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Firmy logistyczne coraz częściej wykorzystują innowacje 
do budowania przewagi nad konkurentami. Z pomocą 
przychodzą start-upy, które oferują nowoczesne i często 
nietuzinkowe rozwiązania. Zobaczmy, na co powinniśmy 
zwrócić uwagę, by nie zostać w tyle w logistycznym 
wyścigu.

Od kilku lat rosną w Polsce przewozy intermodalne. 
I nadal będą rosły, bo w ramach dywersyfikacji prze-
wozów, w związku ze spadkiem wydobycia węgla i jego 
przewozów, transport intermodalny będzie przedmiotem 
szczególnej uwagi przewoźników – twierdzą specjaliści 
zajmujący się intermodalem.
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