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Μια υνταγή Μαγειρικήσ
Aρνίςιο φιλζτο με ςάλτςα φαςκόμηλου
Τλικά
•4 φζτεσ από φιλζτο αρνιοφ
•20 γρ. Φαςκόμθλο
•1 κιλό πατάτεσ
•60 γρ. βοφτυρο γάλακτοσ λιωμζνο
•150 ml φρζςκο γάλα
•2 γρ. κρόκο (ςαφράν) προαιρετικά
•130 ml ηωμό βοδινοφ
•λίγο ελαιόλαδο
•1 ντομάτα
•1 πράςο
•50 ml λευκό κραςί
•1 κουταλάκι του γλυκοφ κορν φλάουρ
•λίγο χυμό λεμονιοφ
•αλάτι-πιπζρι
Εκτζλεςη
Πλζνουμε καλά τισ πατάτεσ και τισ βράηουμε με τθ φλοφδα. Όταν βράςουν τισ κακαρίηουμε και τισ περνάμε από
το μφλο των λαχανικϊν.
Προςκζτουμε τον κρόκο, λίγο λίγο το βοφτυρο, το γάλα και ανακατεφουμε.
ε ζνα τθγάνι ςοτάρουμε τισ φζτεσ από το αρνίςιο φιλζτο και προςκζτουμε το φαςκόμθλο, λίγο αλάτι και πιπζρι.
Όταν είναι ζτοιμο αφινουμε το κρζασ ςτθν άκρθ και ςβινουμε το ελαιόλαδο με το λευκό κραςί. Προςκζτουμε
τθν τομάτα, το ηωμό βοδινοφ και το κορν φλάουρ. Αφινουμε να βράςει για 5 λεπτά και θ ςάλτςα είναι ζτοιμθ.
Κόβουμε το πράςο ςε κομμάτια και το ςοτάρουμε ςε ζνα μικρό τθγάνι με λίγο βοφτυρο.
ερβίρουμε ςτα πιάτα το αρνάκι με τθ ςάλτςα και τον πουρζ και το πράςο ςαν γαρνιτοφρα.
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Που Βριςκόμαςτε ?
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Ιςχφει ?

Σα πάντα
εξαρτϊνται από το
εμπόριο
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Θα γίνουν ?

θμαντικζσ αλλαγζσ
ςτθ μορφι του
διεκνοφσ εμπορίου
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Άποψη !!!

Σο εμπόριο κα αυξθκεί
δίνοντασ μια εξειδίκευςθ
ςτθν οικονομία για τθν
περαιτζρω εξζλιξθ
6

Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ?
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Θ ςυνεργαςία ….

… ξεκίνηςε το 2010
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τοιχεία Σοπικήσ Αγοράσ
Θ περιφζρεια Πελοποννιςου(Αρκαδία , Μεςςθνία , Κορινκία, Αργολίδα και
Λακωνίασ) παράγει το 4,98% τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ χϊρασ, ενϊ ο νομόσ
Αρκαδίασ παράγει το 16,76% τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ Πελοποννιςου και το
0,84% τθσ χϊρασ
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Ανάλυςη SWΟT του νομοφ Αρκαδίασ
Σα ιςχυρά ςημεία του νομοφ Αρκαδίασ (Strengths)









Θ ςθμαντικι γεωγραφικι κζςθ ςτο κζντρο τθσ
Πελοποννιςου
Θ εφκολθ πρόςβαςθ από το αναβακμιςμζνο οδικό δίκτυο
Οι περιβαλλοντικοί πόροι του Νομοφ
Θ αναβακμιςμζνθ τουριςτικι κίνθςθ του Νομοφ
Θ επιςτθμονικι δραςτθριότθτα του Πανεπιςτθμίου
Θ ςταδιακι ανάπτυξθ του τουριςμοφ
Θ παραγωγι προϊόντων ονομαςίασ προζλευςθσ

Σα αδφνατα ςημεία του νομοφ Αρκαδίασ (Weaknesses)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο αυξθμζνοσ μζςοσ όροσ θλικίασ του πλθκυςμοφ
Σο μεγάλο μζγεκοσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ
Θ περιοριςμζνθ εκβιομθχάνιςθ
Θ εςωςτρζφεια των επιχειριςεων
Σο μικρό μζγεκοσ και θ περιοριςμζνθ εμβζλεια των επιχειριςεων
Θ ζλλειψθ κατάλλθλου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ
Θ περιοριςμζνθ εκμετάλλευςθ τθσ τεχνολογίασ
Οι αδυναμίεσ ςτθν διακίνθςθ και εμπορία αγροτικϊν προϊόντων.
Θ προβλθματικι προϊκθςθ και διαφιμιςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν
Θ ζλλειψθ επαρκϊν υποδομϊν

