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

 Μνημόνιο συνεργασίας (ΜοU) για την 

ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας σε 

θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 

2.0»  υπέγραψαν την Τετάρτη 23 Νοεμ-

βρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-

δύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης,  ο Ανα-

πληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμό-

διος για την Ειδική Υπηρεσία Συντονι-

σμού Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Θόδωρος 

Σκυλακάκης, ο  Υφυπουργός Εξωτερικών, 

κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ.  του Ελληνογερμανικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου, κ. Βασίλης Γούναρης.

Παρόντες στην τελετή υπογραφής ήταν 

ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο 

Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος για 

το Ταμείο Ανάκαμψης, κ. Γιώργος Πατε-

ράκης και ο Γενικός Διευθυντής του Επι-

μελητηρίου, κ. Αθαν. Κελέμης.

Στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησι-

ακού τους ρόλου, το Ταμείο Ανάκαμψης, 

το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ελληνο-

γερμανικό Επιμελητήριο καλούνται ως 

συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν 

στο έπακρον την τεχνογνωσία, τις υπο-

δομές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητές 

τους, προκειμένου...         περισσότερα...

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Μνημόνιο συνεργασίας  για την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας στο “Ελλάδα 2.0” 

https://www.supply-chain.gr/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85/
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NEWS ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

LOGISTICS
MOVING

FORWARD

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

Μαζί και η Έκθεση
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 Με παλμό, ενδιαφέρον για τις νέες εξελίξεις στον τομέα του 

μηχανολογισμού εξοπλισμού του τομέα τροφίμων, και “δίψα” 

για καινούργιες τεχνικές στον κλάδο του κρέατος, της τυρο-

κομίας και γαλακτοκομίας και της διαχείρισης κατεψυγμένων 

τροφίμων, κύλησε φέτος η έκθεση MDF Expo 2022 που διορ-

γανώθηκε από την O.MIND CREATIVES στο εκθεσιακό κέντρο 

Metropolitan Expo, στις 12-14 Νοεμβρίου 2022... περισσότερα...

 Την απαγόρευση της φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων μέσα 

στην ημέρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού 

«εμφράγματος» που δημιουργείται στην Αθήνα από την τροφο-

δοσία των καταστημάτων -ειδικά κατά τις ώρες αιχμής- ζήτησε 

το Δημοτικό Συμβούλιο 

της πόλης, εγκρίνοντας 

την απόφαση να υποβλη-

θεί αίτημα εφαρμογής 

νέου ωραρίου προς τους 

αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, ύστερα 

από εισήγηση του Δημάρ-

χου Αθηναίων, Κώστα 

Μπακογιάννη, ο οποίος εδώ και αρκετούς μήνες έχει αναδεί-

ξει το σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται στη λειτουργία της 

πόλης από το ισχύον ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμά-

των, αποφασίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία να... περισσότερα...

Δείτε τα κυριότερα στιγμιότυπα 
από την MDF Expo 2022

Να απαγορευτούν οι φορτοεκφορτώσεις 
στην Αθήνα από τις 9 το πρωί έως τις 9 
το βράδυ ζητά το δημοτικό συμβούλιο 

της πόλης

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b5%ce%ba%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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Σχεδιασμένο για να αποδίδει. 
Το Actros F. Ένας αξιόπιστος συνεργάτης με λειτουργικό εξοπλισμό υψηλής 
αποδοτικότητας. Και το εισιτήριό σας για τον κόσμο των φορτηγών της 
Mercedes-Benz. Περισσότερες πληροφορίες στο www.mercedes-benz.gr/trucks
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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

 Οι εξελίξεις στον τομέα των Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών στην Ελλάδα 

έρχονται και πάλι στο προσκήνιο 

τον Δεκέμβριο με το 8ο ITS Hellas 

Conference 2022: Transportation 

& Logistics: Research. Reshape. 

Innovate, που θα λάβει χώρα στις 7 και 

8 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών. Χορη-

γοί επικοινωνίας του συνεδρίου είναι 

η εταιρεία O.MIND CREATIVES και το 

περιοδικό Supply Chain & Logistics.

