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Πολλαπλές κατηγορίες εκθεμάτων στην 8η έκθεση «Εφοδιαστική
Αλυσίδα & Logistics - Cargo Truck & Van Εxpo» 2021

Στην τελική ευθεία έχουν περάσει οι
προετοιμασίες για την 8η έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics - Cargo
Truck & Van Expo» 2021, που θα διεξαχθεί στις 2-4 Οκτωβρίου στο πιστοποιημένο κατά covid-shield εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo, στα Σπάτα, υπό τη
διοργάνωση της O.MIND CREATIVES,
με πολυάριθμες σημαντικές εταιρείες
του ευρύτερου κλάδου της εφοδιαστικής
αλυσίδας να δίνουν το "παρών", ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα των καιρών.
Με τον κλάδο των εκθέσεων, να «ξαναζεσταίνεται» από 1ης Σεπτεμβρίου και
με την ΔΕΘ να είναι η πρώτη έκθεση που
ξεκινά τη σεζόν, ολοκληρώνονται και οι

προετοιμασίες για το ραντεβού της αγοράς logistics - εφοδιασμού - μεταφορών - επαγγελματικού οχήματος, που
βάζει ξανά στον επιχειρηματικό «χάρτη»
τις Εκθέσεις - Εκδηλώσεις με Φυσική
Μορφή, ύστερα από 1,5 χρόνο αποκλειστικά digital συναντήσεων.
Τα πρωτόκολλα υγειονομικής προφύλαξης για τη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών ανανεώνονται και τηρούνται κατά
γράμμα τόσο από το εκθεσιακό κέντρο,
όσο και από τη διοργανώτρια εταιρεία,
ενώ παράλληλα με τις εκθεσιακές συμμετοχές ολοκληρώνονται και οι παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις LOGI.C
υπό τον συντονισμό του SC&L magazine

και με τη συνδιοργάνωση σημαντικών
φορέων και εταιρειών συμβούλων.
Στο εκθεσιακό κομμάτι, τα εκθέματα θα
είναι πολλαπλού ενδιαφέροντος, καθώς
στην έκθεση συμμετέχουν εταιρείες 3PL,
μεταφορικές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τη μεταφορική αλυσίδα, εταιρείες εξοπλισμού αποθηκών, προϊόντων
συσκευασίας, εταιρείες διαχείρισης λιμένων, εταιρείες πληροφορικής, συμβούλων διοίκησης εφοδιασμού, συλλογικοί
φορείς του κλάδου, αλλά και εταιρείες
Leasing στόλου οχημάτων, τηλεματικής
και αυτοκινητοβιομηχανίες στο πλαίσιο
της Cargo Truck & Van Expo.
Λιγότερο από ένας...
περισσότερα...
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Store
Replenishment

Το κλειδί στον εφοδιασμό των Καταστημάτων.

Το έξυπνο Store replenishment, μέρος του Entersoft Supply
Chain Management 360, προγραμματίζει τα αποθέματα των
καταστημάτων αλυσίδων Λιανεμπορίου και δημιουργεί αυτόματα
τις εντολές ανατροφοδοσίας τους, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη
εκμετάλλευση των διαθέσιμων αποθεμάτων της κεντρικής αποθήκης, με τον ορθολογικότερο επιμερισμό τους στα σημεία πώλησης.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics
www.entersoft.gr/SCM360
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Προχωρούν οι διαδικασίες για
τις δεσμευτικές προσφορές στο
Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Όλα έτοιμα φαίνεται πως είναι για τη διαδικασία κατάθεσης
των δεσμευτικών προσφορών των ενδιαφερόμενων επενδυτικών
σχημάτων για τον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, όπως προσδιορίστηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον πρόεδρο Θανάση Ζηλιασκόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτρη Πολίτη, στον Λιμένα.
Η διοίκηση του λιμένα, υπό τον Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ, ενημερώνοντας και
για το ρεκόρ τριαντακονταετίας ...
περισσότερα...

Fraport Greece και Fortinet
ανανεώνουν τη συνεργασία τους
στην ασφάλεια δικτύων

Η SBS Systems σε συνεργασία µε τον Οίκο Sideros
Engineering διαθέτει στην ελληνική αγορά το σύστηµα
Spaziomatic Vertical Storage.
Το Spaziomatic είναι ένα αυτόµατο σύστηµα κάθετης
αποθήκευσης και ανάκτησης µεταλλικών φύλλων,
σωλήνων και προφίλ έως και 5.000Kg ανά συρτάρι. Το
Spaziomatic διαθέτει ανελκυστήρα για την εναπόθεση και
ανάκτηση συρταριών κα τα οποία παραδίδει απευθείας
στον χώρο φόρτωσης/εκφόρτωσης σε ασφαλές ύψος
εργασίας.
Χάρη στο Spaziomatic οι επιχειρήσεις µπορούν να
επωφεληθούν και να εξοικονοµήσουν χώρο, να µειώσουν
το κόστος εσωτερικής διακίνησης υλικών, να
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους ατυχηµάτων
βελτιώνοντας την ροή εργασίας τους.
Μπορεί να προσαρµοστεί για την αποθήκευση µιας
ποικιλίας µεγεθών και υλικών φύλλων, προφίλ, σωλήνων,
κόντρα πλακέ, πλαστικά, καλούπια, κουτιά και εξαρτήµατα.

H Fraport Greece, εν μέσω COVID-19, ανανέωσε την υποδομή των κεντρικών Firewalls καθώς και αυτών που βρίσκονται
στα περιφερειακά αεροδρόμια με εξοπλισμό από την Fortinet.
Mε αυτόν τον τρόπο η Fraport Greece επενδύει σε τεχνολογίες ασφάλειας υψηλού επιπέδου και διαθεσιμότητας μέσω
μιας κεντρικής κονσόλας διαχείρισης.
Σκοπός της επένδυσης είναι η θωράκιση της υποδομής, σε επίπεδο Data Center, αλλά και των περιφερειακών αεροδρομίων,
εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα ...
περισσότερα...

SBS Systems
Leof. Lavriou 37 Karelas T.K. 19441
Koropi, P.O. BOX 69019, Greece

T/F +30 210 6643768
M +30 697 2817451
E info@sbs-systems.gr

www.sbs-systems.gr
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ. 210 90 10 040 • info@omind.gr

www.supplychainexpo.gr
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H ΕΕL ξεκινά το 1ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα Mentoring στον κλάδο
των Logistics
H Ελληνική Εταιρεία Logistics, στο πλαίσιο σχεδιασμού και
υλοποίησης δράσεων με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα mentoring
που θα προσφέρεται δωρεάν στα μέλη της EEL.
Το πρόγραμμα mentoring απαρτίζεται από δύο μέρη: τον mentor
και τον mentee. Ο Mentor είναι ένα έμπειρο στέλεχος του κλάδου με γνώσεις, εμπειρίες, αλλά και διάθεση να τις μοιραστεί.
Ο Mentee είναι ένα νεότερο στέλεχος του κλάδου που αναζητάει έμπνευση, καθοδήγηση αλλά και ευκαιρίες καλύτερης
δικτύωσης με πιο έμπειρα στελέχη. Στόχος μέσα από αυτή τη
σύνδεση, είναι να χαραχθεί μια νέα κοινή πορεία ανάμεσα σε
πιο έμπειρα και νεότερα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η διάρκεια του προγράμματος mentoring θα είναι 6 μήνες
κατά την οποία ο Mentor και ο Mentee θα έχουν συστηματικές συναντήσεις. Εκεί θα μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες,
απόψεις και συμβουλές με στόχο τη μύηση του Mentee στις
αρχές και καλές πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι
Έλληνες logisticians.
«Θέλοντας να είμαστε στο πλευρό των μελών μας, αποφασί-

σαμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα mentoring για να βοηθήσουμε τους νέους επαγγελματίες στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να δημιουργήσουν προοπτικές για
την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη» δήλωσε ο
Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. «Στη νέα μας δράση,
προσκαλούμε τα μέλη μας και κυρίως τους νεοεισερχόμενους
στον κλάδο, να...
περισσότερα...
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Ready to go. Brexit Ready.
H Economou Transport είναι πανέτοιµη να σας µεταφέρει µε ασφάλεια και αξιοπιστία στο νέο δρόµο της Brexit εποχής.
H οµάδας µας µε 32 χρόνια εµπειρίας, θα φροντίσει τις ανάγκες σας µε ευελιξία, αξιοπιστία, αποτελεσµατικότητα και ετοιµότητα,
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τοµείς των ∆ιεθνών Μεταφορών και των Logistics.

