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Περισσότεροι από 500 σύνεδροι για το LogiC special O.MIND 
event "Supply Chain goes Paperless", την Πέμπτη 8/4

 Με περισσότερους από 500 ενδιαφε-

ρόμενους για να παρακολουθήσουν το 

event, digital booths των χορηγών και 

live voting, έρχεται την Πέμπτη 8/4 το 

LogiC special digital event της O.MIND 

CREATIVES, "Supply Chain goes Digital", 

στις 15.00 μμ.

Η αναγκαιότητα που ώθησε την εφοδια-

στική αλυσίδα να υιοθετεί όλο και περισ-

σότερες paperless υπηρεσίες, σε όλους 

τους κρίκους της, από την αποθήκη έως 

το τελευταίο μίλι, η σύνδεση των υπηρε-

σιών αυτών με την αναγκαία ψηφιοποί-

ηση που επιτάσσουν οι καιροί, αλλά και 

οι απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών, 

θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα ανα-

λυθούν,  στο digital event LogiC special 

με τίτλο "Supply Chain goes Paperless".

Με την παρουσία στελεχών από εταιρείες 

παρόχους όπως των Entersoft, Telenavis, 

Utilize, Cima Software, My Next, την 

ανάλυση των τάσεων από την Optilog 

Advisory Services, αλλά και την αξιο-

ποίηση στην πράξη αντίστοιχων λύσεων 

από το ΠΛΑΙΣΙΟ, την Med Frigo, οι συμ-

μετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να 

απαντήσουν στο ερώτημα εάν τελικά οι 

paperless υπηρεσίες αποτελούν ένα trend 

των καιρών ή ένα απαραίτητο εργαλείο 

ανταγωνιστικότητα, σε ένα event που 

έχετε την δυνατότητα να παρακολουθή-

σετε από την ασφάλεια του υπολογιστή 

σας, από τις 15.00 έως τις 19.00 μμ, απο-

λαμβάνοντας το πλήθος των e-εργαλειών 

της πλατφόρμας Eventora, για να επικοι-

νωνήσετε άμεσα με τους χορηγούς του 

Logi.C special.

Στην συζήτηση του β' πάνελ, θα αναλυ-

θούν και τα θεσμικά κενά από την ΟΦΑΕ, 

ενώ θα σχολιάζει και θα θέτει ερωτήματα 

ο κ. Μιχάλης Ζιγλής. 

Μεγάλοι Χορηγοί της e-εκδήλωσης, οι 

Entersoft, GS1 Association Greece, Χρυ-

σοί Χορηγοί Telenavis & UTILIZE και 

Χορηγοί ...                           περισσότερα...

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

https://www.eventora.com/en/Events/logic-special/WebApp/Live/register
https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-500-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-logic-special-o-mind-e/
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ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Έρευνα ΣΒΕ: Με αργούς ρυθμούς ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της περιφερειακής βιομηχανίας

 Στην έναρξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την αξιοποί-

ηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου προχωρά το Ταμείο Αξι-

οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο πλαί-

σιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών 

της χώρας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου 

(ΟΛΗ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του-

λάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΗ 

έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλει-

στικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτηρίων και εγκατα-

στάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδι-

αφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προ-

σφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδια-

φερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία την Παρα-

σκευή ...                                                                       περισσότερα...

 Έρευνα του ΣΒΕ για τις προτεραιότητες δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέ-

ρειας ανέδειξε τον αργό ρυθμό και τις εμφανείς αδυναμίες εφαρ-

μογής του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφερειακής βιο-

μηχανίας, και παράλληλα φέρνει ξανά στην επιφάνεια την ανά-

γκη ισχυρών κινήτρων για την ψηφιακή προσαρμογή της βιομη-

χανίας. Η έρευνα του Συνδέσμου διεξήχθη το χρονικό διάστημα 

από 28 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2021 και σ’ αυτήν συμ-

μετείχαν 168 επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΕ, με αντικείμενο τις προ-

τεραιότητες δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των μεταποι-

ητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, προέβη στην 

ακόλουθη δήλωση: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρο-

μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περι-

φέρεια υλοποιείται με αργούς ρυθμούς και εμφανίζει σειρά από 

αδυναμίες για την ουσιαστική υιοθέτηση και εφαρμογή του. Αυτό 

αποδεικνύεται από το ότι σήμερα εστιάζεται σε ήδη γνωστές και 

διαδεδομένες πρακτικές, όπως η χρήση των μέσω κοινωνικής 

δικτύωσης για την εξεύρεση πελατών, η εισαγωγή αυτοματισμών 

για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναβάθμιση του 

εξοπλισμού παραγωγής για την αύξηση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας.

Πρωτοβουλίες, όπως η χρήση συστημάτων ρομποτικής, η υιοθέ-

τηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδύσεις στο δια-

δίκτυο των πραγμάτων κ.λπ., φαίνεται ότι θα υιοθετηθούν από 

τη βιομηχανία  ...                                                         περισσότερα...

 https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%80%ce%b5%ce%b4-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b2%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%bf-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c/
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Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων το 2021 - Ο στόχος για βιώσιμη και 
ασφαλή κινητικότητα με τα τρένα

 Στις 15 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρό-

ταση της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2021 ως «Ευρωπα-

ϊκού Έτους Σιδηροδρόμων». Στόχος η προώθηση της χρήσης 

των τρένων ως ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμ-

βρίου, συνδέεται με τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ε.Ε. για 

την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς 

και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, στο πλαί-

σιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Βιώσιμη και ασφαλής κινητικότητα με τα τρένα

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 25% των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές μεταφορές 

ευθύνονται μόνο για το 0,4% των εκπομπών αερίων στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι σε μεγάλο βαθμό 

ηλεκτροκίνητο και είναι το τρένο είναι το μόνο μέσο μεταφοράς 

που έχει μειώσει με συνέπεια τις εκπομπές του από το 1990. Ο 

σιδηρόδρομος μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη.

Χάρη στο χαμηλό αριθμό ατυχημάτων, ο σιδηρόδρομος είναι 

επίσης ο ασφαλέστερος τρόπος χερσαίων μεταφορών: μόνο 0,1 

θάνατοι ανά δισεκατομμύριο επιβατών/χλμ. προκαλούνται από 

σιδηροδρομικά ατυχήματα, έναντι 0,23 από ατυχήματα με λεωφο-

ρείο, 2,7 από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και 38 από ατυχήματα με 

μοτοσικλέτες (2011-2015 ). Το 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα 

μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών τρένων.

Ο σιδηρόδρομος ...                                                            περισσότερα...
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https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf-2021-%ce%bf-%cf%83%cf%84%cf%8c/
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https://www.eventora.com/en/Events/logic-special/WebApp/Live/register


7

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWSΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS

H SARMED ανέλαβε την αποθήκευση και διανομή του φυσικού 
μεταλλικού νερού «ΘΕΟΝΗ»

        Μία ακόμα νέα συνεργασία έρχεται να προστεθεί στο χαρ-

τοφυλάκιο της SARMED, με την εταιρεία ΘΕΟΝΗ Α.Ε., η οποία 

την εμπιστεύτηκε για την αποθήκευση και διανομή του πιο βρα-

βευμένου ελληνικού νερού στον κόσμο.

Η ΑΗΒ Γκρουπ Α.Ε. που ιδρύθηκε το 1996 εισήλθε δυναμικά στην 

αγορά του εμφιαλωμένου νερού το 2013, με την κατασκευή της 

πλέον σύγχρονης ελληνικής μονάδας εμφιάλωσης του φυσικού 

μεταλλικού νερού «ΘΕΟΝΗ», στην Βατσουνιά Καρδίτσας. Με 

συνέπεια στο όραμα του ιδρυτή της εταιρείας και των συνεργα-

τών του, η εμφιάλωση του νερού πραγματοποιείται σε μια υπερ-

σύγχρονη μονάδα που απασχολεί 65 άτομα προσωπικό και λει-

τουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νερό «ΘΕΟΝΗ» αναβλύζει από τη 

φυσική πηγή Γκούρα, σε υψόμετρο 1.100 μ., στην οροσειρά των 

Αγράφων του Νομού Καρδίτσας. Εμφιαλώνεται άμεσα, κατευ-

θείαν από την πηγή, χωρίς καμία πρόσμιξη, επιβάρυνση ή διερ-

γασία, διατηρώντας αναλλοίωτα τα φυσικά του χαρακτηριστικά, 

που το κατατάσσουν ως το κορυφαίο φυσικό μεταλλικό νερό 

σήμερα με 24 Διεθνή Βραβεία Ποιότητας.

Σήμερα, το φυσικό μεταλλικό νερό «ΘΕΟΝΗ» διαθέτει παρουσία 

στα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της εγχώ-

ριας αγοράς, ενώ ήδη από το 2020 έχει πραγματοποιήσει δυνα-

μική είσοδο και στον χώρο της Εστίασης, εγκαινιάζοντας την 4η 

γραμμή παραγωγής με την κυκλοφορία της κομψής γυάλινης 

συσκευασίας του, η οποία έχει ήδη τοποθετηθεί στα πιο premium 

σημεία Εστίασης. Σημαντική είναι η πορεία του ΘΕΟΝΗ και στις 

διεθνείς ...                                                                  περισσότερα...                                                                                                       

https://www.supply-chain.gr/h-sarmed-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84/
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Επίσημοι αντιπρόσωποι της εταιρίας HANGCHA σε όλη την Ελλάδα

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την λειτουργία της το 1989 στον τομέα των περονοφόρων ανυψωτικών 
οχημάτων (Κλάρκ). Η αγάπη της διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης για το αντικείμενο, το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και η συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τους πελάτες της έχουν 
καταξιώσει την εταιρία μας στον κλάδο, και σήμερα κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς στο χώρο των 
περονοφόρων οχημάτων πανελληνίως με ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος.

ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ Α.Ε., Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Βεροίας (14 χλμ.), Αγιος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη 570 03
 T: +30 2310 722 256    •    E:info@vourdounas.gr

www.vourdounas.gr
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NILFISK HELLAS: Ανακαλύψτε τις τάσεις 
στα προγράμματα καθαρισμού στους 
χώρους αποθήκευσης & διανομών

Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης και BrainBox ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους στην προσφορά υπηρε-

σιών διαμοιρασμού ηλεκτρικών οχημάτων

        Πριν από την πανδημία, ο καθαρισμός ήταν μια διαδικασία που βοηθούσε τους 

χώρους αποθήκευσης και διανομών να ικανοποιήσουν τα πρότυπα υγιεινής και 

να προλαμβάνουν τα ατυχήματα του προσωπικού. Με την έναρξη της πανδημίας, 

οι επιπτώσεις στην καθαριότητα έγιναν πολύ πιο σημαντικές  και οι τάσεις καθα-

ρισμού άλλαξαν.

Με την αύξηση των διανομών, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης του ηλε-

κτρονικού εμπορίου, η ασφάλεια στους χώρους αποθήκευσης είναι πιο απαραί-

τητη από ποτέ κι ένα πρόγραμμα καθαρισμού που διατηρεί τα δάπεδα σας απαλ-

λαγμένα από κινδύνους ολίσθησης και μόλυνσης είναι σίγουρα αναγκαίο. Σύμ-

φωνα με το Ευρωπαϊκό ...                                                                         περισσότερα...                                                     

        Με την  ένταξη του  δημοφιλούς ηλεκτρικού αυτοκινήτου LEAF της Nissan, η  

Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. αγκαλιάζει την πρωτοποριακή υπηρεσία του eCarSharing 

της Brainbox.

Για να έχει o ενδιαφερόμενος χρήστης της υπηρεσίας NISSAN eCarSharing 

πρόσβαση σε ένα Nissan LEAF, θα πρέπει να «κατεβάσει» στο smartphone 

του την ειδική εφαρμογή (app) προκειμένου να πραγματοποιεί κρατήσεις/

μισθώσεις οχημάτων και on-line συναλλαγές με χρήση πιστωτικής/ χρεωστι-

κής ...                                                                                                    περισσότερα...                                                     

https://www.supply-chain.gr/nilfisk-hellas-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%88%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc/
https://www.supply-chain.gr/nissan-%ce%bd%ce%b9%ce%ba-%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-brainbox-%ce%b5%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b4%cf%85/
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SingularLogic: Νέος Γενικός Διευθυντής Integration ο Δημήτρης 
Μπακάκος

Πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις της Ford για κλιματική ουδετερότητα 
μέχρι το 2050

        Ο Δημήτρης Μπακάκος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού 

Διευθυντή Integration στην SingularLogic, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού της 

Διοίκησης της εταιρείας.

Ο Δημήτρης Μπακάκος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο 

της πληροφορικής σε θέσεις ευθύνης, ενώ παράλληλα έχει 

σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση έργων Integration. Στέ-

λεχος σε εταιρείες πληροφορικής για περισσότερα από 32 έτη, 

τα 12 τελευταία στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στην Space 

Hellas, όπου συνέβαλε καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία 

της, ενώ έχει αποτελέσει και στέλεχος στην SingularLogic 

για 20 έτη, τα περισσότερα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.  

Σπούδασε Ανάλυση και Προγραμματισμό στο ΕΛΚΕΠΑ. Έχει 

παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων Marketing και Πωλήσεων, 

καθώς και μαθήματα MBA από το Henley Management College 

του Λονδίνου.

Από τη νέα του θέση ο κ. Μπακάκος καλείται να συμβάλλει 

στην ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας συνδυάζοντας τις 

αρτιότερες τεχνολογικές επιλογές λύσεων πληροφορικής με 

τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των πελατών 

της, στους τομείς: Integration για υλοποιήσεις έργων σε μεγά-

λους πελάτες του Ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και της Ευρω-

παϊκής  ...                                                              περισσότερα...

        Θέλοντας να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου για τις μελλοντικές γενιές, η Ford ανακοίνωσε σημα-

ντικούς στόχους στην περίληψη της ενιαίας έκθεσης βιωσιμό-

τητας / οικονομικής αναφοράς 2021 (Integrated Sustainability 

& Financial Report), καθώς και ορόσημα που θα βοηθήσουν 

την εταιρεία να πετύχει τον στόχο του ουδέτερου ισοζυγίου 

άνθρακα μέχρι το 2050.

Συμπλέοντας με την πρωτοβουλία Science Based Targets 

(SBTi), η Ford έχει θέσει ενδιάμεσους στόχους εκπομπών 

ρύπων που ευθυγραμμίζονται με εκείνους τους οποίους οι 

επιστήμονες του κλίματος θεωρούν απαραίτητους για την 

επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι στόχοι 

του 2035 περιλαμβάνουν τη μείωση των απόλυτων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου από τις παγκόσμιες δραστηριότητες 

της εταιρείας κατά 76% και από τα νέα αυτοκίνητα που πωλού-

νται κατά 50% ανά χιλιόμετρο.

Κλειδί για τη μείωση των ρύπων είναι η ανάπτυξη των εξηλε-

κτρισμένων οχημάτων. Η στρατηγική της Ford για την Ευρώπη 

είναι η πλήρης μετάβαση στον εξηλεκτρισμό, με τα επιβατικά 

οχήματά της να είναι πλήρως ηλεκτρικά μέχρι το 2030. Για τα 

επαγγελματικά οχήματα, η προϊοντική γκάμα της Ford στην 

Ευρώπη θα μπορεί να εκπέμπει μηδενικούς ρύπους με αμιγώς 

ηλεκτρικές ή plug-in υβριδικές εκδόσεις, ήδη από το 2024.

Στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτρική εποχή, η εταιρεία 

επενδύει 1 δις δολάρια για τον μετασχηματισμό του κέντρου 

συναρμολόγησης οχημάτων στην Κολωνία σε κέντρο για την 

παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πρόκειται για την πρώτη 

εγκατάσταση του  ...                                            περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/singularlogic-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%82-integration-%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81/
https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-ford-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
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Æï óùîïìéëÀ ëáìàôåòï ÇðáëÛôïÈ: è îÛá çåîéÀ æïòôèçñî »°Á ðåÝõåé óå ëÀõå ôïíÛá,
íå ôïî ëáìàôåòï øñòï åòçáóÝá÷ Þìöî ôöî åðïøñî çéá ôïî ïäèçÞ, åêáéòåôéëÜ áðïäïôéëÞôèôá,
íåéöíÛîá ëÞóôè éäéïëôèóÝá÷, íÛçéóôè äéáõåóéíÞôèôá ôïù ïøÜíáôï÷ ëáé óùîåøÜ óùîåòçáóÝá
óôé÷ ùðèòåóÝå÷ íåôÀ ôèî ðñìèóè. Ùìá áùôÀ ëÀîïùî ôï îÛï MAN TGX ôï Ç¼ïòôèçÞ ôè÷ 
ÌòïîéÀ÷ 2021È. ºáé ôïù÷ áîõòñðïù÷ ôè÷ MAN ðåòÜæáîïù÷ çéá ôï åðÝôåùçíÀ ôïù÷.
#SimplyMyTruck

MAN ¶ììá÷ °.¶., ¤åöæ. ¶éòÜîè÷ (ðòñèî Á°ÆÃ), °óðòÞðùòçï÷, Æèì.: 210 6194800

ÁÛï MAN TGX
¼ïòôèçÞ ôè÷ ÌòïîéÀ÷ 2021

°¦¤° ÆÃ ¼ÃÄÆ¸¡Ã »ÃË
°¦¤° ÆÃ º°¤ËÆ¶ÄÃ
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Η λειτουργία της αποθήκης επηρεάζει την εμπορική επιτυχία της επιχείρησής σας 

περισσότερο από όσο νομίζετε. Σήμερα η αποθήκη βρίσκεται στο κέντρο του οργανισμού, 

επηρεάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και την πορεία του.

