Agenda
Program
9:00

Rejestracja i powitalna kawa

9:30

Rozpoczęcie

9:40

Drobna niedyspozycja czy śmiertelne zagrożenie? (Prezentacja i dyskusja)
Koronawirus w Europie i na świecie, ochłodzenie gospodarcze, niepokoje polityczne – jak wobec niesprzyjających
czynników zachowa się rynek magazynowy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej? Czy rozpędzona podaż
dramatycznie rozminie się z popytem? Czy oznaki spowolnienia już widać? Czym ryzykują deweloperzy i czego
powinni się obawiać?

10:30

Europa u naszych stóp (Dyskusja)
Deweloperzy magazynowi z naszego regionu coraz częściej wychodzą na nowe rynki. Panattoni Europe podbija
kolejne kraje Europy Zachodniej, MLP Group obrało kurs na Niemcy, a Waimea ruszyła na Ukrainę. Z jakimi
wyzwaniami wiąże się ta ekspansja i czy przynosi spodziewane korzyści?

11:10

10, 20, 30 pytań do… (Dyskusja)

11:30

Przerwa kawowa

11:50

Case study - magazyn neutralny węglowo (Prezentacja)
Neutralność węglowa, czyli bardzo aktualne ekologiczne podejście do inwestycji w sektorze magazynowym. Jak
osiągnąć ten stan? Jakie konkretne rozwiązania technologiczne na to pozwalają? Jakie są koszty, a jakie
oszczędności?

12:10

Moda na brownfield (Dyskusja)
Dobrze położone tereny poprzemysłowe to często atrakcyjny kąsek dla firm szukających powierzchni logistycznej.
Tereny takie wymagają jednak często od inwestora szczególnych działań, w tym rozbiórki starych budynków czy
remediacji gruntu. Kiedy to się opłaca? Kiedy warto adaptować stary magazyn, a kiedy go wyburzyć i wybudować
nowy?

12:50

Logistyka w wielkim mieście (Prezentacja)
Stworzenie miejsca idealnego do obsługi dostaw e-commerce’owych i omnichannelingowych wiąże się z wieloma
wyzwaniami. Czego potrzebuje magazyn, by sprostać wymogom obsługi ostatniej mili? Jak dobrać efektywną
ekonomicznie lokalizację? Jakie oczekiwania rozwój e-commerce’u stawia także przed deweloperami powierzchni
magazynowych?

13:10

Niedzielny odpoczynek (Prezentacja)
Zakaz handlu w niedziele i konsekwencje dla sektora e-commerce i branży magazynowej.

13:30

Lunch
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