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Same-Day delivery

Real-time rerouting

ΚΕΥΝΟΤΕ SPEAKER

Omni-channel

Ο Cοen F. Schluter, Director Operations
e-Commerce της Delhaize Βελγίου, αναλύει τις
σύγχρονες τάσεις αυτοµατισµών αποθηκών & last
mile ειδικά για e-commerce και παρουσιάζει το
πρότυπο e-commerce case της Delhaize.be
Διοργάνωση
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Specific delivery time
Digital-savvy consumers

Eπιστηµονική Yποστήριξη

Rise of e-marketplaces
Supply chain disruption

YEARS

Product Assortment

(depth, width, length, consistency)

Fulfillment-Επίπεδα αποθεµάτων

Μέγας Χορηγός

Click & collect

Αποθήκευση & τεχνολογίες
για e-commerce
Customer convenience & speed

(Αστική διανοµή)

Χρυσοί Χορηγοί

Crowdsourced logistics
On-demand delivery

Dark stores

Flexible fulfillment networks
Show-Rooming

No-hassle Returns

Χορηγοί

Millennials

e-marketplaces
Χορηγoί Eπικοινωνίας

Τιµητική Υποστήριξη

Real-time demand management

ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Αγαπητοί φίλοι των Logistics και του ηλεκτρονικού επιχειρείν!

Με µεγάλη µας χαρά, σας καλωσορίζουµε στο δεύτερο συνέδριο του Supply
Chain Institute που αφορά τα logistics του ηλεκτρονικού εµπορίου. Φέτος το
συνέδριο κινείται γύρω από την ολιστική προσέγγιση των πολυκαναλικών
(omni-channel) logistics µε γνώµονα το βέλτιστο customer experience.
Σήµερα διανύουµε την εποχή των Millennials όπου αναµφίβολα προέχει σαν
concept η «εξατοµίκευση» ή όπως θα λέγαµε η προσωποποίηση των προϊόντων
& των υπηρεσιών, καθώς τεχνολογία και ευελιξία «χτίζουν» το e-shop και
off-line shop του µέλλοντος. Καθώς αρκεί µία κακή logistics εµπειρία για να
χάσει ο on-line retailer τον καταναλωτή, στόχος του συνεδρίου είναι να
παρουσιάσει τον κοµβικό ρόλο και τη συµβολή των logistics προς αυτή την
κατεύθυνση. Η εµπειρία µιας ολοκληρωµένης omni-channel προσέγγισης
εµφανίζεται στο προσκήνιο.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν µεθόδους end-to-end supply chain
που θα τις καταστήσουν λειτουργικά επικερδείς, µετατρέποντας τα logistics
τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Κατ’ επέκταση, στο συνέδριο θα
παρουσιαστούν µοντέλα µείωσης του logistics cost, τρόποι ώστε το fulfillment να υποστηρίζει αποτελεσµατικά και αποδοτικά την υπόσχεση που δίνει ο
retailer στον e-καταναλωτή, µέθοδοι αύξησης του convenience στο last mile και
µείωση των χρόνων, και οι συνθήκες υπό τις οποίες το outsourcing ενδείκνυται
ως η βέλτιστη επιλογή.
Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαµε για εσάς ένα συνέδριο όπου θα ακούσετε από
καταξιωµένα στελέχη, εξειδικευµένους consultants, digital agents και
ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών καταστηµάτων πως επιτυγχάνεται η βέλτιστη
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στο e-commerce και το omni- channel.
Πρωταρχικός µας στόχος είναι οι συµµετέχοντες εκτός από την ευκαιρία
ανταλλαγής απόψεων και δικτύωσης, να ενηµερωθούν και φεύγοντας να έχουν
αποκοµίσει ουσιαστικές µεθόδους και λύσεις που θα µπορούν να εφαρµόσουν
στο δικό τους ηλεκτρονικό κατάστηµα!
Σας περιµένουµε λοιπόν την Τετάρτη 26 Ιουνίου.
Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Μαριτίνα Λάµπρου
Supply Chain Institute

Σταµάτης Ανδριανόπουλος
Planning
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ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
85,6% των online αγορών προέρχεται από εγχώριες επιχειρήσεις
4 στους 10 πολίτες στη χώρα µας είναι e-καταναλωτές
Στα νησιά η µεγαλύτερη αύξηση του e-commerce 45,7% έναντι 40,6%
στην Αττική
60,3% οι ηλεκτρονικές αγορές σε ένδυση/υπόδηση/αθλητικά

5/10 e-καταναλωτές πλήρωσαν συνολικά αντίτιµο έως 99€ το 2018,

ενώ 1/10 από 500€+
Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό 25%
αλλά τα logistics του παραµένουν ακριβή λύση για τους Έλληνες
λιανέµπορους
Το online εµπόριο ξεπέρασε το 2017 τα 6 δισ. στην Ελλάδα και
αναµένεται να διπλασιαστεί τα επόµενα 4-5 χρόνια
20-25% των on-line shoppers θα πλήρωναν επιπλέον κόστος από 1€ 3€ για αυθηµερόν παράδοση
5πλασιο το κόστος fulfillment στο omni-channel (από 3% της αξίας
πώλησης στο συµβατικό λιανεµπόριο µπορεί να φτάσει 15% στο
omni-channel)
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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Κριτήρια επιλογής on-line καταστήµατος
Είναι εµφανές ότι τα 3 πρώτα κριτήρια είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τα
logistics

