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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.supplychainexpo.gr

Η Μεγαλύτερη Έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η O.MIND CREATIVES με 15 χρόνια
σταθερής και επιτυχημένης πορείας,
δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα απαιτητικό
χώρο της διοργάνωσης εκθέσεων &
συνεδριακών events καθώς και της έκδοσης
κλαδικών εντύπων.
Με ένα επιτελείο έμπειρων στελεχών
και καταξιωμένων συνεργατών, η O.MIND
CREATIVES με εξωστρεφή προσανατολισμό
εγγυάται την άρτια διοργάνωση της
2πλής έκθεσης, της 8ης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS και της 3ης CARGO
TRUCK & VAN EXPO που λειτουργώντας
συνδυαστικά στοχεύουν να μεγιστοποιήσουν
τα εμπορικά οφέλη μέσα από την προβολή
υπηρεσιών μεταφορών και logistics καθώς
και τεχνολογιών material handling και
επαγγελματικών οχημάτων στην ελληνική,
ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.
H O.MIND CREATIVES έχει στο ενεργητικό
της πολύ επιτυχημένες επιχειρηματικές
δράσεις όπως η διοργάνωση διεθνών
εκθέσεων και συνεδρίων στον τομέα της
βιομηχανίας τροφίμων, των logistics
και των επαγγελματικών οχημάτων. Ως
εκδοτική εταιρεία, η O.MIND CREATIVES
κυκλοφορεί τα κλαδικά - επαγγελματικά
περιοδικά SUPPLY CHAIN & LOGISTICS,
MEAT PLACE, GRILL MAGAZINE και DAIRY
NEWS, παρέχει διαδικτυακή ενημέρωση
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μέσω 4 websites υψηλής επισκεψιμότητας
και διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό
ενημερωτικών social media accounts.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία
δραστηριοποίησης της O.MIND CREATIVES
την τοποθετούν στις 5 μεγαλύτερες εταιρείες
στην Ελλάδα στον κλάδο της διοργάνωσης
εκθέσεων, βάσει της πρόσφατης κλαδικής
μελέτης της ICAP.
Παράλληλα, η διοργανώτρια εταιρεία
O.MIND CREATIVES με την εμπειρία
και την τεχνογνωσία που τη διακρίνει
στον εκθεσιακό και συνεδριακό τομέα,
προετοιμάζεται εντατικά και συστηματικά,
προσαρμόζοντας τις διοργανώσεις της στις
νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
λόγω της πανδημίας του Covid-19, τηρώντας
τις απαραίτητες υγειονομικές οδηγίες, με
κύριο γνώμονα την ασφάλεια εκθετών και
επισκεπτών. Ήδη η διοργανώτρια εταιρεία
βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές
υγείας, τον ΕΟΔΥ και το εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO για την προσαρμογή
της έκθεσης στο πλαίσιο των οδηγιών και
κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας που
ορίζει η Πολιτεία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.omind.gr

Με τη νέα δεκαετία και τις ριζικές αλλαγές
που φέρνει μαζί της η νέα εποχή του artificial
intelligence in supply chains, αλλά και τα
νέα δεδομένα που φέρνει στη ζωή και την
επιχειρηματικότητα, η πανδημία του Covid-19 και
τα πρωτόκολλα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας
της υγείας, η καταξιωμένη και καθιερωμένη ανά
διετία διεθνή έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,
τα Logistics, τις Εμπορευματικές Μεταφορές, τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής, των Αυτοματισμών και
των Επαγγελματικών Οχημάτων «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS» - «CARGO TRUCK
& VAN EXPO», επιστρέφει σε μια μεγάλη
διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2021, στο εκθεσιακό
κέντρο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, με όλα
τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για εκθέτες και
επισκέπτες.
Οι εμπορικές αλλαγές που φέρνει μαζί της η
νέα πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι εφαρμοσμένες πλέον τεχνολογίες AI – IoT
& blockchain που αποφέρουν τα μέγιστα στη
διαχείριση των σύνθετων διεθνών εφοδιαστικών
αλυσίδων, σε συνδυασμό με τη συνεχή
αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών λιμένων,
αλλά και την ανάπτυξη της αγοράς Logistics,
εισάγουν καινούργια δεδομένα. Νέες εταιρείες,
διευρυμένες συνεργασίες, εφαρμογές υψηλής
τεχνολογίας, λύσεις εναλλακτικών καυσίμων σε
εταιρικούς στόλους οχημάτων, αποτελούν τη νέα
πραγματικότητα στον ευρύτερο κλάδο, που θα έχει
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να παρουσιάσει
την αναβαθμισμένη εικόνα του και τις προοπτικές
μετεξέλιξής του στην διπλή 8η διεθνή έκθεση
«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS» «CARGO TRUCK & VAN EXPO» στις 2-3-4
Οκτωβρίου 2021, στο Metropolitan Expo στην
Αθήνα.
Με περισσότερους από 300 εκθέτες από
όλο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού, των
logistics, των εμπορευματικών μεταφορών και
του επαγγελματικού οχήματος, σε εκθεσιακή
επιφάνεια άνω των 20.000 τ.μ., αυξημένη κατά
25% από την προηγούμενη διοργάνωση και
πλήθος παράλληλων συνεδριακών εκδηλώσεων,
στο πλαίσιο των καθιερωμένων πολύ-συνεδρίων
LOGI.C, αναμένεται να δώσουν την εικόνα
ανάπτυξης του κλάδου Supply Chain στην «αυγή»
της νέας δεκαετίας.

