
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pred Vami je už štvrté vydanie informačného bulletinu projektu B2B LOCO, 
ktoré vychádza práve v polčase projektu. Nie je potrebné rekapitulovať plnenie 
úloh, naopak, našu pozornosť venujeme aktuálnym úlohám a podujatiam, 
a úrovni spolupráce s malými a strednými podnikmi (MSP) na aktivitách 
projektu. Hlavným a definitívnym cieľom projektu B2B LOCO sú prínosy pre 
MSP v oblasti dopravy a logistiky, ale aj z iných oblastí. Naše brokerage 
podujatia, workshopy a konferencie sú tu pre Vás, vždy zdarma, a naše 
informačné bulletiny sa pokúšajú stimulovať Váš záujem o spoluprácu 
s výskumom v Európe a poskytujú Vám informácie, ako získať prínosy 
z európskych projektov a ako ich využiť ako konkurenčnú výhodu. To isté platí 
aj pre Brokerage nástroj a sieť Alumni. Všetky tieto nástroje, využívajúc 
informačné technológie a internetový portál, sú určené pre priame využitie zo 
strany MSP, čím reprezentujú európsky princíp, že je potrebné “najprv myslieť v 
malom” – “think small first”.  

Všetci partneri projektu neustále pracujú na identifikácii Rámcových 
programov a európskych projektov, ktoré ponúkajú inovatívne a efektívne 
riešenia pre firmy v sektore logistiky, dopravy a s tým súvisiacej výroby 
a predaja, najmä v oblasti high-tech a zelených technológií a hľadajú MSP, 
ktoré implementujú konkrétne výsledky týchto projektov. Výsledky týchto 
aktivít budú môcť využívať akademické a výskumné komunity a budú 
umožňovať lepšie vytváranie sietí medzi výskumom a firmami, vytvárajúc 
priaznivé podmienky pre vznik regionálnych klastrov, ktoré sú životne dôležité 
pre MSP z oblasti dopravy a logistiky. Projekt otvára možnosti pre budovanie 
vzťahov medzi centrami kompetencií, klastrami MSP a ostatnými subjektmi, 
predovšetkým vo východnej Európe, čím buduje základy pre budúce fungovanie 
a rozvoj dopravných služieb. 

Malé a stredné podniky, univerzity a výskumné inštitúcie, všetci sú pozvaní, aby 
sa stali súčasťou našej Brokerage siete, nielen aby prezentovali svoje služby 
a produkty, ale aby získali ekonomické a iné výhody, vyplývajúce z nových 
kontaktov a partnerstiev na Balticko – Balkánskej osi.  

[Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można 

umieścid w dowolnym miejscu 

w dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia pól tekstowych, aby 

zmienid formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] 
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Ovit ventur as ut voluptasita consequidunt aut 
laut rescimusdae landigent quis rehenihilis 
nossento dolupta sperro intio tent earumque 

Deväť univerzít, spojených v šiestom pracovnom balíku 
(Sieť Alumni), už zorganizovalo prvé informačné 
stretnutia pre svojich absolventov. Stretnutia boli 
podľa účastníkov na vysokej úrovni. Uskutočnili sa 
v období od 1. marca do 30. júna 2010. Hlavnými 
témami boli 7. Rámcový program, ostatné európske  
fondy pre MSP, sociálna sieť B2B LOCO atď. Väčšina 
účastníkov vyjadrilo vôľu zúčastniť sa aj na ďalších 
stretnutiach  

V súčasnosti spája B2B LOCO sociálna sieť Alumni viac 
ako 500 užívateľov. Partner zo Slovinska – Univerzita 
v Maribore – vylepšil internetovú stránku siete, 
navštívte ju: http://fp7.tsi.lv/en/home 
 

 
 

 

