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„ К РА Щ А П РА К Т И К А В Л О Г І С Т И Ц І ”
Учасники конгресу:

У програмі конгресу:

Наша пропозиція спрямована представникам бізне-

•

Засідання (дебати) /10-11 травня/

су, які представляють виробничі й дистриб’юторські

– 2 пленарні сесії

фірми, представникам торговельних мереж, пра-

– 12 тематичних сесій

цівникам логістичних фірм, творцям логістичної

•

Гала-прийом «Вечір Логістика» /10 травня/

інфраструктури, постачальникам техніки й техно-

•

Дебати /11 травня/

логій, що підтримують логістику, консультантам,

•

Робочі візити на провідні фірми регіону міста

науковим представникам.

Організатор :

Познані /11 травня/
•

Логістичні семінари /10 травня/

•

Виставка „Логістичний Ринок” /10-12 травня/
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Шановні Добродії,
Запрошуємо Вас взяти участь у Польському Логістичному Конгресі LOGISTICS 2006, що пройде 10-12 травня 2006 у Познані.
Уже за традицією в програмі Конгресу представлені: дводенні конференц-засідання, тематичні семінари, технічні візити й
логістична виставка.
Тематика офіційної частини Конгресу буде присвячена «кращій практиці» у логістиці в широкому розумінні цього слова.
Заплановані на перші два дні пленарні засідання й панельні сесії, а також тематичні семінари (12 травня) покликані допомогти
відповісти на наступні питання:
•

який сьогоднішній стан розвитку й найкращі рішення в різних областях, пов'язаних з логістикою, таких як:
складування, транспорт і логістичні центри, е-бізнес, інформаційні й комунікаційні технології, логістичні послуги,
керування ланцюжком поставок, Efficient Consumer Response, Електронний Код Продукту?

•

як скористатися кращими практичними прикладами для вдосконалення власної діяльності?

•

над чим працюють консорціуми європейських дослідницьких проектів і міжнародні логістичні організації, щоб
ініціювати впровадження кращої практики?

Особливо варто підкреслити, що Конгрес носить міжнародний характер. Запрошення на участь ми направили
представникам Європейської Комісії, досвідченим вітчизняним і закордонним практикам, а також визнаним
авторитетам наукового світу.
Величезним інтересом користувалися в минулі роки технічні візити на провідні підприємства - не тільки логістичні
- розташовані на околицях Познані. Під час LOGISTICS 2006 цією можливістю також можна буде скористатися по
завершенні засідань 11 травня.
Конгрес це не тільки засідання. Учасники попередніх конференцій із циклу LOGISTICS по достоїнству оцінили
можливість зустрічей у менш формальній обстановці з метою обміну досвідом і налагодження або освіження контактів.
LOGISTICS 2006 стане для цього прекрасною можливістю. Ми запропонуємо нашим учасникам «інтегрований»
виставково-конференційний простір. У програмі також Вечір Логістики, що цього разу пройде в Познаньскій
Опері.

До зустрічі в Познані,
Гжегож Шишка
Директор
Інституту Логістики й Складуванняr

ПРОГРАМА:
10 травня 2006 /середа/

11 травня 2006 /четвер/

10:00 – 13:20

Пленарна сесія

9:00 – 11:00

10:00 – 10:20

Вітання учасників і відкриття конгресу – Гжегож

Сесія А2 Е–бізнес – усе ще новинка або вже пов-

Шишка, Інститут Логістики й Складування

сюдна практика?

Вступ – Станіслав Кшижаняк, Інститут Логістики

Сесія В2 Логістичні центри як шанс росту ефектив-

й Складування

ності ланцюжків поставок

Розширення Європейського Союзу – виклик для

Сесія С2 Дистрибуція – критична ланка сучасного

логістики – Грехем Евєр, Європейське Логістичне

бізнесу

Товариство

Сесія D2 Контроль у ланцюжку поставок – центр

Логістика як шанс росту конкурентноздатності Єв-

витрат, які оплачуються

10:20 – 10:40

10:40 – 11:10

10:10 – 11:40

ропейського Союзу – Богуслав Ліберадскі, Євро-

11:00 – 11:30

пейський Парламент
11:40 – 12:10

12:10 – 12:40

12:40 – 13:10

Перерва на каву й відвідання виставки «Логістич-

Тематичні сесії

Перерва на каву й відвідання виставки «Логістичний Ринок»

11:30 – 13:30

Тематичні сесії

ний Ринок»

