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Agenda

Αγορά e-commerce

Παγκόσμια τάση

Ευρώπη

Ελλάδα

Αγορά 3PL

Μετάβαση από το παραδοσιακό στο μοντέρνο μοντέλο logistics

Λύσεις e-commerce logistics από τη SARMED



3

Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας, κάθε 

άτομο θα έχει 

τουλάχιστον πέντε 5G 

συνδεδεμένες 

συσκευές

Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας θα 

υπάρχουν 43 Mega 

Cities σε παγκόσμιο 

επίπεδο με υψηλές 

απαιτήσεις σε θέματα 

εφοδιασμού
Οι άμεσες συνέπειες στα Logistics

Περισσότερες από 

600 εκατομμύρια 

παραδόσεις ανά 

ημέρα για αστικές 

παραδόσεις

Ταχύτατες 

παραδόσεις (on-the-

fly) πολλές επιλογές 

για τον καταναλωτή 

(anywhere-anyhow)

Η ζήτηση για 

μεταφορά αστικών 

δεμάτων θα αυξηθεί, 

τα φορτία θα γίνουν 

μικρότερα με 

μεγαλύτερη 

συχνότητα

Πιο αποτελεσματικές, 

οικονομικές  και 

ασφαλείς για το 

περιβάλλον, λύσεις 

στη μεταφορά 

προϊόντων

Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας, πάνω 

από 800 δις € θα 

δαπανηθούν για 

σιδηροδρομικά έργα 

υψηλής ταχύτητας

Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας, το 30% του 

λιανικού εμπορίου θα 

αφορά το 

ηλεκτρονικό εμπόριο

Αστικοποίηση

1

Συνδεσιμότητα 

2

Bricks and Clicks

3

Ανάπτυξη υποδομών

4

Το μέλλον

Πηγή: Frost & Sullivan, 
Global Megatrends
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Παγκόσμια τάση
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Παγκόσμια τάση
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Europe

Πηγή: Ecommerce news Europe

Online καταναλωτές στην Ευρώπη
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E-commerce στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η 45η μεγαλύτερη αγορά για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο με έσοδα ύψους 3 δισ. δολαρίων το 2020

Έχει προβλεφθεί ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR 20-24) 

για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι 10%.

Το 47% του ελληνικού πληθυσμού αγόρασε τουλάχιστον ένα 

προϊόν στο διαδίκτυο το 2020.

Ο μεγαλύτερος παίκτης στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικού 

εμπορίου είναι το e-shop.gr. Το κατάστημα είχε έσοδα 131 εκ.

δολάρια το 2020. Ακολουθεί το plaisio.gr με 94 εκ. δολάρια και 

το zara.com με 73 εκ. δολάρια. Συνολικά, αντιπροσωπεύουν το 

10% των ηλεκτρονικών εσόδων στην Ελλάδα.

Η μόδα είναι ο μεγαλύτερος τομέας στην Ελλάδα και 

αντιπροσωπεύει το 34% των εσόδων ηλεκτρονικού εμπορίου 

στην Ελλάδα.

Αυτό ακολουθείται από τα ηλεκτρονικά μέσα με 23%, τα 

τρόφιμα και προσωπική φροντίδα με 18%, τα παιχνίδια, χόμπι 

και DIY με 15% και τα έπιπλα και συσκευές με το υπόλοιπο 9%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

%

%

%

%
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Οι αλλαγές στα logistics συνέπεια του ηλεκτρονικού εμπορίου

8
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Πηγή: DHL

Logistics Trend Radar
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Τα Logistics σήμερα

Μεταμόρφωση της εφοδιαστικης αλυσίδας για εξυπηρέτηση των 

νέων τάσεων.

Διευρυμένο δίκτυο υποδομών κοντά στα σημεία των τελικών 

παραληπτών

Πολυκαναλικό δίκτυο διανομών

Ισχυρές τεχνολογικές υποδομές

Δυνατότητα διαχείρισης της πληροφορίας

Στόχος

Customer experience

Ικανοποίηση 

Πελατών

Στρατηγική 

Εταιρείας

Megatrends
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H SARMED
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Το όραμά της SARMED

“Να είμαστε η πρώτη επιλογή σε υπηρεσίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα

διεκδικώντας παράλληλα διεθνή παρουσία και αναγνώριση για την αξιοπιστία, την ποιότητα, την

ασφάλεια, την ευελιξία, την τεχνολογική υπεροχή, το εύρος των καθετοποιημένων υπηρεσιών που

παρέχουμε στους πελάτες μας, αλλά και το ενδιαφέρον μας για το ανθρώπινο δυναμικό μας.”
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Η νέα αρχή της εταιρείας, στηρίζεται σε στέρεες βάσεις και 

αξίες όπως αυτές της ακεραιότητας, της καινοτομίας, της 

αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού, τόσο 

εσωτερικά, προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι 

αποτελούν και τον πυρήνα της, όσο και προς την ευρύτερη 

κοινωνία και το περιβάλλον, ως αναπόσπαστο κομμάτι τους.

Ευελιξία

Ακεραιότητα

Υπεύθυνη 

Επιχειρηματικότητα

Ενδιαφέρον για τον Άνθρωπο

Ποιότητα

Καινοτομία

Προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις και ανταποκρινόμαστε 

άμεσα στις προκλήσεις του απαιτητικού περιβάλλοντος 

στο οποίο κινούμαστε.

Λειτουργούμε με διαφάνεια, ακεραιότητα και 

αντικειμενικότητα, τόσο εσωτερικά, όσο και 

εξωτερικά

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα 

αναπτύσσεται στρατηγικά και μέσω των 

δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι 

οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο την 

προσφορά και την αλληλεγγύη, τόσο στο 

εσωτερικό της εταιρείας, όσο και προς το 

περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι ίσες ευκαιρίες, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τα 

δικαιώματα όλων, η ειλικρίνεια και οι ευκαιρίες ανάπτυξης 

δημιουργούν κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης

Επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής που 

διευκολύνουν τις δραστηριότητές μας, 

διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής των 

υπηρεσιών μας και προσθέτουν επιπλέον αξία στις 

συνεργασίες μας

Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και την 

αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχουμε, 

καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων και 

των εγκαταστάσεών μας μεγιστοποιώντας την 

απόδοσή μας.

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας
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Η SARMED έχει διαχρονικά σαν πρωταρχικό στόχο τη σταθερή 

ανάπτυξή της με ταυτόχρονη αύξηση του εργατικού δυναμικού της.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. 

Η κουλτούρα της SARMED στηρίζεται στο σεβασμό στον άνθρωπο, στην αμοιβαιότητα και στην αφοσίωση. Αν συνοψίσουμε 

τους λόγους της επιτυχίας της SARMED σε δύο λέξεις, αυτές θα ήταν οι αξίες μας και η σκληρή δουλειά. 

Επιλέγουμε ανθρώπους με βάση τον χαρακτήρα, θεωρώντας ότι οι τεχνικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να 

βελτιωθούν. 

Στηριζόμαστε σε σχέσεις και επιδόσεις που διαρκούν στον χρόνο, τις αναγνωρίζουμε και τις ενισχύουμε.

εκπαίδευση

& 

ανάπτυξη

πολιτικές μη-διακρίσεων 

& 

ίσων ευκαιριών

παρακίνηση 

& 

εργασιακή ικανοποίηση

μακροχρόνιες σχέσεις

&

επιδόσεις

2010 2017 2020

60

350

500
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ISO 9001:2015

Quality Management 

System

ISO 22000:2018

Food Safety Management 

System

ISO 45001:2018

Occupational Health & Safety 

Management System

Certificate YA 1348-Good 

Distribution & Storage 

Practices of Medical Devices

Organic Food Storage 

Certification 
Authorized Economic Operator 

(Customs Simplification/Security 

& Safety

EOF License – Medical Products  ECOVADIS – Silver Level GDP Certificate

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Πιστοποιήσεις
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Αποθήκευση ξηρού φορτίου

Αποθήκευση ψυχόμενου φορτίου, 

κάθε είδους θερμοκρασιακής 

κατηγορίας (Κατάψυξη-Συντήρηση-

Κλιματιζόμενος χώρος)

Διαχείριση αποθέματος 

Προετοιμασία παραγγελιών 

(Pallets/boxes/items) όλων των 

κατηγοριών 

(Picking/Packing/Loading)

Αποθήκευση

& 

προετοιμασία παραγγελιών
Ετικετοκολλήσεις

Θερμοσυρρικνώσεις

Συσκευασία με διχτάκι, 

σακουλάκι, πλαστικό κουπάκι

Συνθέσεις σετ με sleeve, με τσέρκι 

ή σε display box

Συνθέσεις σε μικτό κιβώτιο με 

δημιουργία νέου LOT number

Διαμόρφωση προωθητικών 

stand, κουτιών δώρου

Διαλογή προϊόντων

Ανασυσκευασία

Μεταφορές, διανομές (door 2 

door)

E-commerce logistics (home 

deliveries)

Συνδυασμένες μεταφορές

Μεταφορά - Διανομή

MyWarehouse

Routing and Dispatching

Track & Trace

WMS & TMS

Proof of Delivery (e-PoD)

Document Management

Advanced Reporting and KPI’s

Customer Systems Integration

Πληροφορική

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη διαχείριση 

εγγράφων

Ψηφιοποίηση – Αντικαταβολές

Ποιοτικός έλεγχος

Υποστήριξη εκτελωνιστικών 

υπηρεσιών

Διαχείριση φορολογικών και 

τελωνειακών αποθηκών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Εκτελωνιστικές & 

Υπηρεσίες Προστιθέμενης 

Αξίας
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Fulfilment layout

Κτιριακή υποδομή

Ελεγχόμενη θερμοκρασία.

DC 

FC(Type A): Warehousing /Cross dock.

FC(Type B):Cross dock.

Στόλος

Όλες οι θερμοκρασιακές κατηγορίες

Βασική τροφοδοσία (Επικαθήμενα, Μεσαία χωρητικότητα)

Αστική διανομή (Μεσαία και μικρή χωρητικότητα, Vans, Μηχανάκια / Ηλεκτροκίνηση)
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ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Μάνδρα: 92.000 m²

Ασπρόπυργος: 11.000 m²

Μαγούλα: 9.000 m²

ΒΟΙΩΤΙΑ

Θήβα: 4.000 m²

ΑΧΑΪΑ

Πάτρα: 2.000 m²

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου & hub Τριγώνου: 22.000 m²

HUBS

• Ιωάννινα

• Σπάρτη

• Ρόδος

• Ηράκλειο Κρήτης

• Αλεξαδρούπολη

• Καβάλα

• Φλώρινα

• Λάρισα

ΑΧΑΪΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δίκτυο εγκαταστάσεων
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Ανάπτυξη δικτύου υποδομών

2021

Q2: 7.000m2  - Μάνδρα, συνθήκες κατάψυξης

Q3: 10.000m2 - Ασπρόπυργος, ξηρό

Q4: 20.000m2 - Ασπρόπυργος

2022

Q1: 20.000m2 – Ασπρόπυργος

Q3: 20.000m2 - Σίνδος
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Ανάπτυξη δικτύου διανομών

Όλες οι θερμοκρασιακές κατηγορίες

Βασική τροφοδοσία (Επικαθήμενα, Μεσαία χωρητικότητα)

Αστική διανομή (Μεσαία και μικρή χωρητικότητα, Vans, 

Μηχανάκια / Ηλεκτροκίνηση)

350 συνεργαζόμενοι μεταφορείς σε όλες τις κατηγορίες

Σύστημα τηλεματικής διαχείρισης στόλου με την τεχνολογία 

GPS

• Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για κάθε φορτηγό 

• Γεωγραφική θέση

• Ταχύτητα

• Διάρκεια στάσεων

• Θερμοκρασία

• Έλεγχος κόστους μέσω καθημερινής αναφοράς

• Αυτοματοποιημένη δρομολόγηση των φορτηγών

Φορητές συσκευές με απόδειξη παράδοσης

• Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την παράδοση των 

εμπορευμάτων στον τελικό καταναλωτή

• Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων από 

τον πελάτη
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Ανάπτυξη δικτύου - 2022

B2B/B2C (100% κάλυψη).

Same day delivery (Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα).

Next day delivery (Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη).

Collect points.

E-POD (100%)

Track & Trace.

Full Customer service.

Reporting package (Online).
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E-logistics στην SARMED

- Truck & Trace

- Delivery window

Customer Service

E –Shop Warehouse

Stock Replenishment

E-POD

Distribution Final Customer

Reverse Logistic

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (EDI)

E-payment

Finance & Admin
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Σχεδιασμός αποθήκης 10.000 m2 εξειδικευμένης σε micro picking
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Τεχνολογικές υποδομές

Track and Trace: Real time εξέλιξη παραγγελιών

API’s – Interfaces

 Συστήματα SARMED

 Συστήματα πελατών (Inbound, Inventory, 

Outbound)
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Τεχνολογικές υποδομές

Put to wall – Pick to light – Put to light

Robotics (goods to person)

Αυτόνομα Forklifts

Ρομποτικοί Βραχίονες

AMR’s

Ταινιόδρομοι

Αξιόπιστη Συνδεσιμότητα – 5G

Υψηλές Ταχύτητες Διασύνδεσης

Ασφάλεια
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Ενδεικτικοί πελάτες
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Γιατί SARMED

Επιχειρηματική βιωσιμότητα: Στερεά χρηματοοικονομικά.

Υποδομή: Λειτουργικοί χώροι αποθήκευσης άνω των 120.000μ2. Ο στόλος του αποτελείται από περισσότερα από 600 
φορτηγά (όλων των κατηγοριών) που παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους από πόρτα σε πόρτα σε όλη τη χώρα. 

Τεχνολογίες αιχμής: Συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο 
αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις logistics.

Ανθρώπινο δυναμικό: Το προσωπικό μας αποτελείται από 480 άτομα συνεχώς εκπαιδευμένο σε θέματα και διαδικασίες 
logistics.

Επιχειρησιακή Αριστεία: Επιτυχής εφαρμογή ενός συστηματικού ελέγχου των λειτουργιών, της ομάδας και της θετικής
κουλτούρας του ανθρώπινου δυναμικού της, που εστιάζει πάντα στην ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματική
επίτευξη των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες της.

Ευελιξία: Η οικονομική μας δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό μας, η υποδομή, η τεχνολογία και ο στόλος φορτηγών
καθώς και η κουλτούρα διαχείρισης της εταιρείας επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση logistics.

Ισχυρή πελατεία: Η πελατεία μας αποτελείται κυρίως από μεγάλες υγιείς Ελληνικές εταιρείες και πολυεθνικούς
οργανισμούς, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την SARMED και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Αναγνώριση: Η SARMED έλαβε διεθνή βραβεία όπως  (Transport & Logistics Awards) αλλά και Ευρωπαϊκά (European 
Business Awards).
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We believe that 

good can be made better

better can be made perfect

Ευχαριστούμε