Οι ευκαιρίεσ του νομοφ Αρκαδίασ (Opportunities)

Οι απειλζσ για τον νομό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ των Περιφερειϊν ςτο περιβάλλον τθσ Ε.Ε.
Θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των οικονομικϊν ενιςχφςεων από τθν Ε.Ε.
Θ αξιοποίθςθ των φυςικϊν και τουριςτικϊν πόρων του Νομοφ
Θ αξιοποίθςθ των βιολογικϊν προϊόντων του Νομοφ
Θ παραγωγι προϊόντων ονομαςίασ προζλευςθσ
Θ παραγωγι και ςυςκευαςία αγροτικϊν προϊόντων για εξαγωγι
Θ ενδυνάμωςθ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν με φορείσ του εξωτερικοφ
Θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ που παράγεται ςτο Πανεπιςτιμιο
Θ παραγωγικι εφαρμογι τθσ γνϊςθσ που παράγεται ςτο Πανεπιςτιμιο
Θ αξιοποίθςθ του διαδικτφου για τθν προβολι του Νομοφ

• Θ αδυναμία διαμόρφωςθσ ςτρατθγικοφ ρόλου
• Θ πλθκυςμιακι ςυρρίκνωςθ
• Θ αφξθςθ του μζςου όρου θλικίασ του Νομοφ
• Θ περιοριςμζνθ δυναμικι των επιχειριςεων
• Σο ζλλειμμα ςε υποδομι νζων τεχνολογιϊν
• Θ προβλθματικι προϊκθςθ και διαφιμιςθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν.
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Σο κεραςάκι ςτην Σοφρτα !!!
Κλαδική διάρθρωςη των ιδιωτικϊν επιχειρήςεων ςτην Περιφζρεια
Κλάδοι οικονομικής δραζηηριόηηηας

Μεηαποιηηικές βιομητανίες

Αριθμός επιτειρήζεων

Ποζοζηό

717

13,4%

Καηαζκεσές

1149

21,5%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιζκεσή οτημάηων

1297

24,3%

Ξενοδοτεία, εζηιαηόρια

1089

20,4%

Μεηαθορές, αποθήκεσζη, επικοινωνίες

221

4,1%

Γιατείριζη ακίνηηης περιοσζίας, εκμιζθώζεις, εμπορικές δραζηηριόηηηες1

436

8,2%

Άλλες δραζηηριόηηηες παροτής σπηρεζιών σπέρ ηοσ κοινωνικού ζσνόλοσ και άλλων σπηρεζιών κοινωνικού ή αηομικού
ταρακηήρα2

436

8,2%

5.343

100%

ύνολο

Επομζνωσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ περιφζρειασ Πελοποννιςου
(Μεςςθνίασ, Κορινκίασ, Αργολίδασ και Λακωνία),
παρόλο που αποτελοφν ςτρατθγικό ςθμείο ςφνδεςθσ από γεωγραφικισ άποψθσ,
δεν υπάρχουν αξιοςθμείωτεσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ για αποκικεσ
για τθν εξυπθρζτθςθ από παρόχουσ υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
11

ε ποιουσ κλάδουσ θα ςτοχεφςουμε ;
ΚΩΓ.

