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Да участвам или да не участвам?

Как се правят планове в напълно 
несигурна обстановка? Да променям 
ли, или да се придържам към добре по-
знатото, което все още работи? Как-
во да направя с фирмата, така че да е 
успешна и в утрешния ден? 

Всеки мениджър днес си задава 
тези въпроси. На тях и на други по-
добни ще търсим отговорите заедно 
по време на най-голямото събитие 
в логистичния сектор в България 
– осмата Логистична бизнес кон-
ференция, която ще се проведе на 
27 октомври 2020 г. в София Ивент 
Център.

Темата ще бъде „Логистика-
та и веригите на доставки след 
COVID-19“. Ние, организаторите от 
Българска Транспортна Преса и списа-
ние ЛОГИСТИКА, правим гъвкава ор-
ганизация на конференцията, съо-
бразена с новите възможности на съ-
битийните прояви. Убедени сме, че 
вариантът присъствие в залата и он-
лайн излъчване на лекциите в реално 
време е най-добрата комбинация.

Къде поставихме главния акцент? 
В плановете на бизнеса 2020 г. изгле-
ждаше доста по-оптимистично, но 
COVID-19 предизвика безпрецедент-
ни обрати във веригите на достав-
ки. Днес всички търсят решения, ино-
вации и възможности за изграждане 
на по-устойчиви бизнес модели. Пър-
вите месеци се вземаха бързи кризис-
ни решения, но вече настъпи време-
то за изработване на стратегии за 
действие след кризата. Какво тряб-
ва да се вгради в тях? Идеалният ва-

риант е да се вземе най-доброто от 
двата свята – преди и след COVID-19. 

И отново въпросителни… Какво 
е най-доброто днес, когато все още 
много неща всъщност са непредсказу-
еми? Точно това поставяме в центъра 
на стратегическата дискусия по време 
на конференцията – визията за клю-
човите промени на утрешния ден.

Николай Божилов, управител на 
Юнимастърс, който първи прие да 
участва в стратегическия панел на 
осмата Логистична бизнес конферен-
ция, казва в интервюто си за този 
брой по повод 30-годишнитата от 
създаването на Юнимастърс: „В след-
ващите години ще имаме по-малка, 
но много по-модерна и по-екологична 
световна икономика. Ще се опитаме 
да направим много повече неща с по-
малко ресурси, а това неминуемо ще 
стимулира креативността и нова-
торското ни мислене. И ще предизви-
ка по-бърз скок в бъдещото ни разви-
тие.“ Но да чуем и други мнения. 

Поканили сме най-разнообразни 
лектори – както практици, така и 
визионери, работещи не само у нас, но 
и по света.

И все пак в тези променливи усло-
вия има и нещо постоянно – генерален 
партньор на осмата Логистичната 
бизнес конференция отново е Frotcom.

Сега е моментът да се регистри-
рате за участие – срокът с отстъп-
ка за по-ранно записване е до 20 сеп-
тември.  

Снежина БАДЖЕВА

РЕДАКЦИОННА

«Отговорете с ДА на Хамлетовския въпрос:  
да участвам или да не участвам.  
Регистрацията с отстъпка за по-ранно записване 
на осмата ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 
вече работи на conference.logistika.bg»

Разширената дигитална версия на септемврийския брой  
на списание ЛОГИСТИКА можете да прочетете тук

За мобилни устройства свалете приложението  
Bulgarian Transport Press

https://conference.logistika.bg/
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