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Η Spielwarenmesse δημιουργεί νέο τμήμα στην έκθεση για παιχνίδια τεχνολογίας.
Παράλληλα με το γεγονός της 70ης επετείου της έκθεσης, από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2019, η Spielwarenmesse είναι έτοιμη για σημαντική αλλαγή. Η τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά, έχουν καταστεί σταθερά νέο
καθορισμένο τμήμα του τομέα των παιχνιδιών. Σε άμεση ανταπόκριση
στην μεταβαλλόμενη αγορά παιχνιδιών, η εορτή των 70 ετών της Spielwarenmesse θα παρουσιάσει την εισαγωγή μιας ομάδας προϊόντων αποκλειστικά για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα προϊόντα από αυτό το πρωτοποριακό τμήμα, θα
παρουσιαστούν στη δική τους αίθουσα για πρώτη φορά. Η νέα κατηγορία παρουσιάζει ένα ευρύ
φάσμα τεχνολογικών παιχνιδιών και θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα 4Α, όπου θα βρείτε έξυπνα
και εικονικά παιχνίδια παράλληλα με κατασκευαστικά σετ για προγραμματιζόμενα ρομπότ, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, RC οχήματα και drones.

Διαβάστε στο επόμενο τεύχος
79ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που κυκλοφόρησε:
«Όργανα γραφής 2018»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό

Η Despec Nordic αποκτήθηκε από τη Systeam
Το τμήμα Nordic της εταιρίας παροχής εφοδίων γραφείου Despec έχει αγοραστεί από τον διανομέα πληροφορικής Systeam με έδρα τη Γερμανία. Η Systeam, η οποία
δραστηριοποιείται επίσης στην Αυστρία και την Ελβετία, θα επεκτείνει
τώρα τις υφιστάμενες περιοχές πώλησης της στη Δανία, τη Φινλανδία,
την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Ο σημερινός Διευθυντής της
Depsec, Michael Voll θα παραμείνει στη θέση του παρά την εξαγορά. Μιλώντας για τη συμφωνία, ο Voll δήλωσε: "Όσον αφορά τις υπάρχουσες σχέσεις, δεν θα υπάρξουν αλλαγές για τους
επιχειρηματικούς εταίρους της Despec και Systeam.

Επανέρχεται η Ενιαία Τιμή Βιβλίων.
Επανέρχεται η "Ενιαία Τιμή" για το σύνολο των βιβλίων, με διατάξεις που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή. Η εκ νέου θέσπιση
καθεστώτος Ενιαίας Τιμής για το σύνολο των βιβλίων προστατεύει τα
μεσαία και μικρά βιβλιοπωλεία από το μονοπώλιο των μεγάλων αλυσίδων εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση όλων των καταναλωτών στα βιβλία
τα οποία πωλούνται στην ίδια τιμή σε κάθε σημείο της επικράτειας αφού όπως προβλέπει το
άρθρο 35 του πολυνομοσχεδίου «ο εκδότης θα καθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου του»
και ότι «απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο
σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή σε τιμή που είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής».

ΣΕΒ: Εκπτώσεις λόγω... τέλους εποχής.
Ορισμένα μικρά βήματα προόδου σε θέματα φορολογίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
αλλά και σοβαρές εκπτώσεις σε κρίσιμα πεδία όπως η αγορά εργασίας
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις επενδύσεις διαπιστώνει ο ΣΕΒ στο πολυνομοσχέδιο για την τέταρτη αξιολόγηση. Στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων ο Σύνδεσμος
εκφράζει την αντίθεσή του με την παράταση του clawback για τα έτη
2019 - 2022, καθώς και με την επαναφορά της ενιαίας τιμής του βιβλίου ενώ ζητά την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα «που χωρίς να προσφέρει τίποτα στα κρατικά έσοδα
οδήγησε σε σημαντική αβεβαιότητα και κατ' επέκταση μείωση των τιμών στοιχείων ενεργητικού νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και της αξίας ενεχύρων».

Τοπικές Εκθέσεις Παιχνιδιών & Δώρων της Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.
Η Διακάκης Εισαγωγική, με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών της θα διενεργήσει μια σειρά εκθέσεων Παιχνιδιών & Δώρων
σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τον νέο της κατάλογο
για το 2018, ενώ οι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από
κοντά δείγματα από όλες τις νέες συλλογές.
Περισσότερες πληροφορίες: 2310 682029
Αθήνα
23-24 Ioυνίου 2018
Πολυφήμου 133, Ίλιον 131 22, στον εκθεσιακό χώρο των γραφείων μας.

«Παιδικά παιχνίδια
για το καλοκαίρι»

Canon: Στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό κέντρο προϊοντικής
υποστήριξης.
Το ευρωπαϊκό κέντρο προϊοντικής υποστήριξης της Canon έχει πλέον την έδρα
του στην Ελλάδα και θα καλύπτει την
προϊοντική υποστήριξη για εμπορικούς
πελάτες και οικιακούς καταναλωτές. Το
νέο Κέντρο Προϊoντικής Υποστήριξης, το
οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Teleperformance, εδρεύει στην Αθήνα και απασχολεί περίπου 400 μέλη προσωπικού.
Το κέντρο, εξυπηρετεί πελάτες σε 22
ευρωπαϊκές χώρες σε 18 γλώσσες. Καλύπτει το σύνολο του χαρτοφυλακίου
προϊόντων της Canon, τόσο για οικιακές,
όσο και για επιχειρηματικές ανάγκες και
παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τεχνική υποστήριξη προϊόντων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση και το
εύρος αυτής της λειτουργίας, είναι η
πρώτη φορά που η Ελλάδα φιλοξενεί
αυτού του είδους τις υπηρεσίες για την
Canon. Η επένδυση αυτή υπογραμμίζει
τη βούληση της Canon να ενισχύσει την
τοπική οικονομία και την αγορά εργασίας. Το νέο κέντρο υποστήριξης αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2
εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις και
500.000 συνομιλίες μέσω e-mail ετησίως, σχετικά με ερωτήματα από επαγγελματίες πελάτες και περίπου 650.000
κλήσεις και 200.000 συνομιλίες μέσω email για καταναλωτικά προϊόντα.
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Ανακοινώθηκε η λίστα των βραