- 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 στο Μόναχο!
- logitrans, Κωνσταντινούπολη (14. – 16.11.2018)
- transport logistic India @ CTL, Μουμπάι 2020
- transport logistic CHINA, Σαγκάη (16. – 18.06.2020) στο Shanghai New International Expo Center
Διοργάνωση Ελληνικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο!
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: Athens International Airport S.A., CARGO GROUP Integrated
Cargo Management, Economou Transport Ltd International Transport – 3rd Part Logistics, Elikon Transport & Logistics, FDL Group
3PL Provider / International, Goldair Cargo S.A. International Forwarding and Logistics, Harlas International Transport S.A.,
Interdromon Logistics Ltd., Intertrans SA, Intralink Logistics, Kavalarakis Transport & Logistics, O.Mind Creatives, Orphee
Beinoglou SA, Piraeus Port Authority – Cosco Shipping, SYNERGY S.A. 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.
Την Ελλάδα αντιπροσώπευσαν στην έκθεση ακόμη 4 εταιρίες οι οποίες κατέβηκαν ανεξάρτητα από το Ελληνικό Περίπτερο: ANEK
LINES S.A., ANEK S.A. – SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC. & CO JOINT VENTURE, ATTICA GROUP και MINOAN LINES S.A.
Ύστερα από την εξαιρετική παρουσία του Ελληνικού Περιπτέρου στην transport logistic 2017, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει για 2 η 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), με 19 να εκπροσωπούν την ελληνική συμμετοχή. Η εκθεσιακή επιφάνεια ανήλθε στην προηγούμενη
διοργάνωση στα 115.000 τετραγωνικά μέτρα.
logitrans 2018: O Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου συνεργάζεται με την EKO FAIR για τη διοργάνωση της 13ης Διεθνούς Έκθεσης
Μεταφορών και Logistics, logitrans 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 14. – 16.11.2018 στην Κωνσταντινούπολη.
transport logistic India @ CTL, Μουμπάι 2020: Η transport logistic India έλαβε χώρα στην Μουμπαί 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 διεξαχθεί στην
Μουμπάι το 2020.
transport logistic CHINA 2020 : Για 7η συνεχή φορά έλαβε χώρα η transport logistic CHINA του 2018, στο Shanghai New International Expo
Center, στην οποία το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο. H διοργάνωση 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.
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.
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