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Αγαπητά στελέχη της αγοράς των Logistics της Βορείου Ελλάδος,
 

Το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning, διοργανώνει Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 
την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου με θέμα : “Logistics Solutions VI – Εξειδικευμένα για τη Βόρεια Ελλάδα”  στο 
ξενοδοχείο GRAND PALACE HOTEL.   

H σειρά συνεδρίων SOLUTIONS του Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχουν γίνει πλέον θεσμός. Είναι πάντα 
πολύ επιτυχημένα και κινητοποιούν την αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Στην Αθήνα έχουν 
διεξαχθεί με επιτυχία 5 συνέδρια Solutions, τα οποία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πάνω από 300 άτομα ανά 
συνέδριο. Τα συνέδρια της σειράς SOLUTIONS παρουσιάζουν τις τεχνικές λύσεις, τις αξιόπιστες και 
αξιοποιήσιμες εφαρμογές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων θεμάτων  που επηρεάζουν την 
καθημερινή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Φέτος αποφασίσαμε για 
πρώτη φορά το συνέδριο SOLUTIONS να δώσει το ετήσιο ραντεβού του με τα στελέχη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη, με θέματα εξειδικευμένα για την Βόρεια Ελλάδα. 

Στο έκτο αυτό συνέδριο SOLUTIONS θα εστιάσουμε στη δομή της αγοράς της Βορείου Ελλάδος και τους 
τρόπους προσέγγισής της από τη Νότια Ελλάδα καθώς και το αντίθετο, πως δηλαδή τα εμπορεύματα 
μετακινούνται από τη Θεσσαλονίκη για την υπόλοιπη επικράτεια.  Θα αναδειχθούν πρακτικές και λύσεις για το 
πως ορισμένες από τις πρωτοπόρες Ελληνικές επιχειρήσεις ανασχεδιάζουν και λειτουργούν τα Route to 
Market μοντέλα τους στην Βόρεια Ελλάδα, ανεξάρτητα με τον τόπο που έχουν την παραγωγική τους 
διαδικασία ή το κέντρο διανομής τους. Θα παρουσιαστούν κέντρα logistics βορείου Ελλάδος (ΚΑΔ) δίνοντας 
benchmarks κόστους αποθήκευσης και διανομής. Θα ακουστούν λύσεις για τη βελτιστοποίηση της 
συνεργασίας των διανομέων με τα πρακτορεία μεταφορών, ενώ θα αναλύσουμε την αγορά  των 3PL στη Β. 
Ελλάδα. Τέλος θα αναλύσουμε τις ιδιαιτερότητες της αστικής διανομής για τη Θεσσαλονίκη, θα 
παρουσιαστούν εξαιρετικά case studies και surveys.   

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθεί έρευνα με televoting μεταξύ των συνέδρων και  θα σχολιαστούν 
τα ευρήματα ενώ panels με κορυφαίους ομιλητές θα συζητήσουν καυτά θέματα και θα απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των συνέδρων.

Για όποιον δραστηριοποιείται στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι απαραίτητη η εγρήγορση, η διαρκής 
ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου, η κατάλληλη προετοιμασία για τις αλλαγές που έρχονται αλλά και η 
επαγγελματική δικτύωση. Για όλα αυτά λοιπόν  σας περιμένουμε στο GRAND PALACE HOTEL στις 5 
Φεβρουαρίου. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μαριτίνα Λάμπρου                     Σταμάτης Ανδριανόπουλος
Supply Chain Institute                                                         Planning
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Το Concept

Το συνέδριο
απευθύνεται σε:

Οι ευκαιρίες στην οργάνωση και λειτουργία των δικτύων διανοµής στη 
Β.Ελλάδα αποτελούν µία πρόκληση γνωστή σε όλους τους Logisticians 
των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων και των 3PL παρόχων.

Πως όµως επανασχεδιάζεται αποτελεσµατικά το δίκτυο διανοµής; Ποια είναι 
τα εναλλακτικά σενάρια όσον αφορά ειδικούς συνεργάτες, αντιπροσώπους, 
παρακαταθήκες, παρόχους 3PL, απευθείας παραδόσεις, υβριδικές λύσεις;
Πως επηρεάζονται αυτά τα σενάρια ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας (FMCG, retail, HORECA, βιοµηχανική 
παραγωγή, e-Commerce); Πως επηρεάζονται από το που εδρεύουν οι 
κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας; Πως επηρεάζονται από τις χώρες 
προορισµού των χειριζόµενων προϊόντων (Inbound logistics) και τη 
γεωγραφική κατανοµή των αποστελλόµενων προϊόντων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό (Outbound logistics); Ποιες οι υποδοµές στη Β.Ελλάδα σε 
χώρους, logistics parks, παρόχους εξοπλισµού logistics, πληροφοριακές 
υποδοµές, 3PL παρόχους, µεταφορικές εταιρείες κλπ; Θα επηρεάσει τα 
logistics των επιχειρήσεων της Β.Ελλάδος η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε 
Logistics hub µετά την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού και η αναµενόµενη 
αναβάθµιση των Logistics parks Σίνδου και Γκόνου; Τι χαρακτηρίζει τα oper-
ations των logistics στη Β.Ελλάδα (παραγωγικότητα και turnover 
προσωπικού, επιστροφές, αστική διανοµή στη Θεσσαλονίκη, γεωγραφική 
διάσπαση πρακτορείων, ωράρια, συνέργειες, κλπ); Ιδιαιτερότητες του 
e-Commerce στη Β.Ελλάδα: Ποιο το σηµερινό status και πως αναµένεται να 
εξελιχθεί;

Στελέχη της αγοράς θα παρουσιάσουν σηµαντικά στοιχεία για τη δοµή, το 
µέγεθος, τα χαρακτηριστικά και τη γεωγραφική διασπορά των σηµείων 
παράδοσης στη Β.Ελλάδα, µοντέλα Cost to Serve και τεχνικές για το βέλτιστο 
σχεδιασµό των δικτύων διανοµής, τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες των 
logistics του Βορειοελλαδικού χώρου.
Θα παρουσιαστούν benchmarks και case studies από επιλεγµένες 
επιχειρήσεις του χώρου.
Το συνέδριο περιλαµβάνει televoting ανά ενότητα. Στο televoting οι σύνεδροι 
ψηφίζουν σε επιλεγµένα θεµατικά πεδία και βλέπουν που βρίσκεται το 
status της αγοράς και που βρίσκονται αυτοί (η ψηφοφορία είναι ανώνυµη & 
µυστική).
Σε κάθε ενότητα του συνεδρίου θα υπάρχουν παρουσιάσεις από έµπειρους 
εισηγητές και panel discussion όπου διακεκριµένα στελέχη της αγοράς 
τοποθετούνται, δίνουν τις προτάσεις τους από προσωπικές εµπειρίες, 
σχολιάζουν τα αποτελέσµατα του televoting και απαντούν στα ερωτήµατα 
των συµµετεχόντων.

CEOs  εµπορικών και βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων

Στελέχη που δραστηριοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα

Εµπορικούς διευθυντές εµπορικών και 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων

Eιδικούς συνεργάτες- αντιπροσώπους-  
διανοµείς Β. Ελλάδας

Στελέχη ηλεκτρονικού εµπορίου

Ιδιοκτήτες και στελέχη 3PL εταιρειών

Λιανέµπορους και στελέχη αλυσίδων 
λιανεµπορίου

Logistics Directors & Logistics Managers 
κάθε κλάδου

Διευθυντές αποθηκών

Διευθυντές διανοµών

Ιδιοκτήτες και στελέχη µεταφορικών 
εταιρειών. Ιδιοκτήτες και στελέχη εταιρειών 
ταχυµεταφοράς

Παρόχους λογισµικών λύσεων για τα 
logistics

Οικονοµικούς διευθυντές

Στελέχη επιχειρήσεων real estate
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6 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να χάσω αυτό το συνέδριο

Κατά την περίοδο της κρίσης, τα σηµεία λιανικού 
εµπορίου µειώθηκαν κατά 28% στην Αττική και 
µόλις 11% στην Βόρεια Ελλάδα

Σε κάθε Σούπερ Μάρκετ στην Βόρεια Ελλάδα 
αντιστοιχούν 2.449 κάτοικοι µε ΑΕΠ €31.256.028 
ενώ στην Αττική σε κάθε Σούπερ Μάρκετ 
αντιστοιχούν 3.400 κάτοικοι µε ΑΕΠ €75.820.000. 
Αυτό σηµαίνει εξυπηρέτηση περισσότερων σηµείων 
διανοµής µε µικρότερο τζίρο

Από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 3PL, µόλις το 
9,5% έχει την έδρα του στην Βόρεια Ελλάδα, σε 
αντίθεση µε το υψηλό 75% της Αττικής

Η αναλογία των εγκαταστάσεων των εταιρειών 
διαµεταφορών ανάµεσα σε Αττική και Βόρεια 
Ελλάδα ξεπερνάει το 2:1(61%-28%)

Αντίστοιχα, τα m2 αποθηκευτικών χώρων ανάµεσα 
σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα αγγίζουν την αναλογία 
του 3:1 (671.831 m2 – 225.160 m2)

Σε σχέση µε το σύνολο της χώρας, ο τζίρος των 
εταιρειών χονδρικού εµπορίου στην Βόρεια 
Ελλάδα (όπου βρίσκεται το 28% των επιχειρήσεων) 
αγγίζει το 18%, ενώ αυτός των εταιρειών λιανικού 
εµπορίου (29% των επιχειρήσεων) φτάνει το 23%. 
Αντίστοιχα, στην Αττική το 41% των εταιρειών 
χονδρικού εµπορίου αποφέρει το 63% του τζίρου 
ενώ το 30% των λιανικών επιχειρήσεων αποφέρει 
το 51% του τζίρου

Τα νούµερα δείχνουν...

1
5
63 2

3

Γιατί θα ακούσω από 
κορυφαίους οµιλητές bench-
marks και αποτελέσµατα 
surveys που θα µου φανούν 
χρήσιµα στις αποφάσεις που 
καλούµαι να πάρω στη δουλειά 
µου

Γιατί το συνέδριο θα εξετάσει 
τα logistics & τη µεταφορά 
από και προς τη Βόρειο 
Ελλάδα και θα παρέχει 
στοιχεία που ενδιαφέρουν τις 
επιχειρήσεις όλης της 
χώρας

Γιατί µε το televoting θα 
σφυγµοµετρηθεί η άποψη 
των συνέδρων για καίρια 
θέµατα και θα έχω πρώτος 
αυτή την ενηµέρωση κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου   

Γιατί θα µου δοθεί η ευκαιρία  
για networking µε τους 
κορυφαίους logisticians της 
αγοράς

 Για να ακούσω για νέα  
µοντέλα οργάνωσης των 
δικτύων διανοµής της 
Βορείου Ελλάδας, 
Route2Market & OmniChanel

Γιατί το συνέδριο το 
διοργανώνει το Supply 
Chain Institute µε τη 12ετή 
εµπειρία του και έχει δείξει 
ότι οι συµµετέχοντες 
παίρνουν κάθε φορά 
ουσιαστικό value που 
µεταλαµπαδεύουν στην 
επιχείρησή τους

75%
9,5%



Logistics
SOLUTIONS VI

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
05 02 2019

GRAND PALACE HOTEL

Εξειδικευµένο για την
Βόρεια Ελλάδα

Το πρόγραµµα

10.00-11.45

9.30-9.45

9.45-10.00

Προσέλευση

Χαιρετισµοί

10.00-10.45 

10.45-11.30

11.30-11.45

Τα Logistics των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Β.Ελλάδα: 

