
 

 

 
 

Tie najlepšie prípadovky na fóre LOG-IN! 
 

Už po jedenásty krát sa bude na Slovensku konať zásadná logistická akcia LOG-IN, 

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

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

v celodennom programe! Nebudú chýbať i ďalšie obľúbené formáty. Jedenásty LOG-IN 

sa bude konať 8. - 9. júna 2017 v  priestoroch DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, za 

účasti približne dvoch stoviek logistikov.  

 

Celodenná konferenčná časť fóra LOG-IN 2017 ponúkne v atraktívnej podobe 

prípadových štúdií, prednášok a panelových diskusií konkrétne informácie o logistických 

inováciách. Buďte prví, kto sa dozvie, ako Tesco skladuje po novom. Maloobchodný reťazec 

Tesco Stores zaviedol prevratné zmeny v skladovaní, vychystávaní i transporte výrobkov. O 

novinky sa s odborný publikom podelí Marcel Škoda, Head of Distribution spoločnosti Tesco 

Stores. 

Kto by už nepoznal výrobky spoločnosti I.D.C. Holding, do ktorej portfólia patria 

značky ako Sedita či Figaro? Prípadová štúdia priblíži proces realizácie implementácie 

poloautomatického regálového skladu v najvýznamnejšej slovenskej cukrovinkárskej 

spoločnosti a prínosy, ktoré z toho vyplynuli.  

Spoločnosť Lunys je dovozcom a distribútorom zeleniny, ovocia, húb a musí každú 

noc vychystať množstvo prepraviek pre zákazníkov. Každá prepravka je individuálna - podľa 

toho, čo si odberateľ objednal. Vďaka riešeniu od spoločnosti Anasoft APR sa prepravky 

pohybujú k jednotlivým pracoviskám po dopravníku i s elektronickou informáciou o ich 

obsahu. 

Príjemný osviežením nepochybne bude prezentácia Šimona Krošláka, prevádzkového 

riaditeľa firmy Švihaj Šuhaj. Cyklologistika je totiž zaujímavým nápadom v preplnených a 

dopravou upchatých mestách. Vďaka tzv. cargobikom sa kuriéri dokážu popasovať aj s 

ťažšími nákladmi.  

Samozrejme, v programe nebudú chýbať ani dve panelové diskusie. Prvá priblíži 

hlavné trendy v automotive logistike i výzvy, s ktorými sa musí automobilový priemysel 

popasovať. Druhá panelová diskusia sa bude venovať požiadavkám e-shopov na budovy 

i zariadenie ich distribučných skladov. 

 

Opäť nebude chýbať speed-datingový systém stretnutí BUSINESSLOG, ktorý sa stal 

obľúbenou súčasťou programu. Cieľom BUSINESSLOGU je sprostredkovať stretnutie 

poskytovateľov a užívateľov logistických služieb a produktov, aby mohli nadviazať kontakt a 

hľadať priestor pre vzájomnú, obojstranne prospešnú spoluprácu. Vo svojej podstate 

umožňuje veľmi efektívne získať zaujímavé kontakty. 

  



 

Na celodenný konferenčný program plynulo naviaže VIP logistický večer. 

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava tak bude hostiť konferenciu aj už XXI. Logistický 

Business Mixer, tento krát v mexickom štýle. Fórum tak ponúkne ideálne prostredie pre 

networking. 

 

Na druhý deň čaká záujemcov obľúbená časť fóra LOG-IN – návšteva logistických 

centier. Cieľom tejto programovej časti je predstaviť „logistiku v praxi“ a sprostredkovať 

informácie o zaujímavých projektoch priamo od manažérov významných logistických lokalít. 

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

 

Generálnym partnerom fóra sa stala spoločnosť Toyota Material Handling.  

Partnerom fóra sa stala spoločnosť EKOBAL.  

Špeciálnymi partnermi fóra sa stali spoločnosti Anasoft, Balmat a WAU studio!  

Generálnym partnerom Logistického Business Mixera sa stala spoločnosť Toyota Material 

Handling.  
Partnerom Logistického Business Mixera spoločnosť GOODMAN.  

Partnerom techniky sa stala spoločnosť PARILLA SOUND a partnerom emailovej 

komunikácie sa stala spoločnosť emailkampane.cz. 

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

balení, portály systemylogistiky.sk a systemylogsitiky.cz, logistický portál Logistický 

monitor.sk, ČESMAD Slovakia, Kharisma a Kancelarie.sk, education.sk, 

konferencie.sk, EdiZone, PC REVUE, IT Systems, SystemNEWS, SystemOnLine 

a TECHNIKA SK. 

 

Kontakt: 

Tereza Palečková 

project manager 

Tel.:   + 421 911 203 179 

E-mail: tereza.paleckova@atoz.sk 
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