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ICAP award

• Ζ MAVE έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο “STRONGEST 

COMPANIES IN GREECE” πνπ απνηεινύλ ηελ θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ 

πςειή θαηάηαμε σο πξνο ηελ ξεπζηόηεηά ηνπο βάζεη ηεο 

ICAP βαζκνιόγεζεο

• Ζ νκάδα “STRONGEST COMPANIES IN GREECE” 

πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δηαθνξνπνηνύληαη 

από ηνλ αληαγσληζκό θαη ηνπο επηηξέπεη λα επηθνηλσλνύλ ην 

όηη νη πηζαλόηεηεο αζέηεζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο είλαη 

πνιύ κηθξή. Δίλαη αμηνζεκείσην ην όηη κία θάζε 10 εηαηξείεο 

ζηελ Διιάδα θαιύπηνπλ ηα θξηηήξηα
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Πεπιεσόμενα

• Απνζηνιή, όξακα εηαηξείαο

• Ζ ηξαηεγηθή καο 

• Eπόκελα βήκαηα

• εκεξηλέο ζπλζήθεο αγνξάο

• Thinking out-of-the box

• Γίθηπν δηαλνκώλ

• Πέξα από θνζηνινγηθά νθέιε

• Πξάζηλε θηινζνθία



Η αποζηολή μαρ

Το όπαμα μαρ

Τπνζηεξίδνπκε ηνπο πειάηεο καο κε ηελ παξνρή πςειήο πνηόηεηαο 

ππεξεζηώλ logistics θαη κεηαθνξώλ βαζηδόκελνη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο  θαη νξγαλσκέλεο ππνδνκέο καο, ζπλεηζθέξνληαο ην 

βέιηηζην ζηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα! 

πλερήο θαη αδηάθνπε πξνζπάζεηα λα γηλόκαζηε θαιύηεξνη. 

Πξνεγνύκαζηε ησλ πειαηώλ καο ζε γλώζεηο, θαηλνηνκία, 

ηερλνινγία πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο logistics γηαηί καο αθνξά ε 

επηηπρία ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπο
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H ζηπαηηγική μαρ
Ζ ζηξαηεγηθή καο νξίδεηαη βάζεη ησλ ηεζζάξσλ παξαθάησ ζηόρσλ:

1. Εςελιξία (Φπζηθή & Δκπνξηθή) – Γίλνπκε νινθιεξσκέλεο ιύζεηο 

ζηνπο πειάηεο καο θαη πξνζαξκνδόκαζηε αλάινγα ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρνπκε ηα εμήο ζηνπο πειάηεο καο:

a. Επιδεξιόηηηα – λα θαιύπηνπκε αθξηβώο ηηο αλάγθεο

b. Πποζαπμοζηικόηηηα – λα εμππεξεηνύκε ηνπο πειάηεο θαη ηηο 

ελαιιαζζόκελεο/κεηαβιεηέο αλάγθεο ηνπο θαη λα πξνεγνύκαζηε 

ησλ αιιαγώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρώξν ησλ logistics 

2. Ανηαγωνιζηικά κόζηη ρσξίο ζπκβηβαζκνύο ζηελ πνηόηεηα

3. Φιλικέρ ππορ ηο πεπιβάλλον πολιηικέρ

4. Φιλοζοθία βεληιώζεων κε πάζνο γηα ππεξνρή ιεηηνπξγηώλ θαη 

εμππεξέηεζε πειαηώλ. Τςειή πξνηεξαηόηεηα ζην λα ειθύνπκε θαη λα 

αλαπηύζζνπκε ηαιαληνύρνπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο εηζάγνπκε ζηελ 

νξγάλσζή καο
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Τα αμέζωρ επόμενα βήμαηα
• Να είκαζηε νη πξώηνη θαη κνλαδηθνί πνπ ζα παξέρνπκε πςειό 

επίπεδν ππεξεζηώλ Reverse Logistics ζηελ Διιάδα. ρεδηάδνπκε κηα 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία όπνπ ζα ρξεζηκνπνηνύκε θοπηηά 

scanners και εκηςπωηέρ ζην ζεκείν ηεο πεξηζπιινγήο ηελ ώξα ηεο 

πεξηζπιινγήο. Θα επηβεβαηώλνπκε ηνπο θσδηθνύο θαη ηηο πνζόηεηεο 

πξντόλησλ κε ηελ παξνπζία ηεο άιιεο πιεπξάο θαη ζα απνζηέιινπκε 

άκεζα ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζηνλ πειάηε καο. ρεδηάδνπκε έλα 

αλεμάξηεην δίθηπν εηδηθά γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ππεξεζίαο

• Ύπαπξη Depots ζε όλη ηην Ελλάδα κε ζθνπό λα εμππεξεηνύκε ηνπο 

πειάηεο καο ζε θάζε πξννξηζκό ρσξίο ηε κεζνιάβεζε πξαθηνξείσλ. 