Ιδιόκτητος
Στόλος

Αποθηκεύσεις
∆ιαχείριση αποθεµάτων
∆ιαχείριση επιστροφών
Τελωνειακοί χώροι
αποθήκευσης

φορτηγών ψυχρού
& ξηρού φόρτου

∆ιεθνείς Μεταφορές

∆ιανοµές
Ολοκληρωµένο δίκτυο
διανοµών για όλη
την Ελλάδα
Cross Docking

Ανασυσκευασία
Συρρίκνωση
Ετικετοποίηση
Αεροστεγή συσκευασία
Παραγωγή προωθητικών συσκευασιών

ECONOMOU TRANSPORT LTD
68o χλµ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών | Θήβα Τ.Κ. 32200 | T: 210 5555 000 | F: 2262 0 22819
info@economoutransport.gr | www.economoutransport.gr
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Ρομπότ αναλαμβάνουν τις διαδικασίες διαλογής στα ΕΛΤΑ
Μια νέα εποχή εγκαινιάζεται
για τα ΕΛΤΑ καθώς στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Κρυονέρι άρχισε να λειτουργεί η νέα
ρομποτική και πλήρως ψηφιακή
εγκατάσταση διαλογής αντικειμένων. Πρόκειται για ένα σύστημα το πρώτο της κατηγορίας του στην
Ευρώπη - που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)
για τη διαχείριση των αντικειμένων με υπέρ-υψηλή ταχύτητα και
ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την προσήλωση του
Ομίλου να κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον
οποίο έμπρακτα, πλέον, επενδύει.
Το νέο σύστημα μπήκε σε παραγωγική λειτουργία στα μέσα
Αυγούστου και αναπτύσσεται με στόχο να αλλάξει συνολικά
τα δεδομένα για τον Όμιλο ΕΛΤΑ, αναβαθμίζοντας δραστικά
τη δυναμικότητα και την ταχύτητα στη διαλογή και, κατά συνέπεια, στις παραδόσεις. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει μεγαλύτερη

▸ Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3
▸ Αποθήκες 6000m2 σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

ασφάλεια για τα αντικείμενα
και ταχύτερη εξυπηρέτηση
για τους πελάτες.
Η νέα επένδυση των ΕΛΤΑ
εστιάζει στη διαλογή, έναν
από τους πλέον νευραλγικούς κρίκους της αλυσίδας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στον οποίο μέχρι
σήμερα επικρατεί η χειροκίνητη και η ημι-μηχανική
διαλογή, η οποία όμως έχει
ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο και σημαντικές πιθανότητες σφαλμάτων, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις
παραδόσεις. Πλέον, με την προσθήκη των ρομπότ στη διαδικασία διαλογής, τα ΕΛΤΑ αξιοποιούν την τεχνολογία για
να δρομολογούν κάθε δέμα προς διανομή άμεσα, γρήγορα
και χωρίς λάθη, γεγονός που ανοίγει το δρόμο, στο μέλλον,
ακόμα και για παραδόσεις εντός της ιδίας μέρας.
Πιο αναλυτικά, το νέο ρομποτικό ...
περισσότερα...

▸ Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
παλετοποίησης και picking
▸ ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
στρατηγικές συνεργασίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ 10) τκ54628 | 2310754732 • ΑΘΗΝΑ ΟΡΦΕΩΣ 200 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ τκ12241 | 2103422382

info@grammadas.gr | athens@grammadas.gr
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ADVERTORIAL

ΝΈΟ VOLKSWAGEN CADDY

Nέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης Volkswagen
Lease Pro, αποκλειστικά για πελάτες ελαφρών
επαγγελματικών αυτοκινήτων της Volkswagen.
Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα αφορά μόνο στο νέο CADDY Van & Maxi Van στην
έκδοση με τον κινητήρα 2.0 TDI 102PS, το οποίο διατίθεται και ετοιμοπαράδοτο
στην τιμή των 21.500€ και 22.500€ αντίστοιχα, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν
και άλλα μοντέλα.
Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι αφενός η ευκολία και εξοικονόμηση
χρόνου αφού με μία μόνο επίσκεψη στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen,
ο πελάτης μπορεί να λάβει μια ολοκληρωμένη προσφορά μίσθωσης, αφετέρου η
εξοικονόμηση χρήματος καθώς υπάρχει η επιλογή ακόμα και μηδενικού πρώτου
μισθώματος και πολύ χαμηλής δόσης για όποιο διάστημα επιλέξει να μισθώσει το
αυτοκίνητο. Και όλα αυτά, με την εγγύηση της Volkswagen Financial Services.
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Όπως πάντα, η υπηρεσία καλύπτει όλες τις
ανάγκες του επαγγελματία (All Inclusive) αφού
περιλαμβάνει:
• Τέλη κυκλοφορίας
• Αλλαγή Ελαστικών στα 40.000 χλμ.
• Πλήρη συντήρηση και επισκευή αποκλειστικά σε
επίσημους επισκευαστές Volkswagen σε όλη την
Ελλάδα
• Πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη Allianz
• Αυτοκίνητο Αντικατάστασης
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Webinar για Smart Warehouse Management στις 28/9 από την
OPTILOG Advisory Services
Κορυφαίοι ομιλητές από τις εταιρίες ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
systems, Myrmex, Jungheinrich Hellas, MANTIS Hellas,
Mobile Technology, GIZELIS Robotics, KARDEX, SYNERGY
& OPTILOG Advisory Services συμμετέχουν στο webinar
“Smart Warehouse Management: Έξυπνες τεχνολογίες, πληρ.
συστήματα και αυτοματισμοί για την οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων” που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 ...
περισσότερα...

H Lidl Ελλάς πρώτη στην Ελλάδα λαμβάνει την πιστοποίηση EDGE
για τα καταστήματά της

H Lidl Ελλάς, πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί, έλαβε σε πρώτη φάση την πιστοποίηση
πράσινων κτηρίων EDGE για 215 καταστήματά της, κάνοντας
χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International
Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της
Παγκόσμιας Τράπεζας.
Το πρόγραμμα EDGE (Excellence in Design for Greater
Efficiencies) βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους κατασκευαστές και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν πράσινα κτήρια. Υποστηρίζεται από τη δωρεάν εφαρμογή, το EDGE App, που προωθεί λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας, μειωμένης κατά 20% τουλάχιστον
σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς, γεγονός που
αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για την πιστοποίηση EDGE.
To τοπικό σημείο αναφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τους

πολεοδομικούς κανονισμούς, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα και τις καθιερωμένες βιομηχανικές πρακτικές στην
Ελλάδα. Είναι η ιδανική πλατφόρμα για τη βελτίωση της αειφορίας μίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου, καθώς βοηθά
στην ποσοτικοποίηση της απόδοσης και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων της.
Η Lidl Ελλάς ξεκίνησε το 2018 τη διαδικασία πιστοποίησης
EDGE σε συνεργασία με τη Sintali και την SGS, που είναι
παγκόσμιοι πάροχοι πιστοποίησης EDGE του IFC. Με τη χρήση
της εφαρμογής EDGE για τον εντοπισμό ευκαιριών σχετικά
με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, η Lidl Ελλάς κατάφερε
να εντοπίσει τομείς ανακαίνισης, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε οικονομικά αποτελεσματική απόδοση. Αυτό περιλάμβανε την υπόδειξη των πιο αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών προς εφαρμογή, όπως οι λυχνίες LED και τα υδραυλικά εξαρτήματα
μειωμένης παροχής νερού, τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού στα περισσότερα καταστήματα, καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής ανακαίνισης. Μόλις τα κτήρια ανταποκρίθηκαν στο πρότυπο EDGE,
έλαβαν πιστοποίηση από τις Sintali-SGS, οι οποίες ανέπτυξαν μια απλοποιημένη διαδικασία για να βοηθήσουν τη Lidl
Ελλάς να πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο καταστημάτων της
με αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων.
Για όλα τα καταστήματα, η εφαρμογή του EDGE σήμαινε τη
συμμόρφωση των καταστημάτων που είχαν χτιστεί πριν από
χρόνια σύμφωνα με τους υφιστάμενους πολεοδομικούς κανονισμούς και στη συνέχεια την προσπάθεια για επίτευξη βελτιωμένης αποδοτικότητας κατά 20%. Υπήρχαν περιπτώσεις
καταστημάτων που είχαν κατασκευαστεί περισσότερα από
20 χρόνια πριν, γεγονός που μεγεθύνει την προσπάθεια ανακαίνισης και υπογραμμίζει ...
περισσότερα...
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Ελληνικό Λιµενικό Σύστηµα: Η επόµενη µέρα
Συνδιοργάνωση 5W-OCEAN MEDIA
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στρατηγικά έργα
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προκλήσεις
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Η αντεπίθεση της Ψυχρής Εφοδιαστικής και η
Γεωγραφία της Αλυσίδας Αξίας στην Ελλάδα
Έρευνα & Cases Συνδιοργάνωση ΕΕΒΨ&L
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4o e-commerce logistics «Αγώνας ταχύτητας και αντοχής
ταυτόχρονα» από το Supply Chain Institute
Για 4η φορά το συνέδριο που αφορά αποκλειστικά τα
logistics του e-commerce θα διεξαχθεί live διαδικτυακά από
το SUPPLY CHAIN INSTITUTE με την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 13:30.
Το επόμενο διάστημα προβλέπεται κρίσιμο! Με Black Friday,
Χριστουγεννιάτικες αγορές και εποχιακές εκπτώσεις υπό το
καθεστώς της προστασίας από τον Covid – 19, προμηνύεται
έξαρση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Είναι επείγουσα και επιτακτική η ανάγκη οι επιχειρήσεις -όχι μόνο οι μεγάλες αλλά
και οι μικρομεσαίες & οι μικρές- να αναπτύξουν μια ισχυρή
παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ικανοποιημένους πελάτες. Απαιτούνται ενέργειες και διαδικασίες στις αποθήκες, στα
κέντρα διανομής και στο last mile ώστε να μπορέσουμε να
ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν data, όλες οι τάσεις, τα
benchmarks, οι βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περίπτωσης
που αλλάζουν τον δυναμικό και αναπτυσσόμενο κλάδο του
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το 4ο συνέδριο e-commerce θα ξεκινήσει με την παρουσίαση
του Keynote Speaker Gerry Mattios, Partner Supply Chain and
Global Trade Expert Singapore της BAIN & COMPANY, βάζοντας στο επίκεντρο στρατηγικά θέματα, όπως sustainability,

φορολογία των εκπομπών ρύπων, αύξηση τιμών, προμήθειες
& ελλείψεις προϊόντων. Θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα
όπως αν τα “supply chain shocks’’ που παρουσιάστηκαν το
2021 είναι προσωρινά ή κάποια από αυτά μόνιμα.
To 2021 οι εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα «κωλύματα» στην ιστορία της παγκόσμιας
παραγωγής και ναυτιλίας. Το εύρος των προβλημάτων είναι
μεγάλο: από την έλλειψη containers και κατά συνέπεια η μειωμένη διαθέσιμη χωρητικότητα για τη διεκπεραίωση των αποστολών, μέχρι το κλείσιμο των λιμανιών και τερματικών εμπορευματικών κέντρων λόγω της πανδημίας.
Προβλέπεται βελτίωση ...
περισσότερα...

Συνεργασία ΕΕΒΨ&L με τον Όμιλο Φροντιστηρίων
Διακρότημα – After School

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics
(ΕΕΒΨ&L), αντιλαμβανόμενη τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε
και την ανάγκη για την ενίσχυση όλων των βαθμίδων των
εργαζομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, προχώρησε σε μια
ακόμα συνεργασία με τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και τα Κέντρα Σχολικής Μελέτης και Εμπλουτισμού
Γνώσεων AFTER SCHOOL.
Σκοπός και των δύο οργανισμών είναι η πρόσβαση και η ανάγκη
ίσων ευκαιριών στον χώρο της παιδείας, προσφέροντας σε