ΚΛΑΓΟΙ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ

Γείκηης Προηεραιόηηηας

1

Σρόφιμα και ποτά

Α

2

Λοιπά

Α

3

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Α

4

Βιομθχανικά Προϊόντα και 'Α Υλεσ

Β

5

Οχιματα και ανταλλακτικά

6

Ζπιπλα και οικιακόσ εξοπλιςμόσ

7

Είδθ ζνδυςθσ και υπόδυςθσ

8

Θλεκτρονικά είδθ και αναλϊςιμα

Β

9

Φάρμακα και ιατροτεχνικόσ εξοπλιςμόσ

Β

Α

Άμεσης Προτεραιότητας – τρατηγικός τότος

Β

Δεστερεύων τότος

x

Δεν αποτελεί στότο της ΑΡΚΑΦΡΟΖ

x
x
x
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Ποιο είναι το ποςοςτό χρήςησ των
υπαρχουςϊν υποδομϊν ;
Όπωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα θ πλθρότθτα τθσ
αποκικθσ κυμαίνεται ςτο 34 -40 %.
Γεγονόσ που ςθματοδοτεί ότι θ ιδθ υπάρχουςα αποκικθ
ζχει μια δυναμικι ανάπτυξθσ – πλθρότθτασ 50%.
ΠΕΡΙΟΔΟ
01 - ΙΟΤΛ 2011
02 - ΑΤΓ 2011
03 - ΕΠ 2011
04 - ΟΚΣ 2011
05 - ΝΟΕ 2011
06 - ΔΕΚ 2011
08 - ΦΕΒ 2012
09 - ΜΑΡ 2012
10 - ΑΠΡ 2012
11 - ΜΑΪ 2012

ΚΙΛΑ
0,000
1.915.381,990
3.379.295,360
0,000
1.963.682,880
414.922,260
474.290,630
644.136,640
698.655,030
824.514,410

ΜΖΟ ΟΡΟ

1.031.487,920

ΠΑΛΕΣΕ
(Μ.Ο.
350/ΠΛ)

0
5.473
9.655
0
5.611
1.185
1.355
1.840
1.996
2.356

ΚΑΛΤΨΘ
0,00%
61,39%
108,31%
0,00%
62,94%
13,30%
15,20%
20,65%
22,39%
26,43%

2.947

33,06%
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Θ εταιρεία
Θ ΑΡΚΑΦΡΟΗ Α.Ε. βρίςκεται ςτθ
Βιομθχανικι Περιοχι τθσ Σρίπολθσ,
που αποτελεί ζνα από τα
ςθμαντικότερα κομβικά ςθμεία τθσ
περιοχισ, ςυγκεκριμζνα ςε ιδιόκτθτθ
ζκταςθ 30 ςτρεμμάτων που
βρίςκεται επί του βοθκθτικοφ δρόμου
τθσ εκνικισ οδοφ
Ακθνϊν - Καλαμάτασ. Οι κτθριακζσ
εγκαταςτάςεισ καλφπτουν ςυνολικά
10.000 τμ. και ζχουν ωφζλιμθ
χωρθτικότθτα 40.000m2.

H εταιρεία ιδρφκθκε TO 1969 από τον Ιωάννθ και Εμμανουιλ Δθμθτρόπουλο, όπου και
καταςκεφαςαν τα πρϊτα ψυγεία ςυντιρθςθσ φροφτων για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
Αργότερα το 1998 καταςκεφαςε ςτθ ΒΙ.ΠΕ. Σρίπολθσ υπερςφγχρονεσ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ που
μποροφν να αποκθκεφςουν και να διακινιςουν τόςο ψυχόμενα όςο και καταψυγμζνα εμπορεφματα για να
αναπτφξει περιςςότερο τθν δραςτθριότθτά τθσ. Θ αναπτυξιακι τθσ πορεία ςυνεχίηεται και το 2003 επεκτείνει
τισ αποκικεσ των ψυγείων και καταςκευάηει μονάδα επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ και τυποποίθςθσ προϊόντων
για να παρζχει με επιτυχία ζνα μεγάλο εφροσ ολοκλθρωμζνων ςυνδυαςμζνων λφςεων ςτουσ πελάτεσ τθσ.
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Τπηρεςίεσ Logistics
Θ ΑΡΚΑΦΡΟΗ ΑΕ παρζχει με επιτυχία ζνα μεγάλο εφροσ
ολοκληρωμζνων ςυνδυαςμζνων λφςεων ςτουσ πελάτεσ τησ.















Ζλεγχοι παραλαβϊν.
Αποκικευςθ ψυχωμζνων και καταψυγμζνων προϊόντων.
Αποκικευςθ ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ τροποποιθμζνθσ
ατμόςφαιρασ (ULO).
Ειδικι αποκικευςθ ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ (υγρά ψφξθ
ενδεδειγμζνθ για τθν ςυντιρθςθ του τυριοφ ςε ξφλινα βαρζλια.
Χϊροι ωρίμανςθσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων.
Διοίκθςθ Αποκεμάτων ςφμφωνα με τουσ ανόνεσ ιχνθλαςιμότθτασ.
φνδεςθ on-line με το πελάτθ για πλθροφορίεσ αποκεμάτων και
τοποκζτθςθ παραγγελιϊν.
Picking.
Διαλογι & υςκευαςία φροφτων.
Ετοιμαςία παραγγελιϊν με το κανόνα FEFO.
Διανομι και περιςυλλογι των προϊόντων με ιδιόκτθτα φορτθγά –
Ψυγεία.
Τπθρεςίεσ Προςωρινισ Εναπόκεςθσ προσ Διαμεταφορείσ (Cross
Docking).
Ετικετοποιιςεισ.
Διακίνθςθ και αποκικευςθ με ανυψωτικά μθχανιματα και ράφια,
για κάκε είδουσ προϊόντα.
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Εμπόριο μήλα Σριπόλεωσ
DELICIUS ΠΙΛΑΦΑ
Θ ΑΡΚΑΦΡΟΗ ΑΕ εμπορεφεται και ςυςκευάηει τα φθμιςμζνα μιλα
Delicius Πιλάφα, προϊόν με προςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ
(Π.Ο.Π).
Θ ςυςκευαςία τουσ γίνεται με τθν βοικεια διαλογζα τελευταίασ
τεχνολογίασ GREEFA (ΟΛΛΑΝΔΙΑ). ιμανςθ GR009942A.
υντθροφνται ςτουσ 0,5 0C ςε ςυνκικεσ ελεγχόμενθσ ατμόςφαιρασ
(U.L.O) .
Πραγματοποιοφνται εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και ζλεγχοι
υπολοιματικότθτασ από τθν CADMION.
Θ εταιρεία ΑΡΚΑΦΡΟΗ Α.Ε. ζχει πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το
πρότυπο EN ISO 22000:2005 άπο aCert A.E.
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Πιςτοποιήςεισ








Θ ΑΡΚΑΦΡΟΗ ΑΕ δεςμεφεται να παρζχει αςφαλείσ και υγιεινζσ ςυνκικεσ
ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ και τουσ πελάτεσ τθσ. Αυτό διαςφαλίηεται με τθν
πιςτοποίθςθ HACCP από την a-CERT με πρότυπο EN ISO 22000:2005 ςε
όλεσ μασ τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ.
Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί
ςφμφωνα με υψθλότερα ςτάνταρ υγιεινισ και αςφάλειασ και όλεσ τισ
αρχζσ αςφάλειασ τροφίμων και GPM.
Τπάρχει ζνα πολφ λεπτομερζσ και αυςτθρό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ για
τα κτίρια , το μθχανικό εξοπλιςμό και τα κλαρκ μεταφορϊν.
Τπάρχει μικροβιακόσ ζλεγχοσ που παρακολουκείται από ζναν
εγκεκριμζνο πάροχο μικροβιακοφ ελζγχου με τθν ςυνειςφορά ειδικά
εκπαιδευμζνων εργαηομζνων από το τεχνικό τμιμα. Περιλαμβάνει
μθνιαίεσ επιςκζψεισ επικεϊρθςθσ και αναφορζσ.
Τπάρχει ζνα ειςαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πρζπει να
παρακολουκιςει κάκε υπάλλθλοσ και το οποίο καλφπτει τα βαςικά
κζματα που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια και βζβαια τθν
εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ πάνω ςτον τομζα εργαςίασ του κακενόσ.
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Θ ανάπτυξη





1969 Ιδρφεται θ εταιρεία
1998 νζεσ υπερςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ 10.000m2 χωρθτικότθτασ
40.000m2
2003 επζκταςθ αποκθκϊν και δθμιουργία μονάδασ επεξεργαςίασ και
τυποποίθςθσ
2009 - 2011 ……. Θ αρχι τθσ κρίςθσ….. Εφρεςθ νζων ευκαιριϊν !
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Σα δεδομζνα και το πρόβλημα
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ




 Μείωςθ τηίρου
 Μειωμζνθ εκμετάλλευςθ ελεφκερου




Αποκικεσ 40.000m2
Επενδφςεισ ςε νζεσ
τεχνολογίεσ
3 ιδιόκτθτα φορτθγά
φγχρονθ μονάδα
τυποποίθςθσ και
ςυςκευαςίασ

αποκθκευτικοφ χϊρου
 Τψθλό κόςτοσ λειτουργίασ ψυχτικϊν
καλάμων
 Μείωςθ δρομολογίων φορτθγϊν
 ΣΑΙΜΟΣΘΣΑ
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Θ κρίςη και το επιχειρηςιακό περιβάλλον





Αφξθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον.
Οι πόροι που απαιτοφνται για τθ διαχείριςθ ςυνεχϊσ
ςυρρικνϊνονται.
Πολλζσ από λειτουργίεσ πρζπει να ανατεκοφν ςε
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ
Οι επιχειριςεισ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι οι λειτουργίεσ
που ανακζτουν ςε τρίτουσ εκτελοφνται.
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Fourth Party
Logistics (4PL) Providers
Ζνασ ςθμαντικόσ κρίκοσ που ζλειπε από τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, είναι θ
διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των βιομθχανικϊν και εμπορικϊν
εταιρειϊν με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν logistics (3pl third party logistics).
Ζτςι αναδφεται θ ανάγκθ για ζναν πάροχο που κα ςυγκεντρϊνει και κα
διαχειρίηεται τουσ πόρουσ, κα ζχει τισ ικανότθτεσ και τθν τεχνολογικι
ανάπτυξθ, ίδιεσ με αυτζσ των
παρόχων βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν, με ςκοπό να
παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αυτι είναι θ ςφντομθ
περιγραφι των υπθρεςιϊν ενόσ 4PL

21

Fourth Party
Logistics (4PL) Providers
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Πωσ οι 4PLs προςθζτουν αξία;


Πωσ οι 4PLs προςκζτουν αξία ςε μια εταιρεία που
διαχειρίηεται μόνθ τθσ του παρόχουσ logistics ;

Σο βαςικό πλεονζκτημα των 4PLs είναι ότι μπορεί να
παρζχουν μεγαλφτερη διαφάνεια ςτον ςυντονιςμό
τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ τησ επιχείρηςησ και να
παρζχουν ςυνεχή βελτίωςη ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ
των παρόχων logistics.
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Η μετάβαςη…..

“Για να βελτιϊνεςαι πρζπει να
αλλάηεισ,
Για να είςαι τζλειοσ πρζπει να
αλλάηεισ ςυχνά.”
-- Winston Churchill
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Η ςτρατηγική ςυνεργαςία…..
Με την Logistics Way
Κακοριςμόσ τρατθγικισ
Καταγραφι & αξιολόγθςθ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν
Εφαρμογι & Παρακολοφκθςθ
Κοςτολόγθςθ
Μελζτθ Βιωςιμότθτασ
Παρακολοφκθςθ ζργου διαχείριςθ πελατϊν (Operation

management )
Business Development

25

Δημιουργία δικτφου
διανομήσ ςτην κεντρική Πελοπόννηςο
Φιλοςοφία Cross Docking

Θ διαδικαςία που ελαχιςτοποιεί το ςτάδιο τθσ
αποκικευςθσ των προϊόντων πριν τθν
αποςτολι τουσ ςτον τελικό παραλιπτθ. Όλθ θ
φιλοςοφία ςτθρίηεται ςτθν ομαδοποίθςθ των
προϊόντων με κοινοφσ παραλιπτεσ. Αρχικά,
όλα τα εμπορεφματα από ζναν ι πολλοφσ
προμθκευτζσ ςυλλζγονται ςε ζναν προςωρινό
χϊρο αποκικευςθσ. Κατόπιν με τα κατάλλθλα
μζςα και διαδικαςίεσ τα προϊόντα χωρίηονται
και ομαδοποιοφνται ςφμφωνα με κοινοφσ
παραλιπτεσ ι κοινοφσ προοριςμοφσ. τθν
ςυνζχεια φορτϊνονται ςε οχιματα με
προοριςμό τουσ τελικοφσ παραλιπτεσ.




ελαχιςτοποιεί τα κόςτη που προκφπτουν από την ανάγκη διαχείριςησ
των προϊόντων εντόσ τησ αποθήκησ και τησ διατήρηςησ των αποθεμάτων
δημιουργεί και κζρδοσ από την ενοποίηςη των μεταφερόμενων
φορτίων.
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Θ ςυνταγή για την
δημιουργία επιτυχημζνου κζντρου διανομήσ
Ιςχυρζσ ςχζςεισ μεταξφ των εταίρων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ.