Το  ετήσιο συνέδριο της ITS Hellas, που 

συνδιοργανώνεται από το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημά-

των Επικοινωνιών και...   περισσότερα...

 Τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλί-

σουν η χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων 

και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στην 

Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα, παρου-

σίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μετα-

φορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. 

Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο 

της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών 

Ψύχους & Logistics,  που πραγματοποι-

ήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ως 

βασική προτεραιότητα του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών να καταστούν 

οι μεταφορές βιώσιμες και σε αυτό το 

πλαίσιο, η καινοτομία και η ψηφιακή 

μετάβαση διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της Ψυχόμενης και 

της Εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά, 

καθώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

των μεταφορών και προσφέρουν λύσεις 

στην αγορά...                     περισσότερα...

Στις 7 & 8/12 το 8ο Συνέδριο της ΙΤS Hellas «Τransportation & 
Logistics 2022: Research. Reshape. Innovate» στην Αθήνα

Μιχ. Παπαδόπουλος: Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει σημαντικές 
λύσεις στην Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-7-8-12-%cf%84%ce%bf-8%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%cf%84s-hellas-%cf%84ransportation/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bc%ce%b9%cf%87-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf/
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Πρότυπο Πιστοποίησης
ISO 22000:2018

για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
της Ασφάλειας των τροφίµων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.tuvaustriahellas.gr
Τ: 210 5220920 | F: 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, o κορυφαίος οργανισµός επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, φέρνει 
την ασφάλεια στο… πιάτο σας πιστοποιώντας εταιρείες εστίασης και βιοµηχανίες τροφίµων µε 
το σύγχρονο πρότυπο «ISO 22000:2018: Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των 
Τροφίµων – Απαιτήσεις από τους Οργανισµούς της αλυσίδας τροφίµων ».

Το ISO 22000 αποτελεί το κορυφαίο πρότυπο πιστοποιήσεων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της 
Ασφάλειας των Τροφίµων και µπορεί να εφαρµοστεί από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου 
µεγέθους, που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην αλυσίδα τροφίµων. Επιπλέον, βασίζεται στις 
αρχές που είναι κοινές στα πρότυπα του συστήµατος διαχείρισης ISΟ, ενσωµατώνοντας την 
ίδια δοµή (Ηigh Level Structure), την διεργασιακή προσέγγιση, την προσέγγιση µε βάση την 
διακινδύνευση. 

Το πρότυπο ISO 22000:2018 ενσωµατώνει τις αρχές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
τροφίµων, θέµατα αµοιβαίας επικοινωνίας των ενδιαφερόµενων µερών του συνόλου της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, τις έννοιες και διαφορές µεταξύ των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 
(CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούµενων Προγραµµάτων (OPRPs) και Προαπαιτούµενων 
Προγραµµάτων (PRPs). 

Επιπλέον Υπηρεσίες για την Ασφάλεια Τροφίµων:

-FSSC 22000
-HACCP
-IFS 
-BRC

Με την TÜV AUSTRIA Hellas ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
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 Παρουσία εκπροσώπων των εταίρων 

της πρότασης CENTAVROS που κατέ-

θεσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου 

για την «Αναβάθμιση Υποδομής, Δια-

συνδεσιμότητας και Περιβαλλοντικής 

Βιωσιμότητας του Λιμένα Βόλου» και 

εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της από 

το πρόγραμμα Connecting Europe 

Facility (CEF II) της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, πραγματοποιήθηκε, την Παρα-

σκευή 18 Νοεμβρίου 2022, η εναρκτή-

ρια συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε 

γνωριμία των συνεργατών και όσων θα 

«τρέξουν» τις μελέτες, ενώ παρουσι-

άστηκαν στοιχεία της πρότασης σχε-

τικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίη-

σης των μελετών και τη μεθοδολογία 

υλοποίησης αυτών. Η χρονική διάρ-

κεια υλοποίησης της πρότασης είναι 

26 μήνες από 1ης Νοεμβρίου 2022 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογι-

σμού 1.900.000 ευρώ... περισσότερα...