ήκεξα εμππεξεηνύκε ζε όιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα κε ιίγεο 

εμαηξέζεηο (Κπθιάδεο θαη κηθξά λεζηά). Σν ακέζσο επόκελν βήκα 

είλαη λα «αλνίμνπκε» 2 νέα depots ζηη Φλώπινα και ηη Ξάνθη θαη 

ζα ππάξμνπλ θαη άιια πνπ ζα θαιύςνπλ ηα απνκέλνληα λεζηά



 Ζ ζπλερώο κεηνύκελε ξεπζηόηεηα ησλ  εηαηξεηώλ επηηάζζεη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ζε θάζε ελδηάκεζν θξίθν ηεο 
αιπζίδαο κε απνηέιεζκα νη παξαγγειίεο (drop sizes) λα 
ειαρηζηνπνηνύληαη πνζνηηθά θαη λα γίλνληαη ζπρλόηεξεο

 Οη όξνη πιεξσκήο έρνπλ επηδεηλώζεη ην όιν θιίκα αζθπμίαο ζηνπο 
παξόρνπο ππεξεζηώλ Logistics κε απνηέιεζκα ηα θόζηε λα 
ζπκπηέδνληαη θαη λα κελ αθήλνληαη πεξηζώξηα γηα λέεο επελδύζεηο 
θαη αλάπηπμε, αλ δελ θηλδπλεύεη ήδε ε βησζηκόηεηα ηoπο 

 Οη πειάηεο ςάρλνπλ θαη πηέδνπλ γηα νινθιεξσκέλεο ιύζεηο πνπ ζα 
αλαβαζκίζνπλ ηελ ππεξεζία πνπ δίλνπλ απηνί ζηνπο πειάηεο ηνπο 
όηαλ ζεσξνύλ δεδνκέλν ην κηθξόηεξν θόζηνο θαη ηηο αθόκα 
αληαγσληζηηθόηεξεο ηηκέο από ηηο εηαηξείεο Μεηαθνξώλ θαη 
Γηαλνκώλ

 Tν θπλήγη ηνπ ηδίξνπ γηα ηηο ιηαλεκπνξηθέο αιπζίδεο νδεγεί ζε 
κεδεληθή αλέρεηα ζε ιάζε θαη ζπκβηβαζκνύο σο πξνο ηελ πνηόηεηα 
ππεξεζηώλ πνπ ιακβάλνπλ 

Σημεπινέρ ζςνθήκερ αγοπάρ
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 Aλάπηπμε ζε soft ππνδνκέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έμππλεο 
ζπλέξγεηεο, πιεξνθνξηθή, εμηδεηθεπκέλα ζηειέρε, ηερλνγλσζία θαη 
πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ βειηηώλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 
ππαξρόλησλ ππνδνκώλ

 Αιιεινεμαξηόκελε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ώζηε λα ζπδεηνύληαη 
επθαηξίεο κείσζεο θόζηνπο ζην κεηαθνξηθό έξγν από θνηλνύ ζαλ λα 
είλαη κέηνρνη ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνύ 

 πγρξνληζκνί ησλ δξνκνινγήζεσλ θνξηεγώλ παξάδνζεο κε ηε 
δξνκνιόγεζε ησλ πσιεηώλ, ηε δηακόξθσζε ησλ παξαζύξσλ 
παξάδνζεο αλά παξαιήπηε από θνηλνύ, ηνλ επαλαζρεδηαζκό ηνπ 
θπθιώκαηνο ησλ reverse Logistics κε θαλόλεο θαη νθέιε θαη γηα ηηο 
δπν πιεπξέο, θνζηνινγηθέο αλαιύζεηο θαη αληίζηνηρεο ηηκνινγηαθέο 
ρξεώζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε ινγηθή «αλνηθηώλ βηβιίσλ» θαη 
Activity Based costing κειεηώλ

