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Επιτυχημένο το launching των LOGI.C στην
Θεσσαλονίκη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχές,
που ξεπέρασαν τις 600 με δια ζώσης
παρουσία και τις 1.150 μέσω ψηφιακής
μετάδοσης, ολοκληρώθηκε το διήμερο
συνέδριο και η έκθεση LOGI.C 2022 στην
Θεσσαλονίκη, που διεξήχθη στις 10-11
Μαΐου, στο Porto Palace. Η διοργάνωση
της O.MIND CREATIVES και του περιοδικού Supply Chain & Logistics magazine
έκανε επιτυχημένη την «πρώτη» επίσημη
εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, για το 2022,
με τα LOGI.C να συνεχίζονται και στην

Αθήνα στις 24 & 25 Ιουνίου στο Athens
Marriott.
Το συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα
του Συνδέσμου Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Εξαγωγέων, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο της Β. Ελλάδας, ενώ θετικά
ήταν και τα σχόλια για την παρακείμενη
εμπορική έκθεση στον χώρο του Porto
Palace, που ήταν και η πρώτη αντίστοιχη
έκθεση για τον κλάδο του supply chain
που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Στο διήμερο των συνεδριακών συζητήσεων τέθηκαν μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, που αναλύθηκαν διεξοδικά από
ομιλητές προερχόμενους τόσο από τον
ακαδημαϊκό χώρο, όσο και από εμπορικές εταιρείες και αφορούσαν αφενός τον
ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής διασυνδεδεμένων μεταφορών και
δικτύων, αφετέρου τις σύγχρονες λύσεις
ψηφιοποίησης για την επίτευξη βιώσιμων
μεταφορών ...
περισσότερα...
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∆εν αρκεί να δηλώνεις
ότι κάνεις κάτι καλό...
πρέπει και να το
πιστοποιείς δίνοντας έτσι
το καλό παράδειγµα!
Μειώνουµε τη χρήση πόρων και πρώτων υλών.
Αυξάνουµε το ποσοστό του ανακυκλωµένου
περιεχοµένου στο τελικό προϊόν (πλαστικό,
αλουµίνιο, ύφασµα κ.λπ.), δείχνοντας την
αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή µας,
µέσω της Πιστοποίησης «OK Recycled».

TÜV AUSTRIA Hellas
Τ: 210 5220920 | F: 210 5203990 | info@tuvaustriahellas.gr | www.tuvaustriahellas.gr
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Κατατέθηκε ο φάκελος για την έγκριση ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και
Πρόεδρο της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.), κ. Φάνη
Σπανό, μετά την κατάθεση στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του φακέλου για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, κ. Πάνος Λώλος, ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης και ο Αντιπρόεδρος β΄ και Αναπληρωτής της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε., κ.
Ανδρέας Λουκάτος.
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραλάβαμε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη
Σπανό, τον φάκελο με την αίτηση και το σχέδιο για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Ασωπού, ένα
από τα κορυφαία έργα της χώρας. Μόνο μέσω της αληθινής
μετατροπής της μεγαλύτερης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην Ελλάδα σε πραγματικό επιχειρηματικό πάρκο,
θα έχουμε όφελος για τις επιχειρήσεις και πραγματικό σεβασμό στο περιβάλλον».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης, κ. Φ. Σπανός, δήλωσε:
«Δουλεύουμε εντατικά από την αρχή της προηγούμενής μας
θητείας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ασωπού και
τη μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης των
Οινοφύτων σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό πάρκο. Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
και ταυτόχρονα τη δημιουργία ...
περισσότερα...
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ
Όγκος Φόρτωσης έως 5.5m3

∆ιπλή ασύµµετρη πίσω πόρτα και
πλαϊνή συρόµενη

Χωρητικότητα 2 Euro-3 παλέτες

102.7 χλµ µε µηδενικές
εκποµπές ρύπων CO2

3 προγράµµατα οδήγησης για
µεγαλύτερη αυτονοµία

Γρήγορη Φόρτιση
< 30 λεπτά
(50 kW DC)

Εκποµπές CO2 19gr/100 χλµ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ECITY
513 χλµ
µέγιστη αυτονοµία

ΕΓΓΥΗΣΗ
Όχηµα 5 χρόνια/240.000 χλµ

Μπαταρία 8 χρόνια/240.000 χλµ

ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ
Τεχνολογία αιχµής για την ασφάλεια
και την άνεση του οδηγού

HD Multimedia Οθόνη

Αποθηκευτικοί χώροι κάτω
από τα καθίσµατα

Το πιο πρόσφατο στα συστήµατα
ευστάθειας ABS, EBC και ESC

Αυτοφερόµενο αλουµινένιο
αµάξωµα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

100062/EU-EN/2021-09 /V3.7

Η πιο πρόσφατη τεχνολογία
υποστήριξης οδηγού
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Κατανάλωση (σταθµισµένη*, συνδυασµένη) σύµφωνα µε το WLTP: 0,8 l / 100 km
και 23,6 kWh / 100 km. Εκποµπές CO² (σταθµισµένη*, συνδυασµένη): 19g/km
Οι σταθµισµένες τιµές είναι οι µέσες τιµές για την κατανάλωση καυσίµου και ισχύος των εξωτερικά φορτιζόµενων υβριδικών ηλεκτρικών
οχηµάτων σε ένα µέσο προφίλ χρήσης και καθηµερινής φόρτισης της µπαταρίας. Οι τιµές βασίστηκαν στην πιο ρεαλιστική µέθοδο δοκιµής, το
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) το οποίο αντικατέστησε το NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). Η κατανάλωση
καυσίµου και οι εκποµπές CO2 ενός οχήµατος δεν εξαρτώνται από αυτό αλλά µόνο από την αποδοτική χρήση καυσίµου, από το όχηµα, αλλά και
από την οδηγική συµπεριφορά και από άλλους µη τεχνικούς παράγοντες.
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Να καθορίσει η Ε.Ε. τα παγκόσμια
πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη
ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις τελικές συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή (AIDA) ενέκρινε την Τρίτη 3 Μαϊου το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το κείμενο, το οποίο υιοθετήθηκε με 495 ψήφους υπέρ, 34 κατά
και 102 αποχές, αναφέρει ότι η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επικεντρωθεί στις
τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας να συμπληρώσει την ανθρώπινη εργασία. Σημειώνει ότι η Ε.Ε. έχει μείνει πίσω στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για μια ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας και προσθέτει ...
περισσότερα...

Η Jungheinrich εξαγόρασε την
Industrial Truck Sales New Zealand
Forklifts (ITS Forklifts)

NEWS

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

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.

Η Jungheinrich εξαγόρασε την Industrial Truck Sales New
Zealand Forklifts (ITS Forklifts) και ιδρύει την 41η θυγατρική της
εταιρεία στην Νέα Ζηλανδία. Η εταιρεία θα διανείμει ολόκληρο το
χαρτοφυλάκιό της μέσω του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων και
των τοπικών συνεργατών στην Νέα Ζηλανδία. Με τη νέα τοποθεσία, η Jungheinrich ενισχύει την παρουσία της ...
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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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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IOBE: Ισχυρή επιδείνωση και στις χερσαίες μεταφορές λόγω
κόστους καυσίμων
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Απρίλιο
στις 105,0 μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα (112,1 μονάδες) και στο χαμηλότερο επίπεδο
των 12 τελευταίων μηνών.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, oι επιχειρηματικές προσδοκίες επιδεινώθηκαν έντονα στις Υπηρεσίες, τις Κατασκευές και τη Βιομηχανία και σχετικά λιγότερο στο Λιανικό Εμπόριο.
Μεταξύ των επιμέρους κλάδων των Υπηρεσιών, οι χερσαίες
μεταφορές παρουσιάζουν την ισχυρότερη υποχώρηση, υπό το
έντονα αυξημένο κόστος των καυσίμων. Oι προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις που ήδη ξεκίνησαν
το φθινόπωρο, κλιμακώνονται μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται κυρίως στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς μετά την έντονη πτώση του Μαρτίου, από το χαμηλό επίπεδο που βρισκόταν, υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο. Ως αποτέλεσμα, βρέθηκε στο χαμηλότερο
επίπεδο από τον Αύγουστο του 2017.
Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, χωρίς να δια-

φαίνεται πώς θα λήξει σύντομα ή πώς θα αρθούν οι κυρώσεις
προς τη Ρωσία, οι σχετικές εξελίξεις θα αποτελέσουν τον κύριο
παράγοντα διαμόρφωσης των συνθηκών στην ελληνική και την
παγκόσμια οικονομία κατά τους επόμενους μήνες.
Οι αβεβαιότητες που απορρέουν...
περισσότερα...
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H CALIN A.E. υιοθετεί τη λύση “e-Τιμολόγησή μου” της
Retail@Link του ομίλου Entersoft
Μετά την επιτυχημένη αξιοποίηση της λύσης “Entersoft Retail”,
η CALIN, η μεγάλη εδραιωμένη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης
των brands CALZEDONIA, INTIMISSIMI, INTIMISSIMI UOMO,
TEZENIS και FALCONERI της CALZEDONIA SPA ITALIA, εγκα-

▸ Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3
▸ Αποθήκες 6000m σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
2

