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“Ζεσταίνεται” ξανά ο τομέας του real estate αποθηκών.
Κινήσεις “ματ” από πολλαπλούς παίκτες

 H αγορά ακινήτων σε σχέση με την δια-

χείριση logistics real estate θα έχει την 

τιμητική της εφέτος. Ήδη αρκετές είναι 

οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο real estate που ενισχύουν το 

χαρτοφυλάκιό τους σε αποθηκευτικούς 

χώρους προς διάθεση ήδη στην αγορά 

-με μεγάλα ονόματα 3PL αλλά και εμπο-

ρικών εταιρειών που αναζητούσαν από 

καιρό νέους αποθηκευτικούς χώρους να 

τους έχουν ήδη επενοικιάσει-, ενώ αρκε-

τές είναι και οι νέες εμφανίσεις.

Τρανά παραδείγματα, οι στρατηγικές 

κινήσεις της BriQ σε Μάνδρα και Ασπρό-

πυργο, που ήδη έχουν μισθωθεί από 

μεγάλα ονόματα της αγοράς, αλλά και 

τα πλάνα της Fourlis (μέσω της Trade 

Estates) για 2 logistics centers σε Σχη-

ματάρι και Οινόφυτα.

Πέραν αυτών, φαίνεται ότι και εμπορικές 

επιχειρήσεις που έως τώρα είχαν επιδο-

θεί τόσο σε ιδία διαχείριση των αποθη-

κευτικών τους χώρων, όσο και κατά περί-

πτωση σε 3PL συνεργασίες, όπως οι Αφοι 

Μαρινόπουλοι, πλέον προσανατολίζονται 

σε στρατηγικές κινήσεις εισόδου στον 

χώρο, δημιουργώντας αυτόνομη εται-

ρεία logistics, η οποία φημολογείται ότι 

θα ονομάζεται Seneka Logistics, και θα 

δραστηριοποιηθεί ως 3PL.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι κινή-

σεις “ματ” θα πολλαπλασιαστούν, τόσο 

στην Αττική πλησίον του Θριασίου, όσο 

και στη Βόρεια Ελλάδα, εφόσον ολοκλη-

ρωθούν και οι νομοπαρασκευαστικές 

παρεμβάσεις που αφορούν στην λειτουρ-

γία των χώρων αυτών, κάτι που άλλωστε 

αναμένεται να γίνει άμεσα. Περισσότε-

ρες λεπτομέρειες...            περισσότερα...

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

https://www.supply-chain.gr/%ce%b6%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-real-estate-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8/


2

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



3

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

Την εταιρεία Regate πιστοποίησε 
η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Νέο ρεκόρ εξαγωγών: 
Ξεπέρασαν τα 36 δισ. ευρώ 

στο 11μηνο του 2021

 Όπως άλλωστε αναμενόταν, 

το ΤΑΙΠΕΔ υπό τη νέα διοίκησή 

του, έχει στην ατζέντα του 2022 

μια σειρά αλλαγών και μεταρ-

ρυθμίσεων που θα «μεταμορ-

φώσουν» άρδην το τοπίο στα 

ελληνικά logistics.

Με βάση δημοσιογραφική ενη-

μέρωση από τον διευθύνοντα 

σύμβουλο του Ταμείου Δημή-

τρη Πολίτη και τον εντεταλ-

μένο σύμβουλο Παναγιώτη 

Σταμπουλίδη, «ποδαρικό» το 

2022 θα γίνει με την Αττική 

Οδό, τα λιμάνια και τη ΛΑΡΚΟ.

Παράλληλα, ένα από τα βασικά 

ζητήματα που επί χρόνια έχουν 

κολλήσει στις εκκρεμότητες και 

αφορούν στην οριστική μετε-

γκατάσταση των περίπου 500 

μεταφορικών επιχειρήσεων από 

τον Ελαιώνα σε περιοχή πλη-

σίον του Θριασίου, φαίνεται 

και αυτό να ξεκαθαρίζει άμεσα. 

Επικοινωνήσαμε μάλιστα με τον 

πρόεδρο της ΠΕΕΔ κ. Δημήτρη 

Κιούση, ζητώντας τη γνώμη 

της...                      περισσότερα...

