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Κωνσταντίνος Δελήγιαννης

Από τα ελληνικά logistics,
σήµερα µε ηγετική θέση στα
logistics της Amazon EUROPE
> Αν έχετε ηλεκτρονικό κατάστηµα
> Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε
στο ηλεκτρονικό εµπόριο

Διοργάνωση

Eπιστημονική Yποστήριξη

Mέγας Χορηγός

Χορηγοί

> Αν θέλετε να µειώσετε το κόστος
logistics του ηλεκτρονικού σας
καταστήµατος
> Αν θέλετε να ακούσετε τις πρακτικές της
Amazon, από τον Head of Operations and
Supply Chain EU της Amazon
> Αν θέλετε να παρακολουθήσετε 4 επιτυχηµένα
logistics case studies στο ηλεκτρονικό εµπόριο

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Eπικοινωνίας

Τότε δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εσπερίδα!
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Αγαπητοί φίλοι των Logistics και του ηλεκτρονικού επιχειρείν!
Με µεγάλη µας χαρά, σας καλωσορίζουµε στο πρώτο συνέδριο του Supply Chain Institute που εξειδικεύεται στα
logistics του e-commerce. Γνωρίζοντας ότι το 2017 ο τζίρος του e-commerce στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 4,5 δις. και
αναµένεται µέχρι το 2021 αύξηση 16% κάθε έτος, γνωρίζοντας επίσης ότι στη χώρα µας το ηλεκτρονικό εµπόριο
πλησιάζει το άθροισµα του κύκλου εργασιών των 4 µεγαλύτερων αλυσίδων Super Market, και φυσικά κατέχοντας
τεχνογνωσία ετών στα logsitcs, διοργανώνουµε την εξειδικευµένη θεµατολογικά εσπερίδα για τα logistics στο
e-commerce που ενδιαφέρει άµεσα όσους δραστηριοποιούνται ήδη στο διαδίκτυο, αλλά και αυτούς που θα
«αναγκαστούν» τα επόµενα χρόνια να εισέλθουν!
Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαµε για εσάς µία εσπερίδα όπου θα ακούσετε από καταξιωµένα στελέχη και ιδιοκτήτες
ηλεκτρονικών καταστηµάτων πως επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στο e-commerce
και πως µέσω της σωστής διαχείρισης των logistics µπορούµε να εξοικονοµήσουµε µέχρι και 25% µείωση στο
κόστος λειτουργίας των εργασιών του Supply Chain. Θα προβληθούν µέθοδοι πιο γρήγορης και «αλάνθαστης»
παράδοσης προϊόντων στον καταναλωτή, χρησιµοποιώντας smart και αυτοµατοποιηµένες µεθόδους στην
εφοδιαστική αλυσίδα από τις αγορές, την αποθήκευση και τη διανοµή end-to–end.
Οι 3 διαστάσεις που θα εξεταστούν είναι: Ι. παραγγελίες – αποθέµατα - replenishment, ΙΙ. αποθήκευση και ΙΙΙ.
διανοµή, πάντα λαµβάνοντας υπόψη την οπτική και τις ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Χωρίσαµε τη θεµατολογία της εσπερίδας σε τρεις ενότητες ξεκινώντας µε την αποκρυπτογράφηση των logistics του
e-Commerce που όπως αναγνωρίζεται διεθνώς αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του κόστους στο ηλεκτρονικό
εµπόριο. Εδώ θα προτείνουµε λύσεις µείωσης αυτού του κόστους και αύξησης του customer service. Στην επόµενη
ενότητα είναι ιδιαίτερη τιµή για εµάς να έχουµε συνέντευξη του Κωνσταντίνου Δελήγιαννη ο οποίος µας µεταφέρει
την εµπειρία του και τις λύσεις που προτείνει από την κορυφαία θέση στα Logistics της Amazon στην Ευρώπη που
κατέχει σήµερα, παράλληλα µε την πρότερη εµπειρία του σαν Supply Chain Director του Οµίλου Γερµανός και Quest.
Ο κος Δελήγιαννης απάντησε στις ερωτήσεις µας και µίλησε µε βάση την εµπειρία του τόσο στην Ελλάδα στο
micro-logistics όσο και στην υπερσύγχρονη αποθήκη και γενικότερα το Supply Chain της Amazon. Η εσπερίδα θα
ολοκληρωθεί µε την 3η κατεξοχήν πρακτική ενότητα όπου θα παρουσιαστούν 4 πολύ επιτυχηµένα case studies από
διαφορετικούς κλάδους, αναδεικνύοντας κάθε ένα από αυτά τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι χαρά µας που έχουµε
κοντά µας το e-fresh.gr, το ofarmakopoiosmou.gr, το ΠΛΑΙΣΙΟ στο e-Logistics και το IQOS της Philipp
Morris/Παπαστράτος.
Πρωτεύον στόχος είναι οι συµµετέχοντες εκτός από την ευκαιρία ανταλλαγής θέσεων 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 27 Ιουνίου.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Μαριτίνα Λάµπρου

Σταµάτης Ανδριανόπουλος
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Τα θέµατα της εσπερίδας
Α. Αποκρυπτογράφηση των logistics του e-commerce
• Πως µειώνεται το κόστους αποθεµατοποίησης και απαξίωσης εµπορεύµατος στο

•
•
•
•

e-commerce; Πως βοηθάει η πολλαπλή ABC ανάλυση και οι χρωµατικές ζώνες
αποθεµάτων για ελαχιστοποίηση του κόστους και βελτιστοποίηση του customer
service;
Ποιες οι µέθοδοι καταγραφής του κόστους στο picking & packing;
Ποιες οι διαδικασίες ορθής χωροταξικής οργάνωσης της αποθήκης;
Αυτοµατοποίηση: ποιο το κόστος της και πόσο εξοικονοµεί;
Βenchmarks στη διανοµή και courier (last mile), µέθοδοι bidding για βέλτιστες
τιµές, µέθοδοι ιχνηλασιµότητας της παραγγελίας, POD / IOD, διαδικασίες για τις
εισπράξεις.
Ιnsourcing ή outsourcing των logistics στο e-commerce;

Β. GDRP στο e-commerce
• Πόσο δύσκολη είναι η προσαρµογή των επιχειρήσεων του e-commerce;
• Πως το διαχειριζόµαστε ώστε να είµαστε συνεπείς σήµερα που γίνεται πολλή
κουβέντα αλλά και µετά από 2 χρόνια;

Γ. Κeynote speaker Κωνσταντίνος Δελήγιαννης
• Πως έχει στήσει το µοντέλο και το δίκτυο logistics που λειτουργεί η AMAZON

στην Ευρώπη; Βασικές αποθήκες και κέντρα διανοµής;
• Χρήση δικών της υποδοµών ή outsourcing; Δίκτυο συνεργατών;
• Ποιες τάσεις επηρεάζουν το e-commerce; Ποια προβλέπεται να είναι η εξέλιξη
του κλάδου;
• Πόσο σηµαντικά είναι τα Logistics για το e-commerce;
• Το επιχειρησιακό µοντέλο logistics και order fulfillment της AMAZON
• Ποια χαρακτηριστικά που το καθιστούν πρωτοπόρο, αποτελεσµατικό και
αποδοτικό;
• Ποιοι οι αυτοµατισµοί στη λειτουργίας της αποθήκης σε εξοπλισµό και
διαδικασίες, στη λογική του logistics 4.0;

Δ. 4 πολύ δυνατά επιτυχηµένα case studies
• e-fresh • ofarmakopoiosmou.gr • plaisio.gr • IQOS

Ποιους αφορά:
• Ιδιοκτήτες και Διευθυντικά Στελέχη e-shops
• Ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη
επιχειρήσεων µε πολύ-καναλιακές πωλήσεις
• Διευθυντές Supply Chain και logistics
managers επιχειρήσεων ηλεκτρονικού
εµπορίου
• CEO, εµπορικοί διευθυντές και άλλα
διευθυντικά στελέχη εταιρειών 3PL µε
εξειδικευµένες λύσεις e-commerce logistics
• Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων
ταχυµεταφορών 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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέρος Α. Αποκρυπτογραφώντας τα logistics του e-commerce
16:00-16:15 Προσέλευση
16:15
Convert Group
16:30

Οµάδα PLANNING

17.00
17:15

Mantis

e-commerce στην Ελλάδα: 2018-2020
Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO Convert Group
Μετασχηµατίζοντας την αποθήκη και τη διανοµή για το e-commerce
Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος PLANNING
Νίκος Λιάκος, Consultant PLANNING
GDPR: Νέο νοµικό πλαίσιο για το e-commerce
Στέφανος Ι. Ανδριακόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Advanced Information Systems to Manage e-commerce GDPR Processes
Γιάννης Μελετλίδης, Senior Account Manager MANTIS

Μέρος B. Keynote Speaker- Μεταφορά τεχνογνωσίας από το Amazon στα ελληνικά e- logistics
17:30

Amazon συνέντευξη

Amazon’s logistics view
Κωνσταντίνος Δελήγιαννης, Head of Operations and Supply Chain EU FBA,
Amazon, Ex Supply Chain Director Multirama & Info-Quest

18:15
18:30

Ερωτήσεις-συζήτηση
Διάλλειµα-Networking

Μέρος Γ. 5 πετυχηµένα case studies αναδεικνύουν τις βέλτιστες πρακτικές
19:00
19.15
19.30
19:45
20:00
20:10
20.30

e-fresh.gr

Προσαρµόζοντας τα logistics στο on line grocery
Ζήνα Μαυροειδή, Managing Director e-Fresh.gr
ofarmakopoiosmou.gr Οι logistics διαστάσεις του on line φαρµακείου
Γεράσιµος Τριανταφυλλάς, Φαρµακοποιός / Ιδιοκτήτης e-shop ofarmakopoiosmou.gr
E- Business & Supply Chain Management, in the Greek consumer electronics universe
plaisio.gr
Χαράλαµπος Μουρελάτος Head of Digital Marketing @ Plaisio Computers
Β2C E-commerce for IQOS.
IQOS
Θεµιστοκλής Παπαϊωάννου, Manager B2C Operations, EU South East Cluster
Papastratos CMC SA
H εµπειρία µιας Ελληνικής εταιρείας εισερχόµενη στα logistics της Amazon
LogisticsWay
Διονύσης Γρηγορόπουλος, Managing Director, LogisticsWay
Ερωτήσεις-συζήτηση
Cocktail
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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: 120€ + ΦΠΑ, 2 συµµετοχές και άνω: 100€ + 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
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 “E COMMERCE LOGISTICS”.
Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 20/6 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

