
H ανάπτυξη εμπορικών δικτύων

είναι και δική μας υπόθεση

Πάτρα, 20 Μαϊου 2019



Το όραμά μας
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Να είμαστε ανάμεσα στους καλύτερους του κλάδου μας. Στους 

καλύτερους αναφορικά με την προσφορά ποιοτικών και 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην οδική μεταφορά και την 

διαχείριση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας.



Εταιρικό Προφίλ
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∙Οργανωμένη σε 2 εξειδικευμένα τμήματα την MEDFRIGO και την CARGOMED, δραστηριοποιείται από το 1991 στην 

παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής αγαθών ελεγχόμενης θερμοκρασίας και 

ειδικότερα προϊόντων θάλασσας, τροφίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων.

 H MEDFRIGO, για τις εξαγωγές από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, παραδίδει, αξιόπιστα σε περισσότερα από 400 σημεία 

απευθείας κάθε εβδομάδα. Με προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις , διασφαλίζει την συνεχή και “always on time”, 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων σε 14 ευρωπαϊκά κράτη. 

 Η CARGOMED, για τις εισαγωγές από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, παραλαμβάνει, μεταφέρει και παραδίδει εμπορεύματα 

365 ημέρες τον χρόνο. Με εξειδίκευση στη μεταφορά groupage φορτίων, κάθε εβδομάδα 70 και πλέον φορτηγά ψυγεία 

παραλαμβάνουν καθημερινά, από 110 σημεία στην Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία, Ολλανδία , Βέλγιο και 

Βόρεια Γερμανία με προορισμό την Ελλάδα. 



1.
Τι κάνουμε
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“
Συλλογή – αποθήκευση – picking – μεταφορά

- διανομή
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Προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας



Ροή εργασιών στη 

ΣΤΑΔΙΟ 2

Πρόγραμμα 
φόρτωσης

Καταρτίζεται 
το 

πρόγραμμα 
φόρτωσης και 
φορτώνονται 
τα φορτηγά.

ΣΤΑΔΙΟ 3

Εργασίες 
Αποθήκης

Καταχωρούνται 
δελτία 

παραλαβής για 
ατόφια φορτία 

και δελτία 
αποστολής σε 
πελάτη για όσα 
μοιράστηκαν.

ΣΤΑΔΙΟ 4

CMR και 
Δελτία 

αποστολής

Δημιουργούνται
ι CMR και δελτία 
αποστολής σε 
παραλήπτες

ΣΤΑΔΙΟ 5

Τιμολόγηση

Καταχωρούνται 
οι παλέτες και οι 
τιμές πώλησης.

Εκδίδονται 
τιμολόγια.

ΣΤΑΔΙΟ 1

Παραλαβή 
και Λήψη 

Παραγγελιών

Γίνεται 
καταχώρηση  

των 
παραγγελιών 
των πελατών 

Στο πιο πάνω σχήμα φαίνεται ο κύκλος της διαχείρισης εργασιών της MEDFRIGO.



Οι χρόνοι απασχόλησης των χρηστών έχουν μειωθεί δραματικά στα στάδια 4 και 5, ενώ η διαδικασία είναι πολύ πιο
εύκολα διαχειρίσημη.
Ενδεικτικά ένα στάδιο τιμολόγησης που διαρκούσε 4,5 ημέρες, με την εφαρμογή των νέων υποσυστημάτων διαρκεί
μισή ημέρα.

Γίνεται πολύ μεγάλη 
εξοικονόμηση χρόνων 

στα στάδια 3-4-5

1                 2                3                4    
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Ροή εργασιών στη 



2.
Πως επιχειρούμε
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• 5 σύγχρονα & πλήρως εξοπλισμένα logistics centers σε 51,500 m2 ιδιόκτητα γήπεδα

• Χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας εμβαδού 15,500 m2

• 50 ράμπες φορτοεκφόρτωσης

• Στόλος 200 επικαθήμενων φορτηγών ψυγείων

• Με ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και πιστοποιήσεις κατά: IFS 