Πλάνο για Λιμάνια & μεγάλα έργα από ΤΑΙΠΕΔ για το 2022 – Στη 
συζήτηση και η μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων

 Την εταιρεία πληροφορικής Regate, μια από τις πιο δυναμι-

κές και αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της, πιστοποί-

ησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η πιστοποίηση πραγματοποι-

ήθηκε μετά από τη σχετική επιθεώρηση των συστημάτων και 

εγκαταστάσεων της Regate στην Αθήνα και αφορά τα Συστή-

ματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Παροχής Υπη-

ρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα ΙSO 27001:2013 & ISO/IEC 20000-1:2018.

Σημειώνεται πως η εταιρεία Regate εξειδικεύεται σε Sales Force 

Automation, Field Service και CRM λύσεις, με τη χρήση των 

φορητών τεχνολογιών. Δραστηριοποιείται από το 2004 στην 

χώρα μας και αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις στην κατεύθυνση 

της μείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικότητας και την εξυ-

πηρέτηση των πελατών...                                        περισσότερα...

 Νέο σημαντικό ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές, 

καθώς στο ενδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στο ποσό 

των 36,3 δισ. ευρώ, επίδοση που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά 

στο παρελθόν. Το 2021 αναμένεται να κλείσει με τις εξαγωγές 

να ξεπερνούν τα 38 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας για μια ακόμη 

φορά τον κομβικό ρόλο που έχουν –και θα πρέπει να έχουν- 

στην επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 

7 Ιανουαρίου του 2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξερ-

γάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

του ΣΕΒΕ, ο Νοέμβριος κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, 

καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά...                     περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%80/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b1-36-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-regate-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-tuv-hellas-tuv-nord/
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Στις 10-11 Μαΐου για πρώτη φορά θα 
πραγματοποιηθεί ένα συνδυαστικό 
εκθεσιακό και συνεδριακό event με 
τη συμμετοχή του επιχειρηματικού 
κόσμου της Βόρειας Ελλάδας και των 
γειτονικών Βαλκανικών χωρών. Στόχος 
της εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει 
περισσότερους από 1500 
προσκεκλημένους και 50 εκθέτες, με 
κεντρική θεματική το ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη και 
η Βόρεια Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, 
ως πρωταγωνιστής της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και των logistics σε διεθνές 
επίπεδο. Το event θα πραγματοποιηθεί 
στο Porto Palace.
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Στις 24 & 25 Ιουνίου στην 
Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 
καθιερωμένη διοργάνωση των 
πολυσυνεδρίων LOGI.C, που 
αποτελεί το ετήσιο πολυθεματικό 
ραντεβού της αγοράς των 
logistics. Η αλλαγή κουλτούρας 
στο “set up” των μεγάλων αστικών 
κέντρων και στην διακίνηση 
των προϊόντων σε συνάρτηση 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
θα αποτελούν το επίκεντρο 
των παρουσιάσεων και ομιλιών 
του συνεδρίου. Το συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας.

Δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την αγορά της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics 

θα διοργανώσει το 2022, η O.MIND 

CREATIVES και το περιοδικό Supply 

Chain & Logistics, με απώτερο σκοπό 

τη συμβολή στην επικοινωνία 

και το networking του κλάδου 

που αναπτύσσεται και 

διαμορφώνει νέα 

δεδομένα και 

ευκαιρίες για 

επενδύσεις.

Θεσσαλονίκη 
10-11 Μαΐου
Αθήνα 
24-25 Ιουνίου

SAVE THE DATES

Globally Connected 
Supply Chains

Urban Connected 
Supply Chains

CONNECTED
SUPPLY CHAINS

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η
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 Τη χορήγηση από τις 12 Ιανουαρίου 2022 έως τις 18 Φεβρου-

αρίου 2022 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2022 σε 60 δικαιού-

χους, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2021 

και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, αποφάσισε το Υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών.

 Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2022 

μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και 

μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Για τη χορήγηση των αδειών 

αυτών, θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εμπρόθεσμων αιτήσεων με 

βάση τη σειρά κατάταξης και σε περίπτωση αδιάθετου υπολοί-

που αδειών θα ληφθεί υπόψη ο πίνακας εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Για την κατανομή των 

αδειών ΕΔΥΜ 2022 

πραγματοποιήθηκε 

μοριοδότηση σύμ -

φωνα με τα διαλαμβα-

νόμενα στην με Α.Π.: 

Φ439/306139/2-11-

2021 πρόσκληση εκδή-

λωσης...    περισσότερα...

