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Kryzys wywołany przez pandemię okazał się bardzo wyma-
gającym sprawdzianem wytrzymałości lokalnych i globalnych 
łańcuchów dostaw. O tym, jakie znaczenie w tej sytuacji ma 
dostęp do danych z rozmawiamy Marcinem Ficem, wicepre-
zesem ds. rozwiązań dla łańcucha dostaw w globalnej firmie 
Flex oraz współtwórcą innowacyjnej platformy Flex Pulse®.

Specjaliści nie mają złudzeń, że linie lotnicze długo będą się 
odbudowywać po załamaniu rynku z powodu pandemii koro-
nawirusa. Transport lotniczy został najbardziej dotknięty przez 
pandemię – właściwie większość połączeń została skasowana 
na początku pandemii w marcu br. Jak obecnie wygląda sytu-
acja w lotniczym cargo?
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