Skončilo sa prvé kolo Alumni stretnutí 

Projekt 

Projekt B2B LOCO Vám poskytuje priestor na internete 
na vlastnú propagáciu a organizuje Brokerage 
podujatia, ktoré umožňujú priamy kontakt s novými 
partnermi, moderné spôsoby zlepšenia logistických 
reťazcov, obchodné expanzie, vývoj nových 
produktov/služieb, transfer technológií, spoločné 
podniky a iné aktivity, ktoré sú potrebné v tvrdom 
a konkurenčnom prostredí súčasnej ekonomiky. Náš 
Brokerage nástroj je dobrým miestom aj pre propagáciu 
individuálnych výskumníkov a skupín a ich nápadov, 
resp. výsledkov, ktoré môžu byť užitočné pre MSP. 

 

Preto začnite plánovať Vašu cestu do Prahy, a staňte 
sa účastníkom 2. Brokerage podujatia, ktoré sa 
uskutoční začiatkom decembra. Uvidíme sa v Prahe!  
 
 
Franjo Mihoci 
Prometis, Chorvátsko 
Partner projektu 

 

Prvé B2B LOCO Brokerage podujatie v maďarskej Nagykanizsi 

B2B LOCO Brokerage podujatie s podtitulom “Projekty financované Európskou úniou a logistika – možnosti pre 
MSP v západopanónskom regióne” sa konalo 10. júna 2010. Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť účastníkov 
s možnosťami 7. Rámcového programu a iných národných a medzinárodných projektoch a s výsledkami aktuálnych 
európskych projektov a možnosťami aplikácie najlepších praktík a inovatívnych technológií zo strany MSP. 

Účastníci podujatia mali možnosť spoznať možnosti, ktoré ponúkajú európske projekty malým a stredným 
podnikom, spoznať 7. Rámcový program – ako žiadať o prostriedky EÚ, kto môže pomôcť; počuť o skúsenostiach 
MSP v projektoch, spoznať hráčov z oblasti logistiky v západopanónskom regióne. 

Podľa hodnotení a veľkého množstva účastníkov bolo podujatie veľmi úspešné. 

Prezentácie a sumár nájdete na našej stránke (v angličtine):  
http://www.b2bloco.eu/events/nagykanizsa/bevent_hungary.html 

Druhé B2B LOCO Brokerage podujatie v Prahe 

Projekt B2B LOCO Vás pozýva na obchodné stretnutia s medzinárodnými partnermi na druhom B2B LOCO 
Brokerage podujatí, organizovanom v rámci veľkej medzinárodnej logistickej konferencie SpeedChain 2010, ktorá 
sa uskutoční 1. decembra 2010 v Prahe. Podujatie je určené pre spoločnosti z oblasti logistiky, ktoré majú záujem 
o cezhraničnú spoluprácu v rámci európskych výskumných projektov. Vstup na podujatie bude zdarma, 
podmienkou je registrácia na stránke: http://www.b2bloco.eu/faces/brokerage/register_to_event.jsp 

Viac informácií o akcii nájdete na našej projektovej stránke. Tešíme sa na stretnutie s Vami v Prahe! 

 

 

http://fp7.tsi.lv/en/home
http://www.b2bloco.eu/events/nagykanizsa/bevent_hungary.html
http://www.b2bloco.eu/faces/brokerage/register_to_event.jsp
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Výzvy 7. RP na predkladanie projektov: Doprava a MSP 

Priorita Téma Identifikátor výzvy Termín 

Spolupráca 
(COOPERATION) 

7.  Doprava (vrátane letectva) FP7-AAT-2011-RTD-1 02/12/2010 

FP7-SST-2011-RTD-1 02/12/2010 

FP7-TPT-2011-RTD-1 02/12/2010 

FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 16/12/2010 

FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a 16/10/2010 

FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b 05/10/2010 

Prierezové výzvy: 
2.  Potraviny, Poľnohospodárstvo; 
5. Energetika; 6. Životné prostredie 
a 7. Doprava (vrátane letectva) 
(spoločne) 

FP7-OCEAN-2011 18/01/2011 

Kapacity 
(CAPACITIES) 

