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8.00 - 8.50 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

8.50 - 9.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

9.10 – 9.30 Płaca minimalna również w Austrii i Holandii, czyli więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. 

9.30 – 9.45 Sieć stacji paliwowych, która pozwala zoptymalizować koszty i zwiększyć bezpieczeństwo tankowań w Europie. 

9.50 – 10.05 Usługi TCO2  dla pojazdów IVECO. 

10.05 – 10.25 Polski transport bez ryczałtów. Konsekwencje decyzji TK w aspekcie rozliczania płac minimalnych w UE? 

10.30 – 10.45 Wpływ opony na koszty przedsiębiorstwa. 

10.45 – 11.00 Zawsze miej rękę na pulsie! Dowiedz się jak skutecznie pozyskiwać międzynarodowych kontrahentów. 

11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

11.35 – 11.50 Ocena rentowności zleceń transportowych przy użyciu systemu TMS. 

11.50 – 12.15 Rozliczanie czasu pracy kierowców z wykorzystaniem systemów telematycznych. 

12.15 – 12.35 
Tendencje legislacyjne w prawie pracy w Polsce i pozostałych krajach UE,  
mające wpływ na działalność transportową. 

12.35 – 12.50 BP diesel z technologią ACTIVE – paliwo, które pomaga redukować koszty firmy transportowej. 

12.50 – 13.05 Jak poprawić bezpieczeństwo transakcji korzystając z platformy transportowej Trans.eu. 

13.05 – 13.20 Cokolwiek, dla kogokolwiek wozisz – rób to efektywnie i bezpiecznie. 

13.20 – 13.50 PRZERWA KAWOWO - NETWORKINGOWA 

13.55 – 14.10 Efektywniejsza obsługa zleceń transportowych = wzrost przewagi konkurencyjnej. 

14.10 – 14.25 Przewidywane zmiany w przepisach dotyczących tachografów i czasu pracy kierowców. 

14.30 – 14.40 Rozwój sieci Carrefour w kontekście zapotrzebowania na usługi transportowe. 

14.40 – 15.00 MiLoG update’2017. Nowości w niemieckiej płacy minimalnej. 

15.00 – 15.20 
Wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej.  
Pracujący w Polsce – również kierowcy – będą mogli łatwiej osiedlać się w Polsce i sprowadzać rodziny. 

15.20 – 16.10 LUNCH 

16.10 – 16.30 
Transportowy Big Brother, czyli coraz więcej towarów pod specjalnym nadzorem  
jako efekt zmian podatkowych ważnych dla transportu w 2017 r. 

16.30 – 16.50 
Czego boją się przewoźnicy?  
Niebezpieczne konsekwencje wejścia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych? 

16.50 – 17.10 Przygotuj się do walki o zwrot kar za przeciążenia osi Twoich pojazdów. 

17.10 – 17.30 Zabezpiecz się przed oszustwami i wyłudzeniami na giełdach transportowych – CASE STUDIES. 

17.30 – 17.50 Twoja ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Nowe ryzyko w transporcie drogowym. 

17.50 - 18.00 LOSOWANIEUPOMINKÓW / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 