 Η Mobile 

Technology 

προχώρησε 

σε συνεργα-

σ ί α  μ ε  τ η ν 

ADVANTECH, 

προκειμένου 

να ενισχύσει 

περαιτέρω το 

χαρτοφυλάκιο 

των προϊόντων 

της και να βελτιστοποιήσει τις λύσεις που προωθεί στην εφο-

διαστική αλυσίδα και στη λιανική.

Πιο συγκεκριμένα, η Mobile Technology διαθέτει εξοπλισμό 

των δημοφιλέστερων κατασκευαστών διεθνώς (Honeywell, 

Zebra, Bluebird, Bixolon, KEBA, SES-Imagotag κ.ά.), όπως 

φορητά τερματικά, εκτυπωτές ετικετών-αποδείξεων, barcode 

scanners κ.ο.κ.

Αντίστοιχα, η ADVANTECH προωθεί...                      περισσότερα...

Χορήγηση 60 αδειών ΕΔΥΜ 2022 από 
12 Ιανουαρίου μέχρι 18 Φεβρουαρίου

Νέα συνεργασία Mobile 
Technology & Advantech στην 

αγορά της Πληροφορικής

https://www.supply-chain.gr/%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-60-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%b4%cf%85%ce%bc-2022-%ce%b1%cf%80%cf%8c-12-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-mobile-technology-advantech-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%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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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ 10)  τκ54628 | 2310754732  •  ΑΘΗΝΑ ΟΡΦΕΩΣ 200 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ τκ12241 | 2103422382

info@grammadas.gr  | athens@grammadas.gr

▸  Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
    παλετοποίησης και picking

▸  ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
    στρατηγικές συνεργασίες

▸  Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3

▸  Αποθήκες 6000m2 σε Αθήνα και 
   Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Βραβείου Μεταφορών 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2022

 Ο Ελληνικός Επι-

μελητηριακός Επι-

χειρηματικός Σύν-

δεσμος Μεταφο-

ρών προσκαλεί φοι-

τητές και νέους απο-

φοίτους ελληνικών 

Πανεπιστημίων που 

διαθέτουν Σχολές, 

Τμήματα, Τομείς ή 

Κατεύθυνση Σπου-

δών στις Μεταφο-

ρές, Ναυτιλία, Οικο-

νομία και Διοίκηση 

να συμμετάσχουν στον 6ο ετήσιο  Πανελ-

λήνιο Διαγωνισμό για το  Βραβείο Μετα-

φορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπού-

λας» με θέμα «Εξέταση σκοπιμότητας-

βιωσιμότητας ακτοπλοϊκών συνδέσεων 

της χώρας μας με άλλες χώρες της Αν. 

Μεσογείου με πλοία ΕΓ/ΟΓ (RO/Pax) ή 

και μόνον ΟΓ (RO/RO)».

Ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Μετα-

φορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπού-

λας» διεξάγεται από 

το 2016 προς τιμή του 

εκλιπόντα Καθηγητή 

του Ε.Μ.Π. και στε-

νού συνεργάτη του 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των 

ελληνικών Επιμελητη-

ρίων Δημητρίου Τσα-

μπούλα για το πολυε-

τές έργο και την προ-

σφορά του στις ελλη-

νικές μεταφορές, σε 

πανελλήνια κλίμακα 

μεταξύ φοιτητών/

τριών και νέων αποφοίτων των προανα-

φερόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Η επιλογή του θέματος γίνεται κατ’ έτος 

και το Βραβείο στηρίζεται, πέραν του 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ., από την...            περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/
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H κορυφαία πλατφόρμα Supply Chain Management.
Με πλούσια τεχνολογικά εργαλεία και ξεκάθαρες διαδικασίες, 
το aberon βρίσκεται στον πυρήνα της σουίτας Entersoft SCM 
360, προσφέροντας δυνατότητες που καλύπτουν αποθήκες κάθε 
μεγέθους και πολυπλοκότητας, έως και πλήρως αυτοματοποιημένα 
κέντρα διανομής. Με την ευέλικτη, αρθρωτή και επεκτάσιμη 
αρχιτεκτονική του, το aberon αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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Η CPI A.E. πιστοποιήθηκε με ISO 27001:2013 & ISO 27701:2019

Το Citroën ë-Jumpy Hydrogen 
δείχνει το μέλλον στα ηλεκτρικά 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Combilift is named Timber Trade 
Supplier of the year by leading 

Austrian timber publication  

 H CPI A.E., σε συνεργασία με την 

Revival, ολοκλήρωσε το έργο Συστήμα-

τος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. 