Product Assortment (depth, width, length, consistency)
Customer convenience & speed
Price (total cost to buy)
Payment methods
Easiness to navigate
Security
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Προκαταρκτικές υπηρεσίες logistics
για να βρίσκονται τα προϊόντα στην κατάλληλη
κατάσταση και κοντά στους τελικούς καταναλωτές:
1

2

3

4

5

Inventory
processing

Logistics
( Picking, Packing,
labeling,
Product sorting)

Bundling

Rework

Shipment
forwarding
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CΟNCEPT
Οι online αγοραστές συνεχίζουν την πολύ-καναλική τους συµπεριφορά και
µάλιστα µε αυξητικές τάσεις σε σχέση µε το 2017. Τα 2/3 των συνολικών
φυσικών τους αγορών τα πραγµατοποίησαν, αφού έψαξαν ή ενηµερώθηκαν
online, ενώ 1/4 των συνολικών διαδιακτυακών αγορών έγινε αφού
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε φυσικό κατάστηµα. Το σύγχρονο µοντέλο
του λιανεµπορίου περιλαµβάνει µία πιο σύνθετη δοµή µε on-line
κατάστηµα, φυσικά καταστήµατα, outlet stores, shops-in-the shop, franchise
stores. Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται µε την πολύ-καναλική αυτή
προσέγγιση, καλείται να πάρει στρατηγικές αποφάσεις για την τροφοδοσία του
δικτύου της, τον τρόπο επικοινωνίας των hubs στα σηµεία λιανικής και την
κάλυψη των αναγκών του πελάτη από διαφορετικά σηµεία για online
παραγγελίες. Οι απαιτήσεις του πελάτη ορίζουν το last mile, και οι
εµπλεκόµενοι σε αυτό καλούνται να αποφασίσουν για το express delivery,
same day delivery, τα ακραία παράθυρα, το εύρος των παραθύρων, τα pick-up
points, τη δυναµική δροµολόγηση, το re-routing, τις παραδόσεις στα
δυσπρόσιτα σηµεία, τα αστικά κέντρα, τις εξαγωγές, το fulfillment. H
προϊοντική γκάµα, τα επίπεδα των αποθεµάτων και το forecasting στο
προσκήνιο του συνεδρίου. Λύσεις αυτοµατοποιηµένων αποθηκών για
e-commerce, παραδείγµατα µικρών κέντρων διανοµών που επικοινωνούν σε
real time µε τον courier και η επιλογή outsourcing συνεργατών logistics
αποτελούν µέρος όσων θα εξετάσει το συνέδριο.
Είναι σαφές ότι µέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό του
ηλεκτρονικού εµπορίου όλα αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς. Καµία επιχείρηση
δε µπορεί να νιώθει ασφαλής εφαρµόζοντας µόνο τις ίδιες δοκιµασµένες
συνταγές κάθε χρόνο. “Evolve or Die” είπε ο πρόεδρος της OKADO. Τα logistics γίνονται ο ακρογωνιαίος λίθος του εµπορίου στην εποχή της
ψηφιοποίησης.

ΟΙ 4 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ:
1

Προϊοντική γκάµα ABC vs ΧΥΖ analysis.

2

Επίπεδα αποθεµάτων & µέθοδοι one-view inventory

3

Αποθήκευση και εξειδικευµένες τεχνολογίες για
e-commerce. Flexible fulfillment networks

4

Last mile. Αστική διανοµή. Σύγχρονες τάσεις και εργαλεία για
on-time & specific delivery time
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Omni-channel strategy
Προϊοντική γκάµα & επίπεδα αποθεµάτων: ABC analysis, colour
product mapping, dead stock, e-commerce forecast, planning,
procurement
Οutsourcing e-commerce logistics: πότε, µε ποιες προϋποθέσεις,
ποιες υπηρεσίες
Smart warehousing: dark stores, hub automation, fulfillment
centre, automated picking, goods-to-man picking, micro-picking,
parcel logistics
Last mile, Direct to Customer (DTC)/ drop shipping, drones, instant
delivery, parcel lockers, preferred location, ship from store, specific
delivery time, re-routing, delivery notifications, payment methods,
click & collect / pick from store
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ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Ιδιοκτήτες και διευθυντικά
στελέχη e-shops
Ιδιοκτήτες και διευθυντικά
στελέχη omni-channel
επιχειρήσεων
COOs και logistics managers
επιχειρήσεων e-commerce
CEO, COOs, εµπορικούς
διευθυντές και διευθυντικά
στελέχη εταιρειών 3PL
Διευθυντικά στελέχη

επιχειρήσεων Courier
Διευθυντικά στελέχη και
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
µεταφορών και διανοµής
Προµηθευτές συστηµάτων
πληροφορικής και επικοινωνιών
Προµηθευτές εξοπλισµού και
τεχνολογιών αποθηκών
Προµηθευτές λογισµικού
διαχείρισης λειτουργιών
αποθήκης και αποθεµάτων

