DRUHÁ SÉRI A P REDNÁ ŠOK NA LOGI STI CKEJ ŠKOLE V P OZNAN I


Diskusia o súčasnej situácii na trhu distribučných priestorov –

Varšava, 15. júna 2009 – Viac ako 250 študentov sa zúčastnilo prednášky spoločnosti ProLogis o
súčasnej situácii na logistickom trhu, ktorá sa konala 10. júna na Logistickej škole v Poznani.
Prednášku viedol Ben Bannatyne, Managing Director ProLogis pre strednú a východnú Európu. Toto
bola ďalšia časť z cyklu prednášok a workshopov programu LOGMEETING Vyššej školy logistiky
v Poznani.
Už po druhýkrát ProLogis zorganizoval prednášku o logistických parkoch v spolupráci so školou
logistiky v Poznani (WSL, Vyššia škola logistiky). Prednášky sa zúčastnili študenti WSL a študenti
logistiky z odbornej strednej školy v Zielona Góra, Nowa Sól, Wolsztyn a Gorzów Wielkopolski. Všetci
účastníci získajú certifkát, ktorý potvrdzuje absolvovanie týchto prednášok.
Účastníci mali možnosť získať znalosti o charaktere branže distribučných priestorov v strednej a
východnej Európe, kde ProLogis vlastní a prevádzkuje viac ako 3,59 miliónov metrov štvorcových
distribučných priestorov na trhoch v Českej republike, Poľsku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku.
Súčasťou prednášky bola naviac aj diskusia o raste trhu od roku 1990 až po súčasnosť, predpoklady
budúceho vývoja a podrobné požiadavky zákazníkov logistických parkov na moderné skladovacie
priestory. Prednáška tiež zoznámila študentov s celým investičným procesom – od výberu, preverenia
a nákupu pozemku, cez výber dodávateľov a dizajnérov parku, proces výstavby až po správu budov.
„Študenti sú náročné publikum, pretože sú vnímaví, otvorení novým podnetom a nenútení. Bolo mi
potešením prednášať pred takými ľuďmi a podeliť sa s nimi o svoje poznatky,“ povedal Ben
Bannatyne, P roLogis M anaging Director, CEE. „ProLogis je kľúčovým hráčom na trhu a ako taký
cíti povinnosť podeliť sa o svoje znalosti s budúcimi logistickými expertami a podporiť ich kariérny
rast,“ dodal Ben Bannatyne.
„Študenti Logistickej školy v Poznani prejavili veľký záujem o situáciu na trhu skladovacích priestorov,“
povedal W ojciech Zalew ski, tlačový hovorca školy. „Účasť na prednáške bola veľmi vysoká a odbor
Logistické projekty, ktorý ponúka Fakulta Managementu, sa stáva stále viac populárny. Je pre nás cťou
mať tu takého experta ako je Ben Bannatyne. Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou ProLogis,
ktorej manažéri sa delia o svoje skúsenosti a vedomosti s našimi študentami už niekoľko rokov.“
ProLogis v rámci svojho inovatívneho prístupu spolupracuje štyri roky s Logistickou školou v Poznani a
delí sa o svoje skúsenosti. Spoločnosť tiež oceňuje najlepších študentov školy za skvelé študijné
výsledky a napísané diplomové práce. V rámci programu „ P ROLOGI S FOR THE BEST“ poskytuje
spoločnosť štipendiá autorom najlepších bakalárskych a diplomových prác a najúspešnejším
absolventom WSL. Pre viac informácií o programe a spolupráci so školou, prosím navštívte
www.prologisnajlepszym.pl

O spoločnosti P roLogis

ProLogis je popredný medzinárodný vlastník a správca logistických nehnuteľností spravujúci viac ako
44 miliónov štvorcových metrov priemyselných priestorov na trhoch v Severnej Amerike, Európe a Ázii.
Spoločnosť prenajíma priemyselné priestory viac ako 4 500 zákazníkom. Medzi klientov spoločnosti
patria výrobcovia, maloobchodníci, dopravcovia a ostatné spoločnosti využívajúce logistické služby vo
veľkom meradle. Pre viac informácií o spoločnosti, prosím navštívte: http://www.prologis.com
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