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Αγαπητά στελέχη της αγοράς των Logistics της Βορείου Ελλάδος,

Το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning, διοργανώνει το 3ο ημερήσιο Συνέδριο 

Logistics στη Θεσσαλονίκη. Η τελευταία διοργάνωση στη Β. Ελλάδα έγινε πριν 3 χρόνια. Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 

2023, στο ξενοδοχείο GRAND PALACE HOTEL  ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί από κοντά!

Η αγορά χαρακτηρίζεται από διαδοχικούς disruptors. O όρος “permacrisis” (μονιμοκρίση) που περιγράφει την 

αίσθηση τού να ζεις σε περίοδο πολέμου, πληθωρισμού και πολιτικής αστάθειας – επιλέχθηκε ως η λέξη της χρονιάς 

από το Collins Dictionary. Επειδή η γλώσσα είναι ο καθρέφτης τού τι συμβαίνει στην κοινωνία και στον ευρύτερο 

κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια συνεχή κατάσταση αλλαγών και κατ’ επέκταση αβεβαιότητας,  όπου 

ο ένας disruptor διαδέχεται τον άλλο. Οικονομικές-ενεργειακές κρίσεις, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού,           

sustainability concerns, disruptors αποτελούν το σημερινό περιβάλλον Business As Usual!!! Τα logistics πρέπει να 

συνεχίσουν το έργο τους αναπόσπαστα και αδιάλειπτα. Στο συνέδριο θα αναλύσουμε αυτές τις προκλήσεις και όσες 

απορρέουν από αυτές, παρουσιάζοντας solutions και μοντέλα logistics για τη Β. Ελλάδα. Θα δοθούν αναλυτικά κόστη 

αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και εναλλακτικών μοντέλων route-to-market.

Ιδιαίτερα σημαντικοί επιχειρηματικοί όμιλοι εδρεύουν στον Βορρά, µια στρατηγική περιοχή για την εγχώρια 

οικονομία και την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας. Η Β. Ελλάδα πρωταγωνιστεί στους κλάδους του 

λιανεμπορίου, της πρωτογενούς παραγωγής, της βιομηχανίας, των τροφικών κ.α. ενώ σε πολλές περιπτώσεις κατέχει 

ηγετική θέση στους τομείς δραστηριότητας. Με όπλο συχνά τις εξαγωγές, οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος έχουν 

κατακτήσει πολλές ξένες αγορές. Την οικονομική δυναμική του βορειοελλαδικού τόξου αναδεικνύουν οι αριθμοί.    

Ένα στα πέντε προϊόντα που παράγει η χώρα µας προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά η 

περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι εθνική πρωταγωνίστρια στους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας.

Στο συνέδριο θα εξετάσουμε σε βάθος τα logistics αυτής της δυναμικής περιοχής για την χώρα, παρουσιάζοντας 

εναλλακτικά μοντέλα δραστηριότητας και route to market, κόστη και τιμές. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διεξαχθεί 

live έρευνα με televoting, τα αποτελέσματα της οποίας θα σχολιαστούν από panel κορυφαίων ομιλητών. 

Διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν εξαιρετικά case studies, μεταφέροντας τεχνογνωσία και 

solutions στο ακροατήριο.

Σας περιμένουμε, όλους τους logisticians αυτών των σημαντικών και δυναμικών επιχειρήσεων του Βορά, από κοντά, 

να ξανασυναντηθούμε, να κάνουμε networking και να μοιραστούμε μαζί σας τις εξελίξεις του κλάδου ώστε να 

οχυρωθείτε κατάλληλα για την επόμενη κρίση!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Σταμάτης ΑνδριανόπουλοςΜαριτίνα Λάμπρου
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Το 90% του εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα πηγαίνει για την κάλυψη μηνιαίων 
λογαριασμών και έξοδα 

Source Nielsen

441.000€ ο μέσος κύκλος εργασιών ενός 3PL στη Β.Ε. & 150.000€ ο μέσος κύκλος εργασιών μιας 
μεταφορικής εταιρείας

Planning survey

Ελληνικές επιχειρήσεις που ανασχεδίασαν τα δίκτυα διανομής τους στη Βόρεια Ελλάδα είδαν 
μείωση του κόστους logistics από 15-30%

Planning survey

40% των στελεχών δηλώνει έλλειψη ικανών (σε μέγεθος, πλήθος, υποδομές) παρόχων 3PL 
υπηρεσιών και μεταφορικών εταιρειών στην Β.Ελλάδα

Planning survey

Οι ροές logistics που παράγονται στη Βόρεια Ελλάδα είναι σημαντικές και αφορούν κατά 80% 
ροές που καταλήγουν σε ή διέρχονται από την Αττική

Planning survey

Η μέση τιμή μεταφοράς είναι κατά μέσο όρο +10% στη διαδρομή Θεσσαλονίκη προς Αθήνα

Planning survey

To 70% των στελεχών logistics στη χώρα μας δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σημαντική-πολύ σημαντική 
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού low-middle level στα logistics. Το ποσοστό αυτό το 2020 ήταν 
χαμηλότερο από 40%. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την μεγάλη πρόκληση την επόμενης 
δεκαετίας. 

Ειδικότητες και ποσοστά έλλειψης

Planning survey

Τα νούµερα δείχνουν

1245
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Topics to be discussed:
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Γιατί θα ακούσω από 
κορυφαίους ομιλητές      
benchmarks και 
αποτελέσματα surveys που θα 
μου φανούν χρήσιμα στις 
αποφάσεις που καλούμαι να 
πάρω στη δουλειά μου

Για να ακούσω τα νέα μοντέλα 
οργάνωσης των δικτύων 
διανομής της Βορείου Ελλάδας 
Route2Market

Γιατί με το televoting θα 
σφυγμομετρηθεί η άποψη των 
συνέδρων για καίρια θέματα 
και θα έχω πρώτος αυτή την 
ενημέρωση κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου 

Γιατί το συνέδριο θα εξετάσει 
τα logistics & τη μεταφορά από 
και προς τη Βόρειο Ελλάδα 
και θα παρέχει στοιχεία που 
ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις 
όλης της χώρας

Γιατί το συνέδριο το 
διοργανώνει το Supply Chain 
Institute με τη 15ετή εμπειρία 
του και έχει δείξει ότι οι 
συμμετέχοντες παίρνουν κάθε 
φορά ουσιαστικό value που 
μεταλαμπαδεύουν στην 
επιχείρησή τους

Γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία 
για networking με τους 
κορυφαίους logisticians της 
αγοράς

6 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να χάσω αυτό το συνέδριο

Απεικόνιση
της σημερινής 
κατάστασης
στη Β. Ελλάδα

• Disruptors

• Sustainability

• Τα logistics των 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της Β. 
Ελλάδας 

• Agro & Food logistics

Best Practice case studies Televoting over all logistics

Route to market
από την Β. Ελλάδα 
για εξαγωγές και
την υπόλοιπη χώρα 

• Εναλλακτικά μοντέλα 
προσέγγισης
της αγοράς 

• Κόστη 

• Εξαγωγικά logistics

Κέντρα 
αποθήκευσης & 
Διανομής (Hubs)

• Xώροι (Ποιες οι 
περιοχές Hubs, 
Γεωγραφική 
συγκέντρωση, Κόστη 
κτηρίων, οικοπέδων 
στην Β. Ελλάδα, Χώροι 
ψύξης)

• Tεχνολογία και λύσεις 
στο warehousing 

• Aνθρώπινο δυναμικό – 
λύσεις

• 3PL market analysis

Σκιαγράφηση
της αγοράς των 
μεταφορών

• Benchmarking 
κόστους μεταφοράς 
και διανομής

• Πρακτορεία 

• Ο ρόλος του λιμένα 
Θεσσαλονίκης 

• Το τρένο 
–sustainable solution 

• City Logistics της 
Θεσσαλονίκης

• Δρομολόγηση, 
τηλεματική, solutions

• Διανομή & τελευταίο 
μίλι
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3DS
AGRIFREDA
AGRINO
ALFA PASTRY
ALFANET
ALUMIL
AS COMPANY
ATC PAP
ATHENS ECONOMICS
BOX PHARMACY
CALBERSON
CARGOLAND
CHEP ΕΛΛΑΣ
CHIPITA
CIMA
COCA COLA
CONVOY TRANS
DB SCHENKER
DELI FOOD LOGISTICS
DELIFRANCE HELLAS
DEMETRA PRODUCTS
DN FOOD
DOPPLER
EEL ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
EKOL
ENERGIERS
EUROCONSULTANTS
EUROTRANSPORT
EXALCO
Exelixis-horeca
FIBRAN
FOREBELLE
FORTRAK
FOUR PART LOGISTICS
GR SAMSON
GREEK AIR CARGO
HAITOGLOU BROS
HB BODY
HELLAS TRANSPORT
HERMES AGENCIES
HUB LOGISTICS
IMET
INTERKLARK
INTERTRANS
ISOMAT
ITALY LINES
JUNGHEINRICH HELLAS
K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
KERAKOLL HELLAS
KIOUSSIS TRANSYS
KLEEMANN
KNAUF
KOUKOUSOGLOU TRANS
L’OREAL
LEROY MERLIN
LIDL HELLAS
LOGISMOS
LOGISTIC-i
MAKIOS
MAKT
MAM HELLAS
MANTIS HELLAS
MAXI

MCL MACEDONIA
MED FRIGO
MEGALIDIS
METRO
MILKPLAN
MOBILE TECHNOLOGY
MOTOWAY
NAUTILUS
NITROFARM
O.MIND CREATIVES
OKTABIT
OROSIMO SOFTWARE
PEARL
PEGASUS POLYMERS HELLAS
PLANNING
POLYECO
RAVAGO GREECE
SARMED
SIGMA
SKANI LTD
SKG THESSALONIKI CARGO
SOFTONE
SPEEDEX
SUPPLY CHAIN INSTITUTE
SYNGENTA HELLAS
TELENAVIS
THRACE PLASTICS PACK
TITOPOULOS GROUP
TOSOH
TRANSCOMBI EXPRESS SALONICA
TREDIT
TRINITY SYSTEMS
TRUCK & CARGO INSURANCE
TUV AUSTRIA HELLAS
VIANOX SVOLOS
VICKO
VIVARTIA
WURTH HELLAS
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΑΛΤΕΡΡΑ
ΑΝΘΕΜΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ"
ΑΡΓΟΣ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ
ΒΙΚΟΣ
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
ΒΙΟΣΕΡ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS
ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
ΔΕΛΠΑ
ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε.Ι. Παπαδόπουλος
ΕΒΕΘ
ΕΕΒΨ
ΕΛΒΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΠΙΠΛΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
ΖΑΓΟΡΙ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΡΓΚΟ
ΚΟΛΙΟΣ
ΚΟΝΒΑ
ΚΡΙ ΚΡΙ
ΜΑΚΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΜΑΧΙ
ΜΕΒΓΑΛ
ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
ΟΦΑΕ
ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
ΣΕΒΕ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΕΚΜΟΝ
ΤΕΡΝΑ
ΤΙΤΑΝ
ΤΝΤ GREECE
ΤΡΟΧΟΙ & TIR
ΦΑΕΘΩΝ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

�   CEOs εμπορικών και βιομηχανικών
επιχειρήσεων
�   Στελέχη που δραστηριοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα
�   Εμπορικούς διευθυντές εμπορικών 
και Βιομηχανικών επιχειρήσεων
�   Eιδικούς συνεργάτες- 
αντιπροσώπους- διανομείς Β. Ελλάδας
�   Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου
�   Ιδιοκτήτες και στελέχη 3PL εταιρειών
�   Λιανέμπορους και στελέχη αλυσίδων 
λιανεμπορίου
�   Logistics Directors & Logistics 
Managers κάθε κλάδου
�   Διευθυντές αποθηκών
�   Διευθυντές διανομών
�   Ιδιοκτήτες και στελέχη μεταφορικών
εταιρειών. Ιδιοκτήτες και στελέχη 
εταιρειών ταχυμεταφοράς
�   Παρόχους λύσεων για τα logistics

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

Στελέχη των παρακάτω εταιρειών παρακολούθησαν
τα συνέδρια Logistics Β. Ελλάδας Ι & ΙΙ
του Supply Chain Institute στην Θεσσαλονίκη.



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 “Logistics Β. Ελλάδας III”.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 14/03/2023 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

1 συμμετοχή: 110€, 2 συμμετοχές: 100€ έκαστη, 3 συμμετοχές: 90€
EARLY BOOKING (Δήλωση και πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2023

1 συμμετοχή: 180€, 2 συμμετοχές: 150€ έκαστη, 3 συμμετοχές: 130€
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ από 28 Φεβρουαρίου 2023

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Logistics III
Β.Ελλάδας

15/03

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.


