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Logistics partnership  
and national strategy: 
A 360° approach 

Ο πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ 
των logistics ςτη ςφναψη 
ςτρατηγικϊν ςυμμαχιϊν 
ςτην οικονομία και 
ςτην επιχειρηματικότητα 

Προοπτικζσ και προχποθζςεισ  ανάπτυξησ 
ςυνεργειϊν   και ςυνεργαςίασ  μεταξφ εταίρων 
τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

Άρησ Κωνςταντάτοσ 

Barilla Hellas 



Γομή 
 

• Barilla Hellas 

 

• Σύγτρονο   περιβάλλον  δραζηηριοποίηζης ηης εθοδιαζηικής αλσζίδας 

 

• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Προζδοκώμενα οθέλη 

 

• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Παράγονηες επιηστίας / αποηστίας 

 

• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες Βarilla Hellas 
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  BARILLA GROUP: 136 YEARS OF HISTORY 

LET’S MOVE FORWARD, MOVE FORWARD WITH COURAGE                                                                                             
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8.200 

εξγαδόκελνη 

54 

Βηνκεραληθέο κνλάδεο 

20 

Ηγεηηθά brands 

 

150 
Χώξεο 

Σπλνιηθόο ηδίξνο 

3,2 

Γηο € 

2.700.000 

Τόλνη πξνϊόληωλ 

6 
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2012 EMPLOYEES: 

8,139 people 

 

2012 INVESTMENTS: 

109 million euro 
2012 TURNOVER: 

3,214 million euro 

Barilla is the leader in the world pasta market, in pasta sauces in continental Europe, 

in bakery products in Italy and in crispbreads in Scandinavia. 

   

BARILLA G. e R. Fratelli TODAY 

Offices 

 Offices and production sites 
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Barilla holds 13 brands and manufactures 1.7 million tons of products per year. More than 1,000 

products, for every daily moment of consumption. They are distributed in more than 100 countries. 

            OUR BRANDS, OUR PRODUCTS 
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Barilla Hellas 

 

Business Units :  

Δξγνζηάζην παξαγωγήο δπκαξηθώλ ζηνλ Διαηώλα Βνηωηίαο                                                              

Μύινο Άιεζεο Σηηεξώλ ζην Βόιν 

  

Γιεθνής Γραζηηριόηηηα 

Η Barilla Hellas εμάγεη δπκαξηθά ζε ρώξεο όπωο ε Αγγιία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, 

ε Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, νη ΗΠΑ, ε Κύπξνο, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Νόηηνο 

Αθξηθή, ην Χνλγθ Κνλγθ, Σινβελία θαη ε Ιαπωλία 

Η Barilla Hellas ωο λέν δηνηθεηηθό θέληξν γηα ηελ αλαηνιηθή Δπξώπε ηνπ Οκίινπ 

Barilla αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ ζε 

όηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ζε κηα επξεία γεωγξαθηθή 

πεξηνρή 19 ρωξώλ 

 

Αριθμός Προζωπικού 

225 Δξγαδόκελνη (Μόληκνη) 
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• Σύγτρονο   περιβάλλον  δραζηηριοποίηζης ηης 

εθοδιαζηικής αλσζίδας 
 

•   

 Γπζθνιίεο εμεύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

 Μείσζε έξγνπ 

 

 Ρεπζηόηεηα 

 

 Φνξνινγηθό ζύζηεκα / ΦΠΑ.  Με  νινθιήξσζε 

θαλνληζκώλ. 

 

 Απζηεξόηεξε πηζησηηθή πνιηηηθή ζε όιν ην κήθνο ηεο 

αιπζίδαο 

 

 Λεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 
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Σύγτρονο   περιβάλλον  δραζηηριοποίηζης ηης εθοδιαζηικής 

αλσζίδας 

 

 Αύμεζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

 

 Μείσζε Αγνξαζηηθήο δύλακεο θαηαλαισηώλ / Πηώζε ηδίξνπ 

 

 Κιείζηκν κηθξώλ ζεκείσλ 

 

 Αλάπηπμε εηαηξηώλ 3PL 

 

  Αλάγθε γηα πνηνηηθά δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο  (ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, HACCP, ηρλειαζηκόηεηα) 

 

 Αλάγθε γηα ύπαξμε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ  

• απνζηνιή  ζηνηρείσλ ζε πξνκεζεπηέο,  παξαγγειίεο,  

• Παξαθνινύζεζε ζεκείσλ πώιεζεο  

• Carbon footprint!!!! 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Προζδοκώμενα οθέλη 
 

 

 Μείσζε θόζηνπο 

 

 Μείσζε απνζεκάησλ 

 

 Βειηηζηνπνίεζε εμππεξέηεζεο  

 

 Σαρύηεηα 

 

 Αλάπηπμε 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Παράγονηες επιηστίας / 

αποηστίας 
 

 

 Γέζκεπζε αλσηέξαο δηνίθεζεο 

 

 Γέζκεπζε κεζαίσλ ζηειερώλ 

 

 Έιιεηςε πόξσλ ή όρη αξθεηώλ 

 

 πγρξνληζκόο ζπλεξγαηώλ 

 

 Δηαηξηθέο θνπιηνύξεο 

 

 ηνρνζέηεζε 

 

 Αληαιιαγή γλώζεο / πιεξνθνξηώλ 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Παράγονηες επιηστίας / αποηστίας 

 
 

 Δπηινγή ζπλεξγαηώλ / ζπλεξγεηώλ. Όρη ν κεγαιύηεξνο πάληα ν 

θαιύηεξνο. Γηαδηθαζία 

 

 Γέζκεπζε δηνίθεζεο 

 

 Δπηινγή πεξηνρώλ  ζπλεξγαζίαο /ζπλεξγεηώλ 

 

 σζηή επηινγή δνκώλ θαη αλζξώπσλ 

 

 Μαθξνρξόληεο ζπλεξγαζίεο 

 

 Καζνξηζκόο θαλόλσλ ζπλεξγαζίαο. Ξεθάζαξνη 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Παράγονηες επιηστίας / αποηστίας 

 
 

 Καζνξηζκόο επηθνηλσλίαο 

 

 Καζνξηζκόο ζηόρσλ 

 

 Καζνξηζκόο δεηθηώλ 

 

 Κνηλά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο απόδνζεο  / δεηθηώλ 

 

 Γηαπξαγκαηεύζεηο  

 

 Καζνξηζκόο ηη κπνξεί λα κνηξαζηεί 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες: Παράγονηες επιηστίας / 

αποηστίας 
 

 Μελ αλαθαιύπηνπκε ηνλ ηξνρό 

 

 Καζνξηζκόο πόξσλ 

 

 Γηαρείξηζε  ξίζθνπ 

 

 Αλαζθνπήζεηο. πλερήο βειηηζηνπνίεζε 

 

 Καηλνηνκία 

 

 Δηιηθξίλεηα 

 

 Γηαρείξηζε δηαθσληώλ 
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• Σσνέργειες και ζσνεργαζίες Βarilla 

Hellas 
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