ПРЕС-РЕЛІЗ
у Києві відбудеться
UKRAINIAN LOGISTICS BUSINESS FORUM. RAIL CARGO SPRING 2019:
СТВОРЮЮЧИ ПРОСТІР ДОВІРИ!
22 травня, Київ, Український логістичний альянс та інформаційний партнер Rail.Insider
запрошує в Конференц-Хол «Депо» на другий Ukrainian Logistics Business Forum з тематичною
назвою «Rail Cargo Spring 2019. Створюючи простір довіри».
Цієї весни Ukrainian Logistics Business Forum присвячений викликам у сфері залізничних
вантажних перевезень в Україні та направлений на відкрите обговорення існуючих проблем за
участю представників бізнесу, держави та науки у форматі публічних дискусій, які включають як
презентації спікерів, так і прямі відповіді фахівців на запитання учасників.
Програма Ukrainian Logistics Business Forum’2019 сформована з тематичних блоків, які
стосуються особливостей розвитку українського вагонобудування, експлуатації та ремонтам вагонів,
налагодження партнерських відносин між АТ «Укрзалізниця» та бізнесом:
1. Майбутнє українського вагонобудування. Від хаотичності – до ринку конкурентних
гравців залізничного бізнесу.
• Огляд українського ринку вагонобудування: проблеми і виклики
• Нові вагони: попит і пропозиція, інновації та умови фінансування
• Що нас чекає на ринку вагонобудування: стагнація і занепад або бурхливий розвиток для
задоволення великого відкладеного попиту?
2. Експлуатація і ремонт вагонів: суть в деталях. Інструкція з виживання.
• Український ринок оперування вантажними вагонами від «А» до «Я». Оператор вагонів
третього тисячоліття - хто він?
• Розукомплектування вагонів: проблеми та рішення. Погляд з боку бізнесу і УЗ
• Дефіцит запчастин і простий в очікуванні ремонту: причини, наслідки, рішення.
• Проблема колеса. Що робити?
3. УЗ-Бізнес територія ділового партнерства
• Модель ринку залізничних перевезень: середньострокова перспектива. погляд УЗ
• Рада вантажовідправників як прозорий інструмент діалогу з бізнесом
• Індекс клієнтоорієнтованості УЗ: B2B or Not2B?
• Тарифи УЗ: автоіндексація, зближення класів, порожній пробіг. Пріоритети відомі, як
досягати?
На заході очікується близько 100 представників компаній-вантажовідправників та
вантажоодержувачів; операторів власних або орендованих вагонів; вагонобудівні та вагоноремонтні
підприємства; виробники і постачальники комплектуючих; представники АТ «Укрзалізниця»;
експедитори і трейдери; представники банків, інвестиційних та лізингових компаній; представники
науково-впроваджувальних підприємств і профільних вищих навчальних закладів України.
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