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-transport logistic & air cargo Europe – (09.– 12.05.2023) 
Διεθνής Έκθεση για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
 
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην transport 
logistic 2023! 
 
-2+2 on Innovation in logistics, (21.-24.09.2021), San Francisco 
- logitrans & air cargo Turkey, Κωνσταντινούπολη (10. – 12.11.2021) 
- air cargo India, Μουμπάι (22. – 24.02.2022)  
- transport logistic & air cargo China, Σαγκάη (15. – 17.06.2022) 
- transport logistic & air cargo forum Miami, Μαϊάμι (08. – 10.11.2022) 
- air cargo Africa, Γιοχάνεσμπουργκ (21. – 23.02.2023) 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
η Διεθνής Έκθεση για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, transport logistic, θα λάβει χώρα στις 09. - 12.05.2023 
στο Μόναχο, όπου το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ο επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, θα διοργανώσει Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο για τρίτη φορά. Παράλληλα, με την transport logistic διεξάγεται η air cargo Europe, που 
επικεντρώνεται γύρω από τον κλάδο των αερομεταφορών. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η transport logistic δείχνει όλον τον κόσμο των μεταφορών σ’ έναν χώρο 125.000 τ.μ. Το φάσμα των εκθεμάτων ξεκινά 
από συστήματα ενδο-εργοστασιακών μεταφορών (ροή υλικού, αποθήκευση) και καλύπτει 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 περισσότερους από 64.000 επισκέπτες α π ό  125 χώρες κατέγραψε στην τελευταία διοργάνωση 
η transport logistic, ενώ νέο ρεκόρ σημειώθηκε και στον αριθμό εκθετών (2.374 εκθέτες από 63 χώρες), με 19 να εκπροσωπούν την ελληνική 
συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης  www.transportlogistic.de.  
 
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου αναπτύσσεται συνεχώς και παγκοσμίως καθώς έχει σαν στόχο να διευρύνει τα σύνορά του διαθέτοντας στο 
δυναμικό του αρκετές εκθέσεις εκτός Γερμανίας: 
 
2+2 on Innovation in logistics, 21-24 Σεπτεμβρίου 2021, San Francisco: Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου ξεκίνησε συνεργασία με την 
TIACA (The International Air Cargo Association, USA) για την εκδήλωση 2+2 on Innovation in logistics. Περιλαμβάνει ένα 2-ήμερο συνέδριο (21-22 
Σεπτεμβρίου) στο Hyatt Regency San Francisco και ένα 2-ήμερο Innovation Journey (23-24 Σεπτεμβρίου) στo Silicon Valley/San Francisco. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://www.tl-americas.org/conference/2plus2/  
 
logitrans 2021: O Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου συνεργάζεται με την EKO FAIR για τη διοργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Μεταφορών 
και Logistics, logitrans 2021, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 στην Κωνσταντινούπολη και μαζί της θα φιλοξενηθεί 
η air cargo Turkey. 
 

air cargo India 2022: Στις 22. – 24.02.2022 θα ανοίξει ξανά τις πύλες της η air cargo India στο Μουμπάι, η οποία στην τελευταία της διοργάνωση 
καλωσόρισε περισσότερους από 2.370 επισκέπτες, 478 εκπροσώπους εταιριών του κλάδου και φιλοξένησε 74 εκθέτες.  
 
transport logistic & air cargo China 2022: Από 15 έως 17 Ιουνίου 2022 θα λάβει χώρα η 8η transport logistic China στο Shanghai New International 
Expo Center, μαζί με την air cargo China. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση η έκθεση προσέλκυσε 26.300 επισκέπτες από 67 
χώρες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 667 εκθετών από 65 χώρες. 
 

transport logistic & air cargo forum Miami 2022: Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, ανέλαβε τη διοργάνωση της transport logistic & air 
cargo forum Miami, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου του 2022, 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. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

ενίσχυσης του τομέα διαχείρισης της αεροπορικής μεταφοράς φορτίων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, παράλληλα με τη διοργάνωση της έκθεσης 
στις νέες ημερομηνίες της, οι TIACA και Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου συνεργάζονται για τη διεξαγωγή μίας πρωτότυπης εκδήλωσης με την 
ονομασία “2 plus 2”. Το «2 plus 2» θα συνδυάζει δύο μέρες συνεδριακού χαρακτήρα, με ακόμη δύο μέρες διεξαγωγής ενός καινοτόμου 

προγράμματος υπό το σύνθημα: “California here we come”. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας το Φθινόπωρο του 
2021(για περισσότερες πληροφορίες έχει αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό βίντεο στην ιστοσελίδα: https://www.tl-
americas.org/conference/2plus2/). 

 
air cargo Africa 2023: Λόγω της μεγάλης απήχησης των αερομεταφορών, από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η air 
cargo Africa, στο Γιοχάνεσμπουργκ. 

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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