
Η συμμετοχή της ΟΦΑΕ στην 6η Διεθνή Έκθεση “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & 

LOGISTICS” 

 

Η ΟΦΑΕ συμμετέχει στην 6η Διεθνή Έκθεση “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS” που θα 
πραγματοποιηθεί στις 4-5-6 Νοεμβρίου 2017 στο Metropolitan Expo, πλησίον του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής, και δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες που παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους να αποκομίσουν τα 
μέγιστα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή τους. Είναι πλέον ορατό σε όλο το φάσμα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας πως η οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί 
κομβικό και κρίσιμο παράγοντα της επιτυχίας μιας εταιρίας καθώς οι καινοτόμες πρακτικές 
Logistics, η μείωση του κόστους και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν επικερδές ζητούμενο 
για κάθε εταιρία. 

Η έκθεση, για ακόμη μια φορά αναμένεται να θέσει υπό την «ομπρέλα» της όλους τους 
κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών, των υπηρεσιών freight forwarding & 
logistics, material handling και οργάνωση αποθήκης, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει εκ 

νέου, με νέα διάθεση, νέες συνεργασίες, νέο όραμα, και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, την 
μοναδική έκθεση για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκθεσιακών δρώμενων της 6ης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & 
Logistics 2017», και με τη συμβολή του περιοδικού Supply Chain & Logistics, σε 

συνεργασία πάντα με κορυφαίους φορείς & εταιρείες του ευρύτερου κλάδου, θα 
διοργανωθούν πολλαπλά Συνεδριακά Events, δίνοντας ώθηση στη γνώση που παράγει η 
επιστήμη των Logistics, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην προώθηση νέων μεθόδων για 
τον κλάδο, αλλά και στην βελτίωση της θέσης του ελληνικού επιχειρείν στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι. 

Πρόταση χορηγίας και Οφέλη 

Στόχος της ΟΦΑΕ από την συμμετοχή αυτή, πέρα από την παρουσίαση του πολυδιάστατου 

θεσμικού της ρόλου και την ενημέρωση για τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στον 
κλάδο των μεταφορών, είναι και η ανάδειξη του κομβικού ρόλου των οδικών μεταφορών 
στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Μπορείτε να επωφεληθείτε εσείς και η επιχείρησή σας από την συμμετοχή σας μέσω της 
ΟΦΑΕ στην έκθεση, στηρίζοντας την προσπάθειά μας αυτή και αποκομίζοντας αντίστοιχα 
οφέλη: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ - 300 Ευρώ 

Δυνατότητα συμμετοχής με την παραχώρηση ξεχωριστού stand εντός του περιπτέρου της 
ΟΦΑΕ (συνολική έκταση 25 τ.μ.) με την προσωπική παρουσία εκπροσώπου ή εκπροσώπων 
της εταιρίας σας για την ανάλογη προβολή και με την δυνατότητα διανομής εντύπων, 
φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών, της εταιρίας σας σε κάθε επισκέπτη του περιπτέρου 

της ΟΦΑΕ και δυνατότητα φιλοξενίας 1 banner δαπέδου της εταιρίας σε εμφανές σημείο στο 
περίπτερο, αναφορά της επωνυμίας της εταιρίας σας σε κάθε δελτίο τύπου της ΟΦΑΕ 
σχετικά με την έκθεση, καθώς και στην πρόσκληση που θα σταλεί σε 6.500 επαφές. 



Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα σας δοθεί και η λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των 

επαφών που θα γίνουν στην έκθεση, προκειμένου να οργανώσετε καμπάνια προώθησης των 
υπηρεσιών σας. 

 

 

 


