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YEARS  IDEAS IN MOTION

Казват, че часовниците крадат време. А ние виждаме 
в тях бъдеще, защото в момента отброяват оставащи-
те часове до деветата Логистична Бизнес Конференция. 
Бъдещето ще бъде и посоката на форума не само защото 
темата е Интелигентна логистика: Спечели бъдещето.

Работейки 6 месеца върху организацията на нашия 
престижен форум, обединяващ всички участници във ве-
ригата на доставки, открихме вълшебството на тези 
четири думи. През това време световната икономика 
и локалните пазари се променяха, променяха се анализи 
и прогнози, но посоката е една – бизнесът и общество-
то вече се концентрират върху дългосрочните фактори 
за просперитет – тези, които предопределят конкурен-
тоспособност в един по-дълъг период. Страхът от пан-
демията и краткосрочните мерки за възстановяване ос-
танаха на заден план, а Covid сертификатът се превърна 
в бизнес стил от всекидневието.

През август ви запознахме с първите четирима 
лектори, днес те са 20. На сайта на конференцията 
https://conference.logistika.bg/ можете да се запознае-
те с тях. За съжаление, сред тях има само една дама –  
Милена Рамчева от Метрика.

Знаем, че лекторите са най-мотивиращият фактор, 
за да дойдете в София Ивент Център на 12 октомври, 
но не по-малко важни са темите, по които ще говорят 
те, затова изброяваме някои от тях:
❖  Зелена трансформация на логистиката: Дигитални ре-

шения за декарбонизация и електрифициране на назем-
ните и въздушните операции в DHL Express.

❖  Зелена логистика, инвестиции и иновации в Кауфланд.
❖  Логистика 2022 – тенденции и предизвикателства.
❖  Мобилити иновации в света на флийт мениджмънта.
❖  Интелигентни решения за логистиката от Коника 

Минолта България.
❖  Кои са дигиталните инструменти, които помагат 

на логистичните компании от бъдещето да спестят 
ценно време и ресурси?

❖  Как се решават проблемите във веригата на доставки 
чрез бърза и евтина дигитализация?

❖  5 причини да аутсорсвате логистичното и клиентско-
то обслужване.

❖  Конкуренция. Какво е позволено за договаряне и как-
во не с конкурентите и подизпълнителите? Какви са 
ограниченията при привличане на клиенти от конку-
рентно-правна страна?

Как да изберем оптималната складова система за на-
шия нов склад и дистрибуция и как новият виртуален 
SHOWROOM на STAMH ще ви помогне за този избор?

Както забелязвате, зелената логистика е един от 
акцентите на форума. Тя ще сложи началото и на дис-
кусионния панел, в който ще участва и евродепута-
тът Петър Витанов, член на Комисията по транспорт 
и туризъм.

Зеленото и часовникът като символи присъстват 
дори в нашите награди, които по традиция раздаваме в 
края на събитието.

Този път те са:
❖  смарт часовник;
❖  високотехнологичен робот-помощник;
❖  електрически скутер.

Осигурени са от Йоспед и ДСВ Роуд и ще бъдат ес-
тествен финал на страхотния ден, в който ще бъдем за-
едно.

Генерален партньор на деветата Логистична Бизнес 
Конференция е FROTCOM България.

Партньори на престижния форум са eMAG и EPAL.
Онлайн партньори са Транспрес, DB Schenker, карго-

партнер и Баркод системи България. 
Но да се върнем на часовниците. Мениджърите не ги 

обичат и искат денят да бъде повече от 24 часа. Неза-
висимо на каква позиция са, времето им е нужно, за да 
изучат чуждия опит, да обработят данните и да наме-
рят най-точното за даден момент решение. Ако вие сте 
един от тях, направете като Илон Мъск – отменете 
ненужните срещи на 12 октомври и елате на деветата 
Логистична бизнес конференция. Мъск ходи само на съби-
тия, които добавят стойност. 

А ние, организаторите от Българска Транспортна 
Преса и списание Логистика, вече 9 години доказва-
ме на практика, че Логистичната Бизнес Конференция 
е значимо бизнес събитие, което носи добавена стой-
ност. 

Имате още съвсем малко време да се регистрирате 
на https://conference.logistika.bg/bg/menu/217/Registraciq

Направете го още сега, защото часовникът тиктака. 
Ние ще се радваме да се срещнем и запознаем с вас. 

Снежина БАДЖЕВА

Ах, тези часовници!

«20 лектори, дискусии и добри практики, свързани с иновациите, 
дигитализацията и трансформациите във веригата на 
доставки, ви очакват на среща на 12 октомври.»
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Нов проект на MW Logistica 
Екипът на MW Logistica работи над проект, с кой-
то се позиционира като 4PL логистичен опера-
тор и разширява екипа си в склада. Развитието на 
складовата логистика е част от бизнес страте-
гията на спедиторската и логистичната фирма, 
като фокусът е върху клиенти, които имат нуж-
да от услуги с добавена стойност, като извърш-
ване на качествен контрол, класифициране, оком-
плектовки, опаковане по спецификация и др. Ком-
панията се включва и в партньорски проект за 
зелена логистика с Green Point Logistics, като е из-
градила зарядни станции за електрически бусове 
в складовата си база в София. Предстои и внед-
ряване на ново логистично софтуерно решение. 
„Иновациите в склада за ефективни „зелени“ про-
цеси са посоката, в която работим. Ние имаме 
експертен и сърдечен екип и сме добри в намира-
нето на решения за всеки клиент, като реализира-
ме всяко задание с лично отношение. Това е наша-
та мисия“, казва мениджърът на MW Logistica Олга 
Василевска пред сп. ЛОГИСТИКА. Цялата статия 
може да прочетете на www.logistika.bg

Transpress e „Най-добър работодател 
в сектор Транспорт и логистика“

Transpress е победител в категорията „Най-до-
бър работодател в сектор Транспорт и логис-
тика“ на престижните награди Career Show 2021. 
Компанията грабна още три награди в три кате-
гории. Златно отличие в категорията Страте-
гия „Здраве и уелнес“ получи социалноотговорна-
та кампания TranSport, чиято цел е да насърчи шо-
фьорите на камиони да се грижат за здравето си 
и да бъдат физически активни дори когато са на 
път далече от дома си. Transpress е победител и в 
категорията Стратегия за толерантност и при-
общаване с кампанията Път за дамите, която на-
сърчава привличането на жени за професионални 
шофьори. В тазгодишното издание на наградите 
Career Show компанията бе отличена с бронз и в 
категорията Еко работодател.

CTP успешно приключи две нови 
сделки в България

С придобивания в Со-
фия и Пловдив ев-
ропейският дивелъ-
пър на индустриални 
имоти CTP ускорява 
разширяването си в 

България и следва пътя към постигане на целите 
си за растеж до 2023 г. „Финализирахме две стра-
тегически придобивания в България като част от 
нашия двугодишен план за инвестиции в размер 
на 300 млн. евро, развитието на портфолиото 
и пазарен дял в страната“, съобщиха от CTP. През 
август компанията придоби 11 500 кв.м производ-
ствена площ в Пловдив, финализирайки сделката 
за покупка и обратно отдаване под наем на фа-
бриката на водещия германски Tier-1 автомоби-
лен производител и доставчик Willi Elbe. Сделка-
та отбелязва първата стъпка към развитието 
на CTPark мрежата извън София и стъпването на 
инвестиционната компания на традиционно сил-
ния индустриален пазар в Пловдив. В края на ав-
густ CTP финализира сделката за придобиване на 
новопостроени 31 200 кв.м склад и 4000 кв.м офис 
сграда, разположени на източната дъга на Около-
връстния път на София. Активът представлява 
една от най-модерните складови сгради в Бълга-
рия и е отдаден дългосрочно под наем на Orbico – 
един от водещите 3PL оператори и дистрибу-
тори в региона.

НАКРАТКО66



7НАКРАТКО 7

Militzer & Münch засилва  
присъствието си на Балканите
Базираната в Швейцария Militzer & Münch Group 
откри две нови звена в държави в региона на Бал-
каните, в допълнение към съществуващите в 
Гърция, България и Румъния. Те са в Сараево (Босна 
и Херцеговина) и Подгорица (Черна гора) и ще се 
съсредоточат върху логистичните услуги и ав-
томобилния транспорт. Дъщерното дружество 
Militzer & Münch Serbia ще служи като център на 
компанията за Западните Балкани.

CMA CGM инвестира 25 млн. евро  
в Brittany Ferries

Базираната в Марсилия (Франция) CMA CGM Group 
инвестира 25 млн. евро в Brittany Ferries. Контей-
нерният оператор ще използва наличното товар-
но пространство на борда на корабите на Brittany 
Ferries за Великобритания, Ирландия и Иберийския 
полуостров и ще се възползва от възможности-
те, предлагани от търговския пазар след Брекзит. 
Представител на CMA CGM Group ще заеме място 
в надзорния съвет на Brittany Ferries. И двете ком-
пании планират да въведат нови ро-ро услуги и да 
насърчат развитието на транспортните връзки 
през Ламанша. Те също се стремят да разработят 
втечнен природен газ (LNG), който да захранва ко-
рабите им и да постигне по-екологични корабопла-
вателни и логистични решения. 

Ръст на карго велосипедите  
в градската логистика
Анализаторите от Future Market Insights, оценя-
ващи растежа на пазара на товарните велосипе-
ди, поставиха куриерските компании като основ-
ни ползватели на електрически товарни велоси-
педи, прогнозирайки, че 43% от продажбите ско-
ро могат да бъдат отчетени от тези, които из-
граждат флота за доставка. Изследването уста-
новява, че глобалният пазар е на път да достигне 
2,4 млрд. евро до 2031 г., воден от тенденциите 
в градската логистика. Очаква се Европа да оста-
не най-атрактивният пазар, като Германия ще за-
еме 37% от пазарния дял до 2031 г.

Изграждат жп терминал  
в Залаегерсег

Metrans, дъщерно дружество на немския приста-
нищен оператор HHLA, разширява своята мрежа. 
Първите основи за нов терминал бяха положени 
в Залаегерсег (Унгария). Центърът ще се използ-
ва за изпълнение на транспортни услуги по Адри-
атическия коридор и към Южна и Югоизточна Ев-
ропа. Metrans инвестира около 40 млн. евро в про-
екта. Очаква се първите влакове да пристигнат 
в базата през 2023 г.
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