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O niedoborach kadrowych, nowych technologiach w trans-
porcie, programach mentorskich przeznaczonych dla stu-
dentów logistyki i polubieniu swojej pracy rozmawiamy 
z Jakubem Knauerem, menedżerem ds. transportu Jeronimo 
Martins Polska. 

Jak logistyka retailu i ecommerce zmieniała się na prze-
strzeni ostatnich lat i miesięcy? Czy omnichannel to wciąż 
buzzword, czy może istniejąca już faktycznie wielokana-
łowość i czy na nim kończy się rozwój udogodnień dla 
klienta, czy może rynek przynosi nam coś jeszcze?
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