Logistics, ISO 22001 (HAACP), GLOBAL GAP, BIO, ISO 39001, ISO 14001, GDP, ISO 27001, 

AEO

• Μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου SEAFOODWAYS

• 4 MEDFRIGO GR 60''  GENERIC .mp4

Εγκαταστάσεις – Μέσα - Πιστοποιήσεις



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
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MEDFRIGO εγκαταστάσεις
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Σταθερή Ανάπτυξη
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23,000,000km

ή 60 φορές την απόσταση από τη Γη στο Φεγγάρι, κάθε χρόνο !!!
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14 χώρες
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39,900,000€ κύκλος εργασιών

100%

8.200 φορτία ανά έτος

400
σημεία παράδοσης ανά 
εβδομάδα στην Ευρώπη

18,500,000 κιβώτια ετησίως 

220,000 παλέτες ανά έτος

70,000 παραγγελίες ανά έτος

365/7/24
λειτουργία
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• Εξοπλίσαμε του οδηγούς μας με smartphones τελευταίας τεχνολογίας και 

δημιουργήσαμε τους απαιτούμενους λογαριασμούς στην πλατφόρμα (Transfollow)

• Εκπαιδεύσαμε 41 συνολικά οδηγούς στις διαδικασίες παραλαβής – παράδοσης, 

τόσο με QR Code όσο και με υπογραφή επί της οθόνης

• Ολοκληρώσαμε με επιτυχία 10 εισαγωγές, με τη διαδικασία eCMR σε συνεργασία 

με την Nestle, με φόρτωση Sevares Ισπανίας και παράδοση στη ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, 

Ασπρόπυργο. Την τελευταία διαδικασία 14/5 παρακολούθησε και η ομάδα έργου.

Στάδιο Πρώτο : Εισαγωγές 
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Στάδιο Πρώτο
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• Έχοντας ένα μεγάλο όγκο εξαγωγών προς την Ευρώπη με προϊόντα του στρατηγικού 

κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας,  η Med Frigo πήρε την πρωτοβουλία να αξιολογήσει 

τη διαδικασία και στις εξαγωγές από Ελλάδα προς Ισπανία 

• Η συνεργασία έγινε με την εταιρεία Olano Seafood Iberica, μέλος του δικτύου  

SeaFoodWays, και τον όμιλο super market MERCADONA, ενώ προϊόντα  

φορτώθηκαν από το Γαλαξίδι και την Πάτρα.

• Η διαδικασία δοκιμάστηκε  με πλήρη όσο και τμηματικά (πολλαπλά eCMR ανα

φόρτωση)  φορτία. Η πρώτη φόρτωση έγινε 25/4.

Στάδιο 2ο : Εξαγωγές
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MED FRIGO e CMR PROJECT

• Εισαγωγή σε συνεργασία με Nestle – αρ. υλοποιημένων 10

• Εξαγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας - από εγκαταστάσεις μας 16

- από εγκαταστάσεις πελατών μας 5

• Εκπαιδεύσαμε 41 Οδηγούς (και εγκαταστήσαμε την εφαρμογής στα κινητά τους με αντίστοιχα email accounts)

• Συνολικά 21 οδηγοί εκτέλεσαν τη διαδικασία

• Χρησιμοποιήθηκαν 4 πλατφόρμες στην Ισπανία

Mercadona (όμιλος Super Market) σημείο παράδοσης Barcelona

Olano Seafood Iberica , σημεία παράδοσης Zaragoza, Madrid, Irun

• Έχουμε δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον σε κύριους πελάτες μας για άμεση αξιοποίηση του e CMR
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MED FRIGO e CMR PROJECT
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MED FRIGO 2003 – 2018 :  652,168 CMR´s  εξαγωγή
CARGOMED 2005 – 2018 :  151,325 CMR´s  εισαγωγή

MED FRIGO  1999 – 2019 : 70,000 φορτία εξαγωγή
CARGOMED 2001 – 2019:  25,000 φορτία εισαγωγή



MED FRIGO … στην Ευρωπαϊκή αγορά 500 εκ. καταναλωτών
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Ευχαριστούμε



MED FRIGO … στην Ευρωπαϊκή αγορά 500 εκ. καταναλωτών


