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Člověk, technologie, procesy:

AUTOMATIZACE FYZICKÝCH I DATOVÝCH TOKŮ, BUDOUCÍ ROLE ČLOVĚKA

POJĎME JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU!

EASTLOG 2016
9:10–9:55
Přednáška
Veliké stěhování
národů – into the
digital
Možná je biologická
evoluce jen předvojem
evoluce digitální,
stejně jako byla
fyzická a chemická
evoluce předvojem
evoluce biologické.
Přestěhuje se život
do digitálna?

Tomáš Sedláček,
ekonom

9:55–10:30
Diskuse
Rozvoj logistických parků při fakticky nulové
nezaměstnanosti
Diskuse se bude zabývat tím, jaké jsou ještě
možnosti rozvoje logistických zón z pohledu
dostupnosti pracovních sil. Dopad na poptávku,
možnosti developerů, vliv rozvoje automatizace na
parametry budov.
Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield
Jakub Holec, jednatel, 108 AGENCY
Tomáš Míček, country head ČR, P3 Logistic Parks
Pavel Sovička, managing director, Panattoni Europe
Radek Čermák, ředitel závodu, KION Group
Marek Muller, ředitel pro výstavbu a pronájem
společnosti Prologis pro Českou republiku

WORKSHOPOVÝ SÁL Č. 1

10:30–11:00
Přestávka na kávu

Eva Vrzalová, konzultantka, Expense
Reduction Analysts

WORKSHOPOVÝ SÁL Č. 2

26. 5. 2016

PACKLOG

10:00–10:30
Přednáška
Procesní zvládnutí optimalizace
obalů
Firmy se v praxi při projektech
optimalizace obalového hospodářství
dopouštějí řady chyb. Které jsou ty
nejčastější? Jak správně kalkulovat
náklady na obaly a jak v procesu
optimalizace postupovat?

HRLOG

10:30–11:00 11:00–11:30
Trendy
Přestávka
Průmysl 4.0 neklepe na dveře,
na kávu
už je totiž tady
Čtvrtá Průmyslová revoluce
začíná pronikat do výrobních
podniků. Její myšlenky však
zasahují postupně i další oblasti,
zasahuje celou společnost.
V čem spočívá, co přináší a jaký
bude mít dopad na logistiku?
Jak je potřeba se připravit?
prof. Vladimír Mařík, ředitel
Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky
ČVUT v Praze

11:30–11:50
Trendy
Promítnutí Průmyslu 4.0
do logistiky v automotive
Rozvoj Průmyslu 4.0
ve ŠKODA AUTO a jeho
dopad na logistiku
a lidské zdroje. Jak
se změní logistika
v automotive a požadavky
v této oblasti na
dodavatele respektive
lidské zdroje?
Tomáš Chromý, vedoucí
interní logistiky MB I,
ŠKODA AUTO

11:50–12:30
Diskuse
Člověk vs. technologie v logistice
Nedostatek pracovních sil při rostoucím
objemu zboží nutí logistiky hledat
cesty ke zvyšování efektivity za pomocí
automatizace. Kam až ale lze zajít? Jak
velký podíl automatizace je v praxi vůbec
možný, jak velký je ekonomicky únosný?
Jaká bude v budoucnosti podoba role
člověka v logistice?

RESTAURACE
LOGISTIKA V PRAXI

12:30–14:00
Oběd
a BUSINESSLOG

Aleš Hušek, Logistic Solutions Manager,
Toyota Material Handling CZ
Karel Laube, obchodní ředitel, SSI Schäfer
Petr Kuchyňa, operations manager,
KIEKERT-CS

11:00–11:20
Přednáška
Pooling ve vztahu k synergiím
v logistice
Kromě zjednodušení logistických
procesů má paletový pooling
vliv i na další oblasti ve firmě.
Jaké výkonnostní parametry
ovlivňuje? Dokáže zlepšit prodeje
a zisk firem?

11:20–11:40
Přednáška
Rozměrová neflexibilita vratných obalů
Jak si poradit s jednou z nevýhod
vratných plastových obalů – rozměrovou
neflexibilitou? Přednáška popíše typické
problémy v praxi, nevhodnost obvykle
používaných řešení a na konkrétních
příkladech ukáže různé fungující
přístupy k minimalizaci této nevýhody.

11:40–11:55
Trendy
Kam směřují vratné obaly
V rámci druhého ročníku
soutěže Packstar se
představilo několik velmi
zajímavých přepravních
obalových řešení. Jaké
trendy sledují? Čím
jsou zajímavé?

Kristian Gambiraža, sales
manager, CHEP CZ

Karel Tisoň, sales manager CZ,
Schoeller Allibert

Miroslav Dočkal,
šéfredaktor, Svět balení

11:55–12:30
Případová studie
Zabalit umělecké sklo je umění
Umělecká sklárna expeduje
relativně malý počet položek,
ale jde o velmi křehké
a drahé zboží, které přitom
cestuje i za oceán. Jak ho
bezpečně zabalit?

12:30–14:00
Oběd
a BUSINESSLOG

TRANSLOG

14:00–14:30
Trendy
Horečka
v mezikontinentální
přepravě
Aktuální trendy
v mezikontinentální
přepravě.
Předpokládaný vývoj
kapacit a cen, vývoj
požadavků uživatelů
přepravních služeb.
Ondřej Jašek,
head of multimodal
solutions,
DB Schenker

14:30–14:50
Trendy
Vesmírný program pro
efektivní dopravu
Satelitní navigační
systém Galileo
poskytuje zcela
nové možnosti pro
optimalizaci dopravy.
Jaké to jsou a co
pro celý dopravní
systém i pro jednotlivé
dopravce přinesou?
Daniel Lopour, market
development officer,
European GNSS Agency

Martin Řehák, produktový tréner, Linde
Material Handling ČR

REDEFINICE?
16:15–17:00
Diskuse
Obaly v e-shopech
Jsou černé folie a použité lepenkové
krabice opravdu to nejlepší, co lze
vymyslet? Jak pojmout obalovou
problematiku, aby výsledný
obal byl nákladově přijatelný
a zároveň reprezentativní?
Eva Vrzalová, konzultantka, Expense
Reduction Analysts
Martin Hejl, jednatel, THIMM Packaging
Oldřich Petránek, international logistics
manager, MALL CZ
Antonín Štetina, CFO & Supply Chain
Director, Feedo.cz

Tomáš Martoch, koordinátor ECR
CZ a SK
Karel Zozulák, Warehouse Leader
Central Europe South, Procter &
Gamble Czech Republic
Marek Cvačka, provozní ředitel, ESA

14:05–14:40
Přednáška
Robotizace manipulace pro Průmysl 4.0
Nejen ve výrobě, ale i v manipulaci
postupuje robotizace. Technologie pro
manipulaci přitom musí být v souladu
s uplatňováním myšlenek Průmyslu
4.0 ve výrobě. Technologie jsou již
k dispozici a začínají se uplatňovat
do praxe.

LIDSKÁ PRÁCE:

E-SHOPLOG

14:50–15:45
15:45–16:15
Diskuse
Přestávka
Optimalizace využití dopravních
na kávu
prostředků v FMCG
Okřídlené pravidla dopravy zní:
nejdražší převáženou komoditou
je vzduch a nejdražší auto je to,
které stojí. Diskuse bude hledat
odpovědi na to, jak FMCG průmysl
může dopravní kapacity lépe využít.

