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Relacja z LogDays 2020 online 68

Przerwane łańcuchy dostaw, trudności w organizacji trans-
portu oraz przepisy utrudniające bądź uniemożliwiające 
sprawne przekraczanie granic. W jednych branżach lawinowy 
wzrost, a w innych drastyczny spadek zleceń transportu 
towarów. Żyjemy w nowych czasach, czasach pandemii. 
Jak przystosowali się do nich przewoźnicy? W jaki sposób 
w działaniu pomogła im technologia? 

Co łączy datę 21 października 2020 r., zapach perfum i skróty 
z rzeczywistości automatyki magazynowej: HRL, AKL i MW? 
Nie trzymamy w niepewności – odpowiedź to Profesjonale 
Warsztaty Magazynowe Online w Centrum Dystrybucyjnym 
Rossmann SDP! Zapraszamy na premierowe otwarcie bram.
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