Сесія А3 Е–логістика – інтеграція ланцюжків і ме-

Електронний Код Продукту – відкриття нових

реж поставок

можливостей для ланцюжка поставок – Крістофер

Сесія В3 Сучасний склад – усе ще важлива ланка

Адкок, EPCglobal

в ланцюжку поставок

Фінансування ланцюжка поставок – орієнтація

Сесія С3 Логістичні послуги і їх зростаюча роль

на витрати й вартість у логістиці – Ганс Християн

в економіці

Пфоль, Tеchnische Universität Darmstadt, Європей-

Сесія D3 Інновації в логістиці

ське Логістичне Товариство

13:30 – 14:30

Ленч і відвідання виставки «Логістичний Ринок»

13:20 – 14:30

Ленч і відвідання виставки «Логістичний Ринок»

14:30 – 15:50

Економічні дебати

14:30 – 18:00

Тематичні сесії

15:50

Закриття засідання

Сесія А1 Нові технології – Електронний Код Про-

16:00 – 18:30

Технічні візити на провідні фірми Познані й око-

дукту

лиць. Учасники подають заявку на участь у візитах

Сесія В1 Удосконалення в транспорті – сучасність,

у перший день конгресу. Кількість місць обмеже-

надійність, ефективність

на.

Сесія С1 Нові рішення в секторі товарів швидкої

20:00 – 24:00

ротації

12 травня 2006 /п’ятниця/

Сесія D1 Що є кращого в логістиці? Результати

9:00 - 14:00

Логістичні семінари

європейських консалтингових проектів

Семінари проходять паралельно в Конгрес-Центрі МПВ

Вечір Логістика / Гала–прийом Вердвовска й бан-

Семінар 1 Контроль у керуванні логістикою

кет – Великий Театр у Познані/

Семінар 2 Керування логістичними проектами
Семінар 3 Керування складом
Семінар 4 Керування запасами
Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму

Організаційна інформація
Засідання Польського Логістичного Конгресу LOGISTICS 2006 пройдуть 10 й 11 травня 2006 у Познані
в Конгрес-Центрі Міжнародної Познаньської Виставки вул. Глоговска 14, павільйон 15. Конгрес супроводжується виставкою, організованою 10-12 травня й семінарами 12 травня, які також пройдуть на території Конгрес-Центру МПВ.

Вартість участі:

Знижки

Польський Логістичний Конгрес /10 - 11.05.2006/

20% – члени Польського Логістичного Товариства

950 зл + 22% ПДВ

10% – другий і кожен наступний учасник, заявлений

850 зл + 22% ПДВ – заявки, відправлені до 15.03.2006

з однієї й тієї ж фірми. Знижки не підсумовуються.

Ціна включає участь у засіданнях конгресу 10 й 11
травня 2006, матеріали конференцій, харчування під

Офіс Конгресу:

час засідань, участь у гала–прийомі 10.05.2006, відві-

Інститут Логістики й Складування

дання виставки.

Вул. Естковского 6, 61-755 Познань
Ілона Кужай-Аудар

Логістичні семінари /12.05.2006/

Тел.: 061 8504930, e-mail: ilona.kuzaj@ilim.poznan.pl

390 зл +22% ПДВ

Малгожата Елітто

350 зл + 22% ПДВ – заявки, відправлені до 15.03.2006

Тел.: 061 8504933, e-mail: malgorzata.jelitto@ilim.poznan.pl

Ціна включає участь у семінарах, харчування під час
засідань, матеріали конференцій

Мовний супровід конгресу:
польська й англійська мова

Польський Логістичний Конгрес + Семінари

(синхронний переклад 10 й 11 травня).

/10 - 12.05.2006/
1210 зл + 22% ПДВ

Прийом заявок:

1080 зл + 22% ПДВ – заявки, відправлені до 15.03.2006

РВР Orbis ТОВ.

Ціна включає участь у конгресі 10 й 11.05.2006 й у семі-

Алея Марчінковского 21, 61-747 Познань

нарах 12.05.2006

Тел.: 061 8331811, факс: 061 8332211
e-mail: kongresy@pbp.com.pl

ДОГОВІР – ЗАЯВКА (просимо відправити на номер факсу 061 851 32 88)
Польський Логістичний Конгрес LOGISTICS 2006 Познань, 10 - 12 травня 2006, Конгрес-центр МПВ, вул. Глоговска 14, павільйон 15.
Організатор: Інститут Логістики й Складування.
Заявки на участь і бронювання готелів приймає:
PBP Orbis ТОВ. 61-745 Познань, Алея Марчінковского 21, тел. 061 851 32 87, факс: 061 851 32 88, e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.pl

контактна особа .........................................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................................................
телефон: (0 - .......) ................................................... факс .......................................................................................

