Λευκωσία 28.2.2017

Προς: Όλα τα μέλη
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου
Θέμα: 6η Διεθνής Έκθεση Logistics Εφοδιαστική Αλυσίδα

Κυρίες, Κύριοι,

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Νοεμβρίου 2017 στον Εκθεσιακό χώρο Metropolitan
Expo στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες εσωκλείεται το Ενημερωτικό Έντυπο της Έκθεσης.

Με εκτίμηση

Χρίστος Πετσίδης
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.+357-22889890, Φαξ.+357- 22667593, Email: annac@ccci.org.cy
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Μαζί η έκθεση
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Join the
Greek Hub
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπό την Αιγίδα του

Με ιστορία 10 χρόνων, με

συσσωρευμένη γνώση από την ίδια την
αγορά, η μοναδική στο είδος της έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα
& Logistics», ανανεώνει το ραντεβού της με την αγορά για τις 4-5-6
Νοεμβρίου 2017, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εκθεσιακών
δρώμενων, με νέα οργανωτική προσέγγιση.

6η Διοργάνωση με διεθνή
προσανατολισμό για
επισκέπτες και εκθέτες
Τι αλλάζει στην έκθεση του 2017;
Στην o.mind Creatives, παρακολουθούμε τις αλλαγές στην αγορά
σε όλο τους το φάσμα και θεωρώντας την εταιρεία μας φορέα
ανάπτυξης του κλάδου και διαβλέποντας, παράλληλα, τα όποια
«κενά» του παρελθόντος, θέλουμε να σας παρέχουμε ολιστικές
λύσεις. Σας ανακοινώνουμε επισήμως την 6η διοργάνωση της
έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2017», στο εκθεσιακό
και συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo στις 4-5-6 Νοεμβρίου
του 2017, αναμένοντας να την αγκαλιάσετε και εσείς με τη σειρά
σας και να καθρεφτίσετε μέσα από αυτήν τα θετικά μηνύματα που
εκπέμπετε για τον τομέα.
Η Έκθεση, στην 6η διοργάνωσή της, ξεφεύγει από τα ελληνικά
όρια, αναζητά συνεργασίες με αγορές του εξωτερικού, εδραιώνει
σχέσεις με διμερή επιμελητήρια στις αγορές που εσείς μας ζητάτε,
προσελκύει ξένους εκθέτες με απευθείας συμμετοχές, ανοίγει
νέα sections όπως αυτό του Επαγγελματικού Οχήματος και βάζει
πλώρη για ένα φιλόδοξο και πολλά υποσχόμενο πλάνο
marketing, ταξιδεύοντας –μεταξύ άλλων- και στη Γερμανία
στην έκθεση Transport Logistics τον Μάιο του 2017, όπου θα
διαφημιστεί μέσω της ειδικής έκδοσης που θα κυκλοφορήσει το
SC&L στα αγγλικά και στα γερμανικά.
Με διεθνή προσανατολισμό και πολλές νέες «Οριζόντιες
Πρωτοβουλίες» για τους εκθέτες μας, σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε
τα ελληνικά logistics στον κόσμο.

Σας περιμένουμε, συνοδοιπόρους στην
προσπάθεια, να αναδείξουμε μαζί τη
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ των ελληνικών logistics
μέσα από την 6η Διεθνή Έκθεση
“Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics” 2017.