Aνάλυση – Προβλήµατα – Προτάσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Inbound Logistics. Τροφοδοσία επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Β.Ελλάδα. Κόστη,
προβλήµατα, προτάσεις 
Outbound Logistics. Τροφοδοσία Ν. Ελλάδος. Ανάγκη ή όχι αποθήκης.  Ύψος αποθεµάτων vs
cross docking. Μέρος picking, που θα εκτελείται κεντρικά ή αποκεντρωµένα
Εξαγωγές από την Β. Ελλάδα - ιδιαιτερότητες, προβλήµατα
Κόστη µεταφοράς από Β.Ελλάδα προς Ν.Ελλάδα. Ιδιαιτερότητες ευαίσθητων φορτίων.
Διαθεσιµότητα µέσων. Δροµολόγια
Επιστροφές προς Β.Ελλάδα (Reverse Logistics)
Χρήση 3PL συνεργατών. Διαχωρισµός Βορείου – Νοτίου Ελλάδος
Παραγωγικότητα προσωπικού Β.Ελλάδος
Benchmarks – κόστη
Case studies από επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Β.Ελλάδα

12.15-13.45 Route to Market – Τροφοδοσία αγοράς Β.Ελλάδας: 

Ιδιαιτερότητες – Βenchmarks – Κόστη – Προτάσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Μορφή των δικτύων λιανικής στη Β.Ελλάδα. Μικρά – µεγάλα σηµεία. Συχνότητα τροφοδοσίας
Γεωγραφική διασπορά σηµείων λιανικής. Σηµεία αστικού ιστού vs σηµεία µικρής πληθυσµιακής
συγκέντρωσης και τρόποι τροφοδοσίας
Γεωγραφικές συγκεντρώσεις  εξυπηρετούµενων σηµείων
Χρήση ειδικών συνεργατών - χονδρεµπόρων  vs direct προσέγγισης των σηµείων λιανικής
Βαθµός κεντρικοποίησης στη Β.Ελλάδα και τάσεις
Αστική διανοµή στην πόλη της Θεσσαλονίκης – προβλήµατα – ιδιαιτερότητες – ωράρια
Διανοµή προϊόντων µε ιδιαιτερότητες (φρέσκα, ψυχόµενα, ADR, µη παλετοποιηµένα) στη Β.Ελλάδα
Cross docking vs αποθήκευση
Επιστροφές από σηµεία Β.Ελλάδας (Reverse Logistics)
Benchmarks – κόστη
Case studies R2M τροφοδοσίας αγοράς Β.Ελλάδος

Προσκεκληµένοι Οµιλητές – Case Studies

Panel Discussion – Televoting

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

11.45-12.15 Διάλλειµα – καφές
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Το πρόγραµµα

12.15-13.00 

13.00-13.45

13.45-14.00

14.00-15.00 Διάλλειµα – Φαγητό

15.00-15.45

15.45-16.30

16.30-16.45

15.00-16.45
Η αγορά των Logistics στη Β.Ελλάδα

Υποδοµές, χώροι, πάροχοι, αστική διανοµή, 3PL

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Αποθηκευτικοί χώροι στη Β.Ελλάδα. Καταγραφή, µεγέθη, logistics χαρακτηριστικά
Τιµές ενοικίων Β.Ελλάδος. Benchmarks
Αποθηκευτικά πάρκα στη Β.Ελλάδα. Βιοµηχανικά πάρκα Β.Ελλάδος και µετατροπή τους σε
Logistics parks. Σίνδος, Γκόνος και ο ρόλος τους
Logistics συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Καλοχώρι. Πρακτορεία και γεωγραφική διασπορά τους
Πάροχοι µεταφορικού έργου, εθνικής µεταφοράς – αστικής που παρέχουν υπηρεσίες στη Β.Ελλάδα.
Benchmarks
3PL πάροχοι στη Β.Ελλάδα
Πληροφοριακές υποδοµές στη Β.Ελλάδα. Ιδιαιτερότητες
e-Commerce στη Β.Ελλάδα
Courier services στη Β.Ελλάδα
Αναµενόµενη διαφοροποίηση υποδοµών µετά την ανάπτυξη του λιµανιού της Θεσσαλονίκης
σαν Logistics hub
Κόστη – benchmarks
Case studies από Β.Ελλάδα

Προσκεκληµένοι Οµιλητές – Case Studies

Panel Discussion – Televoting

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Προσκεκληµένοι Οµιλητές – Case Studies

Panel Discussion – Televoting

Ερωτήσεις – Απαντήσεις



ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ηλεκτρονικά στο scisce.eu 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EARLY BOOKING ( Δήλωση και πληρωµή έως και 21 Ιανουαρίου )
1 συµµετοχή: 100€, 2 συµµετοχές: 90€ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 80€ έκαστη.
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

ΣYMMETOXEΣ από 22 Ιανουαρίου
1 συµµετοχή: 180€, 2 συµµετοχές: 150€ έκαστη, 3 συµµετοχές και άνω: 130€ έκαστη.
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

Πληροφορίες συµµετεχόντων

1ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

2ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

3ος συµµετέχοντας

Ονοµατεπώνυµο: .....................................................................  Θέση: .......................................   E-mail: .............................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..............................................................................................................................................

Δραστηριότητα: .....................................................................................................................................................................................

A.Φ.Μ.: ........................................................................................  Δ.Ο.Υ.: ...........................................................................................

Tηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ..........................................................................................

Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................

Αποστολή τιµολογίου υπόψη: .................................................................................................................................................................

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής το σύνολο
του κόστους παραγωγής. Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου
Supply Chain Sales & Customer Institute E.Π.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261 
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042

  
 

  

  

 

  

     

   

   

    

  

Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 210 618 3999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. H απόδειξη πληρωµής 
χρειάζεται να αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία “LOGISTICS SOLUTIONS VI. 
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 1/2/2019 η διοργάνωση τιµολογεί το 50% του συνολικού κόστους συµµετοχής ενώ σε περίπτωση µη ειδοποίησης για 
ακύρωση, η διοργάνωση τιµολογεί κανονικά τη συµµετοχή. 

Υπογραφή Όνοµα υπογράφοντος Ηµεροµηνία

Logistics
SOLUTIONS VI

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
05 02 2019

GRAND PALACE HOTEL

Εξειδικευµένο για την
Βόρεια Ελλάδα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Σας ενηµερώνουµε ότι στη βάση δεδοµένων µας διατηρούµε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία µε σκοπό να σας εξυπηρετήσουµε και να σας ενηµερώνουµε για παρόµοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε 
επιλέξει να συµµετέχετε (σεµινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας δηλώνουµε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουµε, δηµοσιοποιήσουµε, ανταλλάξουµε και γενικά να χρησιµοποιήσουµε για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό, τα προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόµενης εξυπηρέτησης και ενηµέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης µας λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία µας -πχ έλεγχος 
ΛΑΕΚ- είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε τα απαραίτητα -και µόνο- στοιχεία που θα µας ζητηθούν από την αρµόδια αρχή. Δεσµευόµαστε ότι θα προστατεύουµε τα στοιχεία σας, από κάθε ανεξουσιοδότητη 
πρόσβαση και ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά µόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόµο. Τέλος δεσµευόµαστε ότι θα διεκπεραιώσουµε µέσα στα νόµιµα πλαίσια κάθε 
αίτηµά σας για πρόσβασή σας, διόρθωση, διαγραφή δεδοµένων σας από τη βάση µας, καθώς και οποιοδήποτε αίτηµα βάσει των δικαιωµάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του 
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδοµένα είναι προσβάσιµα από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασµό της, ως εκτελούντες την 
επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συµφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων που έχουµε καταρτίσει µαζί τους.
• Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων στη βάση µας προβλέπεται µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Πέραν του χρονικού αυτού διαστήµατος, 
τα δεδοµένα σας θα διαγράφονται µε ασφαλή τρόπο.
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