Výskum v prospech MSP FP7-SME-2011 08/12/2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projekt CASTLE vznikol ako odpoveď na regionálne 
potreby zlepšenia politiky malých a stredných 
podnikov v oblasti logistiky. Spolieha sa na 
predchádzajúcu solídnu  spoluprácu medzi desiatimi 
partnermi z Talianska, Poľska, Grécka, Slovinska, 
Španielska, Nemecka, Maďarska a Rakúska, ktorá 
vznikla najmä pri iniciatívach programu Interreg. 
Skratka CASTLE predstavuje „Spolupráca medzi MSP 
smerom k excelentnosti v logistike“ (Cooperation 
Among SMEs Toward Logistic Excellence). Náplň 
a ciele projektu majú korene v predchádzajúcich 
výskumných a prieskumných aktivitách o úrovni 
regionálnej logistiky v EÚ a perspektívach, podľa 
ktorých je vytváranie logistických sietí prioritnou 
oblasťou pre verejný záujem. V skutočnosti, regióny EÚ 
opierajú svoju budúcu konkurencieschopnosť o MSP 
a ich schopnosť čeliť novým požiadavkám globálnej 
 

Projekt CASTLE 

výroby a trhu. 
Logistika je motorom a strategickým nástrojom MSP, 
ako aj udržateľného rozvoja regiónov, keďže jej 
efektívnosť má vplyv na trhovú pozíciu MSP a aj na 
životné prostredie. 
Projekt je ako aktivita v rámci programu Interreg IVC 
spolufinancovaný EÚ. Viac informácií nájdete na 
stránke projektu: http://www.castle-project.eu/ 
 

 

Novinky 

Deväť nových výziev 7. Rámcového program pre oblasť Doprava 

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum 
zverejnilo sériu výziev na predkladanie projektov 
v rámci program „Spolupráca“ (Cooperation) 
7. Rámcového programu. Program „Spolupráca“ 
podporuje spoluprácu v oblasti výskumu v mnohých 
kľúčových tematických oblastiach, so zameraním na 
konkrétne sektory, z ktorých jedným je aj Doprava 
(vrátane letectva). „Cestovnú mapu“ otvorených výziev 
môžete nájsť na stránke  http://cordis.europa.eu/. 

Tieto výzvy tvoria časť z celkového rozpočtu v objeme 
6,4 mld. € pre rok 2011, čo predstavuje 12% nárast 
v porovnaní s rokom 2010. Očakáva sa, že financovanie 
získa okolo 16 000 účastníkov. Dôraz sa kladie najmä na 
vyššiu účasť zo strany malých a stredných podnikov, 
pričom ich podiel sa odhaduje na 35%. 

V dňoch 22. a 23. júla organizovalo v Bruseli Generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum Dopravné 
informačné dni. Množstvo takýchto informačných dní sa 
už uskutočnilo a Národné kontaktné body ich budú ešte 
organizovať po celej Európe. Kontaktné body nájdete na 
stránke http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html 
 
Keďže jedným z hlavných cieľov projektu B2B LOCO je 
pomáhať MSP v účasti na európskych výskumných 
projektoch v priorite Doprava, ponúkame Vám možnosť 
ako pomôcť svojej firme prostredníctvom 7. RP. Staňte 
sa súčasťou projektu prostredníctvom brokerage 
nástroja na našej internetovej stránke 
(www.b2bloco.eu) a pridajte svoj profil a ponuku 
služieb. 

http://www.castle-project.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
http://www.b2bloco.eu/
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Projekt TransNEW odštartoval 1. januára 2010 a je 
zameraný na zmapovanie výskumného potenciálu 
v doprave vo všetkých nových členských krajinách 
a kandidátskych krajinách. Hlavnou úlohou projektu je 
podporovať aktivity dopravného výskumu v týchto 
krajinách prostredníctvom stimulácie, motivácie 
a pomoci pri účasti malých a stredných podnikov na 
regionálnej, národnej a európskej úrovni výskumu. 

