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Organizátor:

2 plenární zasedání a 12 tématických ástí /10. a

Gala ve er „Logistician’s Night” (koncert & banket v
ope e) /10. kv tna 2006/

•

Diskuse /11. kv tna 2006/

•

Návšt vy vedoucích spole ností v Poznani a blízkém
okolí /11. kv tna 2006/

Spoluorganizátor:
Polská logistická asociace

•

Logistické workshopy /12. kv tna 2006/

•

Veletrh „Logistics Market 2006” /10. - 12. kv tna
2006/

Partner:
ProLogis

Škola logistiky v Poznani

Mediální partne i:
Technische Fachhochschule Wildau, N mecko

asopis Logistika

E-facts Magazine

Zajišt ní akce:
Patronace:
Evropská logistická asociace

Vážená paní, vážený pane
Rádi bychom Vás pozvali na Polský logistický kongres LOGISTICS 2006, který se uskute ní ve dnech 10.-12. kv tna
2006 v Poznani.
Program kongresu zahrnuje dvoudenní konferenci, tématické workshopy, odborné prohlídky a logistický veletrh.
Tématem blížícího se kongresu budou „nejlepší metody” v logistice. Plánované konference a workshopy by m ly
pomoci najít odpov di na následující otázky:
•

jaký je sou asný stav a jaké jsou nejlepší metody v r zných oblastech logistiky: ízení dodavatelsko-odb ratelského et zce,
p eprava a skladování, význam logistických center a služeb, informa ní/komunika ní technologie a e-business, efektivní reagování
na požadavky zákazníka a elektronický kód produktu?

•

jak využít nejlepších metod ke zlepšení innosti?

•

jaké jsou výsledky projekt

ešených evropskými výzkumnými konsorcii a mezinárodními logistickými organizacemi týkající se

implementace nejlepších metod?
Zasedání kongresu je zakon eno diskusí za ú asti zahrani ních a polských expert .
Je t eba zmínit mezinárodní charakter kongresu. Pozváni jsou zástupci evropských institucí, zahrani ní i domácí odborníci a
uznávané autority z oblasti aplikované v dy.
V minulých letech velmi vzrostl zájem o odborné návšt vy vedoucích spole ností – nejen logistických – v Poznani a blízkém
okolí. Také tentokrát máme možnost využít návšt vy n kolika zajímavých míst (11. kv tna).
Kongres vytvá í rovn ž možnost k setkání a sdílení informací, vým n zkušeností a získávání kontakt . Kongres LOGISTICS
2006 pro toto skv lou p íležitostí, stejn jako doprovodné akce - veletrh „Logistics Market 2006” nebo gala ve er ”Logistician’s
Night” po ádaný v ope e.

T šíme se na setkání s Vámi v Poznani
Grzegorz Szyszka
editel
Institute of Logistics and Warehousing

Program*:
11. kv tna 2006 / tvrtek/

10. kv tna 2006 /st eda/
10:00 – 13:20

Plenární zasedání

10:00 – 10:20

Zahájení – Grzegorz Szyszka, Institute of Logi- stics and

9:00 – 11:00

ást A2 E-business – stále novinka nebo již b žná

Warehousing
10:20 – 10:40

metoda?

ást B2 Logistická centra jako možnost pro nár st

Úvodní slovo – Stanislaw Krzy aniak, Institute of Logistics and Warehousing

10:40 – 11:10

efektivity dodavatelsko-odb ratelských et zc

ást C2 Distribuce – kritický lánek sou asného

Rozši ování Evropské unie – logistická výzva Graham Ewer, Evropská logistická asociace

11:10 – 11:40

podnikání

ást D2 ízení dodavatelsko-odb ratelského et zce

Logistika jako konkuren ní výhoda EU – Bogusław
Liberadzki, Evropský parlament

11:30 – 13:30

P estávka

12:10 – 12:40

Elektronický kód produktu - otev ení nových možností

odb ratelského et zce a systému

ást B3 Moderní skladování – stále d ležitá sou ást

pro dodavatelsko-odb ratelský et zec - Christopher
Adcock, EPCglobal
Financování

dodavatelsko-odb ratelského

element dodavatelsko-odb ratelském et zci

ást C3 Logistické služby a jejich rostoucí role

et zce:

Zam ení na náklady a hodnoty v logistice - Prof. Hans
Christian

v ekonomice

ást D3 Inovace v logistice

Pfohl, Technická univerzita Darmstad,

Evropská logistická asociace
13:20 – 14:30

Ob d a návšt va veletrhu „Logistics Market 2006”

14:30 – 18:00

Tematické ásti

ást A1 Nové technologie – Elektronický kód

13:30 – 14:30

Ob d a návšt va veletrhu „Logistics Market 2006”

14:30 – 15:50

Ekonomická diskuse

15:50

Záv r

16:00 – 18:30

Odborná návšt va vedoucích spole ností v Poznani a

produktu

blízkém okolí. Zájemci se zaregistrují b hem 1. dne kongresu.

