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Кремио следва стратегия
на интензивна дистрибуция

Световната икономика
търси лек за махмурлука си

FROTCOM с нова услуга
за логистични фирми

Европа и Китай
на един влак разстояние

Блокчейн е с един ход
пред хакерите

Топ 20 на пазара
на сканиращи устройства

От дистрибуционния център
на JYSK в Божурище
се обслужват 7 пазара

Германската компания АМК
Габрово ще инвестира
в нови мощности

Доставки на едро от Китай
или как се улавят изненадите
в началото на пътя

Fanuc България доставя
роботи и за складове

Доставките на храна – технологична
и логистична скорост

От Русе до Турция би могло
да се стигне за 3 ч. по АМ „Дунав – Егея“
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От Пловдив изделията
на БТЛ Индъстрийз
тръгват към 110 пазара

Министър Росен Желязков: Цялостният
подход по Пакета за мобилност I
следва да бъде преосмислен

Къде и как по света се краде
най-много при превоз на стоки

Latecoere, доставчик на Airbus,
разширява завода си в Пловдив

eMAG отдавна не е просто онлайн
магазин, а шопинг дестинация

Най-големият жп хъб търси
партньорства в България

10 лектори за: хората,
технологиите и мисленето

Двете кули на JYSK:
логистичното чудо в Божурище

Завод одело България
вече работи за Daimler

Как несбъднат проект на АТЕ Пласт
става печелившо производство

Топ 25 на спедиторите
в света

За куриерите Черният петък
започва от пролетта
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ДОБРАТА ПРАКТИКА

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Walmark с нов собственик,
нови проекти и
нови стратегии

Как обратната логистика
превръща използвания
текстил в ресурс

Онлайн пазарът е необятен,
но търсете логистичните
предимства

Уважаеми читатели,
Изпълнителният директор на компанията за космическа технология SpaceX Илон Мъск заяви, че ще му трябват
20 години и 1000 космически кораба, за да построи град на Марс. А какво е нужно на ръководителите на компаниите
в България, за да постигнат своите цели?
Рубриката „Мениджмънт“ на списание ЛОГИСТИКА е създадена точно с тази цел – да търсим отговора на въпроса: Кои са ония тънкости в управлението, които правят една фирма успешна, бързо развиваща се и достигаща лидерство в дадена икономическа сфера? За участие в нея каним хора с опит и идеи. Хора, които носят позитивна енергия
и отправят иновативни послания към нашата читателска аудитория.
През 2019 г. забелязахме една хубава нагласа – мениджърите говорят повече за екипите си, за хората, с които заедно вземат решения, за човешкия фактор, като водещ във все по-дигиталната икономическа среда. Ще цитирам
само двама наши събеседници:
❖ „Човек трябва да харесва това, което прави. Човек трябва и да харесва колегите, с които работи, и да иска да
постига успехи с тях.“
❖ „Инвестираме страшно много усилия и време, за да може всеки служител при нас да се чувства на правилното място.“
Знаем, че интервютата в рубриката „Мениджмънт“ са най-интересните и търсени материали в сп. ЛОГИСТИКА.
Затова в тази дигитална книжка сме събрали опита на 9-те участници в рубриката през 2019 г. Тя е подарък към всички наши абонати за 2020 г. – на печатното издание на списание ЛОГИСТИКА или в електронния му вариант.
А ако искате да гледате видео за събитията, които организираме – ЛОГИСТИЧНАТА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ и
атрактивното изложение ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ, както и видео за тестове на камиони, абонирайте се за канала
на BTP в YouTube, който е даден по-долу.

		

https://www.youtube.com/c/bulgariantransportpress

Списание ЛОГИСТИКА

На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна
Преса предлага вече абонамент, с който не само
получавате на адреса ви изданията, но и включва
техните електронни версии, които можете да изтеглите от https://abo.transport-press.bg/.
Освен това от сайта можете да закупите само
електронна версия на отделни броеве на списаТ Р А Н С П О Р Т
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нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника – още сега!
Ако вече сте направили своя абонамент през
Българска Транспортна Преса, Български пощи
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Български пощи или Доби Прес). След проверка ще ви
се даде достъп до вашите издания.
През този сайт може да купите също издания,
които се предлагат единствено като печатни без
електронна версия.
Приятно четене!
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