Τα Logistics σε αριθμούς

Μια δυνατή αγορά
που ανακάμπτει εμπράκτως
Ο κλάδος των ελληνικών logistics, που συμβάλει στο εθνικό ΑΕΠ κατά 11%, αποτελεί τον τομέα-κλειδί –ή τουλάχιστον έναν
από αυτούς- που μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Όσες από τις προαναγγελθείσες
μεγάλες επενδύσεις – έργα υποδομής – ιδιωτικοποιήσεις έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει, δείχνουν ότι δίνουν μεγάλη
σημασία στην ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, ενός δικτύου αξίας, το οποίο με τις ανάλογες συνθήκες
η δική μας «αγορά» μπορεί να παράσχει.
Ο κλάδος είναι ένας από τους πιο δυναμικούς πανευρωπαϊκά, καθώς «μετρά» 1 εκατομμύριο εταιρείες σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού, στις οποίες απασχολούνται περί τα 9 εκατομμύρια εργαζόμενοι.
Στην ελληνική πραγματικότητα, με την αγορά να έχει αναδιοργανωθεί λόγω της κρίσης, παραμένουν δυναμικά ενεργές 7.000
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες logistics, και περίπου 20.000 μεταφορείς & μεταφορικές επιχειρήσεις, που τα τελευταία
χρόνια αναζητούν τις βέλτιστες δυνατές συνέργειες, ώστε να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και να παρέχουν added
value υπηρεσίες.
Η σαφής θεσμική αναβάθμιση του τομέα μας την τελευταία πενταετία, για την οποία όλοι οι φορείς του κλάδου έχουν δουλέψει,
η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών logistics σε πανευρωπαϊκά forum και βραβεύσεις, ο υπάρχον νόμος για την Εφοδιαστική,
η υπερβάλλουσα ζήτηση αυτή τη στιγμή για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και το ενδιαφέρον των ίδιων των επιχειρήσεων για
συμμετοχή σε ευρύτερες επιχειρηματικές συστάδες, αποδεικνύουν την αλλαγή του κλίματος. Μια αλλαγή που αποτυπώνεται
και στην εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω της
γεωγραφικής της θέσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και της εγγύτητάς της με τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο.
Υπάρχουν δυνητικά οφέλη στους τομείς του Εμπορίου, των Logistics, των Μεταφορών και της Ενέργειας, καθώς η Ελλάδα
φιλοδοξεί να γίνει διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος τα προσεχή έτη, πράγμα το οποίο συνεπάγεται σημαντικές ανάγκες
επενδύσεων για υποδομές & δίκτυα. Σκοπός μας, μέσα από τις συνέργειες που θα δημιουργήσει η 6η «Εφοδιαστική Αλυσίδα &
Logistics» 2017 να συμβάλλουμε στην ανάταση της ελληνικής οικονομίας και την ενδυνάμωση της εικόνας της Ελλάδας ως Hub.

11% του εθνικού ΑΕΠ συμβάλει ο κλάδος logistics
7.000 εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα
9.000.000 εργαζόμενοι, πανευρωπαϊκά
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Συνεργασίες με 2μερη
επιμελητήρια &
πρεσβείες
xωρών της κεντρικής Ευρώπης,
Βαλκανικών χωρών,
Μέσης Ανατολής, Ρωσίας,
Βόρειας Αφρικής & Κίνας

Στην προσπάθεια επέκτασης της έκθεσης και εκτός ελληνικών συνόρων, για
προσέλκυση ξένων επισκεπτών αλλά και εκθετών, η διοργανώτρια εταιρεία
έχει πραγματοποιήσει επαφές και συνεργασίες με τα 2μερή επιμελητήρια
της χώρας μας και τα εμπορικά τμήματα των πρεσβειών, για την
ενημέρωση και προώθηση της έκθεσης σε 40 ξένες χώρες. Η ενημέρωση
των αλλοδαπών επιχειρήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης
αλληλογραφίας καθώς και απευθείας τηλεφωνημάτων από το προσωπικό
των επιμελητηρίων και των πρεσβειών. Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι
επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες που παρουσιάζει ενδιαφέρον η συνεργασία
με την Ελλάδα και να επισκεφθούν την έκθεση ως επισκέπτες ή και εκθέτες
για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες
με ελληνικές επιχειρήσεις. Θα οργανωθούν επιχειρηματικές αποστολές
επισκεπτών αλλά και ομαδικές συμμετοχές ξένων χωρών με συντονιστές τις
πρεσβείες και τη διοργανώτρια εταιρεία.

