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«ΕΡΓΟσε Εξέλιξη»: Στην ΔΕΘ το μεγαλύτερο
πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων μέχρι σήμερα

Με το σύνθημα «ΕΡΓΟσε Εξέλιξη» να
διατρέχει τους χώρους του περιπτέρου
της ΕΡΓΟΣΕ στην 86η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, η εταιρεία ενημερώνει
τους επισκέπτες της για το σχέδιο δράσης με τα κρίσιμα έργα επέκτασης και
εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Πρόκειται για τα έργα κομβικής σημασίας που αναβαθμίζουν την «ραχοκοκαλιά» του σιδηροδρόμου, δηλαδή του
κεντρικού άξονα Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη/Ειδομένη-Προμαχώνας, καθιστώντας το δίκτυο της χώρας πλήρως ηλε-

κτροκίνητο, καθώς και για τη νέα γενιά
έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
που διασυνδέουν τα μεγάλα λιμάνια της
χώρας με το σιδηροδρομικό δίκτυο και
παράλληλα αναβαθμίζουν τη διασυνοριακή διασύνδεση της Ελλάδας με τη
νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το περίπτερο της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ στην
ΔΕΘ επισκέφτηκαν ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος
Καραμανλής, ο Υφυπουργός Υποδομών,
κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Υφυπουργός
Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς

Υποδομών και Μεταφορών, κα ΜαρίαΈλλη Γεράρδη και κ. Γιάννης Ξιφαράς,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του περιπτέρου από
τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστο Βίνη, και από
άλλα στελέχη τα οποία ήταν παρόντα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο περίπτερο
της ΕΡΓΟΣΕ διαδραματίζει το «VR
experience». Οι επισκέπτες με ειδικές
μάσκες Virtual Reality έχουν την ευκαιρία να δουν σχεδόν «δια ζώσης» σημαντικά έργα, να «μπουν» σε ένα εργοτάξιο της ΕΡΓΟΣΕ και ...
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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Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στην δράση «Νέα
Βιομηχανικά Πάρκα»
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως
φορέας υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοίνωσε τη δημοσίευση της πρόκλησης της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού
63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την
ανάπτυξη νέων.
Η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο πλαίσιο
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πρόκειται να συμβάλλει στην
στήριξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της ....
περισσότερα...
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Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου το 24ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής
Αλυσίδας από την Ελληνική
Εταιρεία Logistics

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) οργανώνει φέτος το
πολυαναμενόμενο «24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής
Αλυσίδας: Leading Supply Chains in a disruptive world» στις
23 και 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
καθώς και του ΣΕΒ.
Η Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κέντρο εφοδιαστικής (logistics
hub) της Ν.Α. Ευρώπης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας και της Μεσογείου. Η πανδημία COVID-19, ανέδειξε ακόμα περισσότερο τον ρόλο της
Ελλάδας στον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και απετέλεσε επιταχυντή εξελίξεων που αναντίρρητα την αναδεικνύουν ως πόλο έλξης πολλαπλών και σημαντικών επενδύσεων.
Επιπρόσθετα, η εμπόλεμη σύρραξη που εκτυλίσσεται μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας, αναμένεται να ταλανίσει για άγνωστο
ακόμη χρονικό διάστημα τα παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού,
γεγονός που επιτάσσει την επαναχάραξη στρατηγικής, πρακτικών και σχεδιασμού σύγχρονων εργαλείων, απαραίτητων
για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος.
Στόχος του συνεδρίου είναι να μην μείνουν ανεκμετάλλευτες
οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την παρούσα ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς η Ελλάδα αξίζει να κατέχει ηγετική
θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στους keynote speakers του συνεδρίου συγκαταλέγονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος,
Chief Transport Facilitation and Economics Section – TIR
Secretary- eTIR/ eCMR/ eCPD at United Nations ECE, Mιχάλης Ιγνατιάδης, Head of Supply Chain Consultancy, Asia
Pacific JLL αλλά και ο Dr Μιχάλης Μπουρλάκης, Director of
Research for Cranfield School of Management and the Head
of the Logistics, Procurement and Supply ...
περισσότερα...
5

NEWS

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

Automations
Suite

Ακρίβεια, ταχύτητα, ευελιξία διεκπεραίωσης εργασιών
στην Αποθήκη.

