1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

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

Τους 200 θα ξεπεράσουν οι εκθέτες στην 8η Έκθεση «Εφοδιαστική
Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van Expo» 2021

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στην ευρύτερη αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας
για τη διοργάνωση της 8ης έκθεσης "Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics" 2021 και
την παράλληλη "Cargo Truck & Van Expo"
που θα διεξαχθούν με φυσική μορφή στις
2-4 Οκτωβρίου 2021 στο Metropolitan
Expo και με παράλληλη υβριδική online
παρουσίαση μέσω Live streaming, υπό
τη διοργάνωση της O.MIND CREATIVES.
Οι εκθέτες αναμένεται να ξεπεράσουν
τους 200, καθώς παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν λόγω της πανδη-

μίας, ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός
εμβολιασμών, τα λεπτομερή πρωτόκολλα
λειτουργίας σε κλειστούς χώρους, αλλά
και ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν
οι εκθέσεις, ήδη, σε άλλες ευρωπαϊκές
αγορές, αποτελούν στοιχεία που οδηγούν το επιχειρηματικό κλίμα.
Ήδη αρκετά μεγάλα ονόματα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως οι
εταιρείες Βεϊνόγλου, Seagull, Foodlink,
Harlas, Intertrans, Logika, APM Transport,
Synergy, Cargo Group, VTG Rail από τον
χώρο των 3PL - διαμεταφορών, ενώ και

από τον χώρο της παροχής υπηρεσιών
πληροφορικής εκθέτες είναι ο όμιλος
Entersoft, η Mantis, η Mobile Technology,
η Step One και πολλοί άλλοι...
Τις ενημερώσεις για τους νέους εκθέτες
μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω των
social της O.MIND CREATIVES και του
περιοδικού, αλλά και των εταιρικών site
των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε γενικώς
για την έκθεση και ειδικώς για τις παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις LOGI.C
μέσω του...
περισσότερα...
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Ξεκινά το Service AWE6 της COSCO SHIPPING Lines που
συνδέει τα λιμάνια της Άπω Ανατολής με τα λιμάνια των ΗΠΑ
μέσω του λιμανιού του Πειραιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της COSCO SHIPPING Lines CO.,
LTD η πρώτη αναχώρηση από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένη τον Ιούλιο του 2021.
Το service θα αποτελείται από 15 πλοία μεταφορικής δυνατότητάς 10.000 containers το καθένα, με σταθερό εβδομαδιαίο
πρόγραμμα προσεγγίσεων ως εξής: Lianyungang - Qingdao
- Shanghai - Ningbo - Yantian - Cai Mep - Singapore - Canal
Suez - Piraeus - New York - Savannah - Piraeus - Suez Canal Singapore - Laem Chabang - Cai Mep - Haiphong - Shanghai
- Ningbo - Long Beach - Oakland – Lianyungang.
Έτσι ο Πειραιάς ως η σημαντικότερη νότια Πύλη της Ευρώπης, εντάσσεται πλέον στο νέο service με δύο προσεγγίσεις σε
εβδομαδιαία βάση και θα αποτελεί κύριο κόμβο στο νέο αυτό
service «AEW6» που στόχο έχει τη σταθερή διασύνδεση στις
εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Ασίας, Ευρώπης (Ανατολική Μεσόγειος) και Αμερικής ...
περισσότερα...

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Προσφορές σε πολλούς κωδικούς
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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Πανελληνιο συνέδριο για τα CITY LOGISTICS &
Τελετή Βράβευσης Βραβείων «Τσαµπούλα»
Συνδιοργάνωση ΕΕΣΥΜ & EEL & ΟΦΑΕ

Ελληνικό Λιµενικό Σύστηµα: Η επόµενη µέρα
Συνδιοργάνωση 5W-OCEAN MEDIA

The Supply Chain Strategist. Πώς ο
Logistician συλλαµβάνει και οργανώνει
στρατηγικά έργα
Συνδιοργάνωση PROJECT YOU

Ελληνικά Logistics: Οι µελλοντικές
προκλήσεις
Συνδιοργάνωση ILME

Εκσυγχρονισµός και Παραγωγικότητα
στην Αποθήκη 2022–2025
Συνδιοργάνωση
PLANNING & SUPPLY CHAIN INSTITUTE

2-3-4
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2021

METROPOLITAN EXPO

3η Πανελλήνια Έρευνα για τα
Ψυχόµενα Logistics.
Η αντεπίθεση της Ψυχρής
Εφοδιαστικής και η Γεωγραφία της
Αλυσίδας Αξίας στην Ελλάδα
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Έρευνα & Cases Συνδιοργάνωση ΕΕΒΨ&L

Τεχνολογίες & Καινοτοµίες στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Β’ Έρευνα OPTILOG ADVISORY SERVICES
O.MIND CREATIVES

ECO & Electric Day
Supported by CHARGELINE &
AUTO-ΤΡΙΤΗ
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www.supplychainexpo.gr
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Εφοδιαστική Αλυσίδα & eCommerce στο επιδοτούμενο πρόγραμμα
κατάρτισης του ΣΒΕ για 3.500 εργαζόμενους
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ανακοίνωσε
την έναρξη κατάθεσης αιτήσεων εργαζομένων για συμμετοχή
τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2021.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.500 εργαζόμενους
με αντικείμενο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι εργαζόμενοι σε όλους
τους τομείς της οικονομίας και οι οποίοι κατοικούν στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε
ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ
(5 €/ώρα. μικτά) με ανώτερο ποσό 750€ μικτά.
Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 150 ώρες. Η επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη
θα είναι 15 ώρες ανά ωφελούμενο.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίοι:
1. Είναι κάτοικοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας

& Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου
2. Είναι πλήρους απασχόλησης
3. Είναι εποχικά εργαζόμενοι
4. Είναι μερικής απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις στις ...
περισσότερα...
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Η GFR μπαίνει στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά των
εμπορευματικών μεταφορών
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε την άμεση
ολοκλήρωση των επιμέρους εγκρίσεων για τη δραστηριοποίηση νέας εταιρείας στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά
των εμπορευματικών μεταφορών. Πρόκειται για τη Σιδηροδρομική Επιχείρηση GRUP FEROVIAR ROMAN SA (GFR), η
οποία κατέθεσε δύο αιτήσεις έγκρισης οχημάτων προκειμένου να ξεκινήσει το μεταφορικό της έργο στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Πρόοδος διαδικασίας εγκρίσεων
Οι δύο αιτήσεις έγκρισης οχημάτων αφορούν μια ηλεκτροκίνητη και μια ντιζελοκίνητη κινητήρια μονάδα της GRUP
FEROVIAR ROMAN (GFR) SA, που ήδη κυκλοφορούν στην
Ρουμανία. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υπογραμμίζει ότι η τελική έκδοση των αποφάσεων έγκρισης των δύο
οχημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος
μηνός. Σημειώνει ακόμα ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του ελέγχου πληρότητας των φακέλων των αιτήσεων και
το στάδιο της αναλυτικής αξιολόγησης.

Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφαλείας
Με δεδομένο ότι η κατοχή ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας
αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί σε μια σιδηροδρομική
επιχείρηση η πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, από την
ΡΑΣ υπογραμμίζεται ότι ήδη εκδόθηκε το πενταετούς διάρκειας ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας από τον ERA, ύστερα
από σχετική αίτηση της Σιδηροδρομικής Εταιρείας. Οι προ-

βλεπόμενες χώρες παροχής υπηρεσιών είναι η Ρουμανία
και η Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση από τη ΡΑΣ εντός μηνός Ιουλίου 2021 της έγκρισης για τη διάθεση των δύο οχημάτων, σηματοδοτούν την
έναρξη του μεταφορικού έργου της επιχείρησης στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή.

Επικαιροποίηση
Παράλληλα, εμπειρογνώμονες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων συμμετέχουν ...
περισσότερα...

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΛΘ Α.Ε.
λίου με πενταετή θητεία. Στη συνέχεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η ιδιότητα των
μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ
Α.Ε. είναι η εξής:

Στην εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ Α.Ε.
που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, μέσω
τηλεδιάσκεψης, εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβου-

1. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Franco Nicola Cupolo, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Εκτελεστικός
Διευθυντής
4. Artur Davidian, εκτελεστικό μέλος, διατηρών και την ιδιότητα ως Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων
5. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
6. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο ...
περισσότερα...
7

NEWS

8

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

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

NEWS

Μελέτη Alpha Bank: Ισχυρές προοπτικές για επενδύσεις
εμφανίζουν τα Logistics
Μερίδιο της τάξης του 7,5% στη συνολική αξία των οικονομικών δραστηριοτήτων κατέχει ο κλάδος των μεταφορών και
της αποθήκευσης, εμφανίζοντας σημαντικές προοπτικές για
περεταίρω ανάπτυξη.
Ο κλάδος των χώρων αποθήκευσης και διανομής (logistics)
στην Ελλάδα, αποτελείται από εννέα υποτομείς και αντιπροσωπεύει το 74% της ακαθάριστης παρούσας αξίας (ΑΠΑ) και
το 67% του κύκλου εργασιών των μεταφορών και της αποθήκευσης, καλύπτοντας το 5,5% της ΑΠΑ του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρει μελέτη της Alpha Bank,
oι προοπτικές που διαγράφονται για τον κλάδο των logistics
είναι αξιοσημείωτες, με τις πιο σημαντικές να περιλαμβάνουν
την περαιτέρω αξιοποίηση της θέσης της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείου
σύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας. Αυτή τη
στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλα έργα, όπως η αναβάθμιση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά
και νέες επενδύσεις, όπως το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.
Κατά τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις σε πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, σε χώρους αποθήκευ-

σης, σε λιμένες νήσων, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,
αλλά και στη σύνδεσή του με λιμάνια της χώρας. Οι πράσινες
επενδύσεις σε τεχνολογίες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλες περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες, όπως η διευρυμένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά
και η εκτεταμένη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, είναι εξίσου απαραίτητες για την ανάπτυξη του κλάδου.
Καταλυτικής σημασίας ...
περισσότερα...

Η EEBΨ & L ανακοίνωσε την ελληνική υποψηφιότητα στον
παγκόσμιο διαγωνισμό της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L)
ανακοίνωσε επίσημα την ελληνική υποψηφιότητα μέσω του Συνδέσμου της, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας «2021 GCCA Europe Future Leader Award»,
ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά από την Global Cold Chain
Alliance σε συνεργασία με τον International Association of
Refrigerated, τον Σεπτέμβριο 2021 στις Βρυξέλλες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποίησε την έναρξη των υποβολών αιτήσεων της ελληνικής υποψηφιότητας, και για δεύτερη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και διεκδίκησης

