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Τεστ για δυνατούς λύτες pharma & frozen logistics
η μεταφορά του covid εμβολίου

Μπορεί η ανακοίνωση του διεθνούς
φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer ότι το
αντί-covid εμβόλιο, που φαίνεται να είναι
αποδοτικό σε ποσοστό άνω του 90%, είναι
σχεδόν έτοιμο, να χαροποίησε τη διεθνή
κοινότητα που δοκιμάζεται σοβαρά από
τον SARS-Cov-19, το άγχος όμως που
δημιούργησε στην εφοδιαστική αλυσίδα
για τον τρόπο διάθεσης και μεταφοράς
του, είναι εξίσου μεγάλο.
Οι επίσημες ανακοινώσεις έκαναν λόγο
για ανάγκη μεταφοράς και διατήρησης της
θερμοκρασίας του εμβολίου στους -700C,
γεγονός που προκαλεί «πονοκέφαλο» στη

διεθνή αγορά του pharma logistics. Μία
ημέρα βέβαια αργότερα, η Pfizer, διευκρίνισε ότι παρασκευάζει και δεύτερο τύπο
εμβολίου σε σκόνη, που προφανώς δεν
απαιτεί τόσο εξειδικευμένες συνθήκες
μεταφοράς και διατήρησης θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο, να έχει διευκρινιστεί
σε τι ποσότητες έχουν κυμανθεί οι κρατικές παραγγελίες για τον πρώτο ή τον δεύτερο τύπο, από κάθε χώρα.
Και είναι σαφές ότι θα αποτελέσει ένα
δύσκολο παζλ προς επίλυση, η μεταφορά
του εμβολίου διεθνώς, όταν σύμφωνα με
στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Tiaca

μόνο το 15% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι μπορούσαν να χειριστούν εμβόλια που απαιτούν αποθήκευση
σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ λιγότεροι από τους μισούς που δήλωσαν ότι
μπορούσαν να χειριστούν αυτές τις θερμοκρασίες, μπορούν να το κάνουν σε όλα
τα σημεία μεταφόρτωσης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Και το πρόβλημα δεν έγκειται στην οποιαδήποτε ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας των Pharma Logistics. Οι εταιρείες
αυτές λειτουργούν με πολύ υψηλά στάνταρτς...
περισσότερα...
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Το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
για την υλοποίηση επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα τόνισε από
το βήμα του 5ου Thessaloniki Summit ο Υπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Ο κ. Υφυπουργός τόνισε ότι τρόφιμα και ποτά, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, μεγάλα ενεργειακά projects, λιμένες, τουρισμός και μεταφορές, κλάδοι – στόχοι με υψηλό ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Προς τούτο,
κατά τον κ. Υπουργό, συνηγορεί η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία θεωρούνται σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για επενδύσεις στην περιοχή.
Τη συγκεκριμένη προοπτική υποβοηθά η κυβερνητική πολιτική με
τα μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων, τα οποία θα
φτάσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου στα 12 δις ευρώ. Αυτό τόνισε
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης κατά την τοποθέτησή του, ενώ συμπλήρωσε ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει «πρόγραμμα γέφυρα» μεταξύ του υφιστάμενου
και του νέουΕΣΠΑ, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανενός είδους
χρηματοδοτικό κενό στην ενίσχυση των εγχώριων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο ακριβώς της πολιτικής για την έμπρακτη ενίσχυση

του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου έχει ως βασικό άξονα τη
μετάβαση στην «πράσινη γεωργία»...
περισσότερα...
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Η τέλεια ισορροπία
είναι αποτέλεσμα
σωστού προγραμματισμού
Κρατήστε την ισορροπία ανάμεσα στα πλεονάζοντα
αποθέματα (overstock) και στις ελλείψεις (stockout)
Η μη αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κόστος λειτουργίας και μειωμένη ρευστότητα ή,
στην αντίθετη περίπτωση, ελλείψεις ειδών.
Το aberon F-DRP (Forecasting & Distribution Resource Planning)
αποτελεί μία αποτελεσματική λύση για την Πρόβλεψη των Πωλήσεων
και τον Προγραμματισμό των Αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης,
ενώ το aberon STORE REPLENISHMENT προγραμματίζει τα Αποθέματα των Καταστημάτων αλυσίδων Λιανικής και δημιουργεί αυτόματα
τις εντολές ανατροφοδοσίας τους.
Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Optimum είναι πρωτοπόρος στην
παροχή Πληροφορικών Συστημάτων Warehouse Management και
Logistics, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην
επιτακτική ανάγκη της αγοράς για ταχύτερες και οικονομικά
αποδοτικές υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

www.optimum.gr | info@optimum.gr
T +30 210 25 88 100
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ΣΕΒΕ: Αύξηση κατά 6,8%
κατέγραψαν οι ελληνικές
εξαγωγές τον Σεπτέμβριο
του 2020

Άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του
2020 -χωρίς τα πετρελαιοειδή- σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 6 Νοεμβρίου 2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών...
περισσότερα...

Επιτυχημένο και το 22ο συνέδριο
του Operations Center για
τη διαχείριση Ρίσκου και
Πληροφορίας στα Operations &
Supply Chain των επιχειρήσεων

Η μετάδοση νέας τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή εμπειριών και
απόψεων, καθώς και η δικτύωση με άξονα συγκεκριμένες πρακτικές, μεθοδολογίες, συστήματα και τεχνολογίες που αφορούν
την καθημερινή λειτουργία των Operations και του Supply Chain
συνεχίστηκαν με επιτυχία μέσα από το...
περισσότερα...
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Η ΠΑΕΓΑΕ εξέδωσε την 5η έκδοση
Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το περιεχόμενο του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
της ΠΑΕΓΑΕ, συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards - Επιλογή Core)
και είναι αποτέλεσμα διαλόγου με όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερομένων μερών για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ΠΑΕΓΑΕ ευχαριστεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις διευθύνσεις
της εταιρείας και τον μέτοχο που συνέβαλαν στην ιεράρχηση των
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και στην έκδοση του Απολογισμού.
Μπορείτε να διαβάσετε τον Απολογισμό στην σελίδα Εταιρικής Ευθύνης του site στο https://paegae.gr/etairiki-koinonikieythyni-2019/.
Επίσης, η ΠΑΕΓΑΕ συνεπής στη δέσμευσή της για καταγραφή
των εκπεμπόμενων ρύπων, δημοσίευσε τον υπολογισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τους
ρύπους των κτηριακών της εγκαταστάσεων, των ιδιόκτητων και
συνεργαζόμενων αυτοκινηταμαξών, των ΔΧ φορτηγών συνεργατών, των αυτοκινήτων στελεχών και εργαζομένων και των ανυψωτικών της μηχανημάτων.
Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις διεθνείς αναγνωρισμένες μεθο-

δολογίες και πρότυπα όπως το Greenhouse Gas (GHG) Protocol
και με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών
Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος.
To πρότυπο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος εναρμονίζονται πλήρως
µε τις διεθνείς επιταγές αλλά και τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη Εφοδιαστική...
περισσότερα...

Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας
τις Ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές
Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την ετήσια τακτική
του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη
μείωση των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή
01/06/2020 έως 31/05/2021 μειωμένες κατά
10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής
συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη
εφαρμοστεί 10% , σε μια προσπάθεια στήριξης
και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!
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Η αγορά (ανα)μέτρησε τα logistics στο διήμερο διαδικτυακό
συνέδριο του Supply Chain Institute
Η εφοδιαστική αλυσίδα ψήφισε και καθόρισε τα benchmarks
μετρώντας κόστη και παραγωγικότητα τόσο εντός των αποθηκευτικών δομών όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προϊόντος
από την παραγωγή του μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Όλα αυτά
στο 2ήμερο διαδικτυακό -λόγω πανδημίας- συνέδριο SOLUTIONS
9: 30+ logistics benchmarks for leading Supply Chains.
To συνέδριο που διοργάνωσε το Supply Chain Institute με την
επιστημονική υποστήριξη της Planning ήταν θεματικά καινοτόμο,
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και άκρως διαδραστικό καθώς περισσότεροι από 160 συμμετέχοντες ψήφιζαν live καθ’ όλη τη διάρκειά
του καθορίζοντας με την ψήφο τους την επικρατούσα κατάσταση
στα logistics εν μέσω πανδημίας.
Περισσότεροι από 50 δείκτες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του
live voting, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τις μελλοντικές μελλοντικές στρατηγικές τους, θα αξιολογήσουν που βρίσκονται οι ίδιες με βαρόμετρο την αγορά και θα διοικήσουν την
ομάδα τους με Management By Objectives. Στο συνέδριο συμμετείχαν 22 κορυφαίοι ομιλητές και πανελίστες από τις μεγαλύτερες εμπορικές, βιομηχανικές, 3PL επιχειρήσεις. Συνολικά και
τις 2 ημέρες παρακολούθησαν 280 στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics από διάφορους κλάδους. Αναλυτικότερα,

συμμετείχε πλήθος από στελέχη εταιρειών 3PL, βιομηχανικών
και εμπορικών επιχειρήσεων με χαμηλό, μέσο και υψηλό lead
time, retailers και στελέχη e-commerce. To μείγμα ήταν αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό...
περισσότερα...

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται από το 2010
στην εµπορία και σχεδιασµό µεταχειρισµένων
συστηµάτων ραφιών όλων των τύπων, καθώς και
ανυψωτικών µηχανηµάτων, κατέχοντας την
απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία που απαιτεί
το αντικείµενο της αποθήκευσης.
∆ιαθέτουµε µεγάλη γκάµα ραφιών βαρέως τύπου,
Back to Back, Drive In, Cantilever κλπ.
Μπορουµε να σχεδιάσουµε µαζί το σύστηµα που
εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες σας.
Επιπλέον, η εταιρεία µας αναλαµβανει
εξολοκληρου από την αρχη να σας οργανωσει
την αποθηκη, να σας βρει αποθηκη καταλληλη, να
την διαµορφωσει µε ραφια ραµπες πυροσβεστικο
συγκροτηµα Ζ2 Ζ3 αναλογα µε τις αναγκες σας.

10 χλµ Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, 57001 ΘΕΡΜΗ
Τ: 6983 625454 | E: kalaitzoglou.g@gmail.com

www.stotage-shelves.com

Σας δίνει τη δυνατότητα χρονοµίσθωσης,
συµβάλλοντας έτσι στην απελευθέρωση
κεφαλαίων και την τόνωση της ρευστότητας της
επιχείρησης σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας!
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ADVERTORIAL
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VOLKSWAGEN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

60 χρόνια στην υπηρεσία των επαγγελματιών



χεδόν πριν από 60 χρόνια, μπήκαν τα θεμέλια για το
εργοστάσιο της Volkswagen στο Αννόβερο, που αποτελεί
την κύρια μονάδα παραγωγής της μάρκας Volkswagen
Επαγγελματικά Οχήματα. Σήμερα, ο όμιλος παράγει
επαγγελματικά οχήματα στα τέσσερα του εργοστάσια στο
Αννόβερο, το Poznan, το Pacheco και πιο πρόσφατα στο
νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Wrzesnia που κατασκευάστηκε ειδικά για την παραγωγή του νέου Crafter.
Το 2019, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρέδωσε σχεδόν
492.000 οχήματα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο του
Ομίλου Volkswagen, αποτελεί ηγέτη στην ανάπτυξης της αυτόνομης οδήγησης και επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την διανομή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Η γκάμα μοντέλων της περιλαμβάνει φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οχήματα πολλαπλών χρήσεων, pick-up και τροχόσπιτα,
ενώ προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες μετασκευών.
Ως κορυφαίος κατασκευαστής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κάνει θεμελιώδεις
αλλαγές στον τρόπο που προϊόντα και υπηρεσίες διακινούνται στις
πόλεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μεταφοράς με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εργασίας. Παράλληλα,
οι αυτόνομες λύσεις μεταφορών αποτελούν ολοένα και περισσότερο το επίκεντρο ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμης
αυτοκίνησης τόσο για εμάς αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Έτσι,
στο στρατηγικό πλάνο της μάρκας, συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη
ειδικών οχημάτων όπως «ρομπο-ταξί» και «ρομπο-φορτηγών» που
θα διευκολύνουν τις μεταφορές του αύριο καλύπτοντας τις απαιτήσεις για καθαρή, έξυπνη και βιώσιμη αυτοκίνηση.
Τα επαγγελματικά οχήματα της Volkswagen είναι τόσο πολύπλευρα όσο οι απαιτήσεις της εργασιακής καθημερινότητας. Κοινό
χαρακτηριστικό όλων: Αποκτώντας τα, επιλέγετε έναν πανίσχυρο
συνεργάτη, που συμβάλλει στην επαγγελματική επιτυχία σας. Όποιο
μοντέλο και αν επιλέξετε, σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να βασίζεστε
στην αξιοπιστία, την εξαιρετικά οικονομική λειτουργία, την υψηλή αντοχή και διάρκεια ζωής. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, θα
διαπιστώσετε ότι κάθε επαγγελματικό όχημα της Volkswagen αποτελεί έναν εργονομικό και πολύ άνετο χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, χάρη στις πολυάριθμές δυνατότητας εξατομίκευσης μπορείτε να
έχετε ένα αυτοκίνητο ακριβώς στα μέτρα σας.

