“Transporting
Supply Chain
Experience”
The new Big Τhing!

Knowledge is power

Ακούγοντας την αγορά, δημιουργήσαμε μια νέα σειρά
on-line μεταφοράς εμπειριών καταξιωμένων

Supply Chain

Professionals και Logisticians που ανταλλάσσουν
απόψεις, μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους
και απαντούν στις ερωτήσεις σας.

Session 1 : 6 Απριλίου 2022. Τετάρτη 18:00 – 19:30
Session 2 : 13 Απριλίου 2022. Τετάρτη 18:00 – 19:30
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Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στις εφοδιαστικές
αλυσίδες, από το commodity pricing, τα constraints
στα global logistics, το sustainability, την
ψηφιοποίηση έως την έλλειψη εργατικού δυναμικού
έχουν φέρει στο επίκεντρο την σπουδαιότητα του
supply chain τόσο σε τακτικό, όσο και σε
στρατηγικό επίπεδο.
Αυτές οι προκλήσεις οδηγούν στην ανάγκη για
δικτύωση,
επικοινωνία,
benchmarking
και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών του
Supply Chain.

Ελάτε να δούμε τις προκλήσεις που συνάντησα στο διεθνές
περιβάλλον και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από
τους managers στην Ελλάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Δαμιανός Αθανασιάδης
Supply Chain & Logistics Executive

Ο Δαμιανός Αθανασιάδης είναι Supply Chain & Logistics
Executive με πολυετή εμπειρία στην Φαρμακοβιομηχανία
και στον κλάδο FMCG, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2005 στην
GSK Consumer Healthcare Ελλάδος. Διετέλεσε μεταξύ
άλλων Supply Chain Manager Ελλάδος, Warehouse &
Distribution Lead South Europe έχοντας υπό την ευθύνη του
την στρατηγική logistics για την Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισραήλ καθώς και Supply Chain Lead
Iberia με έδρα την Μαδρίτη και Supply Chain Lead Italy στο
Μιλάνο. Έχει ασχοληθεί με πλήθος projects σε θέματα
Supply Chain & Logistics, Digitalization και S&OP / IBP.
Είναι κάτοχος MBA και μέλος του δικτύου Future Logistics
Leaders.
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Session 1 : 6 Απριλίου 2022. Τετάρτη 18:00 – 19:30

Καριέρα στο Supply Chain…
Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Supply Chain Expert; Hard και Soft Skills. Career Path.
Απόφαση για καριέρα στο εξωτερικό; Ποιές οι δυσκολίες, τι αποφάσεις χρειάζονται,
ποιό το όφελος; Ποιες οι διαφορές σε σχέση με την εργασία στην Ελλάδα;
Διαχείριση multicultural environment και Diversity in Supply Chain.
Αλλαγές Εταιρικής Κουλτούρας, Matrix Organizations και αλλαγές εταιρικών δομών
(π.χ. εξαιτίας συγχωνεύσεων).
Mentoring και Reverse Mentoring στο Supply Chain.

Session 2 : 13 Απριλίου 2022. Τετάρτη 18:00 – 19:30

Supply Chain Tips & Tricks. Technical skills…
1.

Παραδοσιακό S&OP vs Integrated Business Planning (IBP). Ποιος ο ρόλος του Supply
Chain Professional.

2.

Supply Chain Digitalization. Ρεαλισμός και πραγματικά παραδείγματα από το εξωτερικό
(Power BI, Bots και Scripts, Real Time monitoring, AI).

3.

Innovation. Πως επιταχύνεται η τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά και πως το
supply chain έχει κεντρικό ρόλο.

4.

Amazon. Πως ξεκινάει η συνεργασία και γιατί το supply chain παίζει καθοριστικό ρόλο.

Καθίστε αναπαυτικά στο σαλόνι σας,
πάρτε τον καφέ ή το τσάι σας και ελάτε
να συζητήσουμε σε μικρές παρέες!
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Πληροφορίες Εταιρείας/Οργανισμού

Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: …....................................................................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ............................................................. Tαχ. Κώδικας: ................................... Πόλη: .................................................................................................
Tηλέφωνο: ...................................................................................... Fax: ..................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................... Website: .................................................................................................................................................

Για την έκδοση του τιμολογίου

Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: ..........................................................................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ................................................................................... Δ.Ο.Υ.: ......................................................................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................................................................................................................................................
Αποστολή τιμολογίου υπόψη: ................................................................................................................................................................................................................

Πληροφορίες συμμετεχόντων

1ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: .................................................................................. Θέση: ................................................. E-mail: ........................................................................
2ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: .................................................................................. Θέση: ................................................. E-mail: ........................................................................
2ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: .................................................................................. Θέση: ................................................. E-mail: ........................................................................

Κόστος συμμετοχής στο Transporting Supply Chain Experience: 70€ + 24% 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.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR3901720140005014035505261
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: GR3601107100000071047017042
ΑLPHA BANK: Αρ. 146002320014886 IBAN: GR2201401460146002320014886
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 “Transporting Supply Chain Experience.
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.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Σας ενημερώνουμε ότι στη βάση δεδομένων μας διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό να σας εξυπηρετήσουμε και να σας ενημερώνουμε για
παρόμοιες δράσεις όπως αυτή που έχετε επιλέξει να συμμετέχετε (σεμινάρια, συνέδρια ή πιστοποίηση). Σας δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουμε,
δημοσιοποιήσουμε, ανταλλάξουμε και γενικά να χρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, τα προσωπικά σας στοιχεία πλην της προαναφερόμενης εξυπηρέτησης
και ενημέρωσής σας ή εφ’ όσον είστε πελάτης μας λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συνεργασία μας -πχ έλεγχος ΛΑΕΚ- είναι πιθανό να
χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα -και μόνο- στοιχεία που θα μας ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. Δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τα στοιχεία σας, από κάθε
ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, παρά μόνο σε περίπτωση που ορίζεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Τέλος δεσμευόμαστε
ότι θα διεκπεραιώσουμε μέσα στα νόμιμα πλαίσια κάθε αίτημά σας για πρόσβασή σας, διόρθωση, διαγραφή δεδομένων σας από τη βάση μας, καθώς και οποιοδήποτε
αίτημα βάσει των δικαιωμάτων σας όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR).
• Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για
λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους.
• Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση μας προβλέπεται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας τους.
Πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος,τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Υπογραφή

Όνομα υπογράφοντος

Ημερομηνία