Για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, κρί-

θηκε απαραίτητη η ανάλυση των πληρο-

φοριακών συστημάτων και των μέτρων 

ασφάλειας, η εκπόνηση Πολιτικών και 

Διαδικασιών Ασφάλειας, καθώς και επί-

βλεψη της υλοποίησης πρόσθετων μέτρων 

ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με 

το πρότυπο ISO 27701:2019 που αφορά 

την εναρμόνιση της CPI με τον ΓΚΠΔ 

(GDPR), καθώς και τη συνολική διαχεί-

ριση των προσωπικών δεδομένων της.

Τα δύο αυτά πρότυπα ISO αποδεικνύουν 

την δέσμευση της CPI στην εφαρμογή 

πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραι-

ότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθε-

σιμότητα των πληροφοριών καθώς και 

την πλήρη συμμόρφωσή της με τις ισχύ-

ουσες νομοθετικές...            περισσότερα...

 Με αυτονομία άνω των 400 

χλμ. και ανεφοδιασμό σε υδρο-

γόνο που διαρκεί λιγότερο από 

τρία λεπτά, το Citroën ë-Jumpy 

Hydrogen είναι ο πρόδρομος 

του μελλοντικού ηλεκτρικού 

ελαφρού επαγγελματικού.

Το σύνολο της γκάμας των ελα-

φρών επαγγελματικών οχημά-

των Citroën (LCV) προσφέρε-

ται και σε αμιγώς ηλεκτρικές 

εκδόσεις, με τα ë-Berlingo Van, 

ë-Jumpy, ë-Jumpy Hydrogen 

και ë-Jumper, να είναι ήδη δια-

θέσιμα, ενώ τo Μy ΑΜΙ Cargo 

αναμένεται στις αρχές του 

νέου χρόνου στη χώρα μας.

Η Citroën αποδεικνύει την ασυ-

ναγώνιστη ικανότητά της να 

προσφέρει σύγχρονες, τεχνο-

λογικά προηγμένες και προσι-

τές λύσεις για να καλύψει τις 

χρήσεις και τις ανάγκες βιώ-

σιμης μετακίνησης των πελα-

τών. Περισσότερο από ποτέ, 

η Citroën αποτελεί τη σωστή 

λύση και για τους επαγγελ-

ματίες.

Ο Laurence Hansen, Διευθυ-

ντής προϊόντων και στρατηγι-

κής της Citroën,  ανέφερε: «Το 

ë-Jumpy...            περισσότερα...

 Holzkurier, the leading Austrian publication for the timber 

sector, has named Combilift as its Timber Trade Supplier of the 

Year for 2022. The company’s continual product development, 

its impressive growth in the Austrian market and a policy of 

always putting the customer centre stage were just some of 

the reasons cited by the editorial panel for choosing Combilift. 

Combilift delivered 

its f irst truck to 

Austria in 2003, 

when one of the 

original C-Series 

multidirectional 

models was bought 

by a customer from 

the timber sector. 

Since 2018, Gregor 

Kramar has held 

the  pos i t ion  o f 

Combilift’s Austrian 

Country Manager and has overseen the steady growth of the 

dealer network and the expansion of the customer base. For 

the last few years Combilift’s incoming orders have recorded 

double-digit growth rates in German-speaking countries and 

sales of more than €4 million were generated in Austria last year. 

“Although the majority of our customers come from the timber 

sector, we are also seeing significant...            περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-cpi-a-e-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-iso-270012013-iso-277012019/
https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%bf-citroen-e-jumpy-hydrogen-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba/
https://www.supply-chain.gr/combilift-is-named-timber-trade-supplier-of-the-year-by-leading-austrian-timber-publication/
macpro02



