
Z AGD PO DRODZE 
I Forum Logistyki Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego

16-17 maja 2013 r., hotel Rezydencja, Piekary Śląskie

Program: 

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników forum

11.00 - 11.20 Powitanie
Przedstawiciel Müller - Die lila Logistik

Przedstawiciel zarządu PAIiIZ 

Marta Kuligowska, TVN 24 - prowadząca konferencję

11.20 - 11.45 Polska>>Europa>>Świat. Jak bije serce gospodarek.
Prezentacja, Q&A

* analiza makroekonomiczna i interpretacja najważniejszych wydarzeń w międzynarodowej 

gospodarce

* refleksje na temat sytuacji ekonomicznej w Polsce i kluczowych czynników ją kształtujących

* warunki makro dla produkcji i producentów w Polsce: obecne i przeiwdywane

Marek Zuber, ekonomista

11.45 - 12.10 Jaki kolor ma przyszłość? Prognoza dla branży AGD w Polsce i Europie
Prezentacja, Q&A

* analiza rynków: europejskiego i polskiego - stan obecny, prognozy, czynniki 

                                    potencjalnego wzrostu lub spadku sprzedaży

* Reszta  świata  kontra  Chiny  i  ??  -  relacje  i  równowaga  pomiędzy  producentami 

zlokalizowanymi w Europie a firmami m.in. z Chin, Turcji etc.

* trendy w relacjach ceny do kosztów produkcji i logistyki oraz jakości

Przedstawiciel Deloitte Polska 

12.10 - 12.30 Przerwa na kawę

12.30 - 13.00 (Nie)prosta droga: producent - klient. Znaczenie efektywnego i ekonomicznego transportu dla 
producentów AGD i ich odbiorców

Panel dyskusyjny z udziałem panelistów oraz publiczności

Proponowane tematy:



* infrastruktura drogowa/kolejowa i plany jej rozwoju a szanse na rozwój produkcji i zasięgu 

dystrybucji dla produkcji AGD

* koszty transportu w ogólnej cenie towaru i możliwości ich redukcji

* koszty małego vs dużego AGD

* intermodalność w transporcie AGD - teraźniejszość czy przyszłość?

Przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

                                    firm produkujących AGD, firm - analityków branży, firm transportowych

13.00 - 13.25 Hit sezonu: outsourcing!
Prezentacja, Q&A

Third-Party Logistics (3PL) jako ekonomiczne i nowoczesne rozwiązanie dla 

                                    producentów AGD

Przedstawiciel firmy Müller - Die lila Logistik 

13.25 - 13.55 Warehouse factor. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych dla AGD
Panel dyskusyjny z udziałem panelistów oraz publiczności

Proponowane tematy:

* czy producenci AGD potrzebują magazynów?

* spojrzenie  na  rynek  magazynowy  -  preferencje  producentów  AGD  a  możliwości  firm 

deweloperskich

* czynsze w obiektach magazynowych - stan obecny i tendencje

* zarządzanie powierzchniami magazynowymi - jak zaoszczędzić? komu powierzyć?

Przedstawiciel Jones Lang LaSalle i AMICI 

13.55 - 14.50 Lunch

14.50 - 15.20 Jakość - ilość - cena. Konieczne i niekonieczne zmiany relacji w trójkącie
Panel dyskusyjny z udziałem panelistów oraz publiczności

Proponowane tematy:

* co oznacza bycie konkurencyjnym w branży AGD w obecnych czasach?

* konkurowanie ceną - jak daleko jest jeszcze do dna?

* konkurowanie  jakością  -  jak  ważna  jest  dla  odbiorców,  jak  duży  jest  ten  segment 

odbiorców?

* czym mogą konkurować nowi producenci?

Przedstawiciele producentów AGD 

15.20 - 15.35 Ludzie dla logistyki - ludzie dla produkcji. Dostępność i oczekiwania pracowników w 2013 roku
Prezentacja, Q&A

* dostępność ludzi  w  lokalizacjach  kluczowych  dla  produkcji  i  logistyki  AGD  kontra 

alternatywne lokalizacje

* wymagania finansowe i formalne pracowników - obecnie i w przewidywalnej przyszłości

* outsourcing pracowników - czy to się opłaca?



15.35 - 16.05 Klimat do rozwoju: instytucjonalna współpraca i wsparcie dla producentów AGD 
Panel dyskusyjny z udziałem panelistów oraz publiczności

Proponowane tematy:

* specjalne strefy ekonomiczne - ich znaczenie dla AGD i przyszłość

* oczekiwania  branży  wobec  SSE,  samorządów  w  lokalizacjach  produkcji,  systemu 

szkolnictwa 

* współpraca branży w celu uzyskania efektów lobbingu

* znaczenie współpracy z samorządami lokalnymi - przykłady

Panel dyskusyjny: przedstawiciel PAIiIZ, ARAW, KSSE, ŁSSE

Moderator: Paweł Panczyj, ABSL

16.05 - 16.20 Logistyka i magazynowanie 2.0.
Prezentacja, Q&A

* Najnowocześniejsze  rozwiązania  technologiczne  dla  AGD  wspierające  efektywne  i 

ekonomiczne transport i magazynowanie

Przedstawiciel producenta oprogramowania dla branży

16.20 - 16.40 Z AGD po drodze :-)
Panel podsumowujący część merytoryczną spotkania

Uczestnicy: wszyscy słuchacze

Prowadzenie: przedstawiciel Müller - Die lila Logistik 

16.40 - 16.50 Zakończenie części merytorycznej I Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego
Marta Kuligowska - prowadząca konferencję


