
 
 

 

LOG-IN S CELODENNÝM PROGRAMOM! 
 

Už  po desiatykrát sa bude na Slovensku konať zásadná logistická akcia LOG-IN, jediné 

slovenské fórum zamerané na inovácie v logistike. Jubilejný ročník opäť prinesie tie 

najlepšie logistické riešenia, ktoré sa na Slovensku v poslednej dobe objavili. A to opäť 

v celodennom programe! Samozrejme, nebudú chýbať i ďalšie obľúbené formáty. 

Desiaty LOG-IN sa bude konať 5. - 6. mája 2016 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave, za 

účasti približne dvoch stoviek logistikov.  

 

Celodenná konferenčná časť fóra LOG-IN 2016 ponúkne v atraktívnej podobe prípadových 

štúdií, prednášok a panelových diskusií konkrétne informácie o logistických inováciách. 

Účastníkov čaká i zaujímavý program, zameraný najmä na optimalizáciu a zefektívnenie 

logistických procesov. Prezentácie napríklad ukážu, ako sa rodil distribučný sklad e-shopu 

Alza na Slovensku, aká prínosy malo zavedenie EDI komunikácie vo firme HARTMANN-

RICO či riadenie logistického systému prostredníctvom vizuálneho manažmentu vo 

WHIRLPOOL Slovakia. Panelové diskusie zase odpovedia na otázky, aké sú najnovšie trendy 

o v oblasti bezpečnosti v skladoch či ako môže duálne školstvo pomôcť pri nedostatku 

pracovníkov.  

 

Opäť nebude chýbať speed-datingový systém stretnutí BUSINESSLOG, ktorý je nástupcom 

známeho SAVELOG-u a už sa stal obľúbenou súčasťou programu konferencie. 

BUSINESSLOG slúži k rýchlemu získaniu tipov od dodávateľov logistických služieb na 

úsporné riešenia pre konkrétne logistické procesy. Vo svojej podstate umožňuje veľmi 

efektívne získať zaujímavé kontakty a informácie ako strane potenciálnych užívateľov služieb 

a produktov, tak aj pre ich poskytovateľov. 

 

Na celodenný konferenčný program plynulo naviaže VIP logistický večer. Hotel Crowne 

Plaza bude hostiť ako konferenciu, tak aj už XIX. Logistický Business Mixer, tentokrát to 

bude veľká speed & racing party. Pod jednou strechou sa tak uskutoční workshop 

i neformálny večerný program. LOG-IN tak ponúkne ideálne prostredie pre networking. 

Na druhý deň čaká záujemcov obľúbená časť fóra LOG-IN – SEELOG. Cieľom tejto 

programovej časti je predstaviť „logistiku v praxi“ a sprostredkovať informácie o 

zaujímavých projektoch priamo od manažérov významných logistických lokalít. 

 

10. ročník logistického fóra LOG-IN partnersky podporili tieto spoločnosti: 

 

Partnermi fóra sú spoločnosti GOODMAN, PROTECTED WORKSHOPS a Trans.EU.  

Špeciálnými partnermi fóra sa stali spoločnosti FEDEX, ReMAX , HOPI SK a WAU 

studio!   

 

Partnerom Logistického Business Mixera sa stala spoločnosť GOODMAN.  



Mediálnymi partnermi tohto ročníka sa stali časopisy Systémy Logistiky, Tovar & Predaj, 

Svět balení, logistický portál LogisticsATOZ.sk, logistický portál Logistický monitor.sk, 

ČESMAD Slovakia, education.sk, konferencie.sk, PC REVUE, IT Systems, 

SystemNEWS, SystemOnLine a TECHNIKA SK. 

 

 

Kontakt: 

Lenka Baranová 

Project Manager 

ATOZ LOGISTICS 
Holečkova 29 

150 00 Praha 5  

Tel.:   +421 911 203 179 

E-mail: lenka.baranova@atoz.sk 

www.log-in.sk  

www.logistickybusinessmixer.sk  
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