Β2Β Συναντήσεις Εκθετών με Hosted Visitors
ξένων χωρών & Ελλήνων επιχειρηματιών
Στη διοργάνωση του 2017 η διοργανώτρια εταιρεία θα
εισάγει μία νέα μέθοδο “Οριζόντιων Πρωτοβουλιών” προς
τους εκθέτες. Τη μέθοδο των απευθείας επαγγελματικών
συναντήσεων B2B των εκθετών με επισκέπτες από Ελλάδα
και εξωτερικό. Δύο μήνες πριν από την έναρξη της έκθεσης,
οπότε θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα εκθετών, θα αναρτηθεί
σε μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο επίσημο web
site της έκθεσης, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να μπορούν
να υποβάλλουν αίτημα για συνάντηση με τους εκθέτες βάσει
συγκεκριμένου προγράμματος συναντήσεων. Οι εκθέτες
θα μπορούν να αποδέχονται το αίτημα για συνάντηση στους
ειδικούς χώρους συναντήσεων B2B που θα έχει διαμορφωθεί.
Επίσης η διοργανώτρια εταιρεία θα προσκαλέσει και θα

120
hosted
buyers

φιλοξενήσει με δικά της έξοδα, 120 hosted buyers από 10
χώρες οι οποίοι θα έχουν επιλεχθεί σε συνεργασία με τα
επιμελητήρια και τις πρεσβείες των αντίστοιχων χωρών. Οι
ξένοι επιχειρηματίες φιλοξενούμενοι της διοργανώτριας
εταιρείας, θα είναι στη διάθεση των εκθετών, ώστε
να ζητήσουν μία συνάντηση μαζί τους στο πλαίσιο των
συναντήσεων B2B. Οι εκθέτες θα έχουν στη διάθεσή τους τα
profiles των στελεχών των αντίστοιχων επιχειρήσεων για να
αξιολογήσουν και να ορίσουν συναντήσεις με τις αλλοδαπές
επιχειρήσεις.
Η επιλογή των χωρών στις οποίες εστίασε η διοργανώτρια
εταιρεία για να προσκαλέσει ξένους επιχειρηματίες,
έγινε έπειτα από έρευνα που διεξήχθη σε συνεργασία με
τους εκθέτες για τις χώρες ενδιαφέροντος των Ελλήνων
επιχειρηματιών.

Προβολή της Έκθεσης σε Ελλάδα & Εξωτερικό
Με δυναμική διαφημιστική προβολή, η έκθεση "Εφοδιαστική αλυσίδα & Logistics" και ο νέος τομέας "CARGO Truck & Van" θα
μεταφέρει ένα δυνατό μήνυμα επικοινωνίας προς την τεράστια αγορά που απευθύνεται, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Επίσης, με εξωστρεφή προσανατολισμό η διοργανώτρια εταιρεία εδραιώνει συνεργασίες με τα σημαντικότερα ξένα περιοδικά
logistics της Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου για να μεταφέρει το μήνυμα και κάλεσμα της έκθεσης εκτός συνόρων.
Επίσης το Μάιο του 2017, θα συμμετέχει με εκθεσιακό περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται στο Μόναχο της
Γερμανίας για τις μεταφορές και τα logistics “Transport & Logistics 2017” σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
για να δώσει ένα δυναμικό Ευρωπαϊκό μήνυμα για την έκθεση που θα διεξαχθεί στη χώρα μας.
Με εξαιρετικά αυξημένο διαφημιστικό budget για το 2017 ύψους 120.000€, με σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντος της αγοράς
να επισκεφθεί την έκθεση, η διοργανώτρια εταιρεία έχει σχεδιάσει το παρακάτω πρόγραμμα προβολής:

120.000€
διαφημιστική δαπάνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



επαγγελματικού αυτοκινήτου










του εβδομαδιαίου

Ραδιοφωνική προβολή με διαφημιστικά

newsletter supply chain news


Προβολή της έκθεσης, με συμμετοχή της

ακροαματικότητας σε όλη τη χώρα

διοργανώτριας εταιρείας, σε άλλες κλαδικές

Outdoor προβολή σε κεντρικούς οδικούς

εκθέσεις και συνέδρια σε Ελλάδα και

άξονες

εξωτερικό

Διαφημιστικές καταχωρήσεις & Δελτία



Περιοδικά

Αποστολή και διανομή 200.000 προσκλήσεων
σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τύπου σε Εφημερίδες και Κλαδικά


