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ε κεντρικό μήνυμα «Μείνετε Ασφαλείς – Μείνετε Δραστήριοι», το 12o συνέδριο LOGI.C προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που έχουν 

δημιουργηθεί λόγω Covid-19 και προετοιμάζεται αναλόγως για να διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο κάνοντας χρήση της τεχνολογίας του 

Live broadcast (ζωντανή μετάδοση), έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τρόπους παρακο-

λούθησης των εργασιών του: Είτε να παρευρεθεί με φυσική παρουσία στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου και να κάνει τις δημόσιες 

σχέσεις δια ζώσης με συνέδρους, χορηγούς και ομιλητές, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν οριστεί από τις Αρχές, 

είτε να παρακολουθήσει μέσω Web όλες τις εργασίες του συνεδρίου, αλλά και ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρ-

κεια των ενδιάμεσων διαλειμμάτων, αποκλειστικά για όσους παρακολουθούν μέσω web. Η O.MIND CREATIVES και το Supply Chain & Logistics 

magazine, διοργανωτές των LOGI.C από το 2007, διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Υβριδικού Συνεδρίου στα 

Logistics και θέτουν τις βάσεις για τη νέα εποχή στα συνεδριακά event, δίνοντας την ευκαιρία στην αγορά να κάνει επαφές, να παραμείνει 

ενεργή και συνάμα ασφαλής. 

M

17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (PORTO PALACE)
• Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου_Οικοδομώντας Ανθεκτικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Τι αλλαγές 
έφερε ο Covid-19 στις εξαγωγές & τη Βιομηχανία; Συνδιοργάνωση OPERATIONS CENTER

Την πρώτη ημέρα, των LOGI.C στην Θεσσαλονίκη, στις 17 Σεπτεμβρίου, το Operations Center σας προσκαλεί στο 

συνέδριο με θέμα την οικοδόμηση ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων, την επαναχάραξη της στρατηγικής προμηθειών 

και των συνεργασιών με κρίσιμους προμηθευτές που αυτή επιφέρει στη λογική “open books” όπως και τη διαχείριση 

των αποθεμάτων υπό το δίλημμα “stock ασφαλείας VS δέσμευσης κεφαλαίων”. Παράλληλα, το συνέδριο θα ασχοληθεί 

με τις αλλαγές που επέφερε η κρίση του κορωνοϊού στις λειτουργίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

• Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου_LOGISTICS 4.0. Νέα δεδομένα μπροστά σε μια νέα εποχή. Οι 
διεθνείς συνθήκες και μια πανδημία επιταχύνουν την ψηφιοποίηση. Με τη συνεργασία της 
OPTILOG ADVISORY SERVICES 

H δεύτερη ημέρα, 18 Σεπτεμβρίου, θα έχει δύο σκέλη. Αφενός θα εντρυφήσουμε, με τη βοήθεια και της συνεργάτιδας 

εταιρείας Optilog Advisory Services σε πεδία που άπτονται του LOGISTICS 4.0, ειδικά μετά τις εξελίξεις που έφερε 

μαζί της η κρίση του Covid-19, επιταχύνοντας μια σειρά εξελίξεων σε επίπεδο e-commerce, ψηφιοποίησης πεδίων 

της εφοδιαστικής αλυσίδασς, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και last mile solutions.
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• Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου_Θεσσαλονίκη. Ένα hub για τα Βαλκάνια «εν δράσει». Η κοιτίδα 
του εξαγωγικού εμπορίου μπροστά στη νέα εποχή

Σε συνέχεια των παραπάνω, θα εστιάσουμε στον τρόπο επιτάχυνσης και λειτουργίας του no 1 ΗUB των Βαλκανίων, 

αυτού της Θεσσαλονίκης. Ποιες ήταν και είναι οι προκλήσεις για την παραγωγική βάση της Β. Ελλάδας, τις εξαγωγές 

και τον ρόλο της Μεταφοράς σε αυτές πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το αρχικό σοκ του Covid-19; Παρεμβαίνουν 

εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται έντονα στην περιοχή.

2-3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (BALUX PRIVE)
Λίγες εβδομάδες αργότερα τα LOGI.C 2020 επιστρέφουν στην Αθήνα, όπου με αντίστοιχο πολυεπίπεδο τρόπο και 

λύσεις, θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα μοναδικό γνωστικό event, με αποκλειστικές μελέτες και εταιρικές 

συμμετοχές από όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Παρασκευή 2 Οκτωβρίου_Smart Logistics. Έξυπνες Τεχνικές διοίκησης σε δύσκολους 
καιρούς. Τι αποδεικνύεται «έξυπνη» τεχνική σε περιόδους κρίσης; 

Την πρώτη ημέρα, 2 Οκτωβρίου και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον η αγορά από τη διαχείριση του 

Covid-19, η θεματική «Smart Logistics. Έξυπνες τεχνικές διοίκησης σε δύσκολους καιρούς» λαμβάνει νέο πρίσμα, 

καθώς θα παρουσιαστούν πλέον δυναμικά, δοκιμασμένα και νέα «εργαλεία» διοίκησης από εταιρείες που κατάφεραν 

να βγουν μπροστά και σε αυτήν την κρίση.

• Παρασκευή 2 Οκτωβρίου_ Last Mile Orchestration via Smart Technologies & Systems after 
Covid-19. Με τη συνεργασία της OPTILOG ADVISORY SERVICES 

Σε συνεργασία με την εταιρεία Optilog Advisory Services, αναζητούμε τον τρόπο “Ενορχήστρωσης στο Τελευταίο 

Μίλι μέσω Έξυπνων Τεχνολογιών & Συστημάτων”, μέσα από ένα διευρυμένο πάνελ με τίτλο “Last Mile Orchestration 

via Smart Technologies & Systems“.

• Σάββατο 3 Οκτωβρίου_ Pharma & Cosmetics Logistics. Ειδικές αγορές με μεγάλη ζήτηση 
που απαιτούν ειδικά logistics solutions. Συνεργασία OPERATIONS CENTER

Τη δεύτερη ημέρα, 3 Οκτωβρίου, με συνδιοργανωτή το Operations Center, δίνουμε έμφαση στις λειτουργίες και τα 

Logistics φαρμάκων, παραφαρμάκων, καλλυντικών και εξοπλισμού. Πώς έχει διαφοροποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα 

του κλάδου μετά τον κορωνοϊό, και ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που προσφέρουν 3PLs και μεταφορείς; Μια εκδήλωση 

εστιασμένη στους σύγχρονους προβληματισμούς στελεχών φαρμακοβιομηχανιών, εισαγωγικών επιχειρήσεων, 

φαρμακαποθηκών, niche 3PLs, μεταφορικών επιχειρήσεων και εταιρειών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και 

συστημάτων. 
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