Η Automation Suite του Entersoft Supply Chain Management 360
περιλαμβάνει πλήθος καινοτόμων αυτοματισμών, απολύτως ολοκληρωμένων στα συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών SCM360, προσφέροντας ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας που
προάγει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα (Pick by Light, Put to Light,
Pick Cart, Multi Order Picker, Voice Picking, Vision Picking, Data Collector, Smart Conveyor, RFID).

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics
www.entersoft.gr/SCM360
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Κώστας Καραμανλής: Επιτακτική ανάγκη
να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του
δικτύου ηλεκτροκίνησης

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας
Καραμανλής, στο συνέδριο Green Mobility, που συνδιοργανώνουν οι Drive Media Group και Dome Consulting, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του
Δήμου Αθηναίων και της UNESCO.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι σήμερα από τη μια πρέπει να
αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και από την άλλη έχει διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα μετά τη ... περισσότερα...
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Συμμαχία Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας & ΕΒΕΠ για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και τον προγραμματισμό των συνεργειών μεταξύ τους, στο
πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Στην εκδήλωση υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΠ, τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, που θα διερευνήσει τις ανάγκες... περισσότερα...

KNAPP-Store
The new way of
smart automation.
#integratedintelligence

LAS Solutions SA
A member of KNAPP Group

Mesogeion 226, Cholargos
GR-155 61 Greece
Tel: +30 210 6564640
sales.gr@knapp.com
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ΕΙΣΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ;
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ!

Το πρόγραµµα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού χρηµατοδοτεί
προϊόντα τεχνολογίας µε κάλυψη έως και 90% για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η προθεσµία αιτήσεων για τους
δικαιούχους θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι τις 14/09.
H Utilize είναι επίσηµος προµηθευτής στο Πρόγραµµα Ι
"Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ". Πλέον, µέχρι τις 30/11 µπορείτε
να ενσωµατώσετε το PaperEntry, το λογισµικό αυτόµατης
καταχώρησης τιµολογίων στις διαδικασίες της εταιρείας
σας!
Το ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας σχεδίασε το
πρόγραµµα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι και 250 άτοµα. Ο
στόχος του προγράµµατος είναι ο εκσυγχρονισµός και η
ενσωµάτωση καινοτόµων λειτουργιών που θα διευκολύνουν
τις καθηµερινές διαδικασίες τους.
Το PaperEntry χρησιµοποιεί Τεχνητή Νοηµοσύνη µε στόχο
την εξόρυξη πληροφοριών από έγγραφα όπως τιµολόγια
αγορών, εξόδων, δελτία αποστολής κ.α. και την αυτόµατη
καταχώρηση τους στο λογιστικό σύστηµα της εταιρείας σας!
Το λογισµικό µας διασυνδέεται µε κάθε ERP της αγοράς και
προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις ανάλογα µε τις ανάγκες
σας.
Για να δείτε πώς λειτουργεί το PaperEntry επικοινωνήστε
µαζί µας στο sales@paperentry.gr για να έρθει άµεσα σε
επικοινωνία µαζί σας αντιπρόσωπος της εταιρείας µας!

Εάν ανήκετε στην κατηγορία µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
µπορείτε να καλύψετε έως και 90% του κόστους του PaperEntry
µέσω του προγράµµατος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού!