 Ο GS1 Association-Greece, ανταποκρινόμενος στις ανά-

γκες των επιχειρήσεων μελών του για διαφάνεια στην εφοδι-

αστική αλυσίδα και ακρίβεια πληροφοριών για τα διακινού-

μενα προϊόντα, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία HellasTrace.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνα-

τότητα στους εμπορικούς εταίρους να λαμβάνουν πληρο-

φορίες κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους στην εφοδι-

αστική αλυσίδα και να απαντούν στα ερωτήματα «Τι, Πού, 

Πότε και Γιατί», ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των κατανα-

λωτών αλλά και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για 

αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες.

Η πλατφόρμα HellasTace έχει αναπτυχθεί με βάση το διε-

θνές πρότυπο EPCIS του GS1 (ISO/IEC 19987) για την κατα-

γραφή «γεγονότων», δηλαδή δεδομένων που αφορούν το 

προϊόν μαζί με τη χρονική στιγμή που αυτά συμβαίνουν, και 

επιτρέπει την τυποποιημένη καταγραφή τους σε προκαθορι-

σμένα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τέτοια δεδομένα μπορούν να αναφέρονται σε... περισσότερα...

 Χορηγός Επικοινωνίας στις εργασίες της Επιμελητηριακής 

Συνδιάσκεψης Μεταφορών που διοργανώνει ο ΕΕΣΥΜ σε 

συνεργασία και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Φθιώτι-

δας, του Δήμου Λαμιέων 

και της Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδος με θέμα 

«Πρόσφατες εξελίξεις 

σε θέματα μεταφορών 

και Αστικές Εμπορευμα-

τικές Μεταφορές» και 

που θα πραγματοποιη-

θεί την 10η Δεκεμβρίου 

2022, ημέρα Σάββατο 

και ώρα 10.00 έως 15.00, 

στην Λαμία, είναι το περι-

οδικό Supply Chain & 

Logistics.

Η εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 10 Δεκεμ-

βρίου στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αινιά-

νων 4 Λαμία, την επο-

μένη της ετήσιας Τακτι-

κής Γενικής Συνέλευσής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ Π

Σκοπός της Συνδιάσκεψης είναι να προσφέρει την ευκαι-

ρία για ενημέρωση κατά τον πιο έγκυρο τρόπο για τα σημα-

ντικά θέματα μεταφορών και τις πρόσφατες... περισσότερα...

Συνάντηση εργασίας  εταίρων για την πρόταση 
αναβάθμισης του λιμένα Βόλου “CENTAVROS”

HellasTrace: Μια σύγχρονη λύση 
για την ιχνηλασιμότητα

Στις 10/12 η εκδήλωση του 
ΕΕΣΥΜ στην Λαμία για τις Αστικές 

Εμπορευματικές Μεταφορές

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%af%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/
https://www.supply-chain.gr/hellastrace-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bc/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-10-12-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b5%cf%83%cf%85%ce%bc-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3/
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Inbound area

MATERIAL HANDLING |  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

AUTOMATED  
INTELLIGENT  
SOLUTIONS  
LOGISTICS 4.0

Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για 

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party 

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

τικότητας  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας 

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας 

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να 

προσφέρουμε  πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και 

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα 

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).  

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και  

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και  

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε  στις  

προσδοκίες σας.  

Carton storage areaTote storage area

Smart picking/storage

Docking conveyor line

Docking conveyor line

Manual workstation

Smart picking/storage

Conveyor workstation

Autonomous charging

Buffer shelving workstation

Packing & sorting area

Outbound area

w w w . v o y a t z o g l o u . g rAΘΗΝΑ: 12 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ | Τ.210 2888 645 - ΘΕΣ/ΝΙΚH: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35 | Τ.2310 569 700  
E-MAIL: INFO@VOYATZOGLOU.GR

TAILOR MADE  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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11
χρόνια παροχής
εξειδικευµένου εργατικού
δυναµικού για όλες τις 
απαιτούµενες θέσεις
εργασίας κάθε
αποθήκης.

Τηλέφωνο: 216 9001874   |   Email: info@human-dynamics.gr   |   www.human-dynamics.gr

Το δεξί χέρι 
ΤΩΝ

Αποθηκών

Συνεργασίες σε Αττική,
Θεσσαλονίκη, Βοιωτία,
Πάτρα µε συσκευαστήρια
και αποθήκες ξηρού φορτίου,
συντήρησης και κατάψυξης
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 Στην τελική ευθεία έχει μπει το νέο Logistics Center της 

εταιρείας WARDI στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η λειτουρ-

γία της αποθήκης θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023, δίνο-

ντας ένα ισχυρό μήνυμα ανάπτυξης, ανάκαμψης και επιστρο-

φής στην κανονικότητα.

Μέσα στο ολοένα αυξανόμενο πλαίσιο ζήτησης αποθηκευτι-

κών χώρων στην περιοχή του Ασπροπύργου, η Wardi ολοκλη-

ρώνει μια επένδυση 3 εκατ. ευρώ, χτίζοντας το 5ο Logistics 

Center, έκτασης 8.000 τ.μ., με δύο ανεξάρτητους θαλάμους 

ξηρού φορτίου, χωρητικότητας 10.000 παλετών. Να θυμί-

σουμε ότι η Wardi διατηρεί ήδη 4 αποθήκες συνολικού εμβα-

δού 18.000 τ.μ. στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου.

Η WARDI, ακολουθώντας μια ανοδική πορεία τα τελευταία 15 

χρόνια, κρατώντας σταθερή την επενδυτική της φιλοσοφία 

και διατηρώντας υψηλά την ικανοποίηση των πελατών της, 

καταφέρνει να διατηρεί ηγετική θέση στο κομμάτι της απο-

θήκευσης επικινδύνου (ADR) φορτίου καθώς και του φαρ-

μάκου και τροφίμου.

Η WARDI διαθέτει 22 χρόνια εμπειρίας και γνώσης στον 

τομέα των logistics. Με αφοσίωση και...             περισσότερα...

 The technical development of further innovations at 

Modility, the booking and brokerage platform for Combined 

Transport, is funded as of November 2022 by the German 

Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) in the 

context of their ‘Future Rail Freight Transport’ program. 

The funding will be used to accelerate the development and 

integration of new features and thus attract new customer 

segments on the supply and demand side. The project will 

run until October 2024.

Managing Director Hendrik-Emmanuel Eichentopf considers 

the funding of Modility to be a recognition of the positive 

development over the 

past months. “Since the 

market launch in March 

2021, we have made 

tremendous progress 

wi th  Modi l i ty.  The 

successful pilot phase 

as well as increasing 

use r  and  book ing 

numbers have shown 

the great demand and potential for our solution in the market. 

With the new funding, we can now take Modility to the next 

level in terms of functionality and thus facilitate the switch 

to more climate-friendly CT for our users.” The pilot phase 

of Modility had been funded by the BMDV as part of the 

‘Future Rail Freight Transport’ program as well.

New customer segments through technical innovations

The objective of the demonstrator project that...   περισσότερα...

 Kuehne+Nagel has put into operation 

its first Boeing 747-8 Freighter as part 

of the long-term charter agreement with 

Atlas Air, Inc., a subsidiary of Atlas Air 

Worldwide Holdings, Inc. (Nasdaq: 

AAWW). As the global market leader in 

air freight, Kuehne+Nagel expands its 

air freight network by chartering the 

entire capacity of the very last two 747-

8F aircraft from their delivery by Boeing.

During the official ceremony at the 

Boeing Everett Delivery Center in 

Everett, WA, the Boeing 747-8F under 

the name “Inspire.” was handed over 

to Kuehne+Nagel. The most capable 

freighter aircraft in the world will support 

Kuehne+Nagel customers with highly 

reliable service, reduced transit times 

and minimised risks. In addition to the 

Transpacific routings, the...   περισσότερα...

Στην τελική ευθεία το 5ο 
Logistics Center της WARDI στον 

Ασπρόπυργο

Modility receives new funding for 
development of its CT booking 

platform

Kuehne+Nagel receives its first Boeing 747-8 Freighter 
“Inspire” from Atlas Air

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf-5%ce%bf-logistics-center-%cf%84%ce%b7%cf%82-wardi-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%83/
https://www.supply-chain.gr/modility-receives-new-funding-for-development-of-its-ct-booking-platform/
https://www.supply-chain.gr/kuehnenagel-receives-its-first-boeing-747-8-freighter-inspire-from-atlas-air/
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