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POZV¡NKA

LOG-IN 2006
F”RUM VÃNOVAN… LOGISTICK›M INOVACÕM
Logistika je st·le velmi dynamick˝m oborem. Neust·le na trh p¯ich·zejÌ novÈ sluûby a produkty, vznikajÌ dalöÌ a dalöÌ logistick· centra a sklady. Logistika navÌc neust·le posiluje svoje
postavenÌ v managementu firem. Vöak pr·vÏ ONA dok·ûe v˝znamnÏ ovlivnit chod firmy a p¯ispÏt k jejÌmu rozvoji.

Inovace, inspirace, v˝voj, zmÏna, zkuöenosti, novÈ produkty a sluûby... Pojmy,
kterÈ si musÌ osvojit kaûd· firma, kter· chce obst·t v dneönÌ tvrdÈ konkurenci.
Co vöak mohou znamenat a jak moc jsou tyto pojmy d˘leûitÈ v logistice? Dok·ûeme se ve vöech novink·ch orientovat a musÌme skuteËnÏ neust·le inovovat?
Logistika skr˝v· ve spoustÏ obor˘ velkÈ rezervy. VÌme o nich, ale jak je vyuûÌt?
Jak nalÈzt to nejlepöÌ ¯eöenÌ pr·vÏ pro naöi firmu?
POJœTE SE INSPIROVAT NA LOG-IN...
FÛrum LOG-IN se jiû t¯etÌm rokem vÏnuje v˝znamn˝m logistick˝m inovacÌm
a ˙spÏön˝m ¯eöenÌm v logistice. Je pro V·s p¯ÌleûitostÌ vyslechnout a podiskutovat
o konkrÈtnÌch zkuöenostech p¯ednÌch logistick˝ch odbornÌk˘, dozvÏdÏt se
o ˙spÏön˝ch logistick˝ch projektech z r˘zn˝ch oblastÌ pr˘myslu a v˝roby. LOG-IN
je ide·lnÌm spojenÌm

BuÔte Ñinì

spoleËenskÈ a odbornÈ ud·losti, kde
naleznete aktu·lnÌ
informace i novÈ

3. roËnÌk
andelís Hotel Prague, Kaiserötejnsk˝ pal·c
9. listopadu 2006

STA“TE SE JEDNÕM ZE 150 ⁄»ASTNÕKŸ
A POSUœTE SAMI...

kontakty v interaktivnÌ formÏ p˘ldennÌho programu.
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Programworkshopu
12.00 Registrace a občerstvení

15.15 Kávová přestávka s občerstvením

13.00 Optimalizace logistiky jako předpoklad
úspěšného rozvoje firmy – jak přizpůsobit logistické procesy dynamickému
růstu výrobní společnosti?
Případová studie nového DC HAMÉ –
warehouse management, nové technologie a vybavení DC, výhody souhry výroby
a logistiky, proč modernizovat logistiku
ve výrobní firmě?

16.15 Hlasová technologie jako inovační
a progresivní řešení skladové logistiky
Případová studie DLC Napajedla (hlasová
technologie jako eliminátor chybovosti při
vychystávání zboží, prostředek k zajištění
vysoké efektivity skladových operací
i motivační faktor zaměstnanců).

Martin Štrupl, ředitel logistiky, HAMÉ

»as pro
informace
Inovace ve spojenÌ s efektivitou jsou v dneönÌm obchodÏ nezbytnÈ pro naplnÏnÌ oËek·v·nÌ naöich
z·kaznÌk˘, a jsou tedy v˝znamn˝m p¯edpokladem ˙spÏchu. Kdo p¯ijde prvnÌ s inovaËnÌm ¯eöenÌm,
technologiÌ Ëi n·padem, vÌtÏzÌ v dneönÌ ohromnÈ konkurenciÖ A co teprve v logistice, kde o zÌsk·nÌ
zak·zky rozhoduje nejen cena a kvalita servisu, ale i p¯Ìstup, praktiËnost, referenceÖ
Workshop LOG-IN V·s sezn·mÌ s praktick˝mi zkuöenostmi nov˝ch ˙spÏön˝ch projekt˘ na ËeskÈm
trhu. »ty¯i p¯ÌpadovÈ studie z r˘zn˝ch obor˘ a panelov· diskuse bÏhem odpoledne na tÈma inovacÌ,
nov˝ch a efektivnÌch ¯eöenÌ v logistice. Maxim·lnÏ efektivnÌ forma setk·nÌ 150 logistick˝ch specialist˘ za ˙Ëelem zÌsk·nÌ nov˝ch informacÌ, inspirace a v˝mÏny zkuöenostÌ. Letos jiû pot¯etÌ...

Milena Kadlecová, předsedkyně představenstva,
DLC Napajedla
František Polák, místopředseda představenstva,
DLC Napajedla

17.00 PANELOVÁ DISKUSE:
Centralizace logistických procesů?
Až kam?
Centrální sklady, centrální systémy,
centrální řízení – co vše může v logistice
znamenat slovo centralizace?

13.45 Logistika nebezpečného zboží nemusí být
vždy problémem… Co je dobré vědět o ADR
a na co při přepravě ADR nezapomenout?
Případová studie, jak bezpečně a jednoduše
přepravovat ADR pomocí softwarového
produktu ADRem.
Jiří Došek, vedoucí střediska pro přepravu
nebezpečných věcí ADR, RID a AND, DEKRA
Václav Živec, marketing manager, LC Sokotrans
Jan Dlouhý, ředitel infrastruktury, Spolek pro
chemickou a hutní výrobu

14.30 Distribuční centrum TESCO Postřižín –
Jak vybudovat moderní a dobře fungující
centrální sklad v maloobchodě?
Změny procesů SCM jako důsledek akvizice
sítě CARREFOURU řetězcem TESCO, jak
logisticky zajistit neustále vzrůstající objemy
toků zboží, jak nové DC ovlivní snížení počtu
kamionů na silnicích a z toho vyplývající dopravní náklady a ochranu životního prostředí.
Pieter C. W. Vos, project manager, Tesco Stores ČR

Lucie Kučerová, supply chain advisor,
Optimum Distribution
Roman Macháček, ředitel distribuce, Vitana
Miroslav Hanko, jednatel, M. Preymesser
logistika
Jiří Müller, logistics manager, FOXCONN CZ
Jiří Malíček, ředitel distribučního centra,
Moeller Elektrotechnika

18.00 Závěrečné slovo moderátora

Workshop moderuje Jaroslav Smíšek,
redaktor časopisu Systémy Logistiky

www.log-in.cz
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»as proocenÏnÌ
Logistika je d˘leûit˝m faktorem a p¯edpokladem ˙spÏchu
v˝robnÌch i obchodnÌch spoleËnostÌ. JejÌ spr·vnÈ fungov·nÌ
je tedy nezbytnÈ pro existenci vÏtöiny firem. Proto se projekt
LOG-IN vÏnuje oceÚov·nÌ v˝jimeËn˝ch logistick˝ch projekt˘
a produkt˘, kterÈ p¯ispÌvajÌ k rozvoji oboru a mohou b˝t
inspiracÌ pro ostatnÌ. Do t¯etÌho roËnÌku soutÏûe LOG-IN se
p¯ihl·silo celkem 25 projekt˘ a produkt˘ realizovan˝ch Ëi
uveden˝ch na Ëesk˝ trh v letech 2005/2006. Jiû 9. listopadu
se dozvÌme vÌtÏze, o kter˝ch rozhodla nez·visl· odborn·
porota v öesti kategoriÌch.

PodmÌnky ˙Ëasti

DoplÚujÌcÌ informace

ï Pro ˙Ëast na fÛru je t¯eba se zaregistrovat
p¯edem vyplnÏnÌm registraËnÌho kuponu
(vËetnÏ podpisu a razÌtka).
ï Na z·kladÏ vyplnÏnÈho kuponu
V·m bude zasl·na faktura.
ï ⁄Ëastnick˝ poplatek je splatn˝
p¯ed datem kon·nÌ fÛra.
ï P¯i ne˙Ëasti Ëi zruöenÌ registrace p¯ed
akcÌ je vstupnÈ nevratnÈ.
ï Registrace je z·vazn·, stornovacÌ poplatek
je 100 % ceny vstupnÈho.
ï CenovÈ podmÌnky:

ï Simult·nnÌ p¯eklad do ËeskÈho
a anglickÈho jazyka zajiötÏn.
ï Organiz·tor si vyhrazuje pr·vo
na zmÏny v programu.
ï Adresa hotelu andelís Prague:
StroupeûnickÈho 21, Praha 5
ï Adresa KaiserötejnskÈho pal·ce:
MalostranskÈ n·mÏstÌ 23/37, Praha 1
ï Parkov·nÌ je moûnÈ v hotelu
andelís Prague za poplatek.

1. osoba................................... 7 000 KË
Kaûd· dalöÌ osoba .................... 5 000 KË
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.

Vyhl·öenÈ kategorie 2006
•
•
•
•
•
•

Pro vÌce informacÌ, prosÌm, kontaktujte:

logistické řešení na míru
transportní služba
skladové prostory
IT podpora v logistice
manipulační technika
technické vybavení pro logistiku

HoleËkova 29, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 322 748, fax: +420 257 322 755
Irena äaökov·, e-mail: irena.saskova@atoz.cz

»as pronetworking

www.log-in.cz
Gener·lnÌ partner workshopu:

VIP spoleËenskÈ setk·nÌ logistick˝ch odbornÌk˘ s n·zvem
Logistick˝ Business Mixer se stalo jiû tradiËnÌm mÌstem navazov·nÌ obchodnÌch kontakt˘. ObchodnÏ-z·bavn˝ program her
a soutÏûÌ, dobr· n·lada a neform·lnÌ prost¯edÌ, VIP hostÈ,

Sponzo¯i workshopu:

rautovÈ obËerstvenÌ, ûiv· hudba, tombola... vöe v nezapomenutelnÈ atmosfÈ¯e KaiserötejnskÈho pal·ce. VyvrcholenÌm
veËera bude p¯ed·nÌ LOG-IN ocenÏnÌ logistick˝ch inovacÌ
pro rok 2006. VhodnÏjöÌ mÌsto pro kontakty s logistick˝mi
experty tÏûko naleznete.

Program

ve spolupr·ci:

18:30
19:00
19:15
20:30

Welcome drink

22:00

Vyhlášení výsledků soutěží, tombola o zajímavé ceny

Gener·lnÌ partner
V. LogistickÈho
Business Mixeru:

Úvodní slovo večera
Rautové občerstvení, živá hudba, hry a soutěže
Vyhlášení vítězů LOG-IN ocenění logistických inovací
pro rok 2006

Medi·lnÌ partne¯i:

Partne¯i V. LogistickÈho Business Mixeru:

