Ημερίδα
“Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων – Best practices”
Κυριακή 7/4/2013
13.30 – 16.30

Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδειχτούν τα best practices που εφαρμόζουν οι πρωτοπόρες μεταφορικές οργανώσεις στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προσφερθούν στις μεταφορικές εταιρείες που θέλουν να έχουν μέλλον στην αγορά. Στελέχη
από φορείς, κορυφαίες εμπορικές εταιρείες, πρωτοπόρες μεταφορικές εταιρείες και οργανισμούς θα παρουσιάσουν πάνω
από 30 συνολικά καλές πρακτικές, συστήματα και καινοτομίες που θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι
μεταφορικές που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Eπιδίωξη επίσης είναι να έρθουν κοντά
όλες οι πλευρές της Αγοράς, ώστε να αναπτυχθούν γνωριμίες και διερευνήσεις για σύναψη συμμαχιών και συνεργασιών.
Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Κώστας Θεοφανίδης.
13.30 – 14.45

Α’ Μέρος

Εκπρόσωπος Υπ. Μεταφορών «Οι προοπτικές της ελληνικής μεταφοράς με το νέο θεσμικό πλαίσιο»
Πέτρος Σκουληκίδης ΠΣΧΕΜ, Πρόεδρος: «Oι απόψεις των μεταφορέων»
Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Πρ. & Δ/νων Σύμβ.: «Στρατηγικές συνέργειες σιδηροδρομικής & οδικής μεταφοράς»
Κώστας Θεοφανίδης PROJECTYOU: «Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς για τα Εμπόδια στην Ανάπτυξη των μεταφορών»
Νέστωρ Παπαρούπας ΤUV HELLAS, Product Manager: «To νέο ΙSO 39001 για την Οδική Ασφάλεια και τα οφέλη για τους
μεταφορείς»
Ροδάνθη Σφακιανάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΠΑΤΡΩΝ: «Best practices για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του supply chain»
14.45 – 16.30

Β’ Μέρος

Διευθυντές εμπορικών επιχειρήσεων, Ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιρειών και Στελέχη της αγοράς θα παρουσιάσουν τα best
practices που εφαρμόζουν.
Μηνάς Χατζησταματίου CORAL (SHELL), Διευθ. Μεταφορών: «Απαιτήσεις από εμπορικές εταιρείες και αξιολόγηση
ικανοτήτων μεταφορέων»
Χαράλαμπος Χατζόγλου ΑΒ ΒAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Μεταφορών: «Καινοτομίες στην τεχνολογία, δρομολόγηση και
διαχείριση στόλου»
Γρηγόρης Παπαθανασίου MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, Διευθυντής Μεταφορών: «Εταιρικές καινοτομικές εφαρμογές»
Tάσος Βασιλόπουλος DHL, Δ/ντής ΙΤ & Ποιότητας: «Ηλεκτρονική τεχνολογία μοχλός βελτίωσης της παραγωγικότητας»
Britta Balden RETAIL@LINK, Managing Director: «Ηλεκτρονική Φορτωτική – προοπτικές και οφέλη»
Άγγελος Φαλάρης ΑRIOΝ ΤRΑΝS, Ιδιοκτήτης: «Καλές πρακτικές στη διαχείριση οδηγών, στόλου και συνεργατών»
Ισίδωρος Πρίντεζης SEAWAY, Ιδιοκτήτης: «Πώς επηρεάζει εμπορικά το αποτύπωμα CO2 τις εμπορικές και μεταφορικές
εταιρείες»
Νίκος Μπάκας QUALITY & SAFETY, Ιδιοκτήτης: «Αποτελέσματα από την εκπαίδευση οδηγών στην Αμυντική, Οικονομική,
Antίrollover-Antiskid οδήγηση»
Μαρία Καλαντώνη 3S4S, Partner: «Εκπαίδευση οδηγών στο ΠΕΙ και πώς αξιοποιείται εμπορικά από την επιχείρηση»
Βασίλης Ιωάννου METAGORA.GR, Δ/ντής πωλήσεων: «Metagora: Πεδίο δικτύωσης, εξεύρεσης και πληρότητας φορτίων και
συνεργειών»
Αλέξανδρος Σοφάκης ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ειδικός στις Μεταφορές: «Στρατηγικές φοροτεχνικές κινήσεις στο νέο οικονομικό
περιβάλλον»
Παρεμβάσεις από εκπρόσωπους άλλων εταιρειών και συζήτηση.
Υποστηρικτές:

