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To concept:
Καθώς η ψηφιοποίηση, τα big data και το e-commerce µετασχηµατίζουν τον τρόπο λειτουργίας των µεταφορών και των
logistics, δηµιουργούνται νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες για αποτελεσµατικότερες, περισσότερο ασφαλείς και
αποδοτικότερες εµπορευµατικές µεταφορές και κατ’ επέκταση πιο αποδοτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.
Τα data είναι το νέο καύσιµο των εµπορευµατικών µεταφορών, των σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης και διανοµής,
και των εµπορευµατικών κόµβων και λιµένων της χώρας, επιτρέποντας την αυτοµατοποίηση και οργάνωση των
επιχειρησιακών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας µε νέους καινοτόµους και αποτελεσµατικότερους τρόπους.
Στην 3η ετήσια εσπερίδα της άκρως επιτυχηµένης σειράς Freight Forwarding θα έχουµε την χαρά να έχουµε κοντά µας
µερικούς από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της βιοµηχανίας των µεταφορών και logistics για να διερευνήσουµε
από κοινού τις σύγχρονες τάσεις, προοπτικές και προκλήσεις του ψηφιακού µετασχηµατισµού στις εθνικές µεταφορές,
στην αστική διανοµή, στις διαµεταφορές και στο διεθνές διαµετακοµιστικό εµπόριο.

Η εσπερίδα απευθύνεται σε:
• Εξαγωγικές επιχειρήσεις
• Εισαγωγικές επιχειρήσεις
• Διεθνείς Freight Forwarders
• Εταιρίες 3PL
• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και Πρακτορεία
• Εταιρίες Οδικών Διεθνών Μεταφορών
• Εταιρίες Αεροπορικών, Σιδηροδροµικών και �
συνδυασµένων µεταφορών
• Εταιρίες Ταχυµεταφορών µε διεθνές δίκτυο
• Εταιρίες που διαχειρίζονται Μεταφορικές
Υποδοµές & Αυτοκινητοδρόµους
• Προµηθευτές συστηµάτων πληροφορικής
• Δηµόσιους φορείς και Οργανισµούς
• Ασφαλιστικές εταιρίες
• Εταιρίες leasing Mεταφορικού εξοπλισµού
και παγίων

Σηµεία ενδιαφέροντος της εσπερίδας:
1. e-Freight εφαρμογές όπως ηλεκτρονική φορτωτική και
ψηφιακά έγγραφα μεταφορών και τελωνειακών
διαπιστεύσεων για μείωση κόστους διαχείρισης ακόμα και €5
ανά παραγόμενο έγγραφο
2. Νέες απαιτήσεις εφαρμογής της «Οδηγίας 2014/55/EΕ» για
την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου
3. Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης του
ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)
4. Προς ένα ενιαίο, έξυπνο και δίκαιο σύστημα e-tolling σε
συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις της EETS Directive
5. Πλήρες track & trace φορτίων και ευφυής real time
διαχείριση και συγχρονισμός container και μέσων μεταφοράς
6. Virtual Freight Centre εφαρμογές για αξιοποίηση
ανεκμετάλλευτων υποδομών και υπηρεσιών logistics
7. Λύσεις οn-demand trucking για πληρότητες φορτηγών >90%
και μείωση κόστους ακόμα και 20%

• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών
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∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού
Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ............................................................................................................................................................
Ταχ. Διεύθυνση: .............................................................. Ταχ. Κώδικας: ............................. Πόλη: ......................................................
Τηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ...........................................................................................
E-mail: ........................................................................................ Website: ...........................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ...............................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................................
Α.Φ.Μ.: ......................................................................................... Δ.Ο.Υ.: ............................................................................................
Τηλέφωνο: ......................................................................................... Fax: ...........................................................................................
Αποστολή τιµολογίου υπόψη: ..................................................................................................................................................................
Πληροφορίες συµµετεχόντων
1ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ...................................................................... Θέση: ......................................... E-mail: .............................................
2ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ...................................................................... Θέση: ......................................... E-mail: .............................................
3ος συµµετέχοντας
Ονοµατεπώνυµο: ...................................................................... Θέση: ......................................... E-mail: .............................................
Κόστος συµµετοχής
1 συµµετοχή: 120€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές και άνω 100€ + ΦΠΑ έκαστη,
στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Προϋποθέσεις συµµετοχής
Η συµµετέχουσα επιχείρηση / οργανισµός καταβάλλει µε τη δήλωση συµµετοχής, το σύνολο του κόστους συµµετοχής. Η καταβολή γίνεται µέσω τραπεζικής
κατάθεσης στο λογαριασµό του δικαιούχου Supply Chain Institute:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ.5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR 3601107100000071047017042
ALPHA BANK: Αρ.146002320014886 IBAN: GR 22014014601460023200148 86
Παρακαλούµε αποστείλατε την απόδειξη πληρωµής στο fax 2106183999 ή σκαναρισµένη µέσω e-mail στο info@scisce.eu. Η απόδειξη πληρωµής χρειάζεται να
αναφέρει την επωνυµία της εταιρίας και την αιτιολογία «Freight Forwarding 3»
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 06/02, 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:
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