W imieniu własnym oraz Partnerów mamy zaszczyt zaprosić
Szanownego Pana
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka dla Biznesu”

Reefery i smart boxy w transporcie – potencjał i wyzwania rynkowe
która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r.
a auli głównej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
(ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot)
To kolejna już wspólna inicjatywa Uniwersytetu Gdańskiego i Pracujwlogistyce.pl, łącząca wiedzę praktyczną
z badaniami naukowców. Tym razem, skupimy się na dynamicznie rozwijającym się transporcie
chłodniczym oraz na smart boxach i inteligentnych pojemnikach. Do wystąpień zaprosiliśmy najlepszych
ekspertów z rynku i czołowych naukowców.
Konferencję moderować będzie dr Ernest Czermański z Uniwersytetu Gdańskiego.
W trakcie spotkania będą Państwo mieli okazję zapoznać się z:
- najnowocześniejszymi rozwiązaniami - praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w
logistyce i spedycji do optymalizacji kosztów transportu i transit time;
- potencjałem rynku przewozów chłodniczych w kontenerach żeglugą morską i transportem drogowym;
- aktualnymi faktami i mitami polskiego transportu;
- potencjałem polskiego eksportu towarów wymagających warunków chłodniczych – na kanwie
przeprowadzonych przed konferencją badań.
Oprócz tego, jak zawsze stawiamy na networking i kontakty biznesowe! Dlatego też do udziału zapraszamy
managerów i specjalistów firm TSL, managerów i specjalistów z firm produkcyjnych i handlowych.
Wieczorem po zakończeniu konferencji w godz. 18.00 – 22.30 organizujemy Networking dinner w Unicorn
Hipodrom Sopot, do udziału w którym również zapraszamy.
Licząc na przyjęcie zaproszenie
z pozdrowieniami
dr Ernest Czermański, UG
Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl

R.S.V.P do 24.04.2017 na adres: konferencje@pracujwlogistyce.pl
PARTNERZY:

W programie:
(27.04.2017 r., Sopot)
09:15 – 09:45 - rejestracja uczestników;
09.45 – 10.00 - Powitanie gości – dr hab. Monika Bąk, prof. UG, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG;
10.00 – 10.15 - Słowo wprowadzające w imieniu władz samorządowych – Ryszard Świlski, wicemarszałek
województwa pomorskiego;
10.15 – 10.45 - Fakty i mity polskiego transportu – prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, UG.
10.45 – 11.00 – Aktualne możliwości wsparcia rozwoju polskiego eksportu – Daniel Pietrzak, broker eksportu,
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza;
11.00 – 11.20 - Potencjał polskiego eksportu towarów wymagających warunków chłodniczych,
dr Ernest Czermański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański;
11:20 – 11:45 - przerwa kawowa;
Sesja plenarna I – Smart Boxes
11.45 – 12.15 - Nowe usługi logistyczne oparte na inteligencji jednostek ładunkowych – Piotr Michalak,
wiceprezes zarządu ELKOM TRADE;
12.15 – 12.30 - Systemy komunikacji jednostek ładunkowych z systemami zarządzania nimi – Piotr Bułło,
dyrektor DGT,
12.30 - 12.45 - Jakość danych a poprawność działania modeli logistycznych – dr hab. Piotr Oskar
Czechowski, prof. Akademii Morskiej w Gdyni,
12.45 – 13.15 - Komunikacja systemów logistycznych opartych na internecie rzeczy – Tomasz Kosiak, prezes
zarządu DACSYSTEM sp. z o.o.,
13.15 – 14.15 – przerwa na lunch
Sesja plenarna II – Reefery - potencjał i wyzwania rynku przewozów chłodniczych,
14.15 – 14.45 - Kontenery chłodnie - kontrola najwyższą formą zaufania? Nowe narzędzia dla spedytora,
przewoźnika i kierowcy - Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA,
14.45 – 15.00 - Infrastruktura i systemy wspierające obsługę ładunków w terminalach – przedstawiciel
Zeppelin Polska Sp. z o.o,
15.00 – 15.30 - Wyzwania spedycyjne w obsłudze ładunków chłodniczych w transporcie drogowym –
Dominik Leśnicki, prezes zarządu, Mazury-Trans Sp. z o.o,
15.30 – 15.45 - Oczekiwania logistyczne polskich producentów w zakresie transportu chłodniczego
Panel dyskusyjny
15.45 – 16.15 – Reefery i smart boxy w transporcie – potencjał i wyzwania rynkowe - dyskusja z udziałem
panelistów i wszystkich uczestników – moderator, Beata Trochymiak, redaktor
Pracujwlogistyce.pl.

NETWORKING DINNER
18.00 – 22.30 – Networking dinner, restauracja Unicorn Hipodrom Sopot.

PARTNERZY:

