Organizatorzy
C. Hartwig Gdynia
Wiodący spedytor, działający na rynku
krajowym i międzynarodowym. Zajmujący
pozycję lidera na polskim rynku w zakresie
transportu, spedycji i logistyki. Obok spedycji
morskiej, lądowej i lotniczej realizuje projekty
multimodalne,
spedycję
targową,
specjalistyczną obsługę celną oraz drobnicową.
Wysoka
jakość
świadczonych
usług
potwierdzona jest licznymi certyfikatami, m.in.:
ISO 9001-2008, WSK, AEO oraz licencją
NVOCC. Firma posiada oddziały w Polsce oraz
Spółki zależne w 3 krajach: Niemczech,
Wielkiej Brytanii i USA. Wizytówką firmy są
pracownicy.
To
ich
kompetencje
i doświadczenie stanowią największą wartość.
W 2018 roku firma obchodziła 160-lecie swojej
działalności.

Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna
z największych uczelni niepublicznych
w Polsce i pierwsza tego typu placówka
na
Pomorzu.
Każdego
roku
z inicjatywy władz uczelni, środowiska
akademickiego
oraz
studentów,
organizowanych jest wiele wartych uwagi
wydarzeń, m.in. wizyty znanych osobistości
życia
publicznego
(m.in.
Henryka
Krzywonos, prof. Leszek Balcerowicz, prof.
Grzegorz
Kołodko),
spotkania
z przedsiębiorcami, konferencje i seminaria
naukowe,
rekonstrukcje
rozpraw
sądowych, targi pracy i edukacji, szkolenia
czy sesje coachingowe.

Cel Konferencji
Celem konferencji jest zapoznanie uczestników, na bazie praktycznych doświadczeń
prelegentów z procesem spedycji towarów drobnicowych w relacji eksportowej
i importowej, z uwzględnieniem przepisów celnych i ubezpieczeniem towaru.

II PANEL

I PANEL

10.00
10.10
10:20
10:35
10:50
11:05
12.00
12:30
12:50
13:05

Otwarcie konferencji, przywitanie gości
Proces konsolidacji i zasady załadunku towarów do kontenerów zbiorczych
Wprowadzenie do transportu kolejowego, przebieg jego procesu i perspektywy
Proces spedycji drobnicowej na warunkach EXW
Przedstawienie realizacji transportu drobnicowego w oparciu o główne porty Chińskie
Dyskusja/ Pytania

Elementarz Celny i Brexit
Ubezpieczenie towaru w procesie spedycyjnym
Co się bardziej opłaca i komu? LCL czy FCL?
Dyskusja/ Pytania

Zakończenie konferencji

Patronat nad konferencją objęli
Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Polska Izba Spedycji i Logistyki

Konferencja odbędzie się w Auli Gł. Wyższej Szkoły Administracji
i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7, 12.06.2019

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: abk@wsaib.pl lub telefonicznie +48 58 6607418

