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РЕДАКЦИОННА

И в криза някои неща не се променят
«ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ в София ще се проведе на 27 октомври,
съобразена с тогавашните условия, които днес не можем да предвидим.
Ще я организираме, защото смятаме, че е необходима. Защото COVID-19
вече промени света на логистиката и веригите на доставки и защото точно
в тези условия най-много имаме нужда да чуем новото, да споделим опит
и да се поучим от чуждия, да се срещнем с колеги и съмишленици.»

Живеем във време на промени. Живеем във време,
когато трудно могат да се правят планове и прогнози.
Живеем във време, когато традиционните бизнес модели все повече се трансформират...
Но все пак някои неща се запазват. И едно от тях
е ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ – най-голямото събитие в логистичния сектор в България, която ще
се проведе за осма поредна година в края на октомври.
Да, днес в началото на юли не знаем дали тогава ситуацията ще позволява събирането на много хора в една
зала, дали хората ще искат да се събират, дали лекторите ще могат да дойдат на живо... Много неща не знаем, но едно е сигурно – ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ в София ще се проведе. Дали изцяло на живо,
дали комбинирано на живо и онлайн, дали пък изцяло онлайн – ще покажат условията и ние, организаторите от
Българска Транспортна Преса и списание ЛОГИСТИКА, ще
сме гъвкави съобразно с тях. Ще я организираме, защото
смятаме, че е необходима. Защото COVID-19 вече промени света на логистиката и веригите на доставки и защото тези промени ще са дългосрочни. Защото тепърва
ще се променят стратегии и бизнеси и защото точно в
тези условия най-много имаме нужда да чуем новото, да
споделим опит и да се поучим от чуждия, да се срещнем
с колеги и съмишленици.

Ето защо за 2020 г. избрахме темата
ЛОГИСТИКАТА И ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ СЛЕД
COVID-19 със следните акценти:
❖ У роците на кризата: Утрешният ден – най-доброто
от двата свята (дискусионен панел)
❖С
 игурност в снабдяването: Устойчиви мрежи за доставки и 24/7 операции в склада
❖Л
 огистична инфраструктура: Инвестиционни проекти, градска логистика и интеграция в последната миля
❖ У скорена дигитална трансформация: Най-търсените софтуерни и мобилни платформи
Пандемията предизвика логистичните мениджъри да си
зададат много въпроси: как да съкратя пътя към дигитализацията, как да подобря управлението на риска, как да направя веригата на доставки по-прозрачна и устойчива, как да
имам по-големи буфери и алтернативни доставчици, каква
да е следващата ми трансформация в склада и във веригата
на доставки, кои са далновидните стратегии за по-добър
бизнес, по-ефективни служители и по-сигурни доставки?
За всичко това ще говорят лекторите на Осмата
ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ. Тези, които вече
са присъствали на предишните є издания, са се убедили, че тя е чудесно място за партньорско споделяне на
добри практики, където всеки научава нещо ново и си
тръгва с прозрения и нови бизнес контакти.

Очакваме ви, а сега ви пожелаваме прекрасно лято. Следващият брой на списание ЛОГИСТИКА ще излезе в началото
на септември.
Снежина БАДЖЕВА
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