 προηγούμενη
Η
διοργάνωση του 2019,
βραβεύθηκε ως
EXHIBITION OF THE
YEAR, στα Exhibition
Marketing Awards 2020
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Από τις εγγραφές των επισκεπτών
το 86% ήταν υψηλόβαθμα στελέχη
εταιρειών, επιχειρηματίες και μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2019

Τι είπαν οι Εκθέτες:

Αριθμός Εκθετών: 245
Σύνολο Επισκεπτών: 18.000
Επισκέπτες από Ελλάδα: 16.400
Επισκέπτες από Εξωτερικό: 1.400
Συμμετοχές στις Συνεδριακές ενότητες: 900

96%

Το 96% χαρακτήρισε την έκθεση από
καλή έως εξαιρετική
94%

245
245

18.000
16.400

1.400

Το 94% δήλωσε ότι θα συμμετέχει στη
διοργάνωση του 2021

900

91%

Το 91% δήλωσε ότι η διαφημιστική
προβολή της έκθεσης ήταν πολύ καλή

Βασικές κατηγορίες Επισκεπτών:
Εμπορικές Εταιρείες όλων των κλάδων: 4.400
Μεταφορικές Εταιρείες & Forwarding: 3.400
Υπηρεσίες Logistics & Αποθηκεύσεων: 1.350
Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες: 1.900
Αυτοκινητιστές και Επαγγελματίες Οδηγοί: 950
Συνεργεία Επαγγελματικών Οχημάτων / Εμπόριο
Αναλωσίμων και Καυσίμων: 750
Εμπόριο Βαρέων και Ελαφρών Οχημάτων: 550
Τομέας Τεχνολογίας & Πληροφορικής: 580
Τεχνικές Εταιρείες και Μηχανικοί: 450
Πρωτογενής Τομέας: 340
Δημόσιος Τομέας, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ: 330
Λοιπές Κατηγορίες, Ιδιώτες, Φοιτητές: 3.000

92%

Το 92% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την
υποστήριξη της διοργανώτριας εταιρείας
O.MIND CREATIVES

Τι είπαν οι Επισκέπτες:
91%

Το 91% βρήκε αυτό που έψαχνε

89%

4.400
3.400

Το 89% χαρακτήρισε την έκθεση
πολύ καλή έως εξαιρετική

1.350
76.5%

1.900
950

Το 76,5% αναζήτησε λύσεις από όλους
τους τομείς της έκθεσης

750
550
580

33%

450
340
330
3.000

Το 33% θα ήθελε στη διοργάνωση του
2021 να φιλοξενηθούν περισσότερες
αντιπροσωπείες επαγγελματικών οχημάτων
85%
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ LOGISTICS
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το 85% των συνέδρων χαρακτήρισε
ενδιαφέρουσες τις ημερίδες που
παρακολούθησε

Με την Ελλάδα να έχει παγιωθεί στην
συνείδηση των ξένων επενδυτών, ως
ένας από τους σταθερούς προορισμούς
για μεγάλες ξένες επενδύσεις (όπως
αποδεικνύουν και τα σχετικά στοιχεία
μελετών της ΕΥ, η χώρα βρίσκεται στην
29η θέση διεθνώς) και τον τομέα των
logistics να αποτελεί τον τρίτο κατά
σειρά της οικονομίας για να επιλέξει
κανείς να επενδύσει, το μέλλον φαντάζει
περισσότερο ευοίωνο για τον ευρύτερο
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Παρά τα disruptions που έφερε μαζί
της η πανδημία του SARS-Cov-19,
οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες
φάνηκε να αντέχουν και συνεχίζουν να
εξελίσσονται διαρκώς, ώστε να γίνονται
όλο και περισσότερο αποδοτικές για
τον τελικό καταναλωτή. Στην Ελλάδα,
υπάρχει ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό
για επενδύσεις και ανάπτυξη στους
τομείς των robotic automation, artificial
intelligence, της ψηφιοποίησης των

επιμέρους λειτουργιών της εφοδιαστικής
αλυσίδας, αλλά και της συνδεσιμότητας
με logistics υποδομές, εμπορευματικά
κέντρα κ.λπ. Μια ευρεία «παλέτα»
χρηματοδοτικών εργαλείων ανακύπτει
το τελευταίο διάστημα, προσφέροντας
μεγάλες δυνατότητες σε εγχώριες και
διεθνείς εταιρείες να επενδύσουν,
ενώ οι έννοιες της «συνέργειας» και
των «συνεργατικών πλατφορμών»,
αποτελούν το μέλλον του κλάδου.

