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Innovative Supply Chains: Think Clusters!
Στις 28 και 29 Νοεµβρίου 2013, τα logistics θα βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας µε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Τίτλος του: Innovative Supply Chains: Think Clusters! 
Η ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων για αποτελεσµατικές λύσεις και καινοτόµες πρακτικές έχει οδηγήσει στην εφαρµογή 

των clusters ως ενός πρωτοποριακού  µοντέλου για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Αλλάζουµε τα δεδοµένα
Φέτος, η Ελληνική Εταιρεία Logistics καινοτοµεί αλλάζοντας το µέχρι τώρα καθιερωµένο ύφος του Συνεδρίου της, καθώς 

ανοίγει τις πύλες του στις 28 Νοεµβρίου µε την παράθεση επίσηµου δείπνου στο Ναυτικό Όµιλο Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.), στον 
οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν όλοι οι σύνεδροι. Στις 29 Νοεµβρίου το συνέδριο θα διεξαχθεί σε έναν 

ιδιαίτερο χώρο, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ενός διευρυµένου κοινού, αλλά και µεγάλη προβολή για τις εταιρείες που 
θα συµµετέχουν, στα Village Cinemas-The Mall Athens, εκεί που χτυπά η καρδιά του λιανεµπορίου

Εξωστρέφεια και πρωτοπορία
Παγκόσµιας εµβέλειας Κey Note Speakers από τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και διακεκριµένοι Έλληνες και 

ξένοι οµιλητές της επιχειρηµατικής και πανεπιστηµιακής κοινότητας θα καλύψουν τους ακόλουθους άξονες:
1.Στρατηγική των logistics & συνέργιες

2. Καινοτοµία
3. Ναυτιλία & logistics

4. Agro-logistics

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics µέσα από τη θεµατολογία του αναµένεται να αποτελέσει για 
µια ακόµα χρονιά το µεγαλύτερο θεσµικό γεγονός του κλάδου. Ανώτερα και ανώτατα στελέχη από όλη την επιχειρηµατική 
κοινότητα, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και θεσµικών φορέων αναµένεται να δώσουν δυναµικά το παρόν.    

∆ηλώστε τώρα συµµετοχή κα επωφεληθείτε από την εκπτωτική πολιτική εγγραφών.   
---------------------

Τη διοργάνωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics έχει αναλάβει ο EK∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ DIRECTION A.E.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Έφη Κούτσιαρη – Ε.Ε.L, 

στο τηλ: 213 0387248 και στο e-mail: info@eel.gr,

µε την κα Μαρία Τρακαδά – DIRECTION, στο τηλ: 210 7712400 

και στο e-mail: trakada@direction.gr 