 Re-engineering δηαδηθαζηώλ έηζη ώζηε λα νξηζηνύλ ηα ζεκεία πνπ 
ζέινπλ επαλαζρεδηαζκό είηε γηαηί πεξηζζεύνπλ, είηε γηαηί 
δεκηνπξγνύλ πνιππινθόηεηα είηε γηαηί δελ επηθέξνπλ 

ην επηζπκεηό απνηέιεζκα

Thinking out-of-the box
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 πγθεθξηκέλα δηαζέηνπκε ην πην επεθηακέλν δίθηπν δηεζλώλ 
κεηαθνξώλ κε απόιπηα ειεγρόκελν ζηόιν θνξηεγώλ πνπ 
ηαμηδεύνπλ αλά ηελ Διιάδα βάζεη πξνγξακκαηηζκέλσλ 
δξνκνινγίσλ πνπ δηακνξθώζεθαλ κεηά ηα ηόζα ρξόληα 
δξαζηεξηνπνίεζεο καο ζηνλ ηνκέα απηό 

 Ζ καθξόρξνλε εκπεηξία καο, καο βνήζεζε λα «ζθαλάξνπκε» ηηο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ κεγάισλ πειαηώλ καο, ηνπο 
δηαθηλνύκελνπο όγθνπο αλά λνκό, ηε γεσγξαθία ηεο ρώξαο καο, ηηο 
ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ζεκείσλ παξάδνζεο αλά πόιε, ηα ζρεηηδόκελα 
θόζηε αλά δηαδξνκή θαη έηζη λα νξίζνπκε ηε ζπρλόηεηα 
δξνκνινγίσλ, ηηο εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, ηνπο ζηαζκνύο 
αλά πεξίπησζε, ηνλ ηξόπν πιήξσζεο θνξηηώλ

 ήκεξα, είκαζηε πιένλ ίζσο νη κόλνη πνπ κπνξνύκε λα έρνπκε έλα 
ηέηνην δίθηπν κεηαθνξώλ πνπ παξακέλεη λα έρεη ηελ θεξδνθνξία 
πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξεζεί ζε απηέο ηηο πνιύ δύζθνιεο θαη 
απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο

Η MAVE έσει ζςνειδηηοποιήζει ηιρ πποαναθεπόμενερ αλλαγέρ ζηο 

επισειπημαηικό πεπιβάλλον αλλά και ζηο θάζμα αναγκών ηων 

πελαηών ηηρ και πποζπαθεί να επαναπποζδιοπίζει ηοςρ ζηόσοςρ 

ηηρ και να αξιοποιήζει ηα ανηαγωνιζηικά ηηρ πλεονεσηήμαηα με ηον 

καλύηεπο δςναηό ηπόπο
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Σηόλορ
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• Έρεη έλα ζηόιν από 40 θνξηεγά-ςπγεία δηαθόξσλ κεγεζώλ

• Δπίζεο, έρεη 50 θνξηεγά πνπ αλήθνπλ ζε εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο ε ΜΑΒΔ έρεη κόληκε ζπλεξγαζία

• ην δίθηπό καο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύλ 1 έσο θαη 

3 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζην ίδην θνξηεγό

• Γηαζέηνπκε κία νκάδα από επαγγεικαηίεο νδεγνύο κε κεγάιε 

εκπεηξία ζηνλ θιάδν ηεο δηαλνκήο θαη κε καθξά ζπλεξγαζία κε 

ηελ ΜΑΒΔ

Η ΜΑΒΕ είναι μία από ηις 

εηαιρίες ποσ ηγούνηαι ζηον 

τώρο ηης διανομής και 

μεηαθοράς ζηην Ελλάδα



M A V E Logistics services

Δίκηςο διανομήρ
• Τοπικά Δίκηςα (εληόο ησλ κεγάισλ πόιεσλ θαη 

λεζηώλ κε κηθξόηεξα θνξηεγά) 

• Αηηηθή

• Θεζζαινλίθε

• Πάηξα

• Λάξηζα

• Κξήηε (Υαληά – Ζξάθιεην)

