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Το 2023 ανατέλλει με πεδίο δόξης για τον 
εγχώριο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο 
οποίος προσαρμόζεται εντυπωσιακά σε όλα τα 
μεγάλα trends, ενώ η πολύ-αναμενόμενη διεθνής 
αποδέσμευση του εμπορίου από τις «δεσμεύσεις» 
του covid, σύμφωνα με τις επιστημονικές 
προβλέψεις οριστικά πλέον το 2024, δημιουργεί 
προσδοκίες για εντατική ανάπτυξη στο άμεσο 
μέλλον.

Στο περιβάλλον αυτό, η O.MIND CREATIVES, πιστή 
στην δέσμευσή της για προώθηση του κλάδου 
των logistics, της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
του επαγγελματικού οχήματος, με ένα επιτελείο 
έμπειρων συνεργατών και καταξιωμένων 
στελεχών, διοργανώνει την 9η έκθεση 
«Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και την 
4η «Cargo Truck & Van Expo», στις 30 Σεπτεμβρίου 
– 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo.

Η αναγνωρισμένη για την αξία και την 
αποτελεσματικότητά της έκθεση, με 300 
εκθέτες από όλο το φάσμα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, των logistics, του material handling, 
των εμπορευματικών μεταφορών και του 
επαγγελματικού οχήματος, σε μια εκθεσιακή 
επιφάνεια άνω των 20.000 τ.μ., πλαισιωμένη 
και από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και 
συνεδριακών LOGI.C events, αναμένεται να δώσει 
τον «τόνο» του αναπτυξιακού παλμού της αγοράς, 
αποτελώντας για ακόμα μια φορά «σημείο 
συνάντησης». 

Με χιλιάδες επισκέπτες από όλο το φάσμα του 
εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου από Ελλάδα 
και εξωτερικό η διοργάνωση του 2023, προσβλέπει 
να αποτελέσει το σημείο συνάντησης και να 
δώσει το ρυθμό για μια αλματώδη ανάπτυξη στα 
δρώμενα της χώρας μας στην επόμενη 5ετία, με 
σημαντικές επενδύσεις, συνεργασίες εταιρειών και 
δημιουργίας clusters.

Εξασφαλίστε εγκαίρως την συμμετοχή σας!

ΛΊΓΑ ΛΌΓΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΔΊΌΡΓΑΝΩΣΗ

Στην προηγουμένη διοργάνωση τον Οκτώβρη του 2021, 
και αμέσως μετά την επανέναρξη των εκθεσιακών events, 
μετά της αναστολή λόγω COVID, η δυναμική της έκθεσης, 
δεν επλήγη σημαντικά, δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον 
της αγοράς, για επενδύσεις και ψηφιοποιήσης των 
εφοδιαστικών αλυσίδα 

ΕΠΊΣΚΕΨΊΜΌΤΗΤΑ 2021

ºáτèçïòÝες Επισκεπτñî
Îκõεσèς

31,27%

25,61%

13,34%

6,2%

4,31%

4,21%

2,83%

5,49%

6,74%

Æι °îáúèτïàî ïι Επισκέπτες στèî Îκõεσè;

58,62% 52,12%

31,92% 37,15%

Επισκέπτες: 14.000 Επαγγελματίες



 Έως 40m2:
 Από 41m2 έως 100m2:
 Από 101m2 έως 200m2:
 Από 201m2 και άνω:

150 €/m2

140 €/m2

130 €/m2

120 €/m2

Τιμές για ενοικίαση του Χώρου:
(ίχνος εδάφους)

ΚΌΣΤΌΣ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ 
(για όλες τις ημέρες λειτουργίας)

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Σάββατο
30 Σεπτεμβρίου
10:00 - 20:00

Κυ ρ ι α κ ή
1 Οκτωβρίου 
10:00 - 20:00

Δευτέρα
2 Οκτωβρίου  
10:00 - 19:00

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SAVE THE
D A T E

ΕΚΘΕΣΊΑΚΌ ΚΕΝΤΡΌ 
METROPOLITAN EXPO

ΚΑΤΗΓΌΡΊΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 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:

  Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου παροχές 

προς εκθέτες και επισκέπτες

  Εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο και μέσα μαζικής μεταφοράς

 Δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

 Άνετο δωρεάν parking 

  Εστιατόριο, Καφέ και Shopping στο εμπορικό πάρκο του 

αεροδρομίου

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». 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 2023, αναδεικνύοντας τις ανάγκες, τους 
προβληματισμούς και τις προκλήσεις της αγοράς, σε 
ένα event, που σταθερά εδώ και 15 χρόνια συσπειρώνει 
όλο τον κλάδο.

LOGISTICS CONFERENCES 2023
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ΒΑΣΙΚΗ BOUNTY EXECUTIVE SUPERIOR

8η  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΚΘΕΣΗ  2021 LOGISTICS

Τυποποιημένα Περίπτερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, LOGISTICS &
FREIGHT FORWARDING

 Αποθηκεύσεις, Υπηρεσίες Logistics, 3PL, 4PL

 Υπηρεσίες Μεταφορών & Διανομών (last mile)

 Freight Forwarders

 Οδικές Μεταφορές 

 Θαλάσσιες Μεταφορές

 Αεροπορικές Μεταφορές

 Σιδηροδρομικές Μεταφορές

 Εταιρείες Courier

 Σύμβουλοι Logistics

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 Ανυψωτικά Μηχανήματα

 Ράφια και Συστήματα Οργάνωσης Αποθήκης

 Αυτοματισμοί και Ρομποτικά Συστήματα

 Πληροφοριακά Συστήματα (ERP, WMS, AI)

 Συστήματα Barcoding, Rfid, Ex-Van, Voice Picking

 Κατασκευή Αποθηκών και Βιομηχανικών Κτηρίων 

  Μηχανήματα και Υλικά Δευτερογενούς 

Συσκευασίας και Μεταφοράς

 Παλέτες, Χαρτοκιβώτια, Τελάρα κ.α.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

  Αντιπροσωπείες Επαγγελματικών Οχημάτων 

Μεταφορών και Διανομών

 Ηλεκτροκίνητα και Υβριδικά Οχήματα

  Υποδομές Ηλεκτροκίνησης, Φορτιστές και 

Συσσωρευτές

 Leasing & μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων

 Αμαξώματα Εμπορευματικών Μεταφορών

 Αναλώσιμα Επαγγελματικών Οχημάτων

  Τηλεματική, Τεχνολογίες Μεταφορών 

και σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων



ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 187, 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ 

Τ. 210 90 10 040 | F. 210 90 10 041

info@omind.gr | www.sce.gr 

Η O.MIND CREATIVES με 17 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 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & 

LOGISTICS και της 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 

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.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.omind.gr

Η ΔΊΌΡΓΑΝΩΤΡΊΑ ΕΤΑΊΡΕΊΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ - ΔΗΛΏΣΕΊΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


