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 Η αγορά τα τελευταία 10 χρόνια: 
 

 Ανάπτυξθ του 3PL και των υπθρεςιών εφοδιαςτικισ     

      αλυςίδασ ςτισ αρχζσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ (μζςοσ όροσ  

      ετιςιασ αφξθςθσ  9-12%) 

 

 Αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτον κλάδο 3PL 

 

 Οικονομικι κρίςθ και ςυρρίκνωςθ των logistics (τθν τελευταία 

4ετία ο μζςοσ όροσ ετιςιασ μείωςθσ είναι τθσ τάξεωσ 10-15%) 
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Τρόποι αντιμετϊπιςησ των προβλημάτων του κλάδου: 
 

1. Εξωςτρζφεια 

2. Συνζργειεσ μεταξφ οργανιςμών 

3. Συνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ 3PL 
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1.  Εξωςτρζφεια: 
 

 Συνεργαςίεσ μεταξφ εμπορικών και βιομθχανικών εταιρειών 

 Συνεργαςίεσ μεταξφ εταιρειών 3PL 

 Συνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και αρμόδιων κρατικών 

οργανιςμών 
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2.  Συνζργειεσ μεταξφ εμπορικϊν επιχειρήςεων: 
 

 Σε πωλιςεισ 

 Σε δίκτυα διανομισ 

 Σε αγορζσ από προμθκευτζσ (πρώτεσ φλεσ, εξοπλιςμόσ κτλ.) 

 Σε διαδικαςίεσ logistics 
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3.  Συνδυαςμζνεσ υπηρεςίεσ Logistics (εταιρείεσ 3PL): 
 

 Σε αποκικευςθ 

 Σε μεταφορζσ 

 Σε υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 
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Οφζλη για εμποροβιομηχανικζσ επιχειρήςεισ: 
 

 Μείωςθ κόςτουσ κτίςθσ προϊόντων 

 Μείωςθ κόςτουσ πωλιςεων 

 Μείωςθ κόςτουσ logistics 

 Αφξθςθ παραγωγικότθτασ 

 Αφξθςθ ανταγωνιςτικότθτασ 

 Ικανοποίθςθ πελατών 
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Οφζλη για εταιρείεσ 3PL: 
 

 Αφξθςθ του όγκου μεταφοράσ ανά ςθμείο διανομισ 

 Μείωςθ κόςτουσ προμθκειών και λειτουργικών εξόδων 

 Αφξθςθ παραγωγικότθτασ και μείωςθ των χρόνων        

παράδοςθσ (lead times) 

 Ικανοποίθςθ τελικοφ ςθμείου και άρα ικανοποίθςθ πελατών 

 Αφξθςθ πλθρότθτασ των αποκθκών με αποτζλεςμα τθν   

μείωςθ κόςτουσ αποκικευςθσ ανά αποκθκευτικι μονάδα 

 Αφξθςθ ανταγωνιςτικότθτασ 
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Case studies: 
 
1. UCB και BAXTER :  ςυνζργεια ςτισ υπθρεςίεσ logistics - 

ζχουν "χτίςει" κοινό ςτόλο διανομισ και ςυνεργάηονται με 
τθν ίδια εταιρεία 3PL 

 
2. Coca Cola :  Η  χρθςιμοποίθςθ του δικτφου διανομισ τθσ 

ςτθν Αφρικανικι ιπειρο από φαρμακευτικζσ εταιρίεσ!  
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 Οι ςυνζργειεσ μεταξφ των ελλθνικών εταιρειών ςε όλα τα 

επίπεδα μόνο οφζλθ μποροφν να προςφζρουν και τζτοιεσ 
ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ αποτελοφν πρόκλθςθ για όλουσ 
τουσ κλάδουσ.  
 

 Ο Έλλθνασ επιχειρθματίασ & manager πρζπει να ςκεφτεί  
      out of  the box και να δει τον ανταγωνιςτι του ωσ  
      ευκαιρία για win win ςυνεργαςία. 

 
 Workshop  ΣΕΒ - ΕΕL - KANTOR 
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