Keynote οµιλητές από µεγάλες ελληνικές και ξένες
επιχειρήσεις θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους σε ένα discussion panel στο πρώτο µέρος του συνεδρίου, ενώ κορυφαία
success case studies θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του
δεύτερου µέρους. Όλοι οι παραβρισκόµενοι θα ακούσουν τα
νέα δεδοµένα και θα φύγουν µε εφαρµόσιµες λύσεις.
Cοen F. Schluter
With a background in Mechanical Engineering and Logistics,
Coen Schluter worked for 23 years in the Supply Chain and
Logistics of the leading Dutch retailer Albert Heijn. First at
operations of warehouses to deliver stores. The last 7 years in
the development and rapid growth of the e-commerce activities
of Albert Heijn e-Commerce. All experience and knowledge is
now used in running and development of the Operations of the
online activities of Delhaize in Belgium.
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:30 – 15:45 Προσέλευση
15:45 -17:30

Α’ ΜΕΡΟΣ: Τα logistics στην e & omni-channel εποχή του retailing
«Logistics in digital retail environment»
Ν. Ξυδάς, Founder, HUMBLE Digital Agency
«e-commerce logistics: ευθυγράµµιση µε τις απαιτήσεις της εποχής»
Ν. Γκότζιας, Business Unit Manager, PLANNING
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Discussion Panel
Ν. Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel Officer/BoD, COSMOS SPORT Μέλος Δ.Σ. GRECA
Σ. Μπαρδούνιας, Διευθυντής Logistics, MIGATO
Σ. Τσιλιγιάννης, Γενικός Διευθυντής, AVON
E. Ρώσσης, Supply Chain Coordinator, LEROY MERLIN
M. Pezzi, e-commerce Manager, ITSCARETIME
Φ. Σκαπινάκη, Supply Chain Consultant, LOGIKA
Συντονίζει ο Π. Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος,
PLANNING

Televoting - Q&A
17:30 -18:00

Διάλειµµα, networking

18:00 -18:30

Keynote speaker
«e-Grocery: a challenging business with high demands»
C.F. Schluter, Director Operations e-Commerce Belgium, Delhaize.be

18:30-20:30

B’ ΜΕΡΟΣ: E-commerce & omni –channel logistics in practice...
7 case studies δίνουν γνώση
«Η βελτιστοποίηση του e-fulfillment στην πράξη»
Κ. Ιωάννου, Project Manager, EMEA, MANTIS
«Οι ταχυµεταφορές στη νέα εποχή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου»
Γ. Κατινιώτης, Διευθύνων Σύµβουλος, SPEEDEX
«Digital tools to facilitate last mile and final delivery in e-commerce»
Κ. Χανιώτης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος TELENAVIS
«Smart συστήµατα αποθήκευσης για e-φαρµακεία»
Ν. Πετρόγιαννης Managing Director, PEBRO
«3 case studies προδιαγράφουν το βέλτιστο τρόπο πρόβλεψης ζήτησης,
διαχείρισης αγορών και αποθεµάτων στο e-commerce»
Σ. Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING

20:30

Coctail - Networking
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισµού
Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..........................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ................................................................ Tαχ. Κώδικας: ................................ Πόλη: ..................................................
Τηλέφωνο: ....................................................................................... Fax: .............................................................................................
E-mail: ..................................................................................... Website: …….......................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας/Οργανισµού: ..............................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .....................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ........................................................................................ Δ.Ο.Υ.: ...........................................................................................
Tηλέφωνο: ......................................................................................... 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: 140€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές και άνω: 120€ + ΦΠΑ έκαστη.
Για συµµετοχές µέχρι 14/6 : 1 συµµετοχή: 110€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές και άνω: 90€ + ΦΠΑ έκαστη.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 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 Sales & Customer Institute E.Π.Ε.
ALPHA BANK: Αρ. 1460-0232-0014-886 IBAN: GR 22014014601460-0232-0014-886
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της αγοράς πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς στο info@scisce.eu.
- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των συµµετοχών µέχρι και δύο ηµέρες πριν τη διεξαγωγή του έργου, το Supply Chain, Sales & Customer
Institute τιµολογεί το 100% της αµοιβής που αντιστοιχεί στις ακυρωµένες συµµετοχές και το αφαιρεί από µελλοντική συµµετοχή της εταιρείας / ιδιώτη
σε µελλοντικό σεµινάριο / συνέδριο του Supply Chain, Sales & Customer Institute.
- Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής / των συµµετοχών µία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή του έργου ή σε περίπτωση µη εµφάνισης κατά τη διεξαγωγή
του έργου, το Supply Chain, Sales & Customer Institute τιµολογεί κανονικά τη συνολική αµοιβή και η εταιρεία / ο ιδιώτης την εξοφλεί στο 100% χωρίς
συµψηφισµό σε µελλοντικό σεµινάριο / συνέδριο.
Υπογραφή

Όνοµα υπογράφοντος

Ηµεροµηνία

