
łańcuchy dostaw • magazynowanie i zapasy • transport • rozwiązania 
dla sektora FMCG • usługi logistyczne • internet dla logistyki 
• technologie mobilne w handlu i logistyce • standardy w logistyce

W programie:

2 sesje plenarne i 8 bloków tematycznych 12 i 13 maja

Wystawa „Rynek logistyczny 2010” 12 i 13 maja

Gala “Wieczór logistyka” 12 maja

Zwiedzanie przedsiębiorstw 13 maja

4 warsztaty logistyczne 14 maja

Konferencja ELA Research Day 14 maja

Poznań / 12 – 14 maja / 2010

Logistyka wobec nowych wyzwań 

• elastyczność 
• zrównoważenie 
• innowacyjność

Po l s k i  Ko n g r e s  L o g i s t y c z ny

2010

Organizatorzy:

Współorganizator:

Patronat:

www.logistics.pl



Szanowni Państwo,

W dniach 12-14 maja 2010 roku odbędzie się w Poznaniu kolejny Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2010. Będzie to już 

dziesiąta edycja tej imprezy, gromadzącej co dwa lata liczne rzesze polskich logistyków. Liczba uczestników rośnie systema-

tycznie, a w ostatnim Kongresie w 2008 roku wzięło udział ponad 720 osób, w tym liczne grono gości zagranicznych. Przy-

szłoroczny, jubileuszowy Kongres uzyska jeszcze bardziej międzynarodowy wymiar. Odbędzie się on bowiem w łączności  

z Kongresem Logistycznym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) - EUROLOG 2010. 
Za taką decyzją ELA przemawiał wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny kongresów LOGISTICS. Nie bez znaczenia była 

także wciąż rosnąca liczba uczestników, plasująca LOGISTICS wśród największych spotkań europejskich logistyków.

Przyszłoroczny Kongres będzie przebiegał pod hasłem: Logistyka wobec nowych wyzwań - elastyczność, zrównowa-
żenie, innowacyjność. Ma ono zwrócić uwagę na znaczenie, jakie dla europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności na 

rynku globalnym ma logistyka: zharmonizowana, potrafiąca szybko reagować na zmienne otoczenie i potrzeby odbiorców, 

innowacyjna, szybko przyswajająca wyniki prac rozwojowych, a jednocześnie - w rozsądny sposób - przyjazna środowisku.

Wśród zaproszonych prelegentów kongresu znaleźli się między innymi:

Hans-Christian Pfohl (ELA, TU Darmstadt), Miguel A. Lopera (prezydent GS1), Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europej-
ska), Jos Marinus (Danone), Gerd Wolfram (GS1), Alan Waller (ELUPEG).

W programu kongresu tradycyjnie znajdują się: dwa dni obrad w sesjach plenarnych i tematycznych wraz z towarzyszącą 

im wystawą logistyczną oraz warsztaty problemowe. Dodatkowo, w piątek 14 maja, jako impreza towarzysząca kongresowi 
LOGISTICS & EUROLOG 2010, odbędzie się Konferencja ELA Research Day. Jest to impreza prezentująca dorobek europej-

skich ośrodków naukowych. 

Tradycyjnie też, w czwartek 13 maja po zakończeniu obrad, będzie można wziąć udział w jednej z kilku wizyt technicznych 

do wiodących, nowoczesnych firm logistycznych i produkcyjnych na terenie Poznania.

Szczegółowe informacje o kongresie na stronie www.logistics.pl
Już dziś zapraszamy w maju 2010 roku do Poznania.
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Biuro Kongresu: Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
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