.......................................................................................................................................
фірмова печатка

Заявка на участь наступних осіб у Конгресі LOGISTICS 2006
1. ...................................................................................................................... виїздна сесія (відвідання підприємств)

семінари: 1

2

3

4

семінари: 1

2

3

4

семінари: 1

2

3

4

ім’я й прізвище, посада

e-mail: ........................................................................................................... член ПЛТ
2. ...................................................................................................................... виїздна сесія (відвідання підприємств)
ім’я й прізвище, посада

e-mail: ........................................................................................................... член ПЛТ
3. ...................................................................................................................... виїздна сесія (відвідання підприємств)
ім’я й прізвище, посада

e-mail: ........................................................................................................... член ПЛТ

Вартість участі:
Конгрес:

950 зл + 22% ПДВ =1159 зл
		

850 зл + 22% ПДВ = 1037 зл – заявка відправлена до 15.03.2006

		

Ціна включає участь у засіданнях, матеріали конференцій, харчування під час засідань, участь у Гала–прийомі 10.05.2006, відвідування виставки.

Семінари:

390 зл +22% ПДВ = 475,80 зл

		

350 зл + 22% ПДВ = 427 зл – заявка відправлена до 15.03.2006

Конгрес + Семінари:

1210 зл +22% ПДВ = 1476,20 зл

		

1080 зл + 22% ПДВ = 1317,60 зл – заявка відправлена до 15.03.2006

Знижки: 20% – члени Польського Логістичного Товариства, 10% – другий і кожен наступний учасник з однієї й тієї ж фірми. Знижки не підсумовуються. Умови анулювання заявки: у випадку
анулювання заявки до 30.04.2006 – заявникові повертається вся сума внесеної оплати за участь, у випадку анулювання заявки після 30.04.2006 – із заявника втримується сума в 20% від вартості
заявки. Заявка на анулювання повинна бути відправлена в письмовій формі. У випадку анулювання заявки на участь після 05.05.2006 внесена сума не повертається.

Бронювання готелю:

Одномісний номер:

Двомісний номер:

A: MERCURE*** вул. Рузвельта 20, Познань

360 зл

420 зл

B: NOVOTEL POZNAN CENTRUM*** пл. В. Андерса 1, Познань

330 зл

370 зл

C:ORBIS POLONEZ*** ал. Нєподлєглості 36, Познань

260 зл

308 зл

D:ROYAL*** вул. Св. Мартіна 71, Познань

299 зл

392 зл

E:IBIS** вул. Казімєжа Великого 23, Познань

277 зл

305 зл

F:LECH*** вул. Св. Мартіна 74, Познань

120 зл

–

Всі ціни включають податок ПДВ

Бронюємо:
Готель: A

B

C

D

E

F

кількість місць ......................., одномісний номер,

день приїзду .........................................., день від’їзду ...........................................

Готель: A

B

C

D

E

F

кількість місць ........................, двомісний номер,

день приїзду .........................................., день від’їзду ...........................................

Умовою для бронювання номера в готелі є внесення всієї суми оплати до 5 квітня 2006.
Умови анулювання броні: у період до 5.04.2006 - учасникові повертається повна вартість, у період з 5.04 до 30.04.2006 - учасникові повертається повна вартість із утриманням суми 20 зл, після
30.04.2006, а також у випадку, якщо учасник не скористається бронню - оплачена сума не повертається.
Сума до оплати:
Участь у Конгресі й/або Семінарах: ........................................................................... зл із ПДВ + проживання в готелі ..........................................................................зл із ПДВ = РАЗОМ: ..................................................................зл брутто
Зазначена сума переводиться на рахунок: PBP Orbis ТОВ. Відділення Познань, ал. Марчінковского 21, 61-745 Познань, рахунок: Kredyt Bank SA III Odzial Poznan 49 1500 1621 1216 2001 1325 0000
Ксерокопія квитанції про оплату висилається разом з картою-заявкою
Прошу Вас виставити рахунок-фактуру ПДВ, ІПН: ...................................................................................................... вповноважую PBP Orbis ТОВ. Відділення в Познані виставити фактуру ПДВ без нашого підпису.
Даємо згоду на використання особистих даних з метою, пов’язаною з організацією Конгресу.

................................................................................
Дата

..............................................................................................................................................................
Підпис уповноваженої особи

