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•  Η καθυστερημένη παράδοση αποτελεί σύμφωνα με μελέτες το 
πιο κρίσιμο ζήτημα, καθώς αντιπροσωπεύει το 44% του συνόλου 
των παραπόνων των πελατών

•  Τα ελαττωματικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 
των συνολικών παραπόνων

•  H ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκαταλέγεται στις 3 
κορυφαίες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες στον τομέα της 
εφοδιαστικής, με το 46% των ηγετών να τη θεωρεί ως 
προτεραιότητα

•  H διατήρηση πελατών κοστίζει 6 έως 10 φορές λιγότερο 
από το κόστος απόκτησης νέων πελατών

•  48% των τελικών καταναλωτών ζητούν παράδοση την επόμενη 
ημέρα, ενώ το 23% των καταναλωτών επιθυμεί παραδόσεις την 
ίδια ημέρα

•  Οι πόροι που επενδύονται σε δραστηριότητες εξυπηρέτησης 
πελατών παρέχουν σημαντικά υψηλότερη απόδοση από τους πόρους 
που επενδύονται σε δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξης 
πελατών. Πόσο κοστίζει σήμερα το customer service; Ποια η 
συμμετοχή του 3PL συνεργάτη στο positive customer experience;

13 : 00

George Paraskevadis,
Director, Distribution & Customer Service
Consumer/Pharma, AMET (Africa, Middle East & Turkey), 
JOHNSON & JOHNSON Supply Chain

Keynote Speaker
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Τα πιο σημαντικά στοιχεία σύνδεσης customer service και logistics θεωρούνται:

•   Έγκαιρη παράδοση / παράδοση
     σύμφωνα με πλάνο

•   Ποσοστό εκπλήρωσης παραγγελίας 

•   Κατάσταση προϊόντος 

•   Ακριβής πληροφόρηση

Παράγοντες
για τους οποίους

το Customer Service
στα Logistics

είναι σημαντικό 

Το  Customer Service συντελεί στην
απόκτηση αφοσίωσης & στη διατήρηση
του πελάτη

Η θετική εμπειρία Customer Service
αποτελεί το βασικό παράγοντα που δίνει
στην εταιρεία το προβάδισμα έναντι
του ανταγωνισμού

Ένας ικανοποιημένος πελάτης ξοδεύει 
περισσότερα για τα προϊόντα της εταιρείας όταν 
η εταιρεία είναι συνεπής στην υπόσχεση που του 
δίνει ( εκτιμάται 67% περισσότερο). Μία απλή 
αύξηση 5% στους ικανοποιημένους πελάτες 
ισοδυναμεί με αύξηση σχεδόν 25% στα κέρδη.

Το 98% των εταιρειών Logistics λένε ότι η 
εξυπηρέτηση πελατών είναι ένα κρίσιμο 
κομμάτι της συνολικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής της εταιρείας τους. Και το 55% 
είπε ότι το να συμβαδίζουν με την εξυπηρέτηση 
πελατών 24/7 είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.

“

”

”

 Logistics Tech Trends report

 Logistics Tech Trends report

Το 91% των οργανισμών δήλωσαν ότι θα 
μπορούσαν να κλείσουν περισσότερες 
δουλειές, εάν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν 
πιο γρήγορα. Αλλά πόσο γρήγορο είναι τελικά 
αυτό το πιο γρήγορα; 
• Μόνο το 25% λέει ότι απαντά σε λιγότερο 
από 30 λεπτά
• Το 62% των εταιρειών δηλώνουν ότι 
απαντούν μέσα σε μία ώρα από τη λήψη μιας 
ερώτησης πελάτη 
• Το 46% λέει ότι χρειάζονται από μία ώρα έως 
4 ώρες για να απαντήσει σε μια ερώτηση νέου 
πελάτη

“

H εξέλιξη του customer service 
και ο σημερινός ρόλος του

Case studies και εμπειρίες από 
κορυφαία στελέχη

T O  C O N C E P T

Το μέλλον και ο ρόλος της τεχνολογίας 
στο customer service

Δεξιότητες των ανθρώπων του customer 
service
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13:00

15:00 Διάλειμμα (10’)

Έναρξη συνεδρίου

Η ενημέρωση του πελάτη είναι τόσο σημαντική όσο και το προϊόν
Κωνσταντίνος Χανιώτης, CEO, TELENAVIS, Πρόεδρος ILME

Απαιτήσεις πελατών στους 3PL: Στις υπηρεσίες σας! 
Άσπα Μπάκα, Customer Service Manager, DIAKINISIS

Pre & After-Sales Customer Experience – Logistics contribution. Τεχνολογία και 
Πληροφόρηση στα logistics, συστατικό του B2B customer experience
Δημήτρης Βελουδάκης, Customer Logistics Manager GR/CY, COCA COLA 
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

Improving your Customer Service with Warehouse Management 
Systems technology
Ιωάννης Μελετλίδης, Business Development Manager, MANTIS

H εξέλιξη του ρόλου του Customer Service – προοπτικές για το μέλλον
George Paraskevadis, Director, Distribution & Customer Service
Consumer/Pharma, AMET (Africa, Middle East & Turkey), JOHNSON & JOHNSON 
Supply Chain

Integrating Customer Service with Supply Chain - Βέλτιστες Πρακτικές στην 
Βιομηχανία Φαρμάκων και Καταναλωτικών Προϊόντων
Δαμιανός Αθανασιάδης, Supply Chain Executive

To customer service κάνει το customer experience ή το customer experience 
το customer service; Ή αλλιώς, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;
Μιχάλης Ζιγλής, Partner, Advisory Services, PLANNING

Discussion Panel

Keynote Speaker

“Exelixis Project” - A cradle-to-grave approach in customer service that 
boosts transparency and improves proactive problem solving
Κατερίνα Κορωναίου, Account Director, SYNERGY

16:30 Κλείσιμο Συνεδρίου / Συμπεράσματα

Q & A Panel

Λάμπρος Γιαννούχος, Executive Advisor, ETEM
Γιάννης Στάμος, Head of Logistics, PRAKTIKER
Στέργιος Γερογιάννης, Sales Director, BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Γιώργος Γώγος, Operations Manager Greece & Cyprus, ABBVIE

Συντονίζει ο Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING

Συμπεράσματα και τοποθέτηση 
Σταμάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, PLANNING



Ke y  Po i n t s
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ηλεκτρονικά στο scisce.eu
Πληροφορίες συμμετεχόντων
1ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................
2ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................
3ος συμμετέχοντας
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... Θέση: ....................................... E-mail: ...............................................................................................

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού: …......................................................................................................................................................................................
Δραστηριότητα: .......................................................................................................................................................................................................................................
A.Φ.Μ.: ................................................................................... Δ.Ο.Υ.: ......................................................................................................................................................
Tηλέφωνο: ...................................................................................... Fax: ..................................................................................................................................................
Tαχ. Διεύθυνση: ............................................................. Tαχ. Κώδικας: ................................... Πόλη: .................................................................................................
Αποστολή τιμολογίου υπόψη: ................................................................................................................................................................................................................

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 “Transportation”.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 18/05/2022 η διοργάνωση τιμολογεί το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ενώ σε 
περίπτωση μη ειδοποίησης για ακύρωση, η διοργάνωση τιμολογεί κανονικά τη συμμετοχή.

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Η συμμετέχουσα επιχείρηση / οργανισμός καταβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής το σύνολο του κόστους. Η καταβολή γίνεται μέσω 
τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του δικαιούχου Supply Chain Sales & Customer Institute E.Π.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. 5014-035505-261 IBAN: GR 3901720140005014035505261
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. 710/470170-42 IBAN: Gr3601107100000071047017042
ΑLPHA BANK: Αρ. 146002320014886 IBAN: Gr 22 0140 1460 1460 0232 0014886

Υπογραφή                             Όνομα υπογράφοντος                             Ημερομηνία

ΣYMMETOXEΣ 
Κόστος συμμετοχής: 50€ +24% ΦΠΑ
Τo link της σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, θα σταλεί στους συμμετέχοντες την παραμονή του συνεδρίου
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