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Η έκθεση του 2021, αναπτύσσεται σε μεγάλη εκθεσιακή
επιφάνεια στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, με
αναμενόμενη αύξηση κατά 25% από την προηγούμενη
διοργάνωση.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, LOGISTICS &
FREIGHT FORWARDING (HALL 3)
• Αποθηκεύσεις, Υπηρεσίες Logistics, 3PL, 4PL
• Υπηρεσίες Μεταφορών & Διανομών
• Freight Forwarders
• Οδικές Μεταφορές (Εθνικές & Διεθνείς)
• Θαλάσσιες Μεταφορές Cargo, Ναυτιλιακές
Εταιρείες, Λιμένες
• Αεροπορικές Μεταφορές
• Σιδηροδρομικές Μεταφορές
• Εταιρείες Courier
• Logistics Real Estate
• Containers Πώληση & Ενοικίαση
• Σύμβουλοι Οργάνωσης Logistics, Πιστοποίησης
& Εκπαίδευσης Προσωπικού
• Ασφάλειες Μεταφορών

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (HALL 4)
• Αντιπροσωπείες Επαγγελματικών Οχημάτων
Μεταφορών και Διανομών
• Βαρέα Επαγγελματικά Οχήματα
(Τρακτορες & Ρυμούλκες)
• Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα
(Van, Vanette, Pick-up)
• Ηλεκτροκίνητα και Υβριδικά Οχήματα, Αεριοκίνηση
• Υποδομές Ηλεκτροκίνησης, Φορτιστές και
Συσσωρευτές
• Αμαξώματα Εμπορευματικών Μεταφορών
• Ψυχόμενοι Θάλαμοι Μεταφορών
• Αναλώσιμα Επαγγελματικών Οχημάτων (Ελαστικά,
Λιπαντικά, Φρένα κ.λπ.)
• Τεχνολογίες Μεταφορών, Τηλεματική και Υπηρεσίες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Οι 3 βασικοί τομείς των εκθεμάτων:
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ, MATERIAL
HANDLING, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (HALL 3)
• Ανυψωτικά Μηχανήματα και Μηχανήματα
Εσωτερικής Διακίνησης Αποθήκης
• Ράφια και Συστήματα Οργάνωσης Αποθήκης και
Καταστημάτων
• Αυτοματισμοί και Ρομποτικά Συστήματα
Αποθήκης
• Καρότσια Μεταφοράς, Αναβατόρια, Σήμανση
Αποθήκης
• Ταινιόδρομοι και Γραμμές Εσωτερικής
Διακίνησης
• Συστήματα Πληροφορικής και Logistics (WMS,
ERP, CRM)
• Συστήματα Barcoding, Rfid, Ex-Van, Voice
Picking
• Πληροφοριακά Συστήματα για Retail
Καταστημάτων
• Βιομηχανική Ψύξη (Θάλαμοι, Μηχανήματα, Food
Logistics)
• Κατασκευή Βιομηχανικών Κτηρίων και Αποθηκών
• Μηχανήματα και Υλικά Δευτερογενούς
Συσκευασίας και Μεταφοράς
• Παλέτες, Χαρτοκιβώτια, Βαρέλια, Σάκοι
Συσκευασίας
• Μέσα Πρόσδεσης Φορτίων
• Εκτυπώσεις και Ετικέτες
• Μέσα Ατομικής Προστασίας
• Βιομηχανικά Δάπεδα, Μηχανήματα ΣάρωσηςΠλύσης-Στέγνωσης

Επισκέπτες της 2πλής έκθεσης είναι επιχειρηματίες
και στελέχη όλων των κλάδων της 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:

DA TE

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

2 Οκτωβρίου
10:00 - 20:00

3 Οκτωβρίου
10:00 - 20:00

4 Οκτωβρίου
10:00 - 20:00

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
> Εμπορικές εταιρείες όλων των κλάδων που διαθέτουν
αποθήκες και έχουν ανάγκη από μεταφορά προϊόντων
> Χονδρεμπόριο και Λιανικό Εμπόριο, ηλεκτρονικά
καταστήματα, αλυσίδες super market
> Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες όλων των κλάδων της
παραγωγής όπως:
Βιομηχανίες & Εμπόριο Τροφίμων, Βιομηχανίες
Φαρμάκων, Ένδυση, Υπόδηση, Δομικά Υλικά &
Αξεσουάρ, Αποθήκες Ανταλλακτικών, Αγροτικά
Προϊόντα, Λιπάσματα κ.ά.
> Μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες logistics, διανομών,
courier και αποθηκεύσεων
> Εταιρείες με στόλους διανομών και μεταφορών,
ιδιοκτήτες φορτηγών
> Εμπορικές εταιρείες οργάνωσης και εξοπλισμού
αποθηκών
> Δημόσιοι Οργανισμοί (ΔΕΚΟ), ΟΤΑ, Σώματα Στρατού,
Τράπεζες και Θεσμικοί Φορείς
> Καθηγητές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, φοιτητές
Από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων οι
επισκέπτες της έκθεσης είναι:
Επιχειρηματίες, Γενικοί Διευθυντές, Δ/ντές
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Logistics Managers,
Οικονομικοί Σύμβουλοι, Δ/ντές Εργοστασίων, Δ/ντές
Αποθηκών, Υπεύθυνοι Εισαγωγών-Εξαγωγών, Υπεύθυνοι
Προμηθειών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Fleet
Managers, Χειριστές Μηχανημάτων και Προσωπικό
Αποθήκης, Επαγγελματίες Οδηγοί, Αυτοκινητιστές.
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SAVE THE

METROPOLITAN EXPO
Η διοργάνωση της 8ης ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS και της 3ης CARGO TRUCK & VAN EXPO θα
διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan
Expo στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα
Αττικής (τέρμα Αττικής Οδού). Το Metropolitan Expo αποτελεί
ό,τι πιο σύγχρονο και μοντέρνο υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα,
συνδυάζοντας μια πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως:
n Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου
παροχές προς εκθέτες και επισκέπτες
n 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)
n Άμεση πρόσβαση για επισκέπτες εκτός Αττικής και
εξωτερικού με δυνατότητα αυθημερόν επίσκεψης στο
εκθεσιακό λόγω ελάχιστης απόστασης από το αεροδρόμιο
και γρήγορη μεταφορά (διάρκεια 5 λεπτά) στο εκθεσιακό με
shuttle bus
n Άνετο δωρεάν parking
n Εστιατόριο, Καφέ και Shopping στο εμπορικό πάρκο του
αεροδρομίου
n Εφαρμογή μέτρων για ασφαλή και επιτυχημένη φιλοξενία
εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων (Ιδιωτικό Σχήμα
Πιστοποίησης “CoVid Shield” TÜV Austria)
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ LIVE STREAMING
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
• • Αποτελεί τη μοναδική έκθεση που αφορά το σύνολο της
εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, και παρουσιάζει
λύσεις σε εξοπλισμούς, τεχνολογίες και υπηρεσίες
• • Με τη συμμετοχή σας, γίνεστε μέρος μιας μεγάλης εθνικής
προσπάθειας για την προώθηση των ελληνικών logistics
στη διεθνή αγορά
• • Τονώνετε τα εταιρικά σας brands µέσα από σημαντικές
επαγγελματικές επαφές και συνεργασίες
• • Προωθείτε τα προϊόντα, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες
σας σε µια μεγάλη ομάδα αγοραστών και επιχειρηματιών

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
2021 ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

• • Διευρύνετε το πελατολόγιό σας µε νέους δυναμικούς
πελάτες
• • Γνωρίζετε σημαντικούς επιχειρηματίες τους οποίους
δύσκολα συναντάτε
• • Ενισχύετε τις σχέσεις σας µε υφιστάμενους πελάτες
• • Προσεγγίζετε νέες αγορές
• • Κάνετε επαφές µε διεθνή δίκτυα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟ 2021
Με δυναμική διαφημιστική
προβολή, η έκθεση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS θα μεταφέρει
ένα δυνατό μήνυμα επικοινωνίας προς
την τεράστια αγορά που απευθύνεται.
Με εξωστρεφή προσανατολισμό,
η διοργανώτρια εταιρεία O.MIND
CREATIVES εδραιώνει συνεργασίες
με τα σημαντικότερα ξένα περιοδικά
logistics και ηλεκτρονικά media της
Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου για να μεταφέρει το
μήνυμα της έκθεσης εκτός συνόρων.
Επίσης, συμμετέχει με εκθεσιακό
περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση
που πραγματοποιείται στο Μόναχο
της Γερμανίας για τις μεταφορές και
τα logistics “transport logistic” σε
συνεργασία με το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο για να δώσει ένα
δυναμικό ευρωπαϊκό μήνυμα για την
έκθεση που θα διεξαχθεί στη χώρα
μας.
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Digital booth

Στη διοργάνωση της έκθεσης του 2021, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει
η τεχνολογία ώστε να λειτουργήσει με διπλό «Υβριδικό» τρόπο, δηλαδή με
ζωντανή μετάδοση της έκθεσης και στους επαγγελματίες που θα επιλέξουν να
παραμείνουν στον χώρο τους ή θα θελήσουν να την επισκεφθούν διαδικτυακά
από το εξωτερικό.
Αναλυτικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει ζωντανή
αναμετάδοση από τα περίπτερα των εκθετών, τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια,
βάσει συγκεκριμένου ημερήσιου προγράμματος προβολής μέσω διαδικτύου,
και ειδικής πλατφόρμας προβολής ανάλογων event, που θα δίνει τη δυνατότητα
σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία να την παρακολουθήσει εξ αποστάσεως
από Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό, δωρεάν από τον υπολογιστή του. Μάλιστα οι
«διαδικτυακοί» επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με live
chatting ή και teleconference, σε real time, με τον εκθέτη που παρουσιάζεται
εκείνη τη στιγμή, ή ακόμα και με το πάνελ ομιλητών στα συνέδρια.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα προσελκύσει χιλιάδες επιπλέον
επισκέπτες χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, που αδυνατούν να παρευρεθούν
με φυσική παρουσία στους χώρους διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς θα
τους δίνεται η ευκαιρία να μπορούν να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό
χρόνο, και μάλιστα να επικοινωνήσουν με τους εκθέτες ζωντανά. Επίσης
στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να
αναρτήσουν διαφημιστικό βίντεο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, για
να γίνουν πιο κατανοητοί στους δυνητικούς πελάτες τους που επισκέπτονται
διαδικτυακά την έκθεση, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για live web
cam μέσα από τα περίπτερα. Η O.MIND CREATIVES έχει ήδη εφαρμόσει
με επιτυχία αυτή την τεχνολογία σε ψηφιακά συνέδρια και events που
πραγματοποιεί από τον Ιούνιο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, η διοργανώτρια εταιρεία O.MIND CREATIVES έχει
σχεδιάσει το παρακάτω πρόγραμμα προβολής:

> Τηλεοπτική προβολή με διαφημιστικά spots σε κανάλια πανελλαδικής
εμβέλειας. Περισσότερα από 1.000 τηλεοπτικά spots
> Ραδιοφωνική προβολή με διαφημιστικά spots σε 10 μεγάλους
σταθμούς υψηλής ακροαματικότητας σε όλη τη χώρα
> Διαφημιστικές καταχωρήσεις & Δελτία Τύπου σε εφημερίδες και
κλαδικά περιοδικά Ελλάδας και εξωτερικού
> Προβολή μέσω του διαδικτύου, ενημερωτικών newsletters & social
media
> Προβολή μέσω του περιοδικού “Supply Chain & Logistics”
> Προβολή μέσω του www.supply-chain.gr και του εβδομαδιαίου
newsletter Supply Chain News
> Προβολή της έκθεσης, με συμμετοχή της διοργανώτριας εταιρείας, σε
άλλες κλαδικές εκθέσεις και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό
> Αποστολή και διανομή 200.000 προσκλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι εκθέσεις “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS” και “CARGO TRUCK & VAN”
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα ισχύει το
φθινόπωρο του 2021 από τον ΕΟΔΥ για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων και τους
κανόνες τήρησης αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού προς περιορισμό της
διασποράς του Covid-19. Το εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo που φιλοξενεί την
έκθεση, απέκτησε την πιστοποίηση COVID-SHIELD από την TÜV Austria, το οποίο
διασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες που ορίζει η Πολιτεία.
Ήδη το Metropolitan Expo έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει διαδικασία αυτόματης
θερμομέτρησης των επισκεπτών πριν εισέλθουν στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου,
σταθμούς αντισηπτικών, διαδικασίες και σήμανση τήρησης αποστάσεων και μια σειρά
από απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εκθεσιακού περιβάλλοντος για
τους επαγγελματίες. Λεπτομερείς αναφορές για τα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν και
θα εφαρμοστούν θα δοθούν έγκαιρα σε εκθέτες και επισκέπτες, πριν από την έναρξη
λειτουργίας της έκθεσης.

3η ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ECO/ELECTRIC MOBILITY
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ &
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“CARGO TRUCK & VAN EXPO”
>> HALL 4

Το Επαγγελματικό Όχημα
γίνεται Πράσινο
O τομέας του Επαγγελματικού Αυτοκινήτου και των
«πράσινων» λύσεων που προσφέρουν οι μεγάλες
αυτοκινητοβιομηχανίες στη διαχείριση της σύγχρονης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα έχει δυναμική παρουσία
και θα προσελκύσει εκ νέου το αυξημένο ενδιαφέρον
των μεταφορικών εταιρειών και επαγγελματιών
αυτοκινητιστών. Τράκτορες διεθνών μεταφορών,
φορτηγά διανομών, van αστικών μεταφορών και
pick-up θα παρουσιαστούν στην ελληνική αγορά
και θα κατακλείσουν το Hall 4 του εκθεσιακού
κέντρου Metropolitan Εxpo. Επίσης αμαξώματα,
υπερκατασκευές, θάλαμοι ψύξης, ταχογράφοι,
τηλεματική και αναλώσιμα για τα επαγγελματικά
οχήματα θα πλαισιώνουν τον τομέα της έκθεσης CARGO
TRUCK & VAN EXPO.
Πλέον το σκηνικό στις οδικές μεταφορές έχει
αλλάξει. Oι εταιρείες μεταφορών και οι εμπορικές
εταιρείες δημιουργούν μεγάλους στόλους οχημάτων και
προσαρμόζονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για οχήματα
τεχνολογίας Euro 6. Όλη αυτή η αλλαγή εφαρμόζεται
απόλυτα στον κλάδο των logistics και μεταφορών, και οι
επιχειρηματίες είναι εκείνοι πλέον που αναζητούν και
επενδύουν σε νέους και σύγχρονους στόλους.
Η σύνδεση της έκθεσης «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS» με τον εκθεσιακό τομέα «CARGO TRUCK
& VAN EXPO» έχει αποδειχτεί και χαρακτηριστεί
επιτυχημένη από τους συμμετέχοντες –με βάση
και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των προηγούμενων
διοργανώσεων- για την προώθηση των ολοκαίνουργιων
επαγγελματικών οχημάτων στη νέα εποχή των logistics
που εισέρχεται η Ελλάδα.
Το μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα είναι το στοίχημα
στην παρούσα φάση. Η στροφή στην πράσινη ενέργεια,
την ηλεκτροκίνηση και τις μειωμένες εκπομπές CO2
είναι η τάση του σήμερα και η απαίτηση του αύριο. Στη
διοργάνωση του 2021, οι εκθέτες θα παρουσιάσουν
εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τα επαγγελματικά
οχήματα μεταφορών καθώς και για τη λειτουργία των
αποθηκών. Η απαίτηση όλων μας, είναι η μείωση
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η
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λειτουργία αποτελεσματικών και ενεργειακά αποδοτικών
συστημάτων με χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η
εφοδιαστική αλυσίδα και οι εμπορευματικές μεταφορές
πρέπει να δώσουν λύσεις και να εφαρμόσουν “Green
Supply Chains” περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
• Αντιπροσωπείες Επαγγελματικών Οχημάτων
Μεταφορών και Διανομών
• Βαρέα Επαγγελματικά Οχήματα (Τράκτορες
& Ρυμούλκες)
• Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (Van,
Vanette, Pick-up)
• Ηλεκτροκίνητα και Υβριδικά Οχήματα,
Αεριοκίνηση
• Υποδομές Ηλεκτροκίνησης, Φορτιστές και
Συσσωρευτές
• Αμαξώματα Εμπορευματικών Μεταφορών
• Ψυχόμενοι Θάλαμοι Μεταφορών
• Αναλώσιμα Επαγγελματικών Οχημάτων
(Ελαστικά, Λιπαντικά, Φρένα κ.λπ.)
• Τεχνολογίες Μεταφορών, Τηλεματική και
Υπηρεσίες

Μια νέα εποχή ξεκινά για τον κλάδο του
Επαγγελματικού Αυτοκινήτου και δη σε ό,τι
αφορά τα city logistics και την αστική διανομή,
κατά τις οποίες η αξιοποίηση επαγγελματικών
στόλων van-vanettes λαμβάνει νέα διάσταση.
Η ένταξη της χώρας σε όλα τα ευρωπαϊκά
προγράμματα ανάπτυξης των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, η επένδυση σε
σταθμούς φόρτισης των νέων ηλεκτρικών
οχημάτων, διαμορφώνουν μια νέα, σύγχρονη
πραγματικότητα.
Η ηλεκτροκίνηση ήρθε για να μείνει, με τις
μεγαλύτερες διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες
να επενδύουν σε πλήρως ηλεκτροκίνητους
στόλους τόσο βαρέων φορτηγών, όσο και
city logistics vans, ενώ οι μελέτες για τους
επαγγελματικούς στόλους διπλού καυσίμου,
αποδίδουν πλέον τα μέγιστα, δημιουργώντας
πραγματικές και αξιόπιστες λύσεις για μια
αγορά, που αναζητά νέες λύσεις όσον αφορά
το κυριότερο «εργαλείο» δουλειάς της, που
είναι το επαγγελματικό όχημα. Οι πάροχοι
ενέργειας, επεξεργάζονται ολοκληρωμένα
πλάνα ανάπτυξης δικτύων που θα δίνουν
λύσεις στους επαγγελματικούς πελάτες και
ο κόσμος του επαγγελματικού οχήματος
φαίνεται να οδεύει ταχέως προς μια νέα
εποχή.
Οι «πράσινες» μεταφορές, τα νέα
ηλεκτροκίνητα και υγραεριοκίνητα
μοντέλα, όλες οι εναλλακτικές λύσεις για
τους επαγγελματίες της μεταφοράς, θα
παρουσιαστούν στην 3η έκθεση CARGO
TRUCK & VAN EXPO, δίνοντας έμφαση στην
κινητικότητα του αύριο. Με ένα επίκαιρο
συνεδριακό και εκθεσιακό event, οι ειδικοί
θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τις
μεταφορές του μέλλοντος, που είναι ήδη εδώ!

CO
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ΜΑΖΙ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ MDF EXPO 2021
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

LOGISTICS CONFERENCES 2021

>> HALL 2
Τα πολύ-συνέδρια Logistics Conferences, δεν θα
μπορούσαν να λείπουν από τη μοναδική στο είδος
της έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και
την «Cargo Truck & Van Expo». Με την εμπειρία
στρατηγικών συνεργατών, την ανάληψη πρωτοβουλιών
από τη διοργανώτρια εταιρεία O.MIND CREATIVES για
πρωτόλειες έρευνες, μελέτες πάνω σε ζητήματα που
απασχολούν τους ειδήμονες του ευρύτερου κλάδου
της εφοδιαστικής αλυσίδας, το γνωστικό event θα
δώσει και πάλι το παρών. Πολλαπλές θεματικές, πάνελ
συζήτησης και προβληματισμού, έρευνες, καινοτόμα
case studies, αλλά και ανακοινώσεις για νέες εταιρικές
πρακτικές, θα έχουν για ακόμη μια φορά την τιμητική
τους στα LOGI.C 2021, αναδεικνύοντας τις ανάγκες, τους
προβληματισμούς και τις προκλήσεις της αγοράς, σε ένα
event, που σταθερά εδώ και 15 χρόνια συσπειρώνει όλο
τον κλάδο.
Οι θεματικές ενότητες των ημερίδων θα ανακοινωθούν
την άνοιξη του 2021 και θα αναφέρονται σε σημαντικά
θέματα μεταφορών και logistics γύρω από τη διεθνή
κοινότητα, τις υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών.
Επίσης θεματολογία που εστιάζει σε νέες τεχνολογίες
4.0, λύσεις material handling & αυτοματισμών, Green
Logistics και ηλεκτροκίνηση, θα είναι μερικές από τις
θεματικές των ημερίδων.

Στο Hall 2 του Metropolitan Expo θα
πραγματοποιηθεί παράλληλα η έκθεση για
τη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο
MDF EXPO 2021, που παρουσιάζει λύσεις
βιομηχανικού εξοπλισμού, μεταποίησης και
διανομής για το food service, στις 3 δυναμικές
αγορές Meat/Dairy/Frozen. H διοργάνωση του
2021 θα συγκεντρώσει τους επαγγελματίες
των τροφίμων, από τον τομέα της παραγωγής,
της μεταποίησης και του food service, σε ένα
εκθεσιακό event με μεγάλες αξιώσεις, ουσία,
χαρακτήρα και σημαντικούς επισκέπτες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για τους
ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας
-που υπηρετεί πιστά και σταθερά η έκθεση
της O.MIND CREATIVES- του κρέατος & των
προϊόντων του (MEAT & GRILL DAYS), της
γαλακτοκομίας και τυροκομίας (DAIRY EXPO),
των κατεψυγμένων τροφίμων (FROZEN FOOD)
και της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας (FOOD
LOGISTICS) που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο
όλων αυτών των προϊόντων. Ο επισκέπτης
θα βρει λύσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
και συσκευασίας, μηχανήματα μεταποίησης
τροφίμων, πρώτες ύλες, εμπόρους τροφίμων και
ό,τι άλλο χρειάζεται για την επιχείρησή του.

Δυνατότητα Χορηγίας και Προβολής!
Ειδικά χορηγικά πακέτα θα είναι διαθέσιμα για εκθέτες
που θέλουν να συμμετέχουν και να παρουσιάσουν τα
brands, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω των
συνεδριακών εκδηλώσεων LOGI.C 2021.

www.mdfexpo.gr
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www.logisticsconferences.gr
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Κόστος συμμετοχής (για όλες τις ημέρες λειτουργίας)
Κόστος Περιπτέρων Ελεύθερης Δομής
(ίχνος εδάφους)
Μία όψη ανοιχτή
α. έως 40m2: € 135/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 125/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 115/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 110/m2

Δύο όψεις ανοιχτές
α. έως 40m2: € 140/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 130/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 120/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 115/m2

Τρεις όψεις ανοιχτές

Τέσσερις όψεις ανοιχτές

α. έως 40m2: € 145/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 135/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 125/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 120/m2

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σύνθετες τυποποιημένες δομές

α. έως 40m2: € 150/m2
β. Από 41m2 έως 100m2: € 140/m2
γ. Από 101m2 έως 200m2: € 130/m2
δ. Από 201m2 και άνω: € 125/m2

Κατόψεις
Εκθεσιακού Χώρου

Επιπλέον χρεώσεις δομής
1. Για βασική δομή 20€/m2
2. Για μόνο μοκέτα 5€/m2
3. Διαχωριστικά πάνελς μελαμίνης 15€/m
(χρέωση ανά τρέχον μέτρο)

(τα ποσά αφορούν μόνο το κόστος κατασκευής)

Bασική Δομή: 20 €/τ.μ.

Hall 3

n 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)
n Στα περίπτερα βασικής δομής περιλαμβάνεται ο ακόλουθος εξοπλισμός:
1 γραφείο • 3 καρέκλες • 1 πρίζα • 1 σποτ φωτισμού των 100W ανά 3m2
n Καινούργια μοκέτα χρώματος γκρι

Δομή τύπου BUSINESS: 50 €/m2
n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπεζ / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος
μπεζ / PVC χρώματος μπλε • Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με λευκή πόρτα φυσούνα
n Εξοπλισµός: 3 καθίσματα μπεζ • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m • 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη • 1 info desk
λευκό / μπεζ / μπλε • 1 ραφιέρα 1.03x0.54x2.50m
n Σήµανση: 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση τοποθετημένη σε
pvc σχήματος τραπεζίου
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 5m2
• 1 πρίζα σούκο 0.5KW / 220V
8 η ΔΙΕΘΝΗΣ

Δομή τύπου EXECUTIVE: 60 €/m2

ΕΚΘΕΣΗ

2021

Hall 4

LOGISTICS

n Μοκέτα: Χρώματος γκρι / χρώματος μπλε • Πάνελ: PVC χρώματος λευκό / PVC χρώματος μπλε
Αποθήκη: Διαστάσεων 1.00x1.00m με ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου και κλειδαριά
n Εξοπλισμός: 3 καθίσματα μαύρα δερμάτινα • 1 τραπέζι στρογγυλό οξιάς Φ0.70m • 1 σκαμπό μαύρο με πλάτη
• 1 info desk λευκό / μπλε με πορτάκια διαστάσεων 1.00x0.50x0.90m
n Σήμανση: 1 φωτεινό διαφανοσκόπειο 2.00x0.25x2.50m με γαλακτερά plexiglass & ψηφιακή εκτύπωση
• 1 ψηφιακή εκτύπωση 1.00x2.50m. σε αυτοκόλλητο βυνίλιο • 1 ψηφιακή εκτύπωση 0.80x0.30m σε PVC
n Ηλεκτρολογικά: 1 προβολέας ιωδίνης 500watt ή HQI 150watt / 4m2 • 1 πρίζα σούκο 0.5KW /220V

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ
n Διάθεση των χώρων της έκθεσης (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση) n Δωρεάν parking σε ειδικό χώρο n Δωρεάν προσκλήσεις για
επισκέπτες n Αναγνωριστικά καρτελάκια εκθετών με σύστημα barcode n Δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία εμπορικών συναντήσεων “B2B” n
Εγγραφή στον Κατάλογο της έκθεσης n Δωρεάν Παροχή καροτσιών και ανυψωτικών (κλαρκ) για μεταφορά εκθεμάτων
n Καθαρισμός των περιπτέρων πριν από την έναρξη της έκθεσης (εκτός των εκθεμάτων) n Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων n Φύλαξη
των χώρων της έκθεσης από εξειδικευμένη εταιρεία Security n Πλήρως εξοπλισμένο Ιατρείο με εφημερεύοντα γιατρό n Ειδικές τιμές σε
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία n Δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από και προς τους παρακείμενους σταθμούς Μετρό και το αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος» τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης
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