
  

HARMONOGRAM KONFERENCJI 

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników – poranna kawa 

9:30 – 9:45 
OTWARCIE KONFERENCJI 
Alicja Kostecka, Adam Błuś | Eurologistics   

9:45 – 10:25 

Zmierzając w stronę logistycznego Internetu. 
- π-rewolucja w logistyce jest tylko kwestią czasu. 
- Modular Logistics Units in Shared Co-modal Networks 
- Physical Internet 
- Bariery wdrożenia logistycznego Internetu 
Dr Maja Piecyk | Uniwersytet Heriot-Watt w Edynburgu 

10:25 – 10:55 
Dlaczego klient to centrum uwagi łańcucha dostaw? Mówię łańcuch dostaw, słyszę klient… 
Innowacyjność Coca-Cola Hellenic w podejściu do budowania wartości dodanej wspólnie z klientem. 

Katarzyna Piątkowska | Coca-Cola HBC Polska 

10:55 – 11:25 
Wspieranie transportu przez nowoczesne narzędzia analityczne.  

Krzysztof Pusłowski | Trimble 

11:25 – 12:00 PRZERWA KAWOWA 

12:00 – 12:30 
Synergia korzyści – czyli połączenie telematyki i systemów bezpieczeństwa stosowanych  
w naczepach.  
Tomasz Łotocki | Transics,  Piotr Zborowski | Wabco 

12:30 – 13:00 
Pomyślmy o mobilnych technologiach w łańcuchu dostaw. 

Patryk Grzelak | InterLan 

13:00 – 13:30 

Pomyślmy o przyszłości. Nie tej w przyszłym roku, lecz tej za 20 lat.  
- Jak postrzegamy przyszłość? 
- Przyszłościowe trendy: socjalne, gospodarcze, w łańcuchu dostaw 
- Jak będzie wyglądał magazyn przyszłości? 
- Jak możemy dzisiaj kształtować przyszłość naszej logistyki magazynowej? 
- Success stories i nie tylko. Uczmy się od innych 
Jacek Olszewski | Miebach 

13:30 – 14:30 PRZERWA OBIADOWA 

14:30 – 15:00 
Czas na nowy model wdrożeń? Czy wdrożenie może sięgać poza granice własnej firmy ? TMS Online 
- system, który scali nadawcę i przewoźnika.  

Kamil Kulasza, Tomasz Łosek, Karol Zuberek | Prodefinity 

15:00 – 15:30 
Lean Logistics – jak z perspektywy operatora logistycznego współpracować z firmą produkcyjną, 
która wdraża Lean?  

Janusz Pieklik | Business Global Consulting 

15:30 – 16:00 

Pasjonująca intelektualna podróż. Nasz ekspert, Paweł Schmidt, opowie o tym, dlaczego od strony 
założeń, "Win-Win" jest takie trudne do osiągnięcia. Poznamy przy tym głębię powszechnych 
konfliktów świata produkcji, świata dystrybucji, oraz globalnie firm. Ostatecznie jednak wszystko 
sprowadza się do jednego: prawdziwego ograniczenia. Dopóki go nie poznamy, będziemy 
wykorzystywać jedynie fragment swojego potencjału. 

Następnie poznamy głębiej prawdziwe ograniczenie rynku dystrybucji detalicznej i na tym 
przykładzie stworzymy meta-rozwiązanie, które odmieni rzeczywistość w firmie. Idąc tą drogą, wiele 
mniejszych odwiecznych wyzwań nagle stanie się dziecinnie proste do rozwiązania. 

16:00 – 16:30 
Okiełznać jakość w środowisku wielu podwykonawców. Bezduszne oszczędności, egoizm, postawy 
konfrontacyjne.  

Rafał Juraszek | Pratt & Whitney Kalisz 

16:30 Zakończenie konferencji 