Προβολή μέσω του www.supply-chain.gr και

εμβέλειας.
spots σε επιλεγμένους σταθμούς υψηλής


Προβολή μέσω του περιοδικού
“Supply Chain & Logistics”

Τηλεοπτική προβολή με διαφημιστικά
spots σε επιλεγμένα κανάλια πανελλαδικής

Συνεργασία με κλαδική περιοδικά



Αυτοκόλλητα stickers που θα δοθούν στους

Προβολή μέσω του διαδικτύου,

εκθέτες για να γνωστοποιούν τη συμμετοχή

ενημερωτικών newsletters & social media

τους στην έκθεση
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Όλος ο κόσμος των μεταφορών
θα είναι εδώ!
Από το πρακτορείο έως τις μεγάλες ελληνικές
και πολυεθνικές εταιρείες LOGISTICS SERVICES

Από το
Α έως το Ω
λύσεις για την
εφοδιαστική
αλυσίδα

Το σύνολο της κοινότητας των εμπορευματκών μεταφορών θα παρουσιαστεί
στην έκθεση του 2017. Μικρά πρακτορεία, μεταφορικές εταιρείες εθνικών
και διεθνών οδικών μεταφορών, freight forwarders, εταιρείες παροχής
υπηρεσιών logistics, ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες courier. Με
ειδικές εκθεσιακές δομές και λύσεις για όλες τις ανάγκες προβολής
των υπηρεσιών μεταφορών, η έκθεση έχει στόχο σε συνεργασία με
τους εκθέτες, να παρουσιάσει μία πλήρη εικόνα, για τις ανάγκες του
μεταφορικού έργου, κάθε ελληνικής ή ξένης εταιρείας που θα επισκεφθεί
την έκθεση.

Εξοπλισμός Αποθήκης και Material
Handling για σύγχρονες εγκαταστάσεις
Σε κάθε διοργάνωσή, σημαντική θέση στην έκθεση, κατέχουν οι εταιρείες που παρέχουν λύσεις
για τον εξοπλισμό της αποθήκης, του material handling, της διακίνησης και της δευτερογενούς
συσκευασίας. Ανυψωτικά μηχανήματα, ράφια αποθηκών, συστήματα εσωτερικής διακίνησης,
barcodes και σήμανση αποθήκης, μηχανήματα δευτερογενούς συσκευασίας και άλλα πολλά θα
παρουσιαστούν στην έκθεση ώστε να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες οι επισκέπτες. Με
σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες και τη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων για εκσυχρονισμό των
εγκαταστάσεων, ο τομέας του εξοπλισμού στην έκθεση θα προσφέρει πλήρεις λύσεις για την
οργάνωση της σύγχρονης αποθήκης.

Νέος Τομέας Επαγγελματικού
Αυτοκινήτου στο Hall 4,
“Cargo Truck & Van Expo”

cargo
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Τα επαγγελματικά οχήματα οδικών μεταφορών είναι εδώ! Τράκτορες διεθνών μεταφορών
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
φορτηγά διανομών, Van αστικών μεταφορών και pick up θα κλέψουν τις εντυπώσεις στο
Metropolitan expo και το Hall 4. Επίσης αμαξώματα, υπερκατασκευές, θάλαμοι ψύξης, ταχογράφοι, τηλεματική, και αναλώσιμα
για το φορτηγό θα πλαισιώνουν το νέο τομέα της έκθεσης CARGO Truck & Van. Πλέον το σκηνικό στις οδικές μεταφορές έχει
αλλάξει, οι εταιρείες μεταφορών και οι εμπορικές εταιρείες διαχειρίζονται μεγάλους στόλους οχημάτων και προσαρμόζονται
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για οχήματα EURO 6. Η σύνδεση της έκθεσης “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2017” με το
νέο τομέα “CARGO Τruck & Van” αποτελεί έναν ιδανικό
συνδυασμό για την προώθηση των επαγγελματικών
οχημάτων στη νέα εποχή των logistics που εισέρχεται
η Ελλάδα. Η αποδοχή και συμμετοχή των αντιπροσωπειών
αυτοκινήτων αναμένεται μεγάλη και συνολική.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS, CARGO & FREIGHT













Αποθηκεύσεις, υπηρεσίες Logistics, 3PL, 4PL
Υπηρεσίες Μεταφορών & διανομών
Οδικές μεταφορές, διεθνής, εθνικές, διανομής
Θαλάσσιες μεταφορές cargo, ναυτιλιακές εταιρείες, λιμένες
Αεροπορικές μεταφορές
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Freight Forwarders
Εταιρείες Courier
Logistics real estate
Containers πώληση & ενοικίαση
Σύμβουλοι οργάνωσης logistics, πιστοποίησης &εκπαίδευσης προσωπικού
Ασφάλειες μεταφορών

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – MATERIAL HANDLING










Ανυψωτικά μηχανήματα και μηχανήματα εσωτερικής διακίνησης αποθήκης
Ράφια και συστήματα οργάνωσης αποθήκης και καταστημάτων
Καρότσια μεταφοράς, αναβατώρια, σήμανση αποθήκης
Ταινιόδρομοι & γραμμές εσωτερικής διακίνησης
Συστήματα πληροφορικής και logistics (WMS, ERP, CRM)
Συστήματα Barcoding, rfid, ex-van, picking
Πληροφοριακά συστήματα για retail καταστημάτων
Βιομηχανική ψύξη (θάλαμοι, μηχανήματα, Food logistics)
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ







Βαρέα επαγγελματικά οχήματα
Ελαφρά επαγγελματικά (Van, Vanette, Pick-up)
Αμαξώματα εμπορευματικών μεταφορών
Ψυχόμενοι θάλαμοι μεταφορών
Αναλώσιμα επαγγελματικών οχημάτων
Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Μεταφορών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ








Μηχανήματα και υλικά συσκευασίας
Χαρτοκιβώτια, παλέτες, βαρέλια, σάκοι συσκευασίας
Δευτερογενή συσκευασία διακίνησης και μεταφοράς
Ρομποτικά συστήματα, παλετοποίηση
Εκτυπώσεις και ετικέτες
Ζυγιστικά συστήματα
Ανασυσκευασίες και υπηρεσίες
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Επισκέπτες της έκθεσης
Επισκέπτες της έκθεσης είναι επιχειρηματίες και στελέχη όλων των κλάδων της Βιομηχανίας,
Βιοτεχνίας και του Εμπορίου καθώς και του τομέα των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό
Πιο συγκεκριμένα προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων.
• Εμπορικές εταιρείες όλων των κλάδων
• Χονδρεμπορικό και Λιανικό Εμπόριο
• Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες όλων των κλάδων της παραγωγής
• Βιομηχανίες & Εμπόριο Τροφίμων, Αλυσίδες Super Markets, Βιομηχανίες Φαρμάκων, Ένδυση,
Υπόδηση, Δομικά Υλικά & Αξεσουάρ, Αποθήκες Ανταλλακτικών, Αγροτικά προϊόντα, Λιπάσματα
• Μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες logistics, διανομών, courier και αποθηκεύσεων
• Εταιρείες με στόλους διανομών και μεταφορών
• Αυτοκινητιστές και πρακτορεία μεταφορών
• Εμπορικές εταιρείες οργάνωσης και εξοπλισμού αποθηκών
• Τράπεζες, Δημόσιο και Θεσμικοί Φορείς
• Καθηγητές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, φοιτητές
Από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων οι επισκέπτες της έκθεσης είναι:
Επιχειρηματίες, Γενικοί Διευθυντές, Δ/ντες εφοδιαστικής αλυσίδας & logistics, Οικονομικοί
Σύμβουλοι, Δ/ντες Εργοστασίων, Δ/ντες Αποθηκών, Υπεύθυνοι Εισαγωγών-Εξαγωγών, Υπεύθυνοι
Προμηθειών, Στελέχη διασφάλισης Ποιότητας, Fleet managers, Χειριστές μηχανημάτων και
προσωπικό αποθήκης. Επαγγελματίες οδηγοί.

