRE UŽÍVATEĽOV
RYTMU!
LOGISTICKÝCH SLUŽIEB!

SLOVLOG.SK
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KONTAKT:
Generálni partneri

+421 911 203 179
Partneri
fóra

SLEDUJTE NÁS:

Facebook

Partner
Business Mixera

Špeciálni partneri fóra

Partner vína

®

Twitter

Mediálni partneri

Google Plus

Youtube

Newsletters