• Ρόδνο

• Μπηηιήλε

• Ησάλληλα

• Φηιηπηάδα

• Υίνο

• Γπαμμέρ εθοδιαζμού (κε κεγάια θνξηεγά γηα ηνλ 

εθνδηαζκό όισλ ησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ θαη άκεζεο 

παξαδόζεηο ζε θεληξηθέο απνζήθεο θαη κεγάια  

ζεκεία παξάδνζεο)
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Με ππόγπαμμα 

παπαδόζεων ανά 

πεπιοσή



Πέπα από κοζηολογικά οθέλη
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• Eμππεξέηεζε ζε πεξηνρέο πνπ ζέινπλ λα δηαθόςνπλ ζπλεξγαζίεο κε κεγάινπο 

αληηπξνζώπνπο 

• πγρξνληζκό παξαδόζεσλ κε επηζθέςεηο πσιεηώλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε 

θαη πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηνπο

• Τπεξεζία είζπξαμεο αληηθαηαβνιώλ ε νπνία παξέρεηαη αλεκπόδηζηα αθνύ 

εμαζθαιίδεηαη ε αδηάζπαζηε αιπζίδα κέρξη ην ην ηειηθό ζεκείν παξάδνζεο όπνπ 

θαη γίλεηαη ε είζπξαμε ησλ κεηξεηώλ

• Reverse Logistics - Ζ εθηέιεζε παξαδόζεσλ κε ην ίδην δίθηπν εμαζθαιίδεη ηελ 

πνηόηεηα απηήο ηεο ππεξεζίαο θαη κε ηελ αληίζηνηρε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ

• Αθαίξεζε απνζεθεπηηθώλ θέληξσλ από άιιεο πόιεηο εθηόο Αηηηθήο αθνύ 

δνθίκαζαλ θαη πηζηνπνίεζαλ όηη ε πνηόηεηα θαη ε ηαρύηεηα παξαδόζεσλ κέζσ ηνπ 

δηθηύνπ καο ηνπο εμαζθάιηδε ηελ αζθάιεηα κηα ηέηνηαο απόθαζεο 

• Απνινγηζηηθά βιέπνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ελόο εηήζηνπ θύθινπ ζπλεξγαζίαο 

ηνπο καδί καο λα βειηηώλνληαη ηα θόζηε ηνπο ζε πνζνζηά κεηαμύ 8% θαη 12%
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Εηαιπικόρ ζεβαζμόρ ζηο πεπιβάλλον

Σςνειζθέπονηαρ θεηικά ζηο πεπιβάλλον και ηιρ κοινωνίερ γύπω μαρ είναι 

κπίζιμο ζηον ηπόπο πος δπαζηηπιοποιούμαζηε επισειπημαηικά!

•Υξήζε ακκσλίαο γηα ηελ θαηάςπμε από ην 2004 

•Αιιαγή από ην R22 ζην R507 ην 2010 ζηελ ςπρόκελε απνζήθε

•ηεξεά απόβιεηα : πκθσλία κε εγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα πεξηζπιινγή, 

κεηαθνξά θαη θαη θαηαζηξνθή

•Ληπαληηθά ιάδηα : Πεξηζπιινγή θαη απνζηνιή ηνπο ζε πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο 

γηα αλαγέλλεζε ιηπαληηθώλ 

•Εστθά : πλεξγαζία κε πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία λα ζπιιέγεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο απόβιεηα 

•Φνξηεγά (ηδηόθηεηα ηεο MAVE) : θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (Euro 4)

•Φνξηία : Βειηηζηνπνίεζε κέζσ ζηαζεξνύ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο (Τπάξρνπλ 

αθόκα επθαηξίεο γηα βειηηώζεηο ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε)
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Σςμπέπαζμα

Γηαλύνπκε κηα πεξίνδν πνπ πξέπεη ζε όια λα εθαξκόδνπκε 

ζπζηήκαηα επθπώλ ιύζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξώλ λα πξνζθέξνπλ απνδνηηθόηεξε, αζθαιέζηεξε, 

αιάλζαζηε θαη νηθνλνκηθόηεξε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

Σν ρξσζηάκε ζηνπο πειάηεο καο γηαηί ιόγσ απηώλ ππάξρνπκε 

θαη ιόγσ απηώλ ζα ηζρπξνπνηεζνύκε ζηελ αγνξά ησλ Γηεζλώλ 

Μεηαθνξώλ θαη Γηαλνκώλ απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή!
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