POZNAŃ MIASTO DOZNAŃ
W dniach 27-28 marca studenci z Koła Naukowego Studentów Logistyki brali udział
w XII Konferencji Logistycznej „Logistyka wokół Nas”, organizowanej przez SKNL
AELOGIC przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tegoroczna edycja poświęcona
była tematyce branży FMCG, w której producenci towarów szybko rotujących oraz
operatorzy logistyczni przedstawili problematykę obsługi tych, jakże wymagających
łańcuchów dostaw, w których główne znaczenie odgrywa terminowość i niezawodność.
A kluczowa okazuje się umiejętność dostarczenia na czas i miejsce pożądanej ilości
produktów, w celu zaspokojenia zapotrzebowania rynkowego.
Wśród występujących gości mieliśmy okazję poznać doświadczenia i poglądy takich
firm, jak: Raben Polska, DB Schenker, Dachser, Grześkowiak czy STILL. Tematyka
wystąpień oscylowała wokół trendów i wyzwań w logistycznej obsłudze branży FMCG.
Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem wycieczek, do wybranych wcześniej
przez uczestników przedsiębiorstw. Studenci logistyki z całej Polski mieli okazję zwiedzić
i poznać proces produkcyjny preparatów farmaceutycznych w GlaxoSmithKline. Zobaczyć od
podstaw produkcję piwa w jednym z najnowocześniejszych browarów w Europie, którego
właścicielem jest Kompania Piwowarska, a także gościć w zakładzie produkcyjnym firmy
Beiersdorf – właściciela popularnej marki Nivea, czy też poznać procesy logistyczne
w centrum dystrybucyjnym Jeronimo Martins.
Po powrocie z podróży, uczestnicy konferencji wzięli udział w tradycyjnej, dla
konferencji „Logistyka wokół Nas” grze logistycznej. Rozgrywka dotyczyła branży FMCG
i symulowała procesy łańcucha dostaw oraz specyfiki tej branży. Studenci podzieleni na
zakłady przetwórcze, hurtownie i sieci handlowe musieli zadbać o odpowiednią dostępność
swoich produktów, pamiętając jednocześnie o ich krótkich terminach przydatności do
spożycia. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Natalia Turek z KNSL AON, która wraz z
Konradem Chwastkiem (TiLog) zajęła 1. miejsce w kategorii zakładów produkcyjnych,
wykazując się dużą operatywnością i sprawnością działania w zapewnieniu ciągłości
produkcji i „wypychaniu” swoich produktów na rynek.
Rok 2014 to także 18-te urodziny SKNL AELOGIC, z tego też względu nie mogło
zabraknąć urodzinowego spotkania, szampana i tortu pod koniec drugiego dnia konferencji.
Ze swojej strony, chcielibyśmy życzyć naszym znajomym z Poznania wszystkiego
najlepszego, ciągłego rozwoju zawodowego oraz wytrwałości w dążeniu do postawionych
sobie celów. Jednocześnie chcemy podziękować za wspaniałą opiekę, jaką roztoczono nad
członkami KNSL AON oraz niesamowitą gościnę. Liczymy też na zaproszenie na kolejną
edycję konferencji i równie ciekawy jej przebieg!
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