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PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM
8.00 – 8.50

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8.50 – 9.00

POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9.25 – 9.50

Pakiet Mobilności – diabeł tkwi w szczegółach.
Jakie faktycznie rozwiązania zostały przyjęte, a jakie odrzucone przez Parlament Europejski?
Nowe taryfikatory w kontekście najczęściej popełnianych naruszeń i utraty dobrej reputacji – dobre praktyki.

9.50 – 10.05

Automatyczne przesyłanie danych – innowacyjne rozwiązania dla firm transportowych.

9.05 – 9.25

10.05– 10.25 Polskie firmy transportowe pozywają państwo niemieckie za MiLoG. Przegląd zaawansowania spraw procesowych i szanse na sukces.
10.25 – 10.40 400 EUR /pojazd – nawet tyle możesz tracić miesięcznie na błędnych decyzjach transportowych.
10.40– 10.55 Transportowe WIN-WIN, czyli ile możesz zyskać na współpracy w branży TSL?
10.55 – 11.25 PRZERWA KAWOWO – NETWORKINGOWA
11.25 – 11.45 Rozporządzenie Rzym I – „z czym to się je” w branży transportowej?
11.45 – 12.00 Cyfryzacja, integracja, optymalizacja – trzy magiczne słowa, które pomogą Ci skutecznie reagować na potrzeby rynku transportowego.
12.05 – 12.20 Zarządzaj transportem w jednym systemie. Od zlecenia przez telematykę do faktury.
12.20 – 12.40 CASE STUDY: Francuskie kontrole naszych przewoźników w polskich siedzibach ich firm.
12.40 – 12.55 Transport w chmurze – to nie bujanie w obłokach – to realna możliwość zdalnego zarządzania twoją firmą
12.55 – 13.10 Święty spokój menedżera w firmie transportowej.
13.10 – 13.40 PRZERWA KAWOWO – NETWORKINGOWA
13.40 – 14.10 Jak Cię widzą, tak z Tobą biznes prowadzą, czyli wpływ marki i wizerunku firmy na sukces w biznesie.
14.10 – 14.25 Wyzwania codzienności przewoźnika – jak sobie z nimi skutecznie radzić?
14.25 – 14.40 CASE STUDY: Ryzyka transportowe, a ubezpieczenia, czyli jak za sprawą jednej szkody nie stracić płynności finansowej.
14.40 – 15.00 Planowanie zestawów transportowych na trasy, których elementem jest przeprawa promowa.
15.00 – 15.50 LUNCH
15.50 – 16.10 Pakiet Mobilności przeniesiony na następną kadencję Europarlamentu? Co jeszcze szykują firmom transportowym unijni ustawodawcy?
16.10 – 16.30 Przeważanie pojazdów dostawczych – powszechna praktyka i nieoczekiwane konsekwencje.
16.30 – 16.50 Bądź gotów na twardy Brexit. Co oznacza ten scenariusz dla polskich międzynarodowych przewoźników drogowych?
16.50 – 17.10 Ryczałty do ponownego rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Korzystne dla przewoźników rozwiązania coraz bliższe.
17.10 – 17.30 „Wschodnie DNA w transporcie”. Podstawowe zasady zarządzania kierowcami ze wschodu.
17.30

LOSOWANIE NAGRÓD / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

