
       

 
 

-transport logistic (04.– 07.06.2019) στο Μόναχο 

17η Διεθνής Έκθεση για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην transport 
logistic 2019 στο Μόναχο! 
 
- logitrans, Κωνσταντινούπολη (13. – 15.11.2019) 
  air cargo Turkey, Κωνσταντινούπολη (13. – 15.11.2019) 
- transport logistic India @ CTL, Μουμπάι (27. – 28.02.2020) 
  air cargo India, Μουμπάι (25. – 27.02.2020) 
- transport logistic China, Σαγκάη (16. – 18.06.2020) στο Shanghai New International Expo Center 
  air cargo China, Σαγκάη (16. – 18.06.2020) 
- air cargo forum Miami, Μαϊάμι (10. – 12.11.2020) 
- air cargo Africa, Γιοχάνεσμπουργκ (2021) 

 
Κυρίες και κύριοι, 

το 2019 θα λάβει χώρα η 17η  Διεθνής Έκθεση για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, transport logistic, στο νέο Εκθεσιακό 
Κέντρο του Μονάχου, από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου. 
 
To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην 
Ελλάδα και Κύπρο, διοργανώνει για δεύτερη φορά στην transport logistic 2019 Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο 160 τ.μ.  με 12 σημαντικές εταιρίες 
του κλάδου από την Ελλάδα και 1 από την Κύπρο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις 13 εξής επιχειρήσεις: Alpha Intermodal SA, Cyprus Global 
Logistics Ltd., Elikon Transport & Logistics, FDL GROUP, Goldair Cargo S.A.  International Forwarding & Logistics Services, Harlas 
International Transport SA, Intertrans SA, Multifreight, navicon SA, Orphee Beinoglou International Forwarders SA, SUPPLY CHAIN & 
LOGISTICS MAGAZINE & EXHIBITION GREECE, Thriasio Logistics Center S.A., Transcombi Express S.A.  
 
Την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν στην έκθεση ακόμη 6 εταιρίες, οι οποίες λαμβάνουν μέρος ανεξάρτητα από το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο: Athens 
International Airport S.A., ANEK LINES S.A., ANEK S.A. – SUPERFAST ENDEKA Hellas Inc. & Co. Joint Venture, ATTICA GROUP, MINOAN 
LINES S.A, Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises S.A.  

 
Η transport logistic δείχνει όλον 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 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), με 19 να εκπροσωπούν την ελληνική συμμετοχή. Η εκθεσιακή επιφάνεια ανήλθε στην προηγούμενη διοργάνωση στα 

115.000τ.μ. 

 
logitrans 2019: O Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου συνεργάζεται με την EKO FAIR για τη διοργάνωση της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Μεταφορών 
και Logistics, logitrans 2019, που θα πραγματοποιηθεί στις 13. – 15.11.2019 στην Κωνσταντινούπολη και μαζί της θα φιλοξενηθεί η air cargo Turkey. 
 
transport logistic India @ CTL, Μουμπάι (27. – 28.02.2020): Η transport logistic India έλαβε χώρα στην Μουμπάι το 2018 προσελκύοντας πάνω από 
3.500 επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 100 εκθετών από την Ινδία, η επόμενη θα ανοίξει τις πύλες της ξανά το 2020 
από τις 27 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Μαζί με τη transport logistic India θα φιλοξενηθεί η καινούρια προσθήκη της έκθεσης, η air cargo India η οποία θα 
διεξαχθεί από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου στην Μουμπάι. 

 
transport logistic China 2020: Για 7η συνεχή φορά έλαβε χώρα η transport logistic China του 2018, στο Shanghai New  International Expo Center. H 
έκθεση προσέλκυσε 26.300 επισκέπτες από 67 χώρες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 667 εκθετών από 65 χώρες. Η επόμενη 
θα διεξαχθεί στις 16. – 18.06.2020 στο Shanghai New International Expo Center, μαζί με την air cargo China. 

 

air cargo forum Miami 2020: Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου σε συνεργασία με το Διεθνή Σύνδεσμο Αερομεταφορών (TIACA), ανέλαβε τη 
διοργάνωση του air cargo forum Miami, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου του 2020, στο Miami Beach Convention Center. 
Κίνητρο για την πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε η καλύτερη δυνατή ενημέρωση, αλλά και η ανάδειξη όλων των τελευταίων τάσεων του κλάδου. 

 

air cargo Africa 2021: Λόγω της μεγάλης απήχησης των αερομεταφορών, το 2021 προγραμματίζεται η air cargo Africa, στο Γιοχάνεσμπουργκ. 

 
Για 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. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

Αθηνά Θεοφανίδου 

Εκπρόσωπος 

Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 

στην Ελλάδα και την Κύπρο 

http://www.transportlogistic.de/
http://www.german-fairs.gr/