Auto 113.indd 3

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Caddy: To Caddy αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε επαγγελματία καθώς διαθέτει πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης. Μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα σε κοντό ή μακρύ μεταξόνιο, μονή η διπλή πίσω πόρτα ενώ διαθέτει και μία πλήρη γκάμα κινητήρων. Επιπλέον διαθέτει και
επιβατικές εκδόσεις για την μετακίνηση προσωπικού.
Transporter: Το πιο ιστορικό μοντέλο της μάρκας, που αποτέλεσε σύμβολο ελευθερίας για μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων βρίσκεται στην 6η
γενιά του και συνεχίζει να εντυπωσιάζει! Από το 1992, που θεσπίστηκε ο θεσμός «Van of the Year» - που αποτελεί κορυφαία διάκριση, έως
σήμερα κάθε γενιά Transporter που λανσάρεται κερδίζει επάξια τον τίτλο.
Crafter: Το νέο Crafter παρουσιάστηκε το 2017 κερδίζοντας και αυτό
τον τίτλο “Van of the Year”. Η 3η γενιά του Crafter αποτελεί ένα εντελώς νέο επαγγελματικό αυτοκίνητο για την μάρκα, καθώς παράγεται για
πρώτη φορά αποκλειστικά από την Volkswagen. Οι δυνατότητες εξατομίκευσης του είναι απεριόριστες καθώς διαθέτει 3 επιλογές κίνησης (FWD,
RWD, 4MOTION), μηχανικό αλλά και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, 3 διαφορετικά μήκη και ύψη αλλά και 3 διαφορετικά αμαξώματα (Van, Chassis,
Pick-Up). Τα κορυφαία συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διαθέτει,
μεταξύ αυτών το Lane assist, το Trailer Assist και το Park Assist, αποτέλεσαν καινοτομία στην κατηγορία του. Επιπλέον αποτελεί την ιδανική βάση για μετασκευές οχημάτων από τις πιο απλές έως τις πιο σύνθετες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτήσεις κάθε επαγγελματία.
Amarok: Το Amarok είναι ασυμβίβαστο στις off-road περιπλανήσεις
και δυναμικό στην άσφαλτο. Επιπλέον, συνδυάζει όλα αυτά που ονειρεύεστε από ένα πολυτελές, υψηλού επιπέδου αυτοκίνητο εντός και εκτός
δρόμου. Αποτελεί την πιο δυνατή πρόταση στην κατηγορία των Pick-Up
καθώς διαθέτει ένα πανίσχυρο 3.0 V6 κινητήρα πετρελαίου που αποδίδει έως 258PS με θηριώδη ροπή 580Nm! Το διπλοκάμπινο αμάξωμά του
επιτρέπει την άνετη μεταφορά 5 επιβατών ενώ ο πλατύς χώρος φόρτωσης που διαθέτει επιτρέπει την μεταφορά ακόμα και ευρωπαλέτας. Βάση
αυτών των χαρακτηριστικών του ψηφίστηκε ως International Pick-Up
of the Year 2018. Ένα τίτλο που κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

