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16/2 Human Asset in Logistics 2:

∆ιοίκηση ανθρώπων και αύξηση παραγωγικότητας.
Η έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού που είναι πολύ έντονη σήµερα, το big quit, η τηλεργασία,
η τεχνολογία, οι νέες απαιτούµενες δεξιότητες, το νοικιασµένο προσωπικό στις λειτουργίες της
αποθήκης, οι πάροχοι µισθωµένου προσωπικού κ.α. θα παρουσιαστούν στο on-line συνέδριο
από κορυφαία στελέχη ανθρώπινου δυναµικού και logistics.

2/3 Sustainability in Supply Chain:

H τάση της αειφορίας και της πράσινης επιχειρηµατικότητας επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα.
Οι πελάτες και οι καταναλωτές δείχνουν προτίµηση στις επιχειρήσεις που σέβονται το
περιβάλλον και στρέφονται σε εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Το ανθρακικό αποτύπωµα
επηρεάζει το έργο της παραγωγής και της µεταφοράς. Οι εταιρείες κινούνται στην
ηλεκτροκίνηση. Πώς ανταποκρίνεται σήµερα η Εφοδιαστική Αλυσίδα και ποιες οι ενέργειες που
θα επηρεάσουν τις αποφάσεις µας και τη στρατηγική µας σε βραχυπρόθεσµο πλάνο; Όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουµε για το πιο πολυσυζητηµένο θέµα σήµερα.

22/3 Transportation & Logistics 2:

Σε συνέχεια του περσινού 1ου επιτυχηµένου συνεδρίου µεταφορών, έρχεται το 2ο συνέδριο
που τοποθετεί στο προσκήνιο τη µεταφορά (διεθνή και εγχώρια) τη διανοµή και το τελευταίο
µίλι. Οι τιµές ακρίβυναν πολύ, τα κόστη, η νέα φορολογία, οι απαιτήσεις των πελατών και
καταναλωτών για το 2022, η έλλειψη οδηγών, οι µεταφορικές εταιρείες, οι σύγχρονοι couriers
και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, η επιβίωση του κλάδου.

13/4 Νησιωτικά logistics:

Πέρα από την ηπειρωτική Ελλάδα…. τι γίνεται µε την τροφοδοσία στη νησιωτική χώρα;
Το δυσκολότερο πρόβληµα στα logistics. Πώς και πόσο χρόνο κάνουν να φτάσουν τα
προϊόντα από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, ενδοδιακινήσεις µεταξύ των νησιωτικών
συµπλεγµάτων κ.α. Το περιβάλλον, τα προβλήµατα, η εποχικότητα, οι εναλλακτικές, τα κόστη.

18/5 Customer Service:

6-7/7 Technology forum in Supply Chain: Mega Trends & Logistics 4.0 III

Τι αλλάζει στο περιβάλλον, ποια είναι τα νέα “business trends” και “technology trends”;
Sustainability και κυκλική οικονοµία στο προσκήνιο. Ευελιξία, η άµυνα στα αιφνίδια σοκ της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έκρηξη της τεχνολογίας επηρεάζει και µετασχηµατίζει όλες τις
λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη, τα Big Data, το Machine
Learning, το Internet of Things, το Block Chain είναι εδώ για να διευκολύνουν τις λειτουργίες
Εφοδιασµού. Τι χρησιµοποιούµε σήµερα και που µας πάει το µέλλον; Επιχειρήσεις που τα
χρησιµοποιούν δίνουν παραδείγµατα του νέου µοντέλου εργασίας, πάροχοι λύσεων
παρουσιάζουν εφαρµοσµένα case studies. Πώς ανταποκρίνονται σήµερα τα logistics στις νέες
απαιτήσεις; Τι ζητάνε πελάτες και καταναλωτές; Micropicking & last mile σε συνδυασµό µε τα
ροµποτάκια και την αυτοµατοποίηση, αλλάζουν τις αποθήκες και την πρόσβαση στον
καταναλωτή. Planning & Forecasting παίρνουν νέες διαστάσεις µε την βοήθεια του Artificial
Intelligence.

5/10 e-commerce logistics 5:

Η έκρηξη του ηλεκτρονικού εµπορίου συνεχίζεται. «Phygital Shopping»: η νέα τάση.
Πώς ανταποκρίνονται σήµερα τα logistics στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου; Τι ζητάνε
πελάτες και καταναλωτές; Micropicking & last mile, αλλάζουν τις αποθήκες και την πρόσβαση
στον καταναλωτή. Planning & Forecasting παίρνουν νέες διαστάσεις µε την βοήθεια του
Artificial Intelligence. Κεντρικοποίηση ή µικρά hubs για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του
καταναλωτή αλλά και εξισορρόπηση cost-benefit; Εποχικότητα και περίοδοι υψηλής ζήτησης.

24/10 Solutions 11:

Το 11ο συνέδριο της επιτυχηµένης σειράς του Supply Chain Institute που παρουσιάζει σε όλες
τις διαστάσεις τις σύγχρονες λύσεις των θεµάτων που απασχολούν σήµερα τα στελέχη της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των logistics. Πώς θα πετύχουµε την καλύτερη παραγωγικότητα,
εργαλεία που βοηθούν στο καθηµερινό έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιασµένα
µέσα από σύγχρονα case studies.

30/11 Συνέδριο επικαιρότητας:

Το συνέδριο θα εξετάσει σε βάθος ένα θέµα που θα προβληµατίσει τα στελέχη logistics στο
τέλος του 2022 και θα τα βοηθήσει να καταστρώσουν τη στρατηγική της επόµενης χρονιάς.

Ένας από τους 4 πυλώνες της εφοδιαστικής αλυσίδας µαζί µε το Planning, Warehousing &
Distribution, που δεν έχουµε δώσει ακόµα τη βαρύτητα µε τεχνικές και εργαλεία που πρέπει.
Η εξυπηρέτηση πελατών, αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης ή στοιχείο
διαφοροποίησης που µετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; Στρατηγικές, εργαλεία,
εκπαίδευση και τεχνολογία συνεργάζονται για το βέλτιστο αποτέλεσµα και το customer
experience. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν Case studies, προβλήµατα και λύσεις καθώς και
σύγχρονες τεχνικές από ειδικούς.
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