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LogInCity

LogInCity reunește retaileri și e-taileri pentru a dezbate strategii și a împărtăși 
lecții și idei, a identi�ca noi modalități de îmbunătățire a experienței clienților 
și a retenției acestora prin servicii de ful�llment, livrare și retur la standarde 
ridicate. 

prima conferință din România dedicată logisticii urbane

În ultimii doi ani, activitățile de livrare 
last-mile s-au transformat dramatic 
și, odată cu acestea, și peisajul urban. 
Apariția de noi jucători pe piața de 
online, trecerea de la brick-to-mortar 
la omnichannel, accelerarea unor noi 
modele de distribuție precum cel 
direct-to-consumer, schimbarea 
comportamentelor cumpărătorilor, 
pun presiune asupra logisticii și 
lanțurilor de aprovizionare ale 
magazinelor online.

E-tailerii trebuie să răspundă unor 
nevoi tot mai diversi�cate ale 
clienților �nali, care adesea implică 
o livrare mai ieftină, mai rapidă, dar 
și mai sustenabilă. 



prezentări  •  studii de caz  •  paneluri de discuții  •  expoziție  •  workshop-uri   

LogInCity este un eveniment dedicat identi�cării de 
soluții și tehnologii de top care să răspundă 
provocărilor tot mai mari cu care se confruntă 
magazinele online.

În cadrul LogInCity , îți arătăm cum crearea unor rețele 
urbane bine structurate, care au la bază tehnologii 
moderne și metode inovatoare de livrare a comenzilor 
reprezintă soluția pentru magazinele online.  

Concept



Teme• E-ful�llment și micro-ful�llment 
• Livrările last-mile: tendințe, opțiuni de livrare, 
preferințe ale consumatorilor
• Modele de business: B2B, B2C, D2C
• Logistica “fresh” – livrarea de produse 
alimentare
• Logistica verde: reducerea amprentei de CO2 – 
ambalaje, vehicule electrice
• Date și fapte – AI, date analitice, sisteme 
software de plani�care și optimizare a rutelor

Workshop
• Optimizarea returilor
• Strategii de extindere cross-border



Acces pentru o persoană

Parcare gratuită - în limita locurilor 
disponibile

Întâlniri cu potențiali 
clienți & parteneri

pauze de cafea

Prezentările speakerilor în format 
electronic

EUR170

Magazine online
Retaileri
Producători
Marketplace-uri
Servicii e-ful�llment
Livrări expres și curierat
Platforme livrare
Furnizori sisteme software
3PL
Ambalaje
Real-Estate
Robotică, automatizare, echipamente manipulare

Acces pentru o persoană

EUR70

Întâlniri online
cu potențiali clienți și parteneri

Prezentările speakerilor în format 
electronic

Audiență

Înregistrează-te!

Faci parte din cei 
care transformă 
logistica urbană?



SILVER

EUR 2500
Acces pentru o persoana

Poziționare un roll-up în zona de coffee 
break

Insert flyer în mapa evenimentului

Poziționare logo companie pe toate
materialele de promovare ale 
evenimentului, print&online: mapă
eveniment, website eveniment, campanie
de comunicare online și social media

B2B meetings cu potentiali 
Clienti & Parteneri

logis�cs.ro

GOLD

EUR 3500
Acces pentru două persoane

Un stand de prezentare a produselor și
serviciilor în zona de coffee break

Un roll-up în zona de coffee break Insert 
flyer în mapa evenimentului

Poziționare logo companie pe toate
materialele de promovare ale 
evenimentului, print&online: mapă
eveniment, website eveniment, campanie
de comunicare online și social media 

Poziționare banner sau un video de 
prezentare �mp de 2 săptămâni pe 
website www.intermodal-

B2B meetings cu potentiali 
Clienti & Parteneri

PLATINUM

EUR 4500
Acces pentru două persoane

Speaker slot (15’) 

Un stand de prezentare a produselor și
serviciilor în zona de coffee break
Un roll-up în zona de coffee break Insert flyer 
în mapa evenimentului

Poziționare logo companie pe toate
materialele de promovare ale evenimentului, 
print&online: mapă eveniment, website 
eveniment, campanie de comunicare online și
social media 
Poziționare banner sau un video de 
prezentare �mp de 2 luni pe website 
www.intermodal-logis�cs.ro

B2B meetings cu potentiali 
Clienti & Parteneri

Promovare