To PaperEntry έχει αποσπάσει
το Χρυσό βραβείο στα Supply
Chain Awards 2022 που
διοργανώθηκαν από τη
Boussias
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Για να µάθετε περισσότερα, µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε την οµάδα του PaperEntry

sales@paperentry.gr | paperentry.gr
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ΟΛΘ Α.Ε.: Επενδύσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης και συνδεσιμότητας

Φιλοδοξώντας στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως
«πύλη ανάπτυξης», η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί επενδύσεις που εστιάζουν στην αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των
υπηρεσιών του λιμένα, την εξέλιξη των συνδυασμένων μετα-

φορών και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία, για τους
οικονομικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους της.
Προβλήτας 6: Διεθνούς εμβέλειας αναβάθμιση του Λιμένα
Θεσσαλονίκης
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, το οποίο αναβαθμίζει τη θέση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στο στερέωμα των συνδυασμένων μεταφορών, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων
κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEU.
Η συγκεκριμένη επένδυση, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ,
ενισχύει σημαντικά τη χωρητικότητα του λιμένα οδηγώντας
σε ανάλογη αύξηση της εμπορικής του δραστηριότητας και
συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και
εθνικό...
περισσότερα...

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΟΛΒ – ΠΟΕΤΝ
Υπεγράφη την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία του
ΟΛΒ, σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΒ Α.Ε., κ. Σωκράτη Αναγνώστου και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας (ΠΟΕΤΝ), κ. Ιωάννη Μανδρίνου, με σκοπό
να προωθηθούν κοινές δράσεις κι αμοιβαία επωφελείς συνέργειες μεταξύ των δύο φορέων.

Στους σκοπούς του μνημονίου συνεργασίας περιλαμβάνονται:
• Η προώθηση των αρχών του σύγχρονου επιχειρείν και η
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της καινοτόμου και της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ένταξης των
νέων επιστημόνων στην αναπτυξιακή διαδικασία
• Η ανταλλαγή και εκατέρωθεν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας καθώς και άλλων συνεργασιών των δύο
φορέων, για θέματα δικτύων, ανάπτυξης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
• Η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με εκπροσώπους των δύο
φορέων ή και τρίτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο, για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος
• Η διοργάνωση κοινών δράσεων ενημέρωσης και διαλόγου
καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, κ.λπ.

• Η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων)
• Η αμοιβαία πληροφόρηση και προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις ιστοσελίδες
τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους
και τρίτων καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Η σύνδεση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων των δύο φορέων με την ...
περισσότερα...
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H ΣΥΝΔYΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

METROPOLITAN EXPO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.mdfexpo.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Nέο ρεκόρ για τις ελληνικές
εξαγωγές – Πάνω από 30 δισ. στο
7μηνο του 2022

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΣΕΒΕ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και τον Ιούλιο του 2022 με αποτέλεσμα όχι
μόνο να ξεπεράσουν τα 30 δις ευρώ, αλλά και να πλησιάσουν τα 31 δις ευρώ στο επτάμηνο του έτους, επίδοση που
συνιστά νέο ρεκόρ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στο σύνολο του 2020
η επίδοσή μας ήταν χαμηλότερη από το α’ επτάμηνο 2022
(εξαγωγές έτους 2020: 30,7 δις ευρώ), ενώ το 2021 ξεπεράσαμε τα 31,0 δις ευρώ στο α’ δεκάμηνο ...
περισσότερα...

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και ο Σύνδεσμος
Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας
τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB στο πλαίσιο της ΔΕΘ
στην Θεσσαλονίκη.
Οι δύο οργανισμοί θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και της διεύρυνσης ...
περισσότερα...

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

▸ 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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Alstom Coradia iLint: 1.175 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό της
δεξαμενής υδρογόνου
Η Alstom, παγκόσμιος ηγέτης
στον τομέα της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, απέδειξε την
αποτελεσματικότητα των προϊόντων
της που τροφοδοτούνται με υδρογόνο και προορίζονται για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Κατά
τη διάρκεια ενός ταξιδιού μακράς
απόστασης, ένα μη τροποποιημένο
τρένο Coradia iLint -μαζικής παραγωγής- διένυσε 1.175 χιλιόμετρα
χωρίς ανεφοδιασμό της δεξαμενής υδρογόνου, εκπέμποντας μόνο
νερό και λειτουργώντας με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για το ταξίδι αυτό προέρχεται από το στόλο της LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen), της Αρχής Μεταφορών της Κάτω Σαξονίας,
και λειτουργεί κανονικά στο δίκτυο της evb (Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH) από τα μέσα Αυγούστου.
Για το συγκεκριμένο έργο, η Alstom συνεργάστηκε, επίσης,
με την εταιρεία φυσικού αερίου και μηχανολογικών εφαρμογών, Linde.
«Έχουμε την ικανοποίηση να ηγηθούμε της καινοτομίας στον
τομέα αυτόν, καθώς είμαστε ο πρώτος κατασκευαστής σιδη-

