
 
 

7-9 Νοεμβρίου 2015 

Με νέο logo & νέα διάθεση η 5η Διεθνής Έκθεση “Εφοδιαστική 
Αλυσίδα & Logistics” 
 
 
Ανανεωμένη, με νέο λογότυπο, που φιλοδοξεί να  συνδεθεί με το νέο κλίμα της αγοράς και της οικονομίας, 
ανανεώνει το ραντεβού της σε νέα εποχή, μεταφερόμενη το Νοέμβριο 2015, η έκθεση “Εφοδιαστική Αλυσίδα 
& Logistics”. 
  
Η μοναδική έκθεση για το είδος της στην ελληνική αγορά,  που διοργανώνεται από την o.mind Creatives και 
το περιοδικό Supply Chain & Logistics, στις 7-9 Νοεμβρίου 2015, στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, θέτει 
υπό την “ομπρέλα” της όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών, και των υπηρεσιών 
freight forwarding & logistics και σας καλεί να την ανακαλύψετε εκ νέου, με νέα διάθεση, νέες συνεργασίες, 
νέο όραμα, και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
  
Η διοργανώτρια εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη της έκθεσης σε 3 τομείς: 1. Εμπορευματικές 
μεταφορές 2. Εξοπλισμός αποθήκης & συσκευασία 3. Υπηρεσίες και τεχνολογίες logistics. Η κάθε ενότητα από 
αυτές εμπεριέχει πλήθος κατηγοριών εκθεμάτων, που θα παρουσιαστούν σε ένα δυναμικό 3ημερο 
εκδηλώσεων. 
  
Συνδέοντας την επιχειρηματική παρουσία με τη γνώση 

Κατά τη διάρκεια της 5ης διοργάνωσης το 2015, κομβικό ρόλο για τη σύνδεση εκθετών – επισκεπτών – εν 
δυνάμει πελατών, θα δώσουν τα Συνεδριακά Events, που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της έκθεσης, σε 
συνεργασία με τους μεγαλύτερους Φορείς Υποστηρικτές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Συμβουλευτικές Εταιρείες και 
Επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου. 
Η αγορά ύστερα από αρκετά χρόνια ύφεσης, αναμένεται στην έκθεση του 2015 να αναδείξει την δυναμική της, 
να προσδιορίσει εκ νέου τους στόχους της και να θέσει προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή της. 
  
Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι θεματικές – υποκατηγορίες της αγοράς που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη, θα 
βρουν χώρο & βήμα τόσο στο πλαίσιο των Συνεδρίων, όσο και στον εκθεσιακό χώρο της 5ης Έκθεσης 
“Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2015”. 
  
Μεταξύ άλλων, οι ενότητες που θα προσεγγισθούν, Συνεδριακά & Εκθεσιακά θα είναι: 

 Cargo & Freight Services 

 Μικρή Λιανική & City Logistics 

 FruitLogistics 

 PharmalLogistics 

 Τεχνολογίες για τη λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Τουρισμός & Logistics 

Όλες οι παραπάνω ενότητες θα πρωταγωνιστήσουν στην 5η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2015 και 
θα δυναμώσουν τη διοργάνωση, προσελκύοντας νέους επισκέπτες. 
  
Επίσης για πρώτη φορά η διεξαγωγή της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και με άλλες 3 επιτυχημένες 
εκθέσεις για τη βιομηχανία τροφίμων και το χονδρεμπόριο. Στις διπλανές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, 
παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι πετυχημένες εκθέσεις MEAT DAYS – DAIRY EXPO – FROZEN FOOD. 
Οι επισκέπτες των συγκεκριμένων εκθέσεων θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν όλες τις εκθέσεις που θα 
διεξαχθούν με την ίδια πρόσκληση. 
  
Οι παραπάνω συνέργιες και ο νέος σχεδιασμός της έκθεσης, διασφαλίζουν την επιτυχία της 5ης διοργάνωσης 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2015, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 200 
εκθέτες, ενώ στο σύνολό της η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 7 - 9 Νοεμβρίου στο Metropolitan 
Expo υπολογίζεται να έχει περισσότερες από 400 εταιρείες εκθέτες και πάνω από 30.000 επισκέπτες. 

 

Με την παράκληση για δημοσίευση 

Περισσότερες πληροφορίες στο press1@supply-chain.gr ή 210-9010040 
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