
Ali si upate napovedati, kakšno bo vaše poslovanje čez 5 ali 10 let?  

 

Spoštovani,  

digitalizacija in industrija 4.0 sta t.i. buzz words današnjega časa. Kljub pogostemu navajanju in 

sklicevanju nanju pa ne vemo, kakšno prihodnost dejansko predstavljata. 

Pomislite na internet leta 1995. Ko je nekdo rekel, da bo spremenil svet in način komuniciranja, smo 

se spraševali, kako. Takrat ni nihče znal podati odgovora, kako bo izgledala internetna bodočnost, le 

slutili smo jo lahko. Kajti odgovor ni bil pogojen samo z razvojem interneta, ampak tudi ali predvsem 

z razvojem procesorske moči in pomnilnih kapacitet računalniške opreme in z razvojem 

telekomunikacij.  

Ko je Steve Jobs predstavil iPAD, ste morda po predstavitvi specifikacij pomislili, kdo to potrebuje. 

Danes si brez tablic in pametnih telefonov, ki jih nadomeščajo, sveta ne moremo več predstavljati. 

Enako je z digitalizacijo v podjetjih. Težko je napovedati, kakšna bo tovarna čez 5 ali 10 let. Vemo, da 

bo drugačna in vemo, da bo to omogočila HW in SW oprema. V katero smer pa bodo šle rešitve, 

katere bodo stranpoti in katere rešitve bodo dejansko spremenile industrijski svet, ni mogoče jasno 

napovedati. 

Zato je pomembno, da spoznavamo primere iz industrije, tehnike, stroke in temu prilagajamo naše 

odločitve v praksi. Kajti eno je gotovo: četudi ne vemo, kakšna bo digitalizacija, bo tisti, ki ji ne bo 

sledil, propadel. 

20 STROKOVNIH PREDAVANJ + 2 OKROGLI MIZI + INTERAKTIVNE RAZPRAVE + 

DOMAČI IN TUJI STROKOVNJAKI + MREŽENJE + OGLED DOBRE PRAKSE = 

 

5. in 6. aprila 2017 vabljeni v Portorož; v svet digitalizacije, v svet možnosti in priložnosti za nova 

znanja in spoznanja. Dogodek je usmerjen v konkretne prikaze dobrih prakse in načinov, ki vam 

bodo odprla nova vprašanja, hkrati pa ponudila odgovore predvsem na to, kako se lotiti izzivov, ki jih 

prinaša digitalizacija. 

PROGRAM >>>  
 
Zakaj se je vredno udeležiti logističnega kongresa? 

1. Ker vas bo le znanje, povezovanje in inovativnost ohranilo na poti dolgoročne konkurenčne 
prednosti.  

2. Ker morate biti pripravljeni na digitalizacijo in sprejeti izzive, ki jih prinaša.  
3. Ker gre za osrednji poslovno-logistični dogodek v Sloveniji, ki na enem mestu združuje 

uporabnike in ponudnike logističnih storitev. 
4. Ker je to priložnost za pogovor z vodilnimi domačimi in mednarodnimi managerji in 

strokovnjaki, izmenjavo znanja, izkušenj, dobrih praks in nasvetov. 
5. Ker verjamemo, da boste dobili nove ideje, kako izboljšati vašo vsakodnevno prakso.  
6. Ker boste doživeli nepozabno druženje s kolegi, navezali nove poslovne stike in prijateljstva.  

 
 

http://www.logisticnikongres.si/#program
http://www.logisticnikongres.si/


Preverite še več razlogov, zakaj zares ne smete manjkati na osrednjem logističnem dogodku v 
Sloveniji.   
 
PRIJAVITE SE ZDAJ  >>>   
 
Tehnološki napredek je videti brezmejen. Sprostite domišljijo, vzpodbudite v sebi ter v svojem timu 
inovativnost in možnosti vas bodo navdušile!  
 
Se vidimo aprila v Portorožu!  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.logisticnikongres.si/#izjave
http://www.logisticnikongres.si/#prijava
http://www.logisticnikongres.si/

