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WYWIAD NUMERU
Coraz więcej państwa w gospodarce
Wiele obecnych tendencji gospodarczych w Polsce może budzić niepokój. Maleją szanse na utrzymanie szybkiego wzrostu w długim okresie. Słabnie motywacja do pracy. Poziom oszczędności, mimo

TRANSPORT MANAGER MEETING
W POZNANIU – 11 WRZEŚNIA

wzrostu dochodów, nie rośnie i utrzymuje się na poziomie najniższym w UE.
Strona 22

Trzecia tegoroczna konferencja Transport Manager Meeting odbędzie się w Poznaniu 11 września w hotelu Novotel Poznań. Niezmiennie aktualne motto naszych
spotkań brzmi: Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem. Konferencje TMM

RAPORT

są skierowane do kadry zarządzającej z sektora transportu, spedycji i logistyki
(TSL). Wielkopolska jest ważnym obszarem dla polskiej i europejskiej logistyki.

Transport pozostaje pod nadzorem Dyrektywy o delegowaniu

Dynamika przyrostu powierzchni magazynowych jest tu największa w Polsce, wg

Przełom maja i czerwca przyniósł branży międzynarodowego trans-

firmy doradczej JLL. Tu od początku przemian ustrojowych wyrastają jak grzyby

portu z centralnej i wschodniej części Unii Europejskiej prawdziwą

po deszczu centra logistyczno-dystrybucyjne, które muszą być obsługiwane przez

huśtawkę nastrojów. Smutek z 29 maja, zastąpiła nadzieja, płynąca

firmy transportowe. Nasze konferencje organizujemy w różnych regionach Polski.

z Komisji TRAN, która chciała wyłączenia transportu z delegowania, ale Parlament Europejski

Ich tematyka składa się z zupełnie innych zestawów prelekcji, ze względu na to, że

prawie w pełnym składzie zagłosował odwrotnie – niekorzystnie dla polskiego sektora trans-

branża TSL zmienia się dynamicznie.

portowego.

Zapraszamy tuż po wakacjach do Poznania.
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