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11 grudnia | WSTĘP WOLNY

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM
8.00 – 8.50

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8.50 – 9.00

POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9.30 – 9.55

Skrajnie niekorzystna wersja Pakietu Mobilności – przegłosowana.
Kolejny krok ograniczający swobodę przepływu towarów w Unii Europejskiej.
Nowe taryfikatory już obowiązują – na co zwracać uwagę, żeby przejść kontrolę bez naruszeń?

9.55 – 10.10

Ile możesz zyskać na integracji telematyki i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców?

10.15 – 10.30

e.BRAMA – między optymalizacją procesów a utrzymaniem pozytywnych relacji z kontrahentami
- system awizacji wjazdów na terminal kontenerowy.

9.05 – 9.30

10.30 – 10.45 Zarządzaj transportem w jednym systemie. Od zlecenia przez telematykę do faktury.
10.45 – 11.05 Jak tankować taniej dzięki wykorzystaniu BIG DATA.
11.05 – 11.35 PRZERWA KAWOWO – NETWORKINGOWA
11.35 – 11.50 Zasada naczyń połączonych – czyli ciągnik mamy pod kontrolą, ale co słychać w naczepie?
11.50 – 12.05 Cyfryzacja, integracja, optymalizacja – trzy magiczne słowa, które pomogą Ci skutecznie reagować na potrzeby rynku transportowego.
12.10 – 12.30 Trzy lata MiLoG – bilans po najnowszych decyzjach niemieckich sądów.
12.30 – 12.45 Praktyczne porady jak ułatwić sobie życie w firmie transportowej.
12.45 – 13.00 Nie stać nas, by stać w miejscu.
13.00 – 13.30

Trzy wektory zmian warunków prowadzenia biznesu w branży TSL w Polsce.
Trzeci – INNY WYMIAR, który pozwala prowadzić biznes po nowemu.

13.30 – 14.00 PRZERWA KAWOWO – NETWORKINGOWA
14.00 – 14.10 BFG – oferta dla prawdziwych truckersów.
14.10 – 14.20 MasterCARE – odpowiedź na bieżące wyzwania przewoźników.
14.20 – 14.40 Wszystko co powinieneś wiedzieć o zmianach podatkowych planowanych na 2019 r., a nie wiesz kogo zapytać.
14.40 – 15.00 Europa (bardziej) socjalna 2019, czyli nowe wyzwania dla przewoźników międzynarodowych.
15.00 – 15.20

Nowe obowiązki kierowców i przewoźników oraz nowe kary nakładane na właścicieli firm transportowych.
Najważniejsze zmiany prawne w 2019 r.

15.20 – 16.10 LUNCH
16.10 – 16.30 Weryfikacja kontrahenta w Europie skutecznym sposobem na zmniejszenie kłopotów ze spływem należności.
16.30 – 16.50

Zmiany w przepisach transportowych, które prowadzą do odpowiedzialności administracyjnej zarządzających transportem
oraz samych przedsiębiorców.

16.50 – 17.10 CASE STUDY – Optymalizacja przepraw promowych zestawów transportowych.
17.10 – 17.30 Kontrakt długoterminowy – na co zwrócić uwagę, aby nowa umowa nie była początkiem końca Twojej firmy.
17.30 – 17.50 Jeżeli jesteś przekonany, że przewozy do krajów skandynawskich niczym nie różnią się od innych to się mylisz.
17:50 - 18:00 LOSOWANIE NAGRÓD / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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