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Επιστηµονική Υποστήριξη:
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Achieving
Excellence
Together

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (CONCEPT) ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η διανοµή αποτελεί το ‘’µακρύ χέρι’’ κάθε επιχείρησης. Είναι αυτή που αξιοποιεί το πλεονέκτηµα χρόνου και
τόπου για το προϊόν και την επιχείρηση ώστε να φέρει τα προϊόντα σε πλεονεκτική θέση στην αγορά.

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Περισσότερα από 350.000 σηµεία εξυπηρέτησης λιανικών πωλήσεων εντασσόµενα σε διάφορα καναλιακά δίκτυα διανοµής
Περισσότερα από 4.500.000 νοικοκυριά, και 3.500.000 µε περισσότερα από 1 µέλη
Μοναδικά ιδιαίτερη και σύνθετη γεωγραφία της χώρας
Έντονος εποχικός χαρακτήρας που υπεραπασχολεί και υποαπασχολεί τους επιχειρησιακούς πόρους και συνεπώς αυτούς της
καθηµερινής διανοµής
Πολυεθνική παρουσία κατοίκων και διαφορετικές συνήθειες – περισσότεροι από 25 εκ. τουρίστες
Συνύπαρξη πολλαπλών µοντέλων διανοµής
Ύπαρξη περισσότερων από 6.500 ηλεκτρονικών καταστηµάτων µε ανοδική τάση και σύνθετη λειτουργία.
Ύπαρξη λιγότερων από 15.000 ενεργών Φορτηγών ∆ηµοσίας Χρήσης από τα 33.000 εγγεγραµµένα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
•
•
•
•
•
•

Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων της διανοµής
∆ιαχωρισµός στατικού δικτύου σε σχέση µε δυναµικά δίκτυα διανοµής
Σύνδεση / ένταξη καθηµερινών δροµολογίων παραδόσεων προϊόντων σε κανάλια διανοµής
Εκµετάλλευση – αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων διακίνησης προϊόντων
∆ιαχωρισµός µεταφοράς και διανοµής
Επίτευξη συνεργιών στη διανοµή

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποιές εναλλακτικές έχει ο υπεύθυνος διανοµής σηµέρα;
Πώς θα επιτευχθεί η πλήρης ορατότητα (visibility in supply chain) στο δίκτυο;
Με ποιούς τρόπους βελτιώνεται η σχέση των πωλήσεων και της διανοµής;
Ποιά είναι τα ‘’δυνατά εργαλεία’’ της διανοµής που θέλουν οι πωλήσεις;
Ποιοί είναι οι κανόνες και ορθές πρακτικές διανοµής;
Πώς επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των πόρων;
Πώς και τι να ζητηθεί από µεταφορικές εταιρείες,πρακτορεία και εταιρείες ταχυµεταφορών;
Πώς αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία;
Reporting διανοµής για τα εσωτερικά τµήµατα της επιχειρήσης µε στόχο την καλύτερη λειτουργία;
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α.
β.
γ.
δ.

Ροές στη λειτουργία της επιχείρησης – ποιές είναι και ποιός ο ρόλος της διανοµής σε αυτές;
Πόροι διανοµής – ποιούς πόρους έχει στη διαθεσή του ο υπεύθυνος διανοµής
Προγραµµατισµός πόρων – ποιοί είναι οι κανόνες προγραµµατισµού των πόρων τους
Συµπεριφορά στατικών σηµείων VS δυναµικών – πώς επηρεάζουν την καθηµερινότητα της διανοµής & πώς θα βρω το κατάλληλο
µίγµα σηµείων σε κάθε δροµολόγιο;
ε. Χρονικές δεσµεύσεις – πως θα λειτουργήσω κάτω από χρονικές δεσµεύσεις
στ. Value added services – ποιές είναι οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας
ζ. Άλλες δεσµεύσεις & συναλλαγές – τι άλλο µπορεί να προσφέρει η διανοµή;
η. Συστήµατα DRP – Distribution Requirement Planning – τι είναι και πώς υλοποιούνται στην καθηµερινότητα;
2.

ΑΠΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

∆ροµολόγηση
Βασικοί εφαρµοσµένοι αλγόριθµοι
Χρήση απλών µεθόδων – δροµολόγηση µε εργαλεία xls
Ακτινογραφία ηµερήσιας απασχόλησης οχήµατος
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

3.

∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Αξιοποίηση δυνατοτήτων τηλεµατικής
Επιθυµητό reporting για managers – τι πραγµατικά ενδιαφέρει τον υπεύθυνο διανοµής
Κριτήρια αξιολόγησης λογισµικών προγραµµάτων τηλεµατικής
Project management έργου εγκατάστασης
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

4.

IOD & POD ΣΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ

α.
β.
γ.
δ.

Επιχειρησιακή ανάγκη ή πολυτέλεια;
Ολοκληρωµένη τεχνολογική προσέγγιση
∆ιασύνδεση – διαλειτουργικότητα συστηµάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

5.
α.
β.
γ.
δ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τρόποι παρακολούθησης κενών συσκευασίας
Ηµερήσια διαδικασία καταγραφής & παρακολούθησης υπολοίπων
Περιοδικό κλείσιµο υπολοίπων
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

6.
α.
β.
γ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Ιδιαιτερότητες των επιστροφών
Τρόποι περισυλλογής / επιστροφών
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

7.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

α.
β.
γ.

Είδη συνεργατικών σχέσεων µε πρακτορεία
Αξιολόγηση πρακτορείου
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

8.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – COURIER

α.
β.
γ.

Είδη συνεργατικών σχέσεων µε εταιρείες ταχυµεταφορών – courier
Αξιολόγηση εταιρειών ταχυµεταφορών – courier
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

9.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

α.
β.
γ.

Τι φέρνει το παρόν και το µέλλον
Τάσεις – αλλαγές στα δίκτυα διανοµής
Πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30 – 09.00

Προσέλευση – εγγραφές

09.00 – 10.30

Ενότητα Α’

Ακτινογραφία της διανοµής σήµερα (σχεδιασµός δικτύων µε απλά εργαλεία, drp systems)

10.30 – 10.45

Διάλειµµα

10.45 – 12.15

Ενότητα Β’

Τεχνολογία και reporting (τι να ζητήσω για τη λήψη αποφάσεων)

12.15 – 13.00

Διάλειµµα

13.00 – 14.30

Ενότητα Γ’

Ίδια µέσα και εξωτερικοί συνεργάτες υλοποίησης (µεταφορικές, πρακτορεία, ταχυµεταφορικές)

14.30 – 14.45

Διάλειµµα

14.45 – 16.15

Ενότητα Δ’

Επιστροφές και διαχείριση κενών συσκευασιών (παρακολούθηση & διαχείριση)

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
LOGISTICS MANAGER, ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ: ∆ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ,
∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΤ, ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΥΣ κ.α.
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

Εισηγητής: ∆ηµήτρης Παπασωτηρίου
Ο κος ∆ηµήτρης Παπασωτηρίου (BSc, MSc, ΜΑ, ELA/ESLog) είναι σήµερα Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
EXPRESS CARGO S.A., εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και µεταφοράς/διανοµής για λογαριασµό τρίτων (3rd Party
Logistics). Έχει διεθνή εµπειρία στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ελλάδα, Κύπρο, Η.Π.Α., U.K., Ιταλία, Γερµανία κ.α.), και
έχει εκπονήσει περισσότερααπό 270+ έργα business & systems Logistics (inbound, outbound, ηλεκτροµηχανολογικά,
αποθέµατα, διακίνηση – µεταφορές & διανοµές, HR). Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 7.000 στελέχη επιχειρήσεων. Έχει
αναπτύξει τη µεθοδολογία Reverse Logistics Capability Maturity Model, καθώς επίσης και την µεθοδολογία Logistics Audit Wheel.
Έχει συγγράψει σειρά επιστηµονικών εργασιών µε κρίση.