όλους τους εργαζομένους των εταιρειών μελών της Ένωσης,
πανελλαδικά, 20% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα μαθημάτων
του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για νέους Γυμνασίου και Λυκείου,
Φοιτητές & Απόφοιτους, και 25% έκπτωση στα προγράμματα
σχολικής μελέτης AFTER SCHOOL για παιδιά Δημοτικού και
Πρότυπων Σχολείων.
Οι προαναφερόμενες ειδικές εκπτώσεις ισχύουν για όλους τους
μαθητές που θα εγγραφούν στα κέντρα των Φροντιστηρίων σε
όλη την Ελλάδα (ή στο Διαδικτυακό Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ@
Home) για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2021 – 2022. Επίσης,
εξαιρετικά για την ΕΕΒΨ&L και για την πανελλαδική συνεργασία
της με τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, σε όλα τα παιδιά των
εργαζομένων που θα εγγραφούν στο Κέντρο, θα παρέχεται
επιπλέον εντελώς δωρεάν:
• ένα ετήσιο αιματολογικό check up του ομίλου διαγνωστικών
κέντρων AFFIDEA
• μια σχολική τσάντα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ή AFTER SCHOOL για
τα βιβλία των παιδιών
• ένα test επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά
Γυμνασίου / Λυκείου ...
περισσότερα...
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Η Nissan ξεπέρασε τις 250.000 πωλήσεις EVs σε όλη την Ευρώπη
Βασισμένη στην πλούσια κληρονομιά της στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, η Nissan έχει ξεπεράσει τις 250 χιλιάδες πωλήσεις EV στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια επιτυχημένη δεκαετία στην ηλεκτροκίνηση.
Καθώς η επανάσταση των EVs συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς,
η Nissan είναι υπερήφανη για την κατάκτηση ενός ακόμα ορόσημου στη δέσμευσή της για την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας, με το εμβληματικό LEAF να επιτυγχάνει πάνω 208.000
πωλήσεις και το εξαιρετικά ευέλικτο van e-NV200 να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη 42.000 αγοραστών στην Ευρώπη.
Τα LEAF και e-NV200, από τότε που λανσαρίστηκαν το 2010 και
το 2014 αντίστοιχα, έχουν χαράξει το δικό τους μονοπάτι στην
ηλεκτροκίνηση με το LEAF να είναι το πρώτο EV μαζικής παραγωγής και το e-NV200 να καθιερώνεται ως πρωτοπόρο στην ευρύτερη αγορά των εξηλεκτρισμένων van.
«Κάθε λαμπρή ιδέα ξεκινά με μια σπίθα. Όπως το Nissan LEAF
πυροδότησε τη γέννηση των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων
όταν παρουσιάστηκε το 2010, σήμερα συνεχίζει να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα κινητήρια σύνολα μηδενι-

κών εκπομπών στους αυτοκινητιστές σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πραγματικότητα αυτή την λαμπρή ιδέα» δήλωσε ο Leon
Dorssers, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
της Nissan AMIEO.
Η Emmanuelle Serazin ...
περισσότερα...

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Κέντρου Εξηλεκτρισμού
της Ford στην Κολωνία

Οι πρώτες εργασίες κατασκευής είναι τώρα σε εξέλιξη για
τη μεταμόρφωση του εργοστασίου συναρμολόγησης της Ford
στο Niehl της Κολωνίας στην Γερμανία σε νέο Κέντρο Εξηλεκτρισμού (Cologne Electrification Center).
Οι υπεύθυνοι εξέλιξης κατεδάφισαν ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο των εγκαταστάσεων για να δημιουργήσουν χώρο για το νέο
κτήριο υψηλής τεχνολογίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την
προετοιμασία των αμαξωμάτων στο πλαίσιο της συναρμολόγησης
ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου μαζικής παραγωγής.

Οι πρώτες εργασίες κατασκευής είναι τώρα σε εξέλιξη για τη
μεταμόρφωση του εργοστασίου συναρμολόγησης της Ford στο
Niehl της Κολωνίας στην Γερμανία σε νέο Κέντρο Εξηλεκτρισμού
(Cologne Electrification Center).
Ο επανασχεδιασμός του εργοστασίου του Niehl αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει την Ford να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον. Το Cologne
Electrification Center θα χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής αυτοκινήτων και θα είναι έτοιμο να ενταχθεί
στην παραγωγή το 2023.
Πρόκειται για ένα απαιτητικό project, καθώς οι αρχιτέκτονες θα
πρέπει να κατασκευάσουν μια εγκατάσταση μήκους 26 μ., πλάτους 25 μ. και μήκους 100 μ. σε μια πυκνοδομημένη περιοχή με
κτήρια όπου συναρμολογούνται οχήματα από το 1931. Το νέο
κτήριο θα επεκτείνει μια από τις βασικές οδούς κυκλοφορίας
στις εγκαταστάσεις του Niehl.
Η κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου κτηρίου προγραμματίστηκε
κατά το θερινό κλείσιμο του εργοστασίου του Niehl προκειμένου η απομάκρυνση μπαζών με όγκο 5.000 m3 να μην εμποδίζει την τρέχουσα παραγωγή οχημάτων. Το νέο κτήριο θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2022, ενώ θα ακολουθήσει
η εγκατάσταση των μηχανημάτων.
«Είμαι ενθουσιασμένος που ...
περισσότερα...
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