TransNEW pokrýva všetky druhy dopravy, vrátane 
letectva, a jeho zámerom je využiť synergiu medzi 
leteckou dopravou a povrchovou dopravou. To 
znamená, že projekt bude definovať národné kapacity 
dopravného0 výskumu pre 26 krajín a tieto informácie 
budú verejnosti dostupné prostredníctvom užívateľsky 
priateľských databáz. 

Projekt TransNEW 

TransNEW je podpornou aktivitou pod 7. Rámcovým 
programom Európskej komisie. Viac informácií nájdete 
na stránke: http://www.transnew.eu/ 

 

 

Dodávatelia z automobilového priemyslu z európskych 
krajín sú pozvaní na plánované obchodné 
a technologické stretnutia s medzinárodnými 
partnermi na poprednom svetovom veľtrhu 
Automechanika 2010 v nemeckom Frankfurte nad 
Mohanom, ktoré sa uskutoční 15. septembra 2010.  
 
Enterprise Europe Network organizuje medzinárodné 
brokerage podujatie na výstavisku vo Frankfurte spolu 
dvomi nemeckými klastermi: Automotive Cluster 
RheinMainNeckar and Mobility Cluster MoWIN.net. 
Podujatie je zamerané na spoločnosti zo sektoru 
automotive, ktoré majú záujem nájsť cezhraničné 
partnerstvá a spoluprácu: dodávateľov, 
subdodávateľov, poskytovateľov služieb, držiteľov 
licencií a podobne. Podujatie bude aj miestom pre 
výmenu poznatkov o súčasnom vývoji, technológiách 
a inováciách v rôznych krajinách. 

Viac na: 

http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewd
etails.cfm?EventID=2367&type=future 

 

 

 European Transport Conference (Európska dopravná 
konferencia) je výsledkom aktivít Asociácie pre európsku 
dopravu (Association for European Transport) 
a predstavuje kľúčové výročné podujatie pre európskych 
profesionálov a výskumníkov z oblasti dopravy. 
Konferencia je „stretnutie mozgov“, kde sa schádzajú 
dopravní profesionáli, aby nestratili kontakt s aktuálnymi 
politickými problémami, výsledkami výskumu 
a najlepšími praktikami naprieč spektrom dopravy. 
Prezentovať budú aktívni profesionáli, vybratí 
rešpektovanými európskymi hráčmi v brandži. 
Táto konferencia by nemala chýbať v kalendári žiadneho 
profesionála v sektore dopravy. Počas 3 dní sa spoja 
poprední svetoví akademici a profesionáli, aby 
prezentovali a diskutovali všetky aspekty odvetvia, od 
osobnej až po nákladnú dopravu. 
V roku 2010 sa konferencia presúva z Holandska, kde sa 
konala posledné tri roky, do škótskeho mesta Glasgow 
a bude sa konať od 11. do 13 októbra 2010. 

Viac na: http://abstracts.etcproceedings.org/ 

 
 

Novinky / Podujatia 

Brokerage podujatie na 

AUTOMECHANIKA 2010 

European Transport Conference 

http://www.transnew.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2367&type=future
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2367&type=future
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2367&type=future
http://abstracts.etcproceedings.org/
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27. Nemecký logistický kongres 

Základnou ideou Nemeckého logistického kongresu 
bolo a je šírenie poznatkov logistických expertov pre 
širokú verejnosť. Od začiatku hralo vytvorenie 
platformy pre tvorbu obchodných kontaktov 
a spolupráce dôležitú úlohu. Na žiadnom inom podujatí 
v Nemecku nie je „logistický trh“ tak na dosah ako na 
tomto kongrese. Od roku 1985 ho sprevádza aj 
predajná výstava a počet stánkov sa zvýšil 
desaťnásobne, na približne 200. Podujatie sa uskutoční 
20. – 22. októbra 201 v Berlíne. 