PRODLOG

14:00–14:05
Přivítání
účastníků

Jaroslav Turnhöfer, ředitel
společnosti, Ajeto, Czech
Glass Craft

14:40–15:05
Případová studie
Efektivní využití výšky skladu pomocí
automatizovaného systému
Případová studie ukáže dosažení
zásadní úspory plochy při současném
zvýšení kapacity a výkonu skladu
nástrojů a náhradních dílů díky využití
automatizovaného řešení.
Petr Altmann, manager obchodu,
KASYS

17:00–17:50
Případová studie
Nové DC MALL.CZ –
cesta automatizace
Případová studie
o nejmodernějším
distribučním centru
v České republice.
Cesta vysoké
automatizace
pro přední
český e-shop.
Oldřich Petránek,
international
logistics manager,
MALL CZ

15:05–15:45
Diskuse
Role IT v optimalizaci osy výroba-logistika
Nezadržitelně postupující digitalizace
průmyslu klade stále vyšší nároky na IT
pro řízení celého hodnotového řetězce ve
výrobní firmě, logistiku nevyjímaje.

15:45–16:15
Přestávka
na kávu

Pavel Motan, obchodní ředitel, K2 Atmitec
Jakub Unucka, výkonný ředitel, GABEN
Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro
logistiku a výrobu, ICZ

Logistický Business Mixer – LETOS VELKÁ SCI-FI PARTY!

14:00–14:10
Přivítání účastníků
Bez lidí to nejde
a nepůjde
Volných lidí je stále méně,
otevřených pracovních
pozic více. Úvodní slovo
k workshopu.

14:10–15:00
Přednáška
Výběrový proces zaměstnanců
v roce 2016
Kvalita uchazečů o práci
v posledních letech klesá. Jak
i ve zúženém výběru najít toho
pravého zaměstnance?

15:00–15:45
Přednáška
Budování image firmy jako dobrého
zaměstnavatele
Pověst firmy coby dobrého zaměstnavatele má
významný dopad na zájem lidí o práci v této firmě,
stejně jako na loajalitu stávajících pracovníků.
V dnešní době se pověst buduje zejména on-line.

Jindřich Hodek, obchodní
ředitel, INDEX NOSLUŠ

Hana Čipera Janská, lektorka
a konzultantka

Michal Kankrlík, sales & marketing director,
Invitera

15:45–16:15
Přestávka na
kávu

16:15–17:15
Přednáška
Jak si vychovat vlastního
kvalifikovaného zaměstnance
Dostupnost kvalifikovaných sil
na odborné pozice je čím dál
omezenější. Firmy se nutně musí více
věnovat výchově vlastních odborníků
z řad řadových zaměstnanců.
Soňa Dóžová, lektorka, konzultantka

BUSINESSLOG

27. 5. 2016

Člověk, technologie, procesy:
AUTOMATIZACE FYZICKÝCH I DATOVÝCH TOKŮ, BUDOUCÍ ROLE ČLOVĚKA
POJĎME JIŽ DNES SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST LOGISTICKÉHO OBORU!

12:30–14:00
Desetiminutová „speed dating“ setkání
v rámci kongresu EASTLOG 2016.
Sedm časových slotů – sedm vašich
šancí na zajímavé kontakty pro
spolupráci v logistice!

RESTAURACE HOTELU AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL

TRENDLOG

9:00–9:10
Přivítání
účastníků

19. ROČNÍK, 26.–27. 5., PRAHA

18:00
Welcome
drink

18:30
Úvodní
slovo večera

18:45
Rautové občerstvení, hry a soutěže. Můžete se těšit na závod
robotů, fotokoutek se sci-fi rekvizitami, souboj světelnými
meči pod dohledem rytíře Jedi... A to vše ve společnosti
různých intergalaktických postav a skvělého DJe!

20:00
Slavnostní vyhlášení soutěže
Cena nájemců – nejlepší
logistický park pro rok 2016

22:00
Vyhlášení
výsledků her
a soutěží

22:30
Pokračování
večera – raut,
drinky

SEELOG
Varianta A1 – Terminál společnosti
DHL Express
Třídícím terminálem DHL Express v parku P3 Prague D8 každý
rok projde téměř milion a půl zásilek, které opouští republiku
nebo jsou k nám naopak dováženy. Hala disponuje moderními
technologiemi pro automatizované třídění a odbavování balíků.

