- transport logistic (04.06 – 07.06.2019) στο Μόναχο
17η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διοργάνωση Ελληνικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
στην transport logistic 2019!
Κυρίες και κύριοι,
Το 2019 θα λάβει χώρα η 17η Διεθνής Έκθεση Μέσων και Οργάνωσης Μεταφορών, transport logistic, στο νέο Εκθεσιακό
Κέντρο του Μονάχου.
To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού
Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην transport logistic 2017
Ελληνικό Περίπτερο 160 τ.μ. με 15 σημαντικές εταιρίες του κλάδου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις:
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, CARGO GROUP, ELIKON TRANSPORT &
LOGISTICS, FDL GROUP, GOLDAIR CARGO, INTERDROMON, INTERTRANS, INTRALINK LOGISTICS,
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & LOGISTICS, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, O.MIND CREATIVES, ORPHEE
BEINOGLOU, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – COSCO SHIPPING, SYNERGY, ΧΑΡΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Η
παρουσία τους, ως εθνική αντιπροσωπευτική ομάδα του χώρου, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και απέσπασε
θετικά σχόλια από το σύνολο των επισκεπτών και τους διοργανωτές, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ελληνικού
κλάδου μεταφορών και logistics στο διεθνές περιβάλλον. Επιπροσθέτως, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή εταιριών, εκπρόσωποι των οποίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν
περίπτερα ξένων εταιριών με Β2Β συναντήσεις, το Ελληνικό Περίπτερο, όπου τους υποδέχτηκε διευθυντικό
στέλεχος της έκθεσης, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ανυψωτικών
μηχανημάτων Crown.
Ύστερα από την εξαιρετική παρουσία του Ελληνικού Περιπτέρου στην transport logistic 2017, το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει για 2η φορά Ελληνική Ομαδική Συμμετοχή στην transport
logistic 2019.
Η transport logistic δείχνει όλο τον κόσμο των μεταφορών με μια ματιά: Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας και
τηλεπληροφορικής, συστήματα μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδο-επιχειρησιακές μεταφορές και ροή υλικών. Το φάσμα
των εκθεμάτων ξεκινά από συστήματα ενδο-εργοστασιακών μεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση), αλλά καλύπτει και όλα τα
θέματα που σχετίζονται με τη χερσαία, θαλάσσια, εναέρια, οδική και σιδηροδρομική μεταφορά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο (οχήματα, εξοπλισμός). Μεγάλο βάρος δίνεται δε και στα συστήματα συνδυασμένων μεταφορών. Ρεκόρ με 60.726
επισκέπτες από 123 χώρες κατέγραψε το 2017 η transport logistic, ενώ νέο ρεκόρ σημειώθηκε και στον αριθμό εκθετών
(2.162 εκθέτες από 62 χώρες). Η εκθεσιακή επιφάνεια ανήλθε στην προηγούμενη διοργάνωση στα 115.000 τετραγωνικά
μέτρα.
Για να παραγγείλετε online κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης για την transport logistic επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της έκθεσης www.transportlogistic.de Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο,
Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037,Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα www.german-fairs.gr.

Παράκληση, συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα, το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην transport
logistic 2019, 4-7 Ιουνίου στο Μόναχο, στο Eθνικό μας Περίπτερο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Να επιστραφεί στο: y.patsiavos@ahk.com.gr ή φαξ: 210 64 45 175
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Πατσιαβός, τηλ.: 210 6419026, κιν.: 6945 234747
 Ναι, ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στο Εθνικό Περίπτερο στην transport logistic 2019, 4-7 Ιουνίου, στο Μόναχο.
Όνομα εταιρίας:………………………………………………………….Υπεύθυνος:……………………………………………….
Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………T.K……………………………...
Τηλέφωνο:………………… …………Φαξ:…………………E-Mail:……………………………………………………………….
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο

