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Webinar Agenda
Topic 1:
Latest developments in Global Supply Chains will cover:
o Θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών της
Bain & Company αξιολογώντας τις επιδράσεις του Covid στα
operations των Εφοδιαστικών Αλυσίδων και τα μελλοντικά τους
πλάνα
o Θα εξηγήσει πώς ο κόσμος του εμπορίου (και πέραν αυτού)
κινείται από το ‘Globalisation’ στο ‘Slowbalisation’ και στη
συνέχεια στο 'Decoupling': Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις
Εφοδιαστικές Αλυσίδες
o Θα εξετάσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού της Κίνας που
ανακάμπτουν από τον Covid και πώς η νέα κανονικότητα
αναδιαρθρώνει τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
Panel Discussion & live Q&A

Topic 2:
How do global companies restructure their supply chains
in the wake of the ‘New Norm’
o Παγκόσμιες εταιρείες όπως η Coca-Cola, η Nike και άλλες
επαναξιολογούν τα manufacturing footprints και
αναδιαμορφώνουν τις Εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Μερικοί από
αυτούς χτυπήθηκαν σκληρά από τον Covid, και τώρα
διπλασιάζουν τις προσπάθειές τους ρίχνοντας το βάρος στη
δημιουργία resilient supply chain
o Τι εννοούμε σήμερα με τον όρο supply chain resilience, ποιοι
οι καθοριστικοί παράγοντες και ποιες ευκαιρίες προσφέρονται
στις εταιρείες Logistics
o Παρουσίαση προτύπων case studies επιχειρήσεων που
δημιούργησαν ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες (Resilient
Supply Chains)
Panel Discussion & live Q&A
Συμπεράσματα

Ένα discussion panel κορυφαίων
και καταξιωμένων executive
στελεχών σχολιάζει &
αντιπαραθέτει την ελληνική
πραγματικότητα
Πλήθος δημοσιεύσεων σε θέματα Supply
Chain μέσω των Bloomberg, CNBC, CNN,
Forbes, Financial Times κ.α.
Gerry Mattios is a Partner at Bain & Company’s Singapore oﬃce, where he leads the Supply chain and
trade practice for APAC within the ﬁrm’s Performance
Improvement Practice. He is also a member of Bain’s
Consumer Products and Industrial Goods & Services
Practice. He joined the ﬁrm in 2011. He has more
than 18 years of industry and consulting experience,
advising clients across a range of industries with a
focus on consumer products, industrial, automotive,
technology, and logistics sectors. He specializes in
performance improvement – with expertise in supply
chain, global trade, procurement & cost reduction,
and sustainability for both Asian and multinational
corporations operating in Asia. His views on trade
and supply chain are frequently quoted and published in Bloomberg, CNBC, CNN, Forbes, Financial
Times, China Daily and other publications. He worked
in senior supply chain and procurement positions at
IBM, Atos and Ford Motor Company. Mr. Mattios
earned his MBA from City University CASS B-School
and his master’s degree in sustainability from the University of Cambridge. He graduated with a B.Sc. in
transport management and logistics from Aston University.
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