 

V súčasnosti je Nemecký logistický kongres 
najdôležitejším logistickým podujatím v Európe. Stal 
sa stredobodom pre manažérov v Nemecku. Navyše, 
prichádza čoraz viac medzinárodných hostí s cieľom 
získať výhody z výmeny poznatkov a skúseností. V roku 
2009 kongres navštívilo 3100 účastníkov, 180 
vystavovateľov a viac ako 200 akreditovaných 
novinárov. Kongres vypĺňa medzeru medzi čoraz 
väčším rozsahom elektronickej komunikácie 
a možnosťou osobného kontaktu. Podujatie hrá 
dôležitú úlohu pre možnosť priameho kontaktu, ktorý 
je nevyhnutný nielen v súkromnom ale aj 
profesionálnom živote.  

Viac na: http://www.bvl.de/en/Events/27th-German-
Logistics-Congress/glc/27th-German-Logistics-
Congress 

 

 

Cieľom konferencie Spoľahlivosť a štatistika v doprave 
a komunikácii (Reliability and Statistics In 
Transportation and Communication - RELSTAT) je spojiť 
akademikov a profesionálov z celého sveta, aby 
diskutovali o témach konferencie: Teória a aplikácie 
štatistiky, Bezpečnosť dopravných systémov, Rizikový 
manažment, Modelovanie a simulácia, Inteligentné 
dopravné systémy, Logistika, Vzdelávacie programy. 
Podujatie sa bude konať Inštitúte pre dopravu 
a telekomunikácie, v lotyšskej Rige, 20. – 23. októbra 
2010.  
Konferencia je venovaná pamiatke profesora 
Kh. Kordonskeho. 

Stránka podujatia: 
http://www.tsi.lv/?id=5191&lang=en 

 

 
 

 

Enterprise Europe Network (EEN) v Holandsku, spolu s 
Obchodnou komorou v Limburgu, organizujú obchodnú 
misiu / brokerage podujatie v maďarskom regióne 
Györ - Moson - Sopron v dňoch 3. až 5. novembra 
2010. Brokerage podujatie medzi holandskými, 
nemeckými a maďarskými podnikmi a výskumnými 
inštitúciami sa bude zameriavať na sektory 
poľnohospodárstva, potravinárstva a logistiky. 
Podujatie spoluorganizuje maďarská EEN, Obchodná  
a priemyselná komora regiónu Györ-Moson-Sopron vo 
svojich priestoroch v Györi. 

Viac na: 
http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewde
tails.cfm?EventID=2456&type=future 
 

 

 

Holandsko – maďarské stretnutia 

AgroFood a Logistika 

Poprední predstavitelia oblasti medzinárodnej leteckej 
nákladnej dopravy a logistiky sa 2. – 4. novembra 2010 
stretnú v Amsterdame na podujatí Air Cargo Forum 
2010. Odborníci z celého sveta sa stretnú a budú 
diskutovať a prezentovať výzvy a príležitosti v tomto 
meniacom sa sektore, nové produkty, služby, systémy, 
metodológie, zariadenia a technológie .  
 

Viac nájdete na: 
http://www.tiaca.org/tiaca/ACF.asp?SnID=1848814405 

 

Podujatia 

RELSTAT`10 

25. Medzinárodné letecké cargo 

Fórum and Výstava 

http://www.bvl.de/en/Events/27th-German-Logistics-Congress/glc/27th-German-Logistics-Congress
http://www.bvl.de/en/Events/27th-German-Logistics-Congress/glc/27th-German-Logistics-Congress
http://www.bvl.de/en/Events/27th-German-Logistics-Congress/glc/27th-German-Logistics-Congress
http://www.tsi.lv/?id=5191&lang=en
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2456&type=future
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2456&type=future
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/publicwebsite/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2456&type=future
http://www.tiaca.org/tiaca/ACF.asp?SnID=1848814405
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The European Chief Supply Chain 

Officer Forum a 8th European 3PL 

Summit 

Podujatie European Chief Supply Chain Officer Forum 
– spolu s 8

th
 European 3PL Summit – odhalí, ako 

môžete adaptovať vaše zásobovacie reťazce tak, aby 
spĺňali požiadavky obratu ekonomického vývoja, vrátiť 
sa na cestu rastu a ako zväčšiť svoj trhový podiel. 

Spoznajte spôsob ako reagujú na aktuálny vývoj 
svetoví prominenti v oblasti 3PL, ako sa prispôsobujú 
meniacej sa a tvrdej konkurencii. 

Podujatia sa uskutočnia 24. – 25. novembra 2010 
v Bruseli. 

Viac informácií nájdete na:  
http://events.eft.com/cscoeu/index.shtml 
 
 

 

Podujatie pre logistických profesionálov, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 16. – 19. novembra 2010, 
v Birminghame, vo Veľkej Británii. IMHX sa koná iba 
každé tri roky a predstavuje poprednú britskú výstavu 
venovanú oblasti logistiky, manipulácie s materiálom 
a skladovania, pričom vystavených produktov a služieb  
budú  tisíce.  

IMHX 2010 poskytne návštevníkom unikátnu expozíciu 
so všetkým, čo vyžaduje moderný sklad. Nájdu tu 
nielen zariadenia na manipuláciu s materiálom – od 
vysokozdvíhacích vozíkov po automatizované logistické 
systémy – ale objavia aj inovatívne a nákladovo 
efektívne nápady v oblasti policových a regálových 
systémov, skladových riešenie, zdravotných 
a bezpečnostných systémov, softvéru, paliet a zariadení 
na paletizáciu, náboru a školení zamestnancov, 3PL, 
dopravy a distribúcie, podlahových systémov, balenia, 
finančných služieb a skladovania. 

Viac na: http://www.imhx.biz/ 

 

IMHX – medzinárodná výstava pre 

oblasť manipulácie s materiálom 

Podujatia 

Turín sa v roku 2010 opäť stane ideálnym miestom pre  
diskusiu o súčasnom a budúcom vývoji v oblasti 
inteligentnej infraštruktúry, inteligentných sietí, GPS, 
Galileo, GIS, telematiky a navigačných služieb. 
Dvojdňové podujatie bude zahŕňať informačné 
konferencie, špecializované semináre a siete.  

„ITN, Infrastructure, Telematics and Navigation Expo“ 
sa bude konať 11. – 12. novembra 2010 v talianskom 
Turíne.  

12. novembra sa bude konať brokerage podujatie, 
organizované Turínskou obchodnou komorou, v rámci 
Enterprise Europe Network, zameraný na stretnutia 
medzi firmami, výskumnými centrami a univerzitami.  

Viac informácií na: http://www.b2match.com/itn2010/ 

 

ITN – Infraštruktúra, Telematika 

a Navigácia  
Výstava a veľtrh venovaný intermodálnej doprave, 
mestskej logistike, vozidlám a vybaveniu, organizovaný 
spoločnosťou EKO FAIR, sa bude konať od 4. do 
6. novembra 2010 v tureckom Istanbule. Ide 
o celosvetové podujatie s veľkým potenciálom 
a rozsahom.  
Popredné domáci aj zahraniční výrobcovia v tomto 
odvetví budú prezentovať nové a inovatívne produkty 
a služby. Podujatie navyše ponúka výbornú príležitosť 
na posilnenie existujúcich obchodných kontaktov ako 
aj na budovanie nových. 
 

Stránka podujatia: http://www.logitrans.com.tr/ 
 
 

 
 

 

LogiTrans 

http://events.eft.com/cscoeu/index.shtml
http://www.imhx.biz/
http://www.b2match.com/itn2010/
http://www.logitrans.com.tr/
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Podujatia 

Konferencia Intermodal Europe 2010 

S podporou Prístavu Amsterdam a Európskej 
intermodálnej asociácie (EIA) sa od 30. novembra do 
2. decembra 2010 sa v Amsterdame uskutoční 
konferencia Intermodal Europe 2010. 