20.000
επισκέπτες
από Ελλάδα
& εξωτερικό

Διαμονή Εκθετών
Για τη διαμονή εκθετών και επισκεπτών, η διοργανώτρια εταιρεία έχει
διασφαλίσει συνεργασία με κεντρικά ξενοδοχεία κοντά στο εκθεσιακό κέντρο,
αλλά και σε δημοφιλή σημεία της Αθήνας με σύνδεση με τα μέσα μεταφοράς,
για 2 & 4 μέρες διαμονής.
Τη λίστα των ξενοδοχείων μπορείτε να την αναζητήσετε από τον Μάιο του 2017,
στο επίσημο site της έκθεσης στο www.sce.gr. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε και με τη γραμματεία της έκθεσης στο +30 210 9010040.

Εκθεσιακό κέντρο
Η διοργάνωση της 6ης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
& LOGISTICS 2017 θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόμιο
“Ελ. Βενιζέλος” (τέρμα Αττικής Οδού).
Η έκθεση αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται με τις δυνατότητες
που προσφέρει το εκθεσιακό κέντρο για εκθέτες και
επισκέπτες. Το METROPOLITAN EXPO αποτελεί ό,τι πιο
σύγχρονο και μοντέρνο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα,
συνδυάζοντας μία πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως:
 Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου
παροχές προς εκθέτες και επισκέπτες,
με στεγασμένο εκθεσιακό χώρο 45.000m2
 Εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο και μέσα μαζικής μεταφοράς (Metro, προαστιακός, λεωφορεία) από όλο το λεκανοπέδιο
της Αττικής και το εθνικό οδικό δίκτυο (Αττική Οδός, Έξοδος Αεροδρόμιο)
 Άμεση πρόσβαση επισκεπτών, με δυνατότητα αυθημερόν επίσκεψης στο εκθεσιακό λόγω αεροδρομίου και άμεσης
πρόσβασης με shuttle bus εντός 5 λεπτών
 Άνετο δωρεάν parking
 Εστιατόριο, Καφέ, και Shopping στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου

Ημέρες & ώρες λειτουργίας της έκθεσης
 Σάββατο 4 Νοεμβρίου 10:00-20:00
 Κυριακή 5 Νοεμβρίου 10:00-20:00
 Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 10:00-20:00

Συνέδρια & Ημερίδες

17

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα διεξαχθούν ημερίδες, workshops, εταιρικές παρουσιάσεις, σεμινάρια και άλλες θεματικές
εκδηλώσεις για όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σημασία της διαδραστικής ενημέρωσης έχει αποδειχθεί στην
πράξη και για ακόμα μία φορά στην έκθεση "Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics" θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όποιες
θεματικές ενότητες τον ενδιαφέρουν λαμβάνοντας εμπεριστατωμένη γνώση και κάνοντας σημαντικές επαφές.
Οι θεματικές ενότητες των ημερίδων θα ανακοινωθούν το Μάιο του 2017 και θα αναφέρονται σε σημαντικά θέματα για τις
μεταφορές και τα logistics, που εκπορεύονται τόσο από την ελληνική όσο και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και εμπορική
αγορά. Επίσης θεματολογία που εστιάζει σε νέες τεχνολογίες και λύσεις material handling θα είναι στο επίκεντρο των ημερίδων.

be a sponsor!

Ειδικά χορηγικά πακέτα για εκθέτες που θέλουν να συμμετέχουν και να επικοινωνήσουν τα
brands τους, μέσω των συνεδριακών εκδηλώσεων

be an organizer!

Διοργανώστε τη δική σας εταιρική εκδήλωση στο πλαίσιο των συνεδρίων της έκθεσης και
συνδυάστε τις δημόσιες σχέσεις με την ενημέρωση.
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Κόστος συμμετοχής (για όλες τις μέρες λειτουργίας)
Κόστος Περίπτερων Ελεύθερης Δομής
(ίχνος εδάφους για περίπτερα μίας όψης)

Επιπλέον χρεώσεις βασικής δομής

α. Από 9 έως 30m2: € 125/m2
β. Από 31m2 έως 90m2: € 120/m2
γ. Από 91m2 έως 200m2: € 110/m2
δ. Για Block των 201m2 και άνω: € 100/m2

1. Για κάθε επιπλέον όψη € 5.00/m2
2. Για βασική δομή € 23.00/m2
3. Για μόνο μοκέτα € 4.00/m2
4. Διαχωριστικά πάνελς μελαμίνης € 15,00 ανά τρέχον μέτρο

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σύνθετες τυποποιημένες δομές
(τα ποσά αφορούν μόνο το κόστος κατασκευής)

Bασική Δομή: 23 €/τ.μ.
 Στη βασική δομή περιλαμβάνεται πάνελ μελαμίνης χρώματος λευκό, μία μετόπη και επιγραφή με τον
αριθμό περιπτέρου και την επωνυμία της επιχείρησης ή το λογότυπο (διαστάσεις πάνελ: 0.97m x 2.48m)
 Στα περίπτερα βασικής δομής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
1 γραφείο • 3 καρέκλες • 1 πρίζα • 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3m2
 Καινούργια μοκέτα χρώματος γκρι.

Δομή τύπου BUSINESS: 50 €/τ.μ.
 Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπεζ / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC
χρώματος μπεζ / PVC χρώματος μπλε • Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00μ. με λευκή πόρτα φυσούνα
 Εξοπλισµός: 3 καθίσματα μπεζ • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70μ.
• 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk λευκό / μπεζ / μπλε • 1 ραφιέρα 1.03x0.54x2.50μ.
 Σήµανση: 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50μ. σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση
τοποθετημένη σε pvc σχήματος τραπεζίου
 Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 5m2
• 1 πρίζα σούκο 0,5KW / 220V.

Δομή τύπου EXECUTIVE: 60 €/τ.μ.
 Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπλε
Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00μ. με ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου και κλειδαριά
 Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μαύρα δερμάτινα • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70μ • 1 σκαμπό μαύρο με
πλάτη • 1 info desk λευκό / μπλεμε πορτάκια διαστάσεων 1.00x0.50x0.90μ.
 Σήμανση: 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο 2.00x0.25x2.50μ. με γαλακτερά plexiglass & ψηφιακή εκτύπωση
• 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50μ. σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση 0.80x0.30 σε PVC
 Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 4m2 • 1 πρίζα σούκο 0,5KW /220V.

Δομή τυπού CARGO από 975 € για 7,5τ.μ. (τελική τιμή δομής & ίχνους εδάφους)

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

 Η συγκεκριμένη δομή προορίζεται για εταιρείες παροχής υπηρεσιών (πρακτορεία εθνικών
μεταφορών και forwarders διεθνών μεταφορών)
 Η συγκεκριμένη δομή έχει σχεδιαστεί σε συγκεκριμένο τομέα στην Αίθουσα 3 στον διάδρομο Α
 Στη δομή τύπου Cargo περιλαμβάνονται: • πάνελ λευκό και μπλε • μοκέτα χρώματος γκρι
• 1 τραπεζάκι και 3 καρέκλες • μια reception με σκαμπό • 1 προβολέας 150watt HQ1
• επιγραφή με την επωνυμία του εκθέτη.
 Το μέγεθος των περιπτέρων αυτών είναι • (Α) 7,5m2 - 975€ • (Β) 9m2 - 1.170€
• (Γ) 12m2 - 1.560€ • (Δ) 15m2 - 1.950€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
 Διάθεση των χώρων της έκθεσης (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση).  Δωρεάν parking εκθετών σε ειδικό χώρο.  Δωρεάν προσκλήσεις
για επισκέπτες.  Αναγνωριστικά καρτελάκια εκθετών με σύστημα barcode.  Παροχή παλετοφόρων και ανυψωτικών για μεταφορά εκθεμάτων.
 Καθαρισμός των περιπτέρων πριν την έναρξη της έκθεσης (εκτός των εκθεμάτων)  Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων της έκθεσης,
καθημερινώς.  Φύλαξη των χώρων της έκθεσης από εξειδικευμένη εταιρεία security.  Πλήρως εξοπλισμένο Ιατρείο με εφημερεύοντα ιατρό.
 Ειδικές τιμές σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία για τους εκθέτες  Δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από και προς τους παρακείμενους
σταθμούς Μετρό και το αεροδρόμιο τις ημέρες λειτουργίες της έκθεσης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ
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