θιστά την υπηρεσία “e-Τιμολόγησή μου” για τη διασύνδεσή της
με τη πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
Το έργο αφορά την έκδοση αποδείξεων λιανικής για όλα τα
φυσικά καταστήματα της CALIN (ιδιόκτητα και franchise), για
ένα εκτιμώμενο σύνολο παραστατικών της τάξης των 4.000.000
ετησίως. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την CALIN της real
time έκδοσης και διαβίβασης στην ΑΑΔΕ των αποδείξεων λιανικής είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, η κατάργηση των
φορολογικών μηχανισμών και η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους, ενώ η επιλογή παρόχου μετά την πολύχρονη
επιτυχημένη συνεργασία με την Entersoft ήταν αναμενόμενη.
O κος Δημήτρης Χατζηκυπριώτης, Διευθυντής Πληροφορικής
στην Calin Group, ανέφερε: «Σε έναν όμιλο με τέτοιον όγκο και
ένταση Λιανικών Πωλήσεων, όπως η CALIN, η επιλογή της ηλεκτρονικής έκδοσης, διαβίβασης στην πλατφόρμα myData και
αρχειοθέτησης στο cloud των αποδείξεων ήταν κομβικής σημασίας τόσο για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όσο και για
τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία ...
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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ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
METROPOLITAN EXPO
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Ξεκινά η θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μετά από 21 χρόνια
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας
– Κύπρου, με την εταιρεία
Scandro Holding LTD να
αναδεικνύεται ανάδοχος.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το κυπριακό υφυπουργείο Ναυτιλίας, η Scandro
Holding είναι μια κοινοπραξία ανάμεσα στην εταιρεία
διαχείρισης πλοίων Acheon Akti και την tour operator Top
Kinisis, η οποία ιδρύθηκε με αποκλειστικό στόχο την ελληνοκυπριακή θαλάσσια σύνδεση.
Το επιβατικό οχηματαγωγό (Ro-Ro), DALEELA (μεταφορικής ικανότητας 400 ατόμων και κατασκευής 1991), με σημαία Κύπρου θα

αναλάβει τα δρομολόγια, τα
οποία επανεκκινούν μετά από
21 χρόνια. Πρόκειται για ένα
πλοίο που διαθέτει 38 καμπίνες 1ης κλάσης για 110 επιβάτες και άλλες 68 καμπίνες
2ης κλάσης για 180 επιβάτες.
Επίσης, διαθέτει 110 θέσεις
αεροπορικού τύπου και πάνω
από 100 θέσεις για οχήματα
μήκους έως 5 μέτρων. Σημειώνεται ότι στο πλοίο θα προσφέρονται υπηρεσίες εστιατορίου,
καφετέριας και ιατρείου.
Το πρώτο ταξίδι έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου από το
λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά, ενώ το τελευταίο...
περισσότερα...

Το 1ο συνέδριο για Logistics & CUSTOMER SERVICE for Positive
Customer Experience στις 18 Μαΐου από το SUPPLY CHAIN
INSTITUTE και την PLANNING
Σε συνέχεια των διαδικτυακών συνεδρίων που
διοργανώνει το SUPPLY
CHAIN INSTITUTE υπό
την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING, έρχεται ένα ακόμα επίκαιρο κι
ενδιαφέρον θέμα, άμεσης
συσχέτισης με τα logistics,
το CUSTOMER SERVICE
for Positive Customer
Experience.
Ένας από τους 4 πυλώνες της εφοδιαστικής αλυσίδας, μαζί με
το Warehousing, Planning και Distribution, είναι το Customer
Service, αποτελώντας αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη

κάθε επιχείρησης και σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης, το οποίο μετατρέπεται σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
To Customer Service συντελεί στην απόκτηση αφοσίωσης και στη διατήρηση του
πελάτη. Ένας επαναλαμβανόμενος πελάτης είναι ένας
πελάτης που είναι πιστός
στην εταιρεία και ως εκ τούτου ξοδεύει περισσότερα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Υπολογίζεται κατά 67% περισσότερο. Μια απλή αύξηση 5% στην
διατήρηση πελατών ισοδυναμεί με αύξηση σχεδόν 25% στα
κέρδη ...
περισσότερα...
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Tote storage area

Docking conveyor line

Smart picking/storage

Manual workstation
Conveyor workstation
Autonomous charging

Buffer shelving workstation

Outbound area
Packing & sorting area

Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

προσφέρουμε πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).

logistics (3PL), η ιδανική σχέση κόστους και αποδο-

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και

τικότητας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας

προσδοκίες σας.