 Θ αποτυχία ςτο να δθμιουργιςεισ μια καλι ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τουσ εταίρουσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςασ
μπορεί να οδθγιςει ςε αποτυχία τθσ προςπάκειασ.
 Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ ςαφισ επικοινωνία, θ εμπιςτοςφνθ ςτθν ποιότθτα και τθ ςυμμόρφωςθ των αγακϊν,
κακϊσ και θ διακεςιμότθτα των προϊόντων είναι μερικά χαρακτθριςτικά που παράγουν αποτελεςματικι εφαρμογι του
μοντζλου cross-docking.
Μθχανογραφικι υποδομι
 Θ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ εφοδιαςμοφ και διαλογισ των παραγγελιϊν, δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν με
παραδοςιακά ςυςτιματα. Θ λειτουργία ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μεταφορικοφ ζργου (Transportation Management
Systems) και αποκικθσ (Warehouse Management System) είναι επιβεβλθμζνεσ αφενόσ για τθν παρακολοφκθςθ των
κινιςεων και αφετζρου για τθν μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ.
χεδιαςμόσ
 Παρά το γεγονόσ ότι θ ζννοια του cross-docking είναι απλι, θ εφαρμογι του είναι πολφπλοκθ. Θ προςεκτικι
προετοιμαςία είναι απαραίτθτθ.
Οι logistics managers που κζλουν να μεταβοφν ςε αυτό το ςφςτθμα διανομισ πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα ςχζδιο,
ξεκινϊντασ ζνα πιλοτικό πρόγραμμα και αξιολογϊντασ τθν αποτελεςματικότθτάσ του.
Εφαρμογι του μοντζλου
 Μόλισ το ςχζδιο ολοκλθρωκεί, τα εμπλεκόμενα μζρθ ςε όλθ τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν
αποτελεςματικά, για να εφαρμοςτεί το μοντζλο κα πρζπει όλοι να είναι διακζςιμοι να προςαρμοςτοφν ςε νζα
δεδομζνα και να γίνουν προςαρμογζσ ςτο ςφςτθμα όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
Διάρκρωςθ του κόςτουσ και προςαρμογζσ
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Ο τρόποσ Λειτουργίασ
Οι επτά βαςικοί
παράγοντεσ








Ρεαλιςτικοί ςτόχοι
Αποτελεςματικό ςχζδιο
Ποίοσ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου
υγκεντρϊςει πόρων
Ευελιξία
Δοκιμι
Προϊκθςθ
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Παράγοντεσ που Διαφοροποιοφν τη Ηήτηςη των
Τπηρεςιϊν 3PL ςτην Πελοπόννηςο
Θ ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν Logistics βαςίςτθκε κυρίωσ ςε Πζντε παράγοντεσ:
1) τθν αφξθςθ τθσ αποδοχισ που ζχει θ πρακτικι τθσ ανάκεςθσ των λειτουργιϊν διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ μιασ επιχείρθςθσ ςε τρίτουσ, ςτα ευρφτερα πλαίςια ανάπτυξθσ του outsourcing.
2) Σο πλικοσ των υπθρεςιϊν που μπορεί θ εγκατάςταςθ να εξυπθρετιςει ταυτόχρονα τον πελάτθ τθσ :
Αποκικευςθ (Κατάψυξθ – υντιρθςθ – ξθρό ) , υςκευαςία (Αποςυςκευαςία – Αναςυςκευαςία ) ,
λογιςμικι υποςτιριξθ , Διανομι (Κατάψυξθ – υντιρθςθ – ξθρό)
3) τθν αυξανόμενθ ςθμαςία και πολυπλοκότθτα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, όςο επεκτείνεται θ δραςτθριότθτα
μιασ εταιρείασ και αυξάνονται οι ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ.
4) τισ βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των
επιχειριςεων για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ και διακίνθςθ των αποκεμάτων.
5) τθ γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία που επικρατεί ςε μια αγορά.
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Σο δίκτυο διανομήσ
ιμερα καλφπτουμε τουσ παρακάτω νομοφσ :
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΜΕΘΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ
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Σα Εβδομαδιαία δρομολόγια
Θμζρα Διανομήσ από Hub

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

Προσ

ΔΕΤΣΕΡΑ 1ο Δρομολόγιο

ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΦΙΛΙΑΣΡΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΠΤΛΟ

ΜΕΘΝΘ

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΒΑΛΤΡΑ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΣΡΙΠΟΛΘ

ΣΡΙΣΘ 1ο Δρομολόγιο

ΑΡΓΟ

ΝΑΤΠΛΙΟ

ΣΩΛΟ

ΣΡΙΣΘ 2ο Δρομολόγιο

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΣΕΣΑΡΣΘ 1ο Δρομολόγιο

ΠΑΡΣΘ

ΜΟΛΑΟΙ

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ

ΝΕΑΠΟΛΘ

ΣΡΙΠΟΛΘ

ΣΕΣΑΡΣΘ 2ο Δρομολόγιο

ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ

ΣΡΙΠΟΛΘ

ΠΕΜΠΣΘ 1ο Δρομολόγιο

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΣΟΤΠΑ

ΣΡΙΠΟΛΘ

ΠΕΜΠΣΘ 2ο Δρομολόγιο

ΑΡΓΟ

ΝΑΤΠΛΙΟ

ΚΡΑΝΙΔΙ

ΠΟΡΣΟ ΧΕΛΙ

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1ο Δρομολόγιο

ΑΡΕΟΠΟΛΘ

ΓΤΘΕΙΟ

ΚΑΛΑ

ΒΛΑΧΙΩΣΘ

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 2ο Δρομολόγιο

ΑΣΡΟ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΣΡΙΠΟΛΘ

ΣΡΙΠΟΛΘ
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Θ μηχανογραφική μασ υποδομή
ήμερα διαθζτουμε για την υποςτήριξη του ζργου :
ERP
WMS
Θλεκτρονική Σιμολόγηςη
Proof Of Delivery P.O.D.
GPS
Αυτοματιςμοφσ τυποποιήςεισ (Συςκευαςίασ –
Αναςυςκευαςίασ )

Ανθρακικό Αποτφπωμα
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Ο ςτόλοσ Οχημάτων
 5 ΟΧΘΜΑΣΑ ΔΙΑΝΟΜΘ

12 ΠΑΛΕΣΩΝ

 2 ΕΠΙΚΑΘΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΝΔΕΘ

ΣΡΙΠΟΛΘ – ΑΘΘΝΑ
 1 VAN

Όλα τα οχήματα είναι ψυγεία
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We Deliver for……

Θ προςπάκεια ςε αρικμοφσ
1. 30 % ςτον υπάρχοντα τηίρο που προζκυψε από τθν
υπθρεςία του 4PL από τον πρϊτο χρόνο λειτουργιάσ
2. Άπό το 40 % τθσ χριςθσ των κτιριακϊν υποδομϊν ςτο
80 % όπωσ ,

3. Σθν μζγιςτθ χριςθ του εργατικοφ δυναμικοφ και τθν
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ δθμιουργϊντασ
τμιματα Customer Service ενιςχφοντασ τθν τοπικι
κοινωνία
4. Σθν χριςθ μεταφορικϊν μζςων από 2 ςε 6 οχιματα
35

Θ επιβράβευςθ ςτα Transport &
Logistics Awards 2014
Σο πρϊτο βραβείο ςτθν κατθγορία Βέλτιςτεσ
Συνεργαςιακέσ Σχέςεισ ςτα Transport & Logistics
Awards 2014
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Οι ςτόχοι μασ
1.υνζργειεσ μείωςθσ του κόςτουσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
2.Θ βελτιςτοποίθςθ των αποκεμάτων.
3.Θ δθμιουργία αξίασ.
4.Ο εξορκολογιςμόσ τθσ διανομισ .


Διευκόλυνςθ ςτθν καινοτομία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ .
Θ πρόβλεψθ των μελλοντικϊν τάςεων ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ .
Μείωςθ του χρόνου ανταπόκριςθσ ςτον τελικό πελάτθ .
Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και διαδικαςιϊν .
Εξαςφάλιςθ ςτθν υποςτιριξθσ των επενδφςεων των πελατϊν μασ .
Προςδιοριςμόσ τθσ ςυμπεριφοράσ των πελατϊν και των αναγκϊν τουσ.
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ΕΠΟΜΕΝΩ
38

ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ ΝΕΑ
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ - ΤΙΟΘΕΣΘΘ
ΝΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Να βάλουμε δείκτεσ ?
 Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ

Ζγκαιρεσ παραδόςεισ
 Επιςτροφζσ
 Κόςτοσ διανομισ
 τακερζσ τιμζσ
 Ακρίβεια τιμολογιςεων
 Οικολογικά Βιϊςιμθ
 Αςφάλεια
 Βελτίωςθ του ανταγωνιςμοφ
 Μεταφορά τεχνογνωςίασ
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Σασ ευχαριςτώ πολφ
για την προςοχή ςασ

Εςείσ ποιον δρόμο θα ακολουθήςετε ;

