Με µεγάλη επιτυχία έριξε την “αυλαία” η 5η Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»
2015
Με πάνω από 25.000 επισκέπτες και την εξαιρετική επιτυχία που κατέγραψαν οι παράλληλες
συνεδριακές εκδηλώσεις LOGI.C 2015, η µοναδική ελληνική έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και
τις Υπηρεσίες Logistics, «ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α & LOGISTICS 2015”, επιβεβαίωσε για 5η συνεχή
διοργάνωση τη δυναµική της αγοράς, καθώς συγκέντρωσε τόσο την υποστήριξη της Πολιτείας, των
Θεσµικών Φορέων του κλάδου, όσο και των δυναµικότερων επιχειρήσεων της αγοράς.

Η παραδοσιακή έκθεση της O.mind Creatives, «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», άφησε και πάλι το
δικό της στίγµα στα εκθεσιακά και συνεδριακά δρώµενα της χώρας, αποδεικνύοντας ότι ο τολµών νικά,
αλλά και πως όταν συνδυάζονται οι αγορές και τα επιχειρηµατικά οράµατα, το τελικό αποτέλεσµα δεν
είναι µόνο οι καλύτερες δυνατές συνέργειες, αλλά και η απόλυτη επιτυχία.

Οι 230 εκθέτες των παράλληλων εκθέσεων, οι εκατοντάδες επισκέπτες των Επιστηµονικών Συνεδρίων
και Εκδηλώσεων, επιβεβαίωσαν το ζωντανό ενδιαφέρον τους για την πορεία της αγοράς, παρά τη
δύσκολη συγκυρία που διάγει η ελληνική επιχειρηµατικότητα και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις
επόµενες διοργανώσεις των πολύ επιτυχηµένων εκθέσεων.
Ο παλµός της επιχειρηµατικότητας ήταν δυνατός καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Οι πρωτοπόρες
εταιρείες του χώρου ήταν εκεί, και δέχθηκαν επισκέπτες και πελάτες που είναι αποφασισµένοι να
αντισταθούν στην κρίση και να κάνουν restart στην επιχείρησή τους.

Την έκθεση τίµησαν µε την παρουσία τους και οι θεσµικοί φορείς, µε εκπροσώπους του υπουργείου,
Υποδοµών – Μεταφορών & ∆ικτύων, αλλά και της ∆ιεύθυνσης Λιµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
DG MOVE, ο επικεφαλής της οποίας κ. ∆ηµήτρης Θεολογίτης έκοψε και την κορδέλα των εγκαινίων,
µαζί µε τους αρµόδιους διευθυντές Μεταφορών του ΥΠΟΜΕ∆Ι, κ.κ. Καλλιβωκά και Προβατά. Ιδιαίτερα
θετικές εντυπώσεις άφησε στην αγορά η ουσιαστική επίσκεψη του αρµόδιου (πλέον και µε ΦΕΚ)
υφυπουργού Μεταφορών για όλο τον κλάδο της Εφοδιαστικής & των Logistics, κ. Σγουρίδη, ο οποίος

επισκέφθηκε την Έκθεση και περιηγήθηκε σε όλα ανεξαιρέτως τα εκθεσιακά περίπτερα, συνοµιλώντας
µε τους επαγγελµατίες του κλάδου και κάνοντας ουσιαστικές επαφές για το µέλλον.

Όπως το εκθεσιακό, έτσι και το συνεδριακό µέρος των εκθέσεων, απέδειξε την δική του δυναµική. Τα
πολυσυνέδρια LOGI.C 2015, ήδη στην 7η διοργάνωσή τους, απέδειξαν για ακόµη µια φορά τη
δυναµική του brand τους, συγκεντρώνοντας όλες τις βαθµίδες στελεχών της εφοδιαστικής αλυσίδας,
ακαδηµαϊκούς αλλά και νέους επίδοξους επαγγελµατίες, αποτελώντας κοµβική στιγµή στην ανταλλαγή
απόψεων και γνώσεων για τη στρατηγική των logistics.
Εκθέτες, επισκέπτες, σύνεδροι και οµιλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόµενη διοργάνωση
της o.mind Creatives και του περιοδικού Supply Chain & Logistics magazine.
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