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FORUM MENEDŻERÓW TRANSPORTU – OŁTARZEW, HOTEL LAMBERTON – 14-15 KWIETNIA 2016 R.
Forum Menedżerów Transportu w tym roku odbywa się po raz trzeci.
Ubiegłoroczna edycja zakończyła się sukcesem. Jest to eskluzywne,
dwudniowe spotkanie dla osób zarządzających firmami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi (TSL). W Hotelu Lamberton spotkają
się praktycy z branży TSL. Będą mogli wymienić się doświadczeniami managerskimi. Bardzo silnym magnesem, przyciągającym na tę
imprezę praktyków z branży jest – jak zawsze - wyjątkowy program
merytoryczny. W tym roku gośćmi specjalnymi będą prof. Robert
Gwiazdowski, współtwórca Centrum im. Adama Smitha, Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan oraz prof. Wojciech Paprocki
– jedna z najbardziej znanych postaci w środowisu TSL. Forum stwarza płaszczyznę do nieformalnych rozmów managerów z branży TSL
podczas wieczornego programu rozrywkowego, na zakończenie pierwszego dnia imprezy.
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Przewoźników Osobowych.
Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017
r. są zbiorem przepisów, które w rękach odpowiednich organów nazywanych w tej ustawie „organizatorami transportu”, daje narzędzia do stopniowego usunięcia sektora małych i średnich polskich
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