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Transport i logistyka w handlu międzynarodowym
Cele szkolenia
Wszechstronne i unikalne szkolenie, które ma na celu zaprezentowanie uczestnikom zasad funkcjonowania logistyki w handlu międzynarodowym, oraz zapoznanie ich z najważniejszymi tendencjami.
Profil uczestnika
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za logistykę, transport, zakupy, łańcuchy dostaw, a także do wszystkich osób zaangażowanych w organizację operacji logistycznych i transportowych.
Program szkolenia
1. Logistyka jako instrument strategii przedsiębiorstwa:
	- wojnę wygrywa ten, kto ma lepszą logistykę - co to jest logistyka?
	- koncepcja łańcucha dostaw jako podstawa logistyki,
	- funkcje logistyki,
	- logistyka a strategia przedsiębiorstwa,
	- koszty logistyczne.
2. Logistyka globalna a międzynarodowe łańcuchy dostaw:
	- na czas? na miejsce? ale czy na pewno? Praktyczne aspekty logistyki,
	- co kraj, to obyczaj - analiza uwarunkowań w poszczególnych krajach.
3. Rynek międzynarodowych usług logistycznych:
	- podmioty działające na międzynarodowym rynku usług logistycznych,
	- logistyka międzynarodowa - różnice do operacji wewnętrznych,
	- zasady funkcjonowania rynku międzynarodowego.
4. Logistyka w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji:
	- sprzedaż czy zakup?
	- jak kupowane są usługi logistyczne?
	- systemy alternatywne.
5. Tendencje w zarządzaniu logistycznym:
	- charakterystyka zarządzania logistycznego,
	- logistyka a współczesne koncepcje zarządzania:
		- Just-in-Time,
		- Lean Management,
		- Total Quality Management,
		- Time Based Management,
		- Reengineering.
6. Transport w systemach logistycznych:
	- transport - "niechciane" dziecko logistyki,
	- umowy międzynarodowe w transporcie,
	- jeśli się nie uda? - czyli kto i za co odpowiada.
7. Konsultacje indywidualne.
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Dzień 2
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00

Zajęcia
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10

Zajęcia
15:10 - 16:00

Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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