στις

AΘΗΝΑ: 12 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ | Τ.210 2888 645 - ΘΕΣ/ΝΙΚH: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35 | Τ.2310 569 700
E-MAIL: INFO@VOYATZOGLOU.GR
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Carton storage area

TAILOR MADE
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Smart picking/storage

Docking conveyor line

Inbound area

AUTOMATED
INTELLIGENT
SOLUTIONS
LOGISTICS 4.0
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Το 1ο συνέδριο για

ONLINE ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Logistics &

Customer Service

for Positive Customer Experience
το συνέδριο θα
κινηθεί σε 2 άξονες
Shop

εγγραφές εδώ

18 | 05 | 22
13 : 00

Β2Β
& Β2C

Keynote Speaker

George Paraskevadis,

Director, Distribution & Customer Service
Consumer/Pharma, AMET (Africa, Middle East & Turkey),
JOHNSON & JOHNSON Supply Chain

• Η καθυστερημένη παράδοση αποτελεί σύμφωνα με μελέτες το
πιο κρίσιμο ζήτημα, καθώς αντιπροσωπεύει το 44% του συνόλου

• H διατήρηση πελατών κοστίζει 6 έως 10 φορές λιγότερο
από το κόστος απόκτησης νέων πελατών

• Τα ελαττωματικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3
των συνολικών παραπόνων

•

των παραπόνων των πελατών

48% των τελικών καταναλωτών ζητούν παράδοση την επόμενη
ημέρα, ενώ το 23% των καταναλωτών επιθυμεί παραδόσεις την

ίδια ημέρα

• H ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκαταλέγεται στις 3
κορυφαίες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της
εφοδιαστικής, με το 46% των ηγετών να τη θεωρεί ως

προτεραιότητα

• Οι πόροι που επενδύονται σε δραστηριότητες εξυπηρέτησης
πελατών παρέχουν σημαντικά υψηλότερη απόδοση από τους πόρους
που επενδύονται σε δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξης
πελατών. Πόσο κοστίζει σήμερα το customer service; Ποια η
συμμετοχή του 3PL συνεργάτη στο positive customer experience;

ΜΕΓΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες: Supply Chain Institute, T: 210 61 80 104, info@scisce.eu, www.scisce.eu
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Νέα επίπεδα παραγωγικότητας & αξίας με το Ford E-Transit
Η Ford Pro Vehicles εισάγει για τις επιχειρήσεις ένα νέο σημείο αναφοράς για την παραγωγικότητα, την αξία και την εμπειρία ιδιοκτησίας
των ηλεκτρικών οχημάτων με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό E- Transit.
Με το κορυφαίο για την κατηγορία μέγεθος μπαταρίας, την αυτονομία, την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα και το μοναδικό στοιχείο ProPower
Onboard ως πηγή ενέργειας για την τροφοδοσία / φόρτιση εργαλείων,
η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του best-seller cargo van σε όλο τον κόσμο
προσφέρει απαράμιλλη απόδοση για επαγγελματίες πελάτες.
Στις εγγενείς ικανότητες του οχήματος προστίθεται ένα αναβαθμισμένο
επίπεδο στάνταρ εξοπλισμού που περιλαμβάνει ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, αναγνωρισμένα από το Euro NCAP,
καθώς και την end-to-end υποστήριξη φόρτισης Ford Pro Charging
και μια ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων Ford Pro που βελτιστοποιούν
την απόδοση και το κόστος ιδιοκτησίας ...
περισσότερα...

Οχήματα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα προσφέρει η Daimler
Buses έως το 2030
Η Daimler Buses στοχεύει να προσφέρει οχήματα μπαταρίας
και υδρογόνου με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε κάθε κατηγορία έως το 2030. Αρχικά η έμφαση θα δοθεί στις βασικές αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Έως το 2039, στις
βασικές αγορές της Ευρώπης θα πωλούνται μόνο καινούργια
οχήματα, τα οποία έχουν τοπικά ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Στην κατηγορία των αστικών λεωφορείων, αυτό θα ισχύει ήδη
από το 2030 για την Ευρώπη. Πέραν της επέκτασης του χαρτοφυλακίου οχημάτων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η Daimler
Buses διευρύνει επίσης και τις υπηρεσίες της ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των
πελατών της. Αυτό ανακοίνωσε ο ...
περισσότερα...

Launch of innovation cluster: hydrogen to power heavy port
technology
Together with partners, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
wants to drive forward the decarbonisation of handling and transport
processes. Clean Port & Logistics (CPL), an innovation cluster to test
hydrogen-powered port logistics equipment, aims to support this.
With Clean Port & Logistics (CPL), HHLA has created a cluster to
test hydrogen-powered equipment in port logistics. This will support
and accelerate both the achievement of market maturity and the
integration into regular port operations. In order to reduce emissions
in port handling and the associated logistics chains, the innovation
cluster has the support of the Federal Ministry of Transport and
Digital Infrastructure – with HHLA in charge of managing the cluster.
CPL brings together equipment manufacturers as well as port and
logistics companies with academic partners ...
περισσότερα...
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