του εν λόγω βραβείου από ένα Ψυγείο – μέλος της Ελλάδας.
Τα υποψήφια στελέχη του ευρύτερου επαγγελματικού χώρου
θα πρέπει να είναι έως 34 χρόνων, να έχουν επιδείξει άριστες επιδόσεις στον εργασιακό τους χώρο για τρία έτη, και
να έχουν ευρεία γνώση της Ψυκτικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε τμήμα της
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, διοικητικών,
τεχνικών, μηχανικών, λογιστικών, πωλήσεων, χειρισμού, υπηρεσιών ή διαχείρισης.
Οι υποψήφιοι για το βραβείο θα αξιολογηθούν από μια ομάδα
επιφανών στελεχών του κλάδου. Ο φετινός νικητής του European
Future Leader Award θα ανταγωνιστεί άλλους μελλοντικούς
ηγέτες της GCCA από όλο τον κόσμο στο διαγωνισμό Global
NextGen του 2021. Για να συμμετέχουν οι διαγωνιζόμενοι
τόσο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, όσο και στον παγκόσμιο
διαγωνισμό NextGen, θα πρέπει να μιλούν άπταιστα αγγλικά.
Η Ένωση θα παραμείνει αρωγός και υποστηρικτής τέτοιων
αντίστοιχων προσπαθειών και στο μέλλον που σκοπός τους
είναι να αναδεικνύεται και να βραβεύεται η αριστεία των Ελλήνων Leader.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό,
θα πρέπει να ...
περισσότερα...
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Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο “Increasing Warehouse
Productivity” από το Supply Chain Institute
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2021
το on-line συνέδριο για την αύξηση της παραγωγικότητας στην
αποθήκη από το Supply Chain Institute και με την επιστημονική υποστήριξη της Planning. Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα στελέχη της αγοράς ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο του Ινστιτούτου για το πως η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων και τεχνικών, σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα με την διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων
στις αποθήκες.
Τo on-line event παρακολούθησαν περισσότερα από 230 στελέχη logistics. Το συνέδριο διακρίθηκε για τις 11 ενδιαφέρουσες ομιλίες από εξειδικευμένα στελέχη logistics μεγάλων επιχειρήσεων τη ζωντανή συζήτηση με τους εκλεκτούς πανελίστες, και τις απόψεις έμπειρων συμβούλων.
Παρουσιάστηκαν επιτυχημένα case studies που μας δίδαξαν
πως η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό και εξέλιξη του τρόπου
λειτουργίας μιας αποθήκης γίνεται επιτακτική και η στροφή
προς την τεχνολογία της αυτοματοποίησης μονόδρομος, ενώ
δεν απαιτεί υπέρογκες επενδύσεις. Εξετάστηκαν νέοι, γρήγοροι και ευέλικτοι τρόποι για την ικανοποίηση των πολλαπλών

προκλήσεων, που βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στις νέες απαιτήσεις της εποχής, τόσο άμεσα και γρήγορα, όσο αποτελεσματικά και κερδοφόρα.
Μελετήθηκαν ο κύκλος ζωής των data analytics που από ακατέργαστα δεδομένα γίνονται πληροφορίες και τέλος γνώση,
καθώς και πως μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να
προσδιορίσουμε τα ...
περισσότερα...

Έλεγχος πληρότητας ραφιών από την οθόνη του υπολογιστή σε
real time με τη λύση Captana της Mobile Technology

H λύση Captana της SES-Imagotag δίνει στα «φυσικά» καταστήματα λιανικής τη μοναδική δυνατότητα να ελέγχουν την
πληρότητα των ραφιών τους σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει συνεχή ενημέρωση για το περιεχόμενο των
ραφιών του καταστήματος, με εικόνες που λαμβάνει από mini
ασύρματες κάμερες, οι οποίες τοποθετούνται στα ράφια και

αποτυπώνουν την πληρότητά τους ανά πάσα στιγμή.
Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις stock out κωδικών, αποστέλλονται ειδοποιήσεις που επιτρέπουν στο προσωπικό του καταστήματος να εντοπίζει άμεσα τυχόν ελλείψεις ή εσφαλμένες
μετακινήσεις προϊόντων. Με τη λύση Captana, τα καταστήματα λιανικής μπορούν, επίσης, να ορίσουν αυτοματοποιημένες παραγγελίες προς τους προμηθευτές τους ή ακόμα και
να τους δώσουν απευθείας πρόσβαση, ώστε να ενημερώνονται άμεσα π.χ. για την πτωτική τάση πώλησης των προϊόντων
τους ή την ανάγκη ανατροφοδότησής τους κ.ο.κ.
Η Mobile Technology εξειδικεύεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λιανικής και με την πρωτοποριακή λύση Captana βοηθάει τις επιχειρήσεις του κλάδου να «βλέπουν» με τα μάτια των
πελατών τους (ShelfEye) και με αυτόν τον τρόπο, να αναβαθμίζουν την εξυπηρέτησή τους στοχευμένα και αποτελεσματικά.
Παράλληλα, και μέσω της ανάλυσης δεδομένων που παρέχει
η Captana, συμβάλλει στη βελτιστοποίηση κρίσιμων καθημερινών διαδικασιών, όπως είναι η αναπλήρωση ραφιών, η διαχείριση αποθεμάτων και ο ανεφοδιασμός του καταστήματος.
Πρόκειται για μια ...
περισσότερα...
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Όμιλος FDL: Συζητήσεις για απόκτηση μεριδίου της εταιρείας
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ A.Ε.
Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, μέλος του ομίλου FDL GROUP, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε διερευνητικές συζητήσεις με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ A.
Ε.». Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η απόκτηση από την
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α. Ε.»,
ώστε -μεταξύ άλλων- να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό
το επαρχιακό δίκτυο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ που δραστηριοποιείται σε
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.
Η Foodlink θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, για κάθε σημαντική εξέλιξη, που τυχόν προκύψει για το θέμα αυτό.
Οι διερευνητικές συζητήσεις, προέκυψαν μετά από την πρόσφατη συνεργασία του ομίλου FDL GROUP με την ΑΘΗΝΑΪΚΗ.
H FDL εγκατέστησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ρομποτικό σύστημα SORTING στις εγκαταστάσεις της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ
Α.Ε, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης πολυεθνικού πελάτη. Με το σύστημα SORTING, η ΑΘΗ-

ΝΑΪΚΗ κατάφερε να εξυπηρετεί ευκολότερα, γρήγορα και με
99,9% ακρίβεια το δίκτυο διανομής του πελάτη της, παρά τους
αυξημένους ...
περισσότερα...

Combilift’s 60,000th truck delivered

The Irish manufacturer Combilift recently marked a further
milestone when its 60,000th unit came off the production lines
at the company HQ in Monaghan and was shipped to the other
side of the world. The customer taking delivery of this special
forklift is Metroll, a leading Australian manufacturer and supplier
of steel building products including roofing, cladding, rainwater,
structural and fencing.
Metroll has branches across the country, and the new CombiCB3000 will be a further addition to its fleet of 13 Combilifts
that are operating throughout the Metroll Group, with another
10 already on order. These range from 3t multidirectional units
to a highly customised 10t model.

Combilift number 60,000 will be working at the site in Toowoomba
and has been fitted with features such as 4.9m triplex mast with
a 3050mm spreader to safely and easily manage the long loads
that are typically handled by Metroll.
According to Metroll Operations Manager Vic Josephs “Like
most businesses we are very busy and we’re also growing at a
significant rate, so space has become a premium resource. With
this unit we can utilise our space more efficiently whilst at the
same time operating safely. Safety is of paramount importance.
This forklift allows our machinery to get into tighter spaces and
for us to space our racks more closely together to maximise
factory floor space.”
Combilift CEO and Co-Founder Martin McVicar commented:
“This is a great achievement for Combilift, particularly as
almost every truck we manufacture is a one-off, designed for
specific and individual requirements. There are very few other
companies, if any, that can offer this level of customisation
whilst manufacturing in such volume. The first half of this year
has been by far the best in our 23 year history for the number
of orders we have received – not just for Combi-CB models but
across our complete product range.”
Chris Littlewood, Country Manager of Combilift Australia said:
“The Combi-CB 3t model is the most popular unit in the Australian
market and accounted for 50% of the machines we sold in the
year ending March 2021. So we are particularly pleased that it
is one of our customers ...
περισσότερα...
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• Ανακύκλωση
χαρτιού/πλαστικών
• Διαχείριση αποβλήτων
• Καταστροφές προϊόντων
• Διαχείριση ξυλείας και
μετάλλων
• Καταστροφές τροφίμων
• Καταστροφή ληγμένων/
ακατάλληλων προϊόντων
• Διαχείριση οργανικών
• Διαχείριση ΖΥΠ

Τ: 2262058211
E: sales.dpt@siakandaris.gr
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