Varianta A2 – THIMM Packaging –
výrobce obalů z vlnité lepenky

Výrobní závod THIMM Packaging patří k nejmodernějším ve svém
odvětví. Díky stálým investicím do výroby a nových technologií je
závod ve Všetatech na cestě k Průmyslu 4.0. THIMM Packaging nabízí
obalová řešení šitá na míru a individuální koncepty z vlnité lepenky.

Varianta B – Výrobní závod
KIEKERT-CS
Největší výrobní závod na zámky na světě. Vysoký podíl
automatizace logistiky. Nachází se v Přelouči.

Změna programu vyhrazena

XXII. LOGISTICKÝ BUSINESS MIXER
26. KVĚTNA 2016, AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
V RÁMCI 19. ROČNÍKU KONGRESU EASTLOG

2016

Zábava – Networking

Nenechte si ujít v pořadí už
XXII. Logistický Business Mixer,
tentokrát to bude velká SCI-FI PÁRTY!
Ihned po skončení odborné části na vás čeká neformální
networkingová párty, kde:
potkáte přibližně 350 logistických odborníků
navážete nové kontakty v příjemné atmosféře
ochutnáte různé gastronomické speciality
Přijďte se pobavit, podiskutovat a občerstvit se 26. 5. od 18:30 do
restaurace Astra v Aquapalace Hotel Prague.

Co na Vás na sci-fi párty čeká:
● závod robotů
● fotokoutek se sci-fi rekvizitami
● souboj světelnými meči pod dohledem
rytíře Jedi
● sci-fi vědomostní kvíz
● molekulární drinky
● ochutnávka sushi i astronomicky lahodné
zmrzliny
A to vše ve společnosti různých intergalaktických
postav a skvělého DJe!

Kontakt na organizátora
Lenka Baranová, project manager
+420 605 296 744
lenka.baranova@atoz.cz
Vše o akci naleznete na:
www.eastlog.cz/businessmixer
Partneři
Logistického
Business Mixeru

Akce organizovaná skupinou

#19
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI
Pozorně si prosím přečtěte podmínky účasti a řádně a včas se zaregistrujte na stránkách kongresu www.eastlog.cz.
Zajistíte si tím hladkou registraci a bezproblémovou účast. Těšíme se na setkání na kongresu EASTLOG 2016!

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Pražská 137, Čestlice

ÚČASTNÍK KONGRESU

• Parkování je možné přímo v místě ZDARMA.
• Simultánní překlad přednášek na kongresu
zajištěn do českého i anglického jazyka.

• vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
1. osoba: 9 500 Kč bez DPH, každá další osoba ze stejné společnosti:
7 900 Kč bez DPH
• vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA
• Registrace na kongres EASTLOG 2016 zahrnuje zároveň i vstup na
večerní XXII. Logistický Business Mixer! Není třeba se registrovat zvlášť!

UŽIVATELÉ LOGISTICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A SLUŽEB

ÚČASTNÍK XXII. LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU

(SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEPOSKYTUJÍ LOGISTICKÉ
SLUŽBY ANI PRODUKTY ČI SLUŽBY PRO LOGISTIKU)

MAJÍ VSTUP NA CELÝ PROGRAM
KONGRESU VČETNĚ LOGISTICKÉHO
BUSINESS MIXERU ZCELA ZDARMA!

Zlatý partner

• vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
každá osoba: 2 000 Kč bez DPH
• vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA

REGISTRUJTE SE NA:
www.eastlog.cz/registrace

Stříbrní partneři

Speciální partneři

HRLOG
hlavní partner

PACKLOG hlavní partneři

TRANSLOG
hlavní partner

Bronzoví
partneři
PRODLOG
speciální partner

PRODLOG hlavní partneři

®

E-SHOPLOG
hlavní partner

E-SHOPLOG speciální partneři

Spolupracující organizace

Partneři Business Mixeru

Partner
e-mailové komunikace

Partner nápojů

Partner třídění

Mediální partneři

ORGANIZÁTOR:

Partner tlumočení