Βελτιώνοντας τη λειτουργία της αποθήκης με τη λύση , η επιχείρησή σας μπορεί να 

επιτύχει σημαντικούς στόχους γρηγορότερα, διασφαλίζοντας αυξημένη παραγωγικότητα, 

αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους και καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη.

Θα ανακαλύψετε πως οι ομάδες σας συνεργάζονται καλύτερα, οι πελάτες εξυπηρετούνται 

γρηγορότερα και οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται χωρίς λάθη.

Μία μικρή αλλαγή. Η επίδρασή της όμως, είναι μεγάλη.

www.optimum.gr | info@optimum.gr
T +30 210 25 88 100

Μία τόσο μικρή προσθήκη, 
με ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο.
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http://scisce.eu/event/συνέδριο-logistics-4-0-ii/
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44 λεωφορεία μηδενικών εκπομπών Irizar αποκτά η Βουλγαρία

Arvato Supply Chain Solutions Earns Intel’s 2020 Preferred 
Quality Supplier Award

 Η Irizar e-mobility συνεχίζει την ευρωπαϊκή της επέκταση και 

οι λύσεις της για την ηλεκτροκίνηση φτάνουν στη Βουλγαρία. 

Συγκεκριμένα, φτάνουν στο Μπουργκάς, το οποίο για πρώτη 

φορά θα περιλαμβάνει 44 Irizar ie λεωφορεία στον στόλο του. 

Είναι το πρώτο έργο ηλεκτροκινητικότητας σε αυτήν την πόλη και 

ένα από τα μεγαλύτερα στην Βουλγαρία μέχρι σήμερα.

Η Burgas Bus θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των λεωφο-

ρείων. Είναι ένας Βούλγαρος φορέας δημόσιας μεταφοράς που 

έχει περισσότερα από 130 οχήματα στον στόλο τους.

Τα λεωφορεία που παρέχονται περιλαμβάνουν δύο διαφορετικά 

μήκη. Θα υπάρχουν 34 μονάδες μήκους 12 μέτρων και 10 μονά-

δες των 18 μέτρων. Το μήκους 12 μέτρων θα έχει 3 πόρτες, 26 

θέσεις (4 εκ των οποίων είναι PRM) και χώρο αναπηρικής πολυ-

θρόνας. Το λεωφορείο μήκους 18 μέτρων, από την άλλη πλευρά, 

θα διαθέτει 4 πνευματικές πόρτες, 32 θέσεις (4 εκ των οποίων 

είναι PRM) και χώρο αναπηρικής πολυθρόνας.

Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες ιόντων λιθίου 

Irizar. Η Irizar ie θα παρέχει επίσης 44 διαλειτουργικούς φορτι-

στές ECI-100 από την Jema Energy (εταιρεία του Ομίλου Irizar). 

Οι φορτιστές διαθέτουν σύστημα έξυπνης φόρτισης 100 kW που 

θα φορτίζει τα οχήματα σε τρεις ώρες χρησιμοποιώντας μία πρίζα 

φόρτισης Combo 2.

Θα περιλαμβάνουν επίσης συστήματα τηλεμετρίας από την Datik, 

μια εταιρεία του Ομίλου Irizar, τα οποία οι χειριστές μπορούν να 

χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τον 

στόλο των ηλεκτρικών οχημάτων τους ανά πάσα στιγμή και να λαμ-

βάνουν τη μέγιστη ...                                                     περισσότερα...

 Arvato Supply Chain Solutions is proud to announce that it 

has earned the Preferred Quality Supplier (PQS) Award for 2020. 

Through its dedication to continuous quality improvement, Arvato 

has achieved a level of performance that consistently exceeds 

Intel’s expectations.

“As one of only 26 Preferred Quality Supplier Award winners 

in the entire Intel supply chain, Arvato Supply Chain Solutions 

has been vital to our success, especially during this uniquely 

challenging year,” said Dr. Randhir Thakur, chief supply chain 

officer at Intel. “They provided standout service in a critical 

area of the Intel supply chain and met or exceeded their annual 

improvement goals. Earning this award represents years of hard 

work, continuous improvement and truly exceptional performance.”

The Intel PQS Award recognizes success in the Intel SCQI 

Program, a multiyear road map for continuous improvement for 

high-performing Intel suppliers. Of the thousands of Intel suppliers 

around the world, only a few hundred qualify to participate in 

the SCQI Program.

The PQS Award is the second-highest honor a supplier can 

achieve. In 2020 ...                                                         περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/44-%ce%bb%ce%b5%cf%89%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-irizar-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%84/
 https://www.supply-chain.gr/arvato-supply-chain-solutions-earns-intels-2020-preferred-quality-supplier-award/
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