ροδρόμων στον κόσμο που προσφέρει ένα επιβατικό τρένο βασισμένο στην τεχνολογία υδρογόνου.
Μέσω αυτού του ταξιδιού, αποδείξαμε εμπράκτως ότι τα υδρογονοκίνητα τρένα μας διαθέτουν όλες τις
προϋποθέσεις για να αντικαταστήσουν τα πετρελαιοκίνητα οχήματα»
δήλωσε ο Henri Poupart-Lafarge,
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Alstom. «Είμαστε εξαιρετικά
περήφανοι για το πρωτοποριακό
έργο που έχουμε επιτελέσει με την εισαγωγή του υδρογόνου
στις σιδηροδρομικές μεταφορές».
Με αφετηρία το Bremervörde, η διαδρομή που ακολούθησε το
Coradia iLint διέσχισε όλη τη Γερμανία. Από την Κάτω Σαξονία, στην οποία κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε το τρένο
υδρογόνου από την Alstom, ταξίδεψε μέσω της Έσσης στη
Βαυαρία, μέχρι το Burghausen κοντά στα γερμανοαυστριακά
σύνορα, για να καταλήξει στο Μόναχο. Μετά από αυτό το αξιοσημείωτο ταξίδι, το τρένο θα κατευθυνθεί τώρα προς τη γερμανική πρωτεύουσα. Αρκετά δρομολόγια μέσω Βερολίνου προβλέπονται στο πλαίσιο της InnoTrans 2022 ..
περισσότερα...

Η Ford Pro παρουσίασε ψηφιακές λύσεις που επιταχύνουν την
παραγωγικότητα στην IAA Transportation Show 2022
Η Ford Pro παρουσίασε σε εμπορικούς πελάτες στην
Ευρώπη, στο πλαίσιο της IAA Transportation Show 2022, τις
πιο πρόσφατες λύσεις της για τη μεγιστοποίηση του χρόνου
λειτουργίας, της εξυπηρέτησης και της παραγωγικότητας.
Οι λύσεις της Ford Pro που εκτίθενται στο περίπτερο της
εταιρείας στο Ανόβερο της Γερμανίας περιλαμβάνουν μια
ενιαία πλατφόρμα που ενσωματώνει οχήματα με λογισμικό,
φόρτιση και συνδεδεμένες υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους εμπορικούς πελάτες να μειώσουν τα κόστη και
να βελτιστοποιήσουν την απόδοση καθώς μεταβαίνουν στα
ηλεκτρικά οχήματα.
Ο ηγέτης της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford Pro
στην έκθεση είναι το εντελώς νέο E-Transit Custom, που κάνει
το παγκόσμιο, δημόσιο ντεμπούτο του. Η Ford Pro αποκαλύπτει επίσης περαιτέρω λεπτομέρειες για τη νέα γενιά της οικογένειας Transit Custom -συμπεριλαμβανομένων των plug-in
hybrid (PHEV) και πετρελαιοκίνητων EcoBlue εκδόσεων- πριν
από τις πρώτες παραδόσεις οχημάτων στα μέσα του 2023.

Άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παραγωγικότητας από
την κορυφαία μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη
περιλαμβάνουν το προηγμένο, νέο Ford Pro Upfit Integration
System, την πρώτη ψηφιακή λύση που έχει σχεδιαστεί για πιο
έξυπνες και αποδοτικές μετατροπές οχημάτων, καθώς και
μια βελτιωμένη προσφορά Mobile Service σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης...
περισσότερα...
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