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Παραδίδεται το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο

Με την υλοποίηση των έργων κατασκευής
του Συγκροτήματος του Εμπορευματικού
Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (Ε.Κ.Θ.Π.) να
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ.
Χρήστος Βίνης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του έργου, όπου συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
του ΟΣΕ και εκπροσώπους της Αναδόχου
Κοινοπραξίας του έργου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –
ALSTROM TRANSPORT S.A., με σκοπό
τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου από

τον διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ Α.Ε.
Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ τονίζεται ότι πρόκειται για την ολοκλήρωση
ενός έργου κομβικής σημασίας, καθώς
το Συγκρότημα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών
στη χώρα μας, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συγκέντρωση των περισσότερων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων
που είναι σήμερα διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
Η ΕΡΓΟΣΕ επισημαίνει ότι το Ε.Κ.Θ.Π.
θα αποτελέσει τον κεντρικό εμπορευμα-

τικό σταθμό της Ελλάδας, ενώ διαθέτει
τις προδιαγραφές ώστε να λειτουργήσει
και ως ένα σημαντικό διεθνές εμπορευματικό κέντρο, συμβάλλοντας στην επίτευξη του εθνικού στρατηγικού στόχου
ανάδειξης της χώρας σε διεθνές hub για
τον τομέα των logistics, καθώς στο ευρύτερο Συγκρότημα θα στεγάζονται τελωνεία, εργοστάσια συντήρησης του ΟΣΕ,
αλλά και μεγάλες εταιρείες διαχείρισης και
logistics. Τονίζοντας, μάλιστα, τη σημασία
του έργου του Ε.Κ.Θ.Π., η ΕΡΓΟΣΕ αναφέρει τη συνδεσιμότητά του με...
περισσότερα...
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Έρευνα EY: Οι προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας ως διεθνούς
εμπορευματικού κέντρου στην επόμενη δεκαετία
Τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελλάδα στην προσπάθειά της να εξελιχθεί σε ένα διεθνές εμπορευματικό κέντρο
και κόμβο logistics, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται
να αντιμετωπίσει στο μέλλον, παρουσιάζει η δεύτερη έκδοση της
έρευνας της EY Ελλάδος, “Greece: International Freight Center”.
Η έρευνα τονίζει την ανάπτυξη που σημειώθηκε στον ελληνικό
κλάδο των μεταφορών και logistics τα τελευταία χρόνια που
μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοσή της, το 2017, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της χώρας, της ανάκαμψης της οικονομίας και ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται
κυρίως σε εξελίξεις στους κλάδους της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις οδικές υποδομές, καταλήγοντας ότι θα απαιτηθεί εντατικότερη προσπάθεια σε
ό,τι αφορά τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές εμπορευματικές
μεταφορές, τις υποδομές logistics της ενδοχώρας (hinterland
logistics), την αγορά παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους
(third party logistics – 3PL), τις τελωνειακές υπηρεσίες και, κυρίως,
τη διασύνδεση αυτών των διακριτών στοιχείων του ελληνικού κλάδου μεταφορών και logistics...
περισσότερα...
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Η εταιρεία “Σιδηρόπουλος
Μεταφορική Α.Ε.” είναι µία από τις
µεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο
διαχείρισης και µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων στη Β.
Ελλάδα. Οι κεντρικές της
εγκαταστάσεις εδρεύουν στο
Καλοχώρι Θεσ/νίκης σε κοµβικό
σηµείο κοντά στον Οργανισµό
Λιµένος Θεσ/νίκης.
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H Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε.
από τις 26/1/2015 έχει εγκαταστήσει και
εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Οδικής Ασφάλειας σύµφωνα µε τις
αυστηρές απαιτήσεις του ∆ιεθνές
προτύπου ISO 39001:2012.
Η εταιρεία διαθέτει:
• 40 ιδιόκτητα Φορτηγά Αυτοκίνητα
• 10 ιδιόκτητα Ανυψωτικά Μηχανήµατα
• 62 ιδιόκτητα Επικαθήµενα
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ασφαλείς Οδικές Μεταφορές Εµπορευµατοκιβωτίων
Φορτοεκφορτώσεις Εµπ/τίων Κενών και Εµφόρτων
Ρευµατοδότηση Ψυγείων Εµπορευµατοκιβωτίων
Καθαρισµός Εµπορευµατοκιβωτίων
∆υνατότητα Εναπόθεσης Εµπ/τίων στο χώρο µας
Πώληση Εµπορευµατοκιβωτίων
Ενοικίαση Εµπορευµατοκιβωτίων
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Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ
Αρκαδίου 6, Καλοχώρι, ΤΚ 57009, Θεσσαλονίκη
Τ : 2310 789100 • F : 2310 755920
operations@sidiropoulos-metaforiki.gr
containercontrol@sidiropoulos-metaforiki.gr
www.sidiropoulos-metaforiki.gr
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Τα 2/3 των ελληνικών εταιρειών θεωρούν το cloud «κλειδί»
στην post COVID εποχή
Πιο σημαντική από ποτέ στο παρελθόν έκανε η πανδημία την
επένδυση των ελληνικών εταιρειών στο cloud. Σύμφωνα με τη νέα
έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020, τα 2/3 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν το cloud ως απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης στην
post COVID εποχή. Για την ακρίβεια, μία στις τρεις εταιρείες (36%)
κατονομάζει το cloud ως την ψηφιακή τεχνολογία που θεωρεί
«πολύ σημαντική» για τη μελλοντική του ανάπτυξη, ενώ το 33%
τη θεωρεί «σημαντική».
Ταυτόχρονα το 71% αξιολογεί την κυβερνοασφάλεια ως πολύ
σημαντική ή σημαντική για τη μελλοντική του ανάπτυξη την επόμενη ημέρα της πανδημίας (37% πολύ σημαντική και 34% σημαντική). Εξίσου μεγάλη βαρύτητα αποδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στις τεχνολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big
data analytics): το 63% των εταιρειών της χώρας θεωρεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης την επόμενη
ημέρα της πανδημίας.
Την ίδια στιγμή, παρατηρείται στροφή των ελληνικών εταιρειών
προς αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες αξιολογούνται...
περισσότερα...
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greece@ekol.com
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Το No1 σύστημα
αυτόματης μέτρησης
διαστάσεων, όγκου & βάρους
κιβωτίων & μικρο-δεμάτων.

Iδανικό για:
ü αποθήκες
ü κέντρα διαλογής
ü POS desks
ü Courier
ü E-commerce

www. voya t zoglou. gr
ΑΘΗΝΑ: 12o ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΤΗΛ. 210 28 88 645
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LOGISTICS PARK BOU FSILA (ALI BIN ALI)
Project Budget : 650.000.000 QR

Η IBLS προσφέρει Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Μελέτης & Διοίκησης
Logistics
Parks, αποθηκών
υψηλής
προστιθέμενης
ΗΚατασκευής
IBLS προσφέρει
Υπηρεσίες
Σχεδιασµού,
Μελέτης
&
∆ιοίκησης
Κατασκευής
Logistics Parks, αποθηκών υψηλής
αξίας, συστημάτων
αυτοματισμού.
προστιθέµενης αξίας, συστηµάτων αυτοµατισµού.
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Αλ. Σδούκου: Η Ελλάδα μεταξύ
των κορυφαίων χωρών της Ε.Ε.
στα κίνητρα για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης

«Χάρη στο πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης που
έχουμε θεσπίσει, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σήμερα στις 8 χώρες
της Ε.Ε. που παρέχουν ένα ολιστικό πλέγμα κινήτρων, άμεσων και
έμμεσων, με στόχο την αντικατάσταση των παλαιών, γερασμένων
και ρυπογόνων οχημάτων....
περισσότερα...
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όλες τις Μάρκες
και τύπους Περονοφόρων
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ΣΕΒ: Η χρηματοδότηση της
ανάπτυξης μετά την πανδημία
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Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Προσφορές σε πολλούς κωδικούς

Με στόχο την παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
που είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μετά την πανδημία ξεκίνησε η νέα σειρά ανοιχτών ενημερωτικών συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Η πρώτη
ψηφιακή συνεδρίαση με θέμα «Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης μετά
την πανδημία: Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Απριλίου ...
περισσότερα...

Η µεγαλύτερη εταιρεία εµπορίου
ανταλλακτικών περονοφόρων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

11o χλµ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών
57 400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 24
Τ: 2310 569600 • F: 2310 795550
www.interklark.gr • info@interklark.gr
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Μία τόσο μικρή προσθήκη,
με ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο.
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
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Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού Βιομηχανικής Πολιτικής
Τη σημασία του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης στη συνεδρίαση της κυβερνητικής
επιτροπής Βιομηχανίας.
Ο κ. Γεωργιάδης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, παρουσίασε την πρότασή του για ένα μηχανισμό διακυβέρνησης, ο οποίος, με τη συντονισμένη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και με βάση μια νέα εταιρική σχέση
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
για τη Βιομηχανία. Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό αυτό, όπως
είπε, θα έχει η Επιτροπή Συντονισμού Βιομηχανικής Πολιτικής,
που θα συσταθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, θα αποτελείται από γενικούς γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων
και, σε συνεργασία με τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, θα αναλάβει την επιχειρησιακή μέριμνα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τη συστηματική παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την

προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι
Γεωργιάδη, συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και η
εκπρόσωπος της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης
Κεραμέως, Δέσποινα Μακρή.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής με αντικείμενο την διαμόρφωση,
υλοποίηση, εποπτεία και αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής
για τη Βιομηχανία...
περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση της ΟΛΠ Α.Ε.
στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Πραγματοποιήθηκε μέσω
teleconference η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα αποτελέσματα χρήσης 2020 παρουσία του κ. Άγγελου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και της CFO
κας Li Jin με τη συμμετοχή 35 αναλυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών.
Παρά τον αντίκτυπο του COVID19 και τις αρνητικές επιπτώσεις
στα οικονομικά αποτελέσματα σε
συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, όπως η Κρουαζιέρα,
η Ακτοπλοΐα και ο Σταθμός Αυτοκινήτων η Εταιρεία πέτυχε την
ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες
ασφάλειας, χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς
αναστολής. Ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επεν-

δύσεων που ανέρχονται σε
211,7 εκατ. ευρώ και εντείνει
τις προσπάθειες επιτάχυνσης
της υλοποίησής τους.
Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε 132,9
εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ
φόρων ανέρχονται σε 36,9
εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά
από φόρους ανέρχονται σε
26,4 εκατ. ευρώ.
Το προτεινόμενο μέρισμα ανά
μετοχή ανέρχεται σε 0,40
ευρώ, διατηρώντας την ίδια αναλογία επί της καθαρής κερδοφορίας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις έντονες προσπάθειες για
την αντιμετώπιση...
περισσότερα...
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H SARMED ενισχύει τη θέση της στην αγορά των υπηρεσιών
αποθήκευσης και διανομής προϊόντων σε συνθήκες κατάψυξης
Η SARMED ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της με την εταιρεία
ΚΟΝΒΑ Α.Ε.Β.Ε. για την αποθήκευση σε συνθήκες κατάψυξης των
προϊόντων της στις εγκαταστάσεις της στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, οι
οποίες διακρίνονται για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στην
αποθήκευση ψυχόμενων προϊόντων.
Η ΚΟΝΒΑ Α.Ε.Β.Ε., με 90 και πλέον χρόνια επιχειρηματικής δράσης
αποτελεί σήμερα μια από τις πιο προηγμένες βιομηχανίες επεξεργασίας ψαρικών στην Ευρώπη και κινείται σε συνεχείς αναπτυξιακούς
ρυθμούς κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση στον χώρο της κονσερβοποίησης ιχθυηρών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας KONBA A.E.B.E. αποδεικνύει αποδεικνύει την υπεροχή της SARMED στη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας τροφίμων...
περισσότερα...

Συνεργασία της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με την Maxus
Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό
ανάπτυξής της, επέκτεινε τις δραστηριότητες της ξεκινώντας
τη συνεργασία με την
Maxus, μέλος του
μεγαλύτερου ομίλου
κατασκευής αυτοκινήτων στην Κίνα, της
SAIC, που πρωταγωνιστεί στην κατασκευή
κυρίως ηλεκτροκίνητων επαγγελματικών
οχημάτων.
Στόχευση και πρωτοπορία
Η δύναμη της MAXUS και ο λόγος της επιτυχημένης πορείας της
ξεκινάει από την καθαρή στόχευση και την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροκίνηση, η έξυ-

πνη συνδεσιμότητα,
της δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσει
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην νέα εποχή.
Στην ελληνική αγορά,
μετά την είσοδο και
παρουσίαση του
MAXUS EV80, η γκάμα
επεκτείνεται με την
επόμενη γενιά EV, του
e-Deliver 9 με το πλέον
σύγχρονο design και
εξαιρετικές αποδόσεις
στην ηλεκτροκίνητη
έκδοση του, ενώ διατίθεται και σε πετρελαιοκίνητη έκδοση με
κινητήρα Euro6D, και
με πλήρεις επιλογές διαστάσεων, για κάλυψη κάθε μεταφορικής ανάγκης. Αιχμή, αποτελεί η είσοδος στη μικρή κατηγορία
των van....
περισσότερα...
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NEWS

Mobile Technology: Συνεργασία με το εργαστήριο CoNSeRT του
ΠΑΔΑ για την ενσωμάτωση των ρομπότ ΝΑΟ στην εκπαίδευση
Η Mobile Technology προχώρησε σε επίσημη συνεργασία με το
Εργαστήριο Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών – CoNSeRT του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με σκοπό την αξιολόγηση
και αξιοποίηση του ανθρωποειδούς ρομπότ ΝΑΟ 6, σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η έρευνα στοχεύει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωποειδών στην εκπαίδευση και περιλαμβάνει τη μελέτη
μοντέλων Μηχανικής/Βαθιάς Μάθησης (Machine/Deep Learning)
στο συγκεκριμένο ρομπότ.
Οι ερευνητές, καθηγητές και φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του CoNSeRT χρησιμοποιούν το ΝΑΟ, για να αξιολογήσουν
εκπαιδευτικά σενάρια και εφαρμογές σε πραγματικές εκπαιδευτικές
συνθήκες Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής (π.χ. παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος), εμπλουτίζοντας το ανθρωποειδές με
προηγμένες γνωσιακές και κοινωνικές/συναισθηματικές δεξιότητες,
σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
Τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών τους αναμένεται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.
Περίπου 17.000 ΝΑΟ & Pepper χρησιμοποιούνται ήδη σε σχολεία και
πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, αναβαθμίζοντας το περιεχόμενο της
διδασκαλίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανεξαιρέτως. Πρόκειται για ρομπότ της SoftBank Robotics και η Mobile Technology, ως
Preferred Solution Partner του οίκου, διαθέτει στην ελληνική αγορά
και τα δύο, καθώς ...
περισσότερα...

Η SBS Systems παρουσιάζει στην ελληνική αγορά
τα βιομηχανικά σοβατεπί Kerb της MPM
Το Kerb είναι ιδανικό για την προστασία των πάνελ και των τοίχων από κρούσεις. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει στις
κρούσεις με ελάχιστη συντήρηση και εύκολο καθάρισμα χάρη
στο σχήμα του.
Το προφίλ έχει στο πάνω και στο κάτω μέρος τελείωμα με μαλακό
υλικό για τέλεια προσαρμογή σε κάθε επιφάνεια εμποδίζοντας
τη συγκέντρωση ακαθαρσιών στο πίσω μέρος.
Η τοποθέτηση του Kerb είναι εύκολη και γρήγορη χάρη στον
σχεδιασμό του και περιέχει διάφορα εξαρτήματα όπως γωνίες,
τελειώματα και ενώσεις.
Διατίθενται σε δύο μεγέθη: 200mm και 300mm ύψος και σε 3
χρώματα: κίτρινο, λευκό και γκρι.
Η ομάδα της SBS Systems μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας....
.
περισσότερα...
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°¦¤° ÆÃ ¼ÃÄÆ¸¡Ã »ÃË
°¦¤° ÆÃ º°¤ËÆ¶ÄÃ

ÁÛï MAN TGX
¼ïòôèçÞ ôè÷ ÌòïîéÀ÷ 2021
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
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