14/09/2020 9:39 AM
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Η Jungheinrich ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες βιώσιμης
ανάπτυξης στον κλάδο του μηχανολογικού εξοπλισμού
Η αναγνωρισμένη πλατφόρμα αξιολόγησης για την εταιρική βιωσιμότητα, EcoVadis, ανέδειξε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την
Jungheinrich, ως μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο,
αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Jungheinrich συγκαταλέγεται στο 2% των αειφόρων εταιρειών του κλάδο του μηχανολογικού εξοπλισμού, διατηρώντας τη θέση της υψηλότερα από
55.000 πιστοποιημένες εταιρείες. «Η βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς
αποτελεί θεμέλιο στο οποίο δημιουργούμε διαρκή αξία», εξήγησε
ο Dr. Lars Brzoska, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Jungheinrich AG. «H Jungheinrich συνδυάζει την κοινωνική και
οικολογική ευθύνη με την κερδοφόρα ανάπτυξη. Η χρυσή κατάταξη που προέκυψε από την αξιολόγηση της EcoVadis για μια
ακόμη φορά, αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντική αναγνώριση
της δουλειάς μας».
Η EcoVadis κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, αξιολογεί το περιβάλλον, την εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ηθική καθώς και την
ενσωμάτωση αυτών στις λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας.
Η Jungheinrich βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς σε σύγκριση με τα

• Ανακύκλωση
χαρτιού/πλαστικών
• Διαχείριση αποβλήτων
• Καταστροφές προϊόντων
• Διαχείριση ξυλείας και
μετάλλων

προηγούμενα χρόνια και έτσι αναγνωρίστηκε ιδιαίτερα η δέσμευσή
της για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο όμιλος εδώ και χρόνια...
περισσότερα...

Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr
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Το αμιγώς ηλεκτρικό Nissan e-NV200 κέρδισε το βραβείο “Best Value
for Ownership Costs” στα “What Car? Van Awards” 2021
Το ευέλικτο και πρακτικό,
άνευ εκπομπών ρύπων LCV,
κέρδισε το βραβείο “Best
Value for Ownership Costs”
(Καλύτερη Αξία σε σχέση με
το Κόστος Ιδιοκτησίας) στην
κατηγορία των μικρών φορτηγών, με τους κριτές των βραβείων του 2021 “What Car?
Van Awards” να επισημαίνουν
ότι μπορεί να αποτελέσει την «ιδανική επιλογή», ειδικά για χρήση
σε αστικό περιβάλλον.
Η μπαταρία 40kWh του e-NV200 σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν
θα επισκεφθούν ποτέ ένα πρατήριο καυσίμων, ενώ οι λογαριασμοί του service είναι αισθητά χαμηλότεροι από αυτούς των
φορτηγών με παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Με ενσωματωμένη
δυνατότητα V2G (οχήματος- δικτύου), το
e-NV200 μετατρέπεται
σε μια συνολική ενεργειακή λύση, διασφαλίζοντας ότι οι μπαταρίες του δεν αποθηκεύουν απλώς ενέργεια για
κίνηση, αλλά μπορούν
παράλληλα να προσφέρουν την αποθηκευμένη ενέργεια σε μια
οικιακή ή εμπορική εγκατάσταση, ή ακόμα και να την επιστρέψουν πίσω στο δίκτυο.
Πρακτικά, το Nissan e-NV200 μπορεί να φορτίσει όταν η ζήτηση
για ενέργεια είναι χαμηλότερη ή όταν η ενέργεια από ανανεώσιμες...
περισσότερα...

• Καταστροφές τροφίμων
• Καταστροφή ληγμένων/
ακατάλληλων προϊόντων
• Διαχείριση οργανικών
• Διαχείριση ΖΥΠ
Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr
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Σε λειτουργία πρατήριο Φυσικού Αερίου Κίνησης (FISIKON-CNG)
στο ΣΕΑ Ψαθόπυργου στην Ολυμπία Οδό
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 τέθηκε σε λειτουργία το πρατήριο Φυσικού Αερίου Κίνησης (FISIKON-CNG) στους Σταθμούς
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ψαθόπυργου και στις δύο
κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό, το συγκεκριμένο ΣΕΑ αποκτά μια ακόμη πρωτιά, μετά από τις «πράσινες» κτηριακές πιστοποιήσεις, καθώς είναι το πρώτο σημείο σε αυτοκινητόδρομο που
παρέχει το συγκεκριμένο, φιλικότερο προς το περιβάλλον, καύσιμο. Πλέον οι ΣΕΑ Ψαθόπυργου παρέχουν όλα τα είδη καυσίμου: βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο (CNG)
και ηλεκτροφόρτιση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπία Οδός Α.Ε.,
Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε: «Πιστεύουμε σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οδική υποδομή. Ο στόχος μας είναι να λειτουργούμε έναν αυτοκινητόδρομο καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει και η λειτουργία
των πρώτων πρατηρίων φυσικού αερίου στον Ψαθόπυργο. Είμαστε ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που εγκατέστησε
ταχυφορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Ιανουάριο του 2018
MMI_KTX.pdf
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στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ψαθοπύργου. Και συνεχίζουμε με πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, συμμετέχοντας συμμετέχοντας σε εθνικούς και παγκόσμιους στόχους
για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, ανθρακικού αποτυπώματος και εκπομπών ...
περισσότερα...

1:09 PM

ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙ∆ΗΣ
Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα
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Στην ΜΜΙ Μυτικίδης
εξειδικευόµαστε στο χώρο
της οργάνωσης από το 1995
σε χώρες όπως η Γερµανία
και η Ελλάδα. Αναπτύσσουµε
και προσφέρουµε λύσεις
ηλεκτρονικής διαχείρισης ,
αρχειοθέτησης εγγράφων,
ηλεκτρονικών διαδικασιών µε
τη διεθνή πλατφόρµα
Saperion ECM, καθώς και
έργα µαζικής ψηφιοποίησης
και τεκµηρίωσης εγγράφων.

Στόχος µας είναι:
• Η εξοικονόµηση πόρων µίας
επιχείρησης µε παράλληλη
αύξηση της παραγωγικότητας.
• Η πλήρης παρακολούθηση
των επιχειρηµατικών
λειτουργιών και η δυνατότητα
άµεσης αντίδρασης στις
ανάγκες της αγοράς .
• Μείωση των λειτουργικών
εξόδων της επιχείρησης µε
την αυτοµατοποίηση των
διαδικασιών.
∆ηµιουργούµε µακροχρόνια
σχέση µε τον πελάτη µε
συνεχείς προτάσεις ανάπτυξης
της επιχείρησής του.

P: +30 211 411 0435 | E: mmi@mmi.gr

Με σκοπό την µέγιστη
ποιότητα των υπηρεσιών µας
και την προσφορά
ολοκληρωµένων λύσεων
υπάρχουν συνεργασίες µε
µεγάλες εταιρείες όπως η
Hyland και η Inotec. Η
Hyland είναι η
κατασκευάστρια Εταιρεία της
διεθνούς πλατφόρµας ECM
Saperion και η Inotec είναι
κορυφαία γερµανική εταιρεία
κατασκευής βιοµηχανικών
ταχυσαρωτών.

www.mmi.gr
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘHΚΕΣ | ΑUTOMATION
Τα συστήματα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης παλετών ή κιβωτίων
προσφέρουν μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου μια αποθήκης, ενώ παράλληλα
ελαχιστοποιούν το κόστος διαχείρισης των προϊόντων. Οι διαδικασίες
τροφοδοσίας και ανατροφοδοσίας του αποθηκευτικού συστήματος, γίνονται
με εντελώς αυτόματο και ελεγχόμενο τρόπο, από το WMS software
διαχείρησης της αποθήκης. Oι διαδικασίες picking των παραγγελιών ανάλογα
με την εφαρμογή μπορεί να είναι ημιαυτόματες ή και πλήρως αυτόματες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΜΕΛΕΤΗ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩ Ν

AΘΗΝΑ: 12 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Τ.210 2888 645 | CUSTOMER3.ATH@VOYATZOGLOU.GR
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35, 546 27 | Τ.2310 569 700 | CUSTOMER3.THE@VOYATZOGLOU.GR | WWW.VOYATZOGLOU.GR
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ΠΑΛΕΤΟΡΑΦΟ | LIVE STORAGE | DRIVE IN
PUSH BACK | SHUTTLE | MOBILE RACKING | CANTILEVER
ΡΑΦΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ | ΡΑΦΟΠΑΤΑΡΑ
ΠΑΤΑΡΙΑ | ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ | AUTOMATION | MINI LOAD | CONVEYORS
VERTICAL STORAGE | ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

www.voyatzo g lo u . g r
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Webinar “Handling peak season challenges
in e-commerce logistics via automation and information systems”
από την OPTILOG Advisory Services
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 – 16.30
θα διεξαχθεί το webinar της OPTILOG Advisory Services με
τίτλο “Handling peak season challenges in e-commerce
logistics via automation and information systems”.
To webinar θα έχει τις εξής 3 θεματικές ενότητες:
1. Αυτοματοποίηση αποθήκης & πληροφοριακά συστήματα
2. Έξυπνη δρομολόγηση οχημάτων και ενορχήστρωση τελευταίου μιλίου
3. Μελέτες περίπτωσης (case studies) από την Ελλάδα και το
εξωτερικό
Θεματολογία
• logistics 4.0
• ρομποτική στην αποθήκευση
• αυτοματοποίηση αποθήκης

• συστήματα δρομολόγησης οχημάτων
• συστήματα ενορχήστρωσης τελευταίου μιλίου
• εξοπλισμός παράδοσης
• μελέτες περίπτωσης logistics ηλεκτρονικού εμπορίου στην
πραγματική ζωή ...
περισσότερα...

Henkel recognizes best-in-class performance of its strategic
partners across the value chain
Henkel Adhesive Technologies has awarded the performance
of its strategic partners with its annual Supplier Awards. With
these recognitions the business unit honors the close and
successful collaboration across its value chains. This year the
companies Cabot, Clariant and Wanhua have been awarded in
the three categories of Operational Excellence, Sustainability
and Innovation.
“The close collaboration between Henkel and our strategic
suppliers is a key success factor to drive value for our customers,”
said Jan-Dirk Auris, Executive Vice President Henkel Adhesive
Technologies. “Especially in today´s challenging times during
the current COVID-19 pandemic our longstanding and robust
partnerships are essential to ensure a strong pipeline for
innovations and sustainability solutions based on resilient supply
chains. This makes it even more important to recognize the efforts
and achievements of our suppliers.”
Due to the current COVID-19 limitations the regular annual award
ceremony usually held at the Henkel headquarters in Düsseldorf,
Germany, was conducted digitally. For the first time ever, the
event was expanded beyond Henkel´s global raw materials
supplier and also included suppliers in the areas of logistics
and packaging. “With the expansion of our strategic supplier

program we want to set the foundation to build an even stronger
ecosystem alongside our value chains. We believe that these
partnerships can unlock new potentials to gain competitive
advantages in the different markets we serve and to bring our
business to next level.”
Innovation Award: Wanhua
Henkel has granted its Innovation Award to..
περισσότερα...
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Παραδίδοντας το Industry

4.0

Από το ξεκίνηµά µας το 1982, το όραµά µας παραµένει η ανάπτυξη λύσεων που διευκολύνουν τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της βιοµηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι πελάτες µας στην Ελλάδα και σε άλλες 25 χώρες απολαµβάνουν ήδη τα οφέλη της νέας
βιοµηχανικής επανάστασης. Από τα σύγχρονα συστήµατα κωδικοποίησης των προϊόντων και την
αυτόµατη ροµποτική συσκευασία µέχρι τα εξελιγµένα συστήµατα διαχείρισης παραγωγής και
ψηφιακού διασυνδεδεµένου αυτοµατισµού.
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