Konferencia Intermodal Europe 2010 má originálnu 
štruktúru a filozofiu, čoho súčasťou je aj „koncepcia 
voľného vstupu“.  

Výstavná časť podujatia predstaví množstvo 
relevantných spoločností intermodálnej prepravy 
a logistiky. Široké spektrum popredných spoločností 
v sektore intermodálnej prepravy bude mať zastúpenie 
prostredníctvom svojich prednášajúcich, vrátane 
profesionálov Port of Antwerp, Ambrogio Trasporti, Port 
of Rotterdam, Polzug, Transfracht a iní. Vedúci 
dodávatelia z celého sveta budú prezentovať svoje 
posledné inovácie.  

Viac na: http://www.intermodal-events.com/ 

 

 

7. Medzinárodná konferencia 

"FREIGHT-2010: Kontajnerová preprava 

v Rusku a susedných štátoch " 

Konferencie zo série FREIGHT, venované aktuálnym 
problémom nákladnej dopravy, sa zaoberajú nielen 
hlavnými trendmi v tejto oblasti, novými technológiami 
a výsledkami lídrov na trhu, ale predstavujú aj tradičné 
miesto pre účastníkov z oblasti výskumu a politiky. 
Uskutoční sa 25. – 26 novembra 2010 v ruskom 
St. Petersburgu.  

Význam konferencie je zvýraznený aj podporou zo 
strany Ministerstva dopravy RF, Federálnej agentúry 
pre námornú a riečnu dopravu a Federálneho colného 
úradu, Asociácie komerčných prístavov Ruska 
a Asociácie medzinárodných cestných dopravcov. 

Stránka podujatia:  
http://eng.freight.ru/conference/content.asp?cntID=4
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Kontakt 
 
ILIM – Koordinátor projektu 
ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznaň, Poľsko 
Tel. +48 (61) 850 49 32 fax +48 (61) 852 63 76 
ewa.dobrzeniecka@ilim.poznan.pl 
malgorzata.kirchner@ilim.poznan.pl 
 
dorcik@vud.sk (pre kontakt v slovenčine) 

 

Ak si neprajete, aby sme Vám zasielali tento 
newsletter, alebo by ste sa chceli dozvedieť nejaké 
informácie, kontaktujte nás na info@b2bloco.eu. 
 
Internetová stránka (v angličtine): 
www.b2bloco.eu 
 

Pridajte sa k nám na  a  

SpeedChain 2010 - "Logistika - Realita s perspektívou" 

Po úspešných odborných logistických konferenciách v posledných rokoch, organizovanými pod názvom SpeedChain, sa 
bude konať aj piaty ročník medzinárodnej logistickej konferencie SpeedChain 2010, v priestoroch Břevnovského 
kláštora v Prahe, v dňoch 1. – 2. Decembra 2010, tento rok s podtitulom Logistika – Realita s perspektívou.  
Konferencia je určená najmä pre vrcholových manažérov českých a nadnárodných poskytovateľov logistických služieb, 
konzultantov, predstaviteľov štátnej správy, zástupcov akademických inštitúcií a širokú logistickú verejnosť. 
Predpokladaný počet hostí presahuje 200, minulý rok navštívilo večerné spoločenské podujatie viac ako 450 top 
manažérov a logistických profesionálov. Posledný ročník konferencie navštívili partneri z 11 krajín.  

Tohtoročná konferencia bude doplnená aj o druhé Brokerage podujatie projektu B2B LOCO! 

Viac informácií nájdete na:  
http://www.speedchain.eu 
 
 
 
 

http://www.intermodal-events.com/
http://eng.freight.ru/conference/content.asp?cntID=421
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mailto:ewa.dobrzeniecka@ilim.poznan.pl
mailto:malgorzata.kirchner@ilim.poznan.pl
mailto:info@b2bloco.eu
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http://www.speedchain.eu/