ást B1 Pokrok v doprav – modernizace,
spolehlivost, efektivnost

ást C1 Nové ešení v sektoru FMCG
ást D1 Evropské konzulta ní projekty v logistice:

20:00 – 24:00

Tematické ásti

ást A3 E-logistika – integrace dodavatelsko-

11:40 – 12:10

12:40 – 13:10

Tematické ásti

Po et ú astník je limitován.

12. kv tna 2006 /pátek/
9:00 – 14:00

Logistické workshopy.
Workshopy sou asn probíhají v Kongresovém centru

Od klí ových výsledk k nejlepším metodám

Mezinárodního veletrhu v Poznani.

Gala ve er ”Logistician’s Night” (koncert & banket v

Workshop 1 ízení logistiky

ope e)

Workshop 2 ízení logistických projekt
Workshop 3 ízení sklad
Workshop 4 ízení zásob
* Všechny ásti kongresu 10.-11. kv tna budou simultánn tlumo eny do polštiny a angli tiny

Organiza ní informace
Polský logistický kongres LOGISTICS 2006 se uskute ní ve dnech 10. a 11. kv tna 2006. Kongres bude
doprovázen workshopy (12. kv tna) a veletrhem „Logistics Market 2006” (10. – 12. kv tna). Všechny aktivity
jsou umíst ny do Kongresového centra Mezinárodního veletrhu v Poznani, ul. Głogowska 14, pavilon 15.
Více informací najdete na webových stránkách www.mtp.pl

Ú astnický poplatek:

Slevy:

Polský logistický kongres LOGISTICS 2006 /10-11.05.2006/

20% – sleva pro leny Polské logistické asociace

950 PLN + 22% VAT = 1159 PLN – registrace obdržené po (a
v etn ) 15.03.2006

10% – sleva pro každou druhou (a každou další) osobu ze

850 PLN + 22% VAT – EARLY BIRD = 1037 PLN – registrace
obdržené p ed 15.03.2006

stejné organizace.
Slevy není možné kombinovat.

Poplatky zahrnují ú ast na všech ástech programu 10. a
11. kv tna, dokumentace a sborníky, ob erstvení a ob d,
ú ast na gala ve eru 10. kv tna 2006, vstup na veletrh
„Logistics Market 2006”.

Ilona Kuzaj – Aydar

390 PLN + 22% VAT = 475,80 PLN – registrace obdržené po (a
v etn ) 15.03.2006
350 PLN + 22% VAT– EARLY BIRD = 427 PLN – registrace
obdržené p ed 15.03.2006
zahrnují

ú ast

Institute of Logistics and Warehousing
ul. Estkowskiego 6, 61 – 755 Pozna , POLSKO

LOGISTICKÉ WORKSHOPY /12.05.2006/

Poplatky

Informa ní kancelá :

na

workshopech,

tel.: +48 61 8504930, e-mail: ilona.kuzaj@ilim.poznan.pl
Małgorzata Jelitto
tel.: +48 61 8504933, e-mail: malgorzata.jelitto@ilim.poznan.pl

sborníky,

ob erstvení a ob d.

Registra ní formulá zašlete na:
PBP Orbis Sp. z o.o.

BALÍ EK: Polský logistický kongres LOGISTICS 2006
+ WORKSHOPY /10 - 12.05.2006/
1210 PLN + 22% VAT = 1476,20 PLN – registrace
obdržené po (a v etn ) 15.03.2006
1080 PLN + 22% VAT – EARLY BIRD = 1317,60 PLN –
registrace obdržené p ed 15.03.2006

Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznan, POLAND
tel.: +48 61 8331811, fax +48 61 8332211
e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.pl

REGISTRA NÍ FORMULÁ

(Zašlete prosím na fax: +48 61 8513288)

Polský logistický kongres LOGISTICS 2006, Pozna , 10th - 12th May 2006, Kongresové centrum Mezinárodního veletrhu v Poznani,
ul. Głogowska 14, pavilon 15
Registra ní formulá zašlete na:
PBP Orbis Sp. z o.o., fax +48 61 85132 88, e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.pl
Kontaktní osoba: .........................................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................................................
tel.: + ................................................... fax: .......................................................................................

.......................................................................................................................................
razítko organizace

Rádi bychom p ihlásili následující osoby na kongres LOGISTICS 2006:
1. .................................................................................................................................................................................................................

Odborná návšt va vedoucích spole ností

jméno/pozice/titul

e-mail: ...........................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................

Odborná návšt va vedoucích spole ností

jméno/pozice/titul

e-mail: ...........................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................

Odborná návšt va vedoucích spole ností

jméno/pozice/titul

e-mail: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ú astnický poplatek:
Kongres:

950 PLN + 22% VAT = 1159 PLN
850 PLN + 22% VAT = 1037 PLN – registrace p ed 15.03.2006
Poplatky zahrnují ú ast na všech ástech programu 10. a 11. kv tna, dokumentace a sborníky, ob erstvení a ob d, ú ast na gala ve eru 10. kv tna 2006, vstup na
veletrh „Logistics Market 2006”.

Workshopy:

390 PLN + 22% VAT = 475,80 PLN

BALÍ EK: Kongres + Workshopy:

1210 PLN + 22% VAT = 1476,20 PLN

350 PLN + 22% VAT = 427 PLN – registrace p ed 15.03.2006

1080 PLN + 22% VAT = 1317,60 PLN – registrace p ed 15.03.2006
Slevy: 20% - sleva pro leny Polské logistické asociace, 10% - sleva pro každou druhou (a každou další) osobu ze stejné organizace. Slevy není možné kombinovat.
Zrušení registrace p ed 30. dubnem 2006 je bez poplatk . Po 30. dubnu 2006 bude ú tován manipula ní poplatek 20% z ceny. Registraci je možné zrušit jen písemnou formou. P i zrušení registrace po
5. kv tnu 2006 registra ní poplatek propadá.

Rezervace ubytování [ceny v etn DPH]:

Jednol žkový pokoj

Dvoul žkový pokoj

A: MERCURE ****, ul. Roosevelta, Pozna

95 €

111 €

B: NOVOTEL POZNA CENTRUM ***, Pl.W. Andersa 1, Pozna

87 €

98 €

C: ROYAL ***, ul. w. Marcin 71, Pozna

79 €

104 €

D: IBIS **, ul. Kazimierza Wielkiego 23, Pozna

73 €

80 €

E: NOVOTEL MALTA ***, ul. Warszawska 64/66, Pozna

77 €

88 €

li bychom rezervovat:
po et pokoj ......................, jednol žkový, datum p íjezdu.........................................., datum odjezdu
...........................................
po et pokoj ......................., dvoul žkový, datum p íjezdu.........................................., datum
odjezdu...........................................
Pro rezervaci je t eba uskute nit bankovní p evod do 5. dubna 2006.
Hotel:

Hotel:

A
A

B
B

C

D

E

C

D

E

Zrušení rezervace p ed 5. dubnem je bez poplatk , mezi 5. dubnem – 30. dubnem vám bude ú tován manipula ní poplatek 6 €. Po 30. dubnu 2006 platba propadá.
Ú astnické poplatky:
Ú ast na kongresu a workshopech : .................................... PLN (v etn DPH) + rezervace ubytování: .................................... PLN (v etn DPH) = CELKEM .................................... PLN
Celkovou ástku pošlete na ú et: PBP Orbis Sp. zo.o. Oddział Pozna Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Pozna ; banka: KREDYT BANK S.A. III O / Pozna 17 1500 1621 1216 2002 4484 0000
Kopii Vaší platby prosím zašlete spole n s registra ním formulá em.
Prohlášení:
Tímto pov ujeme PBP Orbis Sp. z o.o. Oddz. Poznan k p íprav da ového dokladu s naším DI ........................................................................ a bez našeho podpisu. Souhlasíme s využitím našich osobních dat pro ú ely organizace
kongresu.

..........................................................

........................................................... .........................................................

datum

podpis

