logitrans 2019 (13 - 15 Νοεμβρίου 2019)
13η Διεθνής Έκθεση Μεταφορών και Logistics στην Κωσταντινούπολη
PeriLog Conference: Συνέδριο με θέμα τη μεταφορά ευπαθών προïόντων
transport logistic India @ CTL, Μουμπάι ( Άνοιξη 2020)
transport logistic, Μόναχο (04 – 17 Ιουνίου 2019) – Διοργάνωση Ελληνικού Περιπτέρου από το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο!
transport logistic CHINA, Σαγκάη (16 – 18 Ιουνίου 2020)
Κυρίες και κύριοι,
η συνεργασία του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου με την EKO FAIR, για τη διοργάνωση της 12ης Διεθνούς
Έκθεσης Μεταφορών και Logistics, logitrans 2018, έφερε και πάλι πολύ καλά αποτελέσματα, αφήνοντας απόλυτα
ικανοποιημένους εκθέτες και διοργανωτές.
Συγκεκριμένα 150 επιχειρήσεις από 24 χώρες, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 13.700
εμπορικούς επισκέπτες από 50 χώρες. Επιπλέον, τo Συνέδριο PeriLog, το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη φορά
στο πλαίσιο της έκθεσης και είχε ως θέμα τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και
καθιερώνεται ως ένα από τα highlights της έκθεσης.
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της logitrans 2018 επιβεβαιώνουν τη σημασία της Τουρκίας για την αγορά του κλάδου
των μεταφορών και των Logistics. Η Τουρκία αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και θεωρείται μία
στρατηγικής σημασίας παγκόσμια αγορά για διασυνδέσεις, καθώς και άξονας των ευρωασιατικών εμπορευματικών
μεταφορών. Η κατασκευή θεμελιωδών δομικών έργων, όπως της γέφυρας του Βοσπόρου και του τρίτου
αεροδρομίου, συντελούν στην ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης σε σημείο αναφοράς για τις μεταφορές και τα
logistics. Σε αυτό συντελεί η εκθεσιακή πλατφόρμα της logitrans και αυτό θέλει να προσφέρει ο Εκθεσιακός
Οργανισμός του Μονάχου, διευρύνοντας το δίκτυο των διεθνών εκθέσεων και σε άλλες χώρες εκτός Γερμανίας.
Κάποια από τα εκθέματα της logitrans είναι:
 Συστήματα αποθήκευσης
 Ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα αποθήκευσης και εξοπλισμός
 Software και αυτοματισμοί
 Οχήματα και συστήματα διαχείρισης
 Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας
 Φορτηγά, τρέιλερ, καρότσες, μικρά φορτηγά αυτοκίνητα
 Ανταλλακτικά, αξεσουάρ και εξοπλισμός επαγγελματικών οχημάτων
Η ερχόμενη logitrans θα ανοίξει τις πύλες τις από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου προσφέρει σε αυτήν την κοινή επιχείρηση την πολυετή του εμπειρία από
τη διοργάνωση της παγκοσμίως καταξιωμένης transport logistic, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στο
Μόναχο, αλλά και την εμπειρία του από την transport logistic CHINA, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στη
Σαγκάη και θεωρείται η πιο σημαντική πλατφόρμα του κλάδου στην Ασία.
Μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης www.logitrans.com.tr μπορείτε να παραγγείλετε δωρεάν την κάρτα
εισόδου σας! Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Bιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 6419037,
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 327733 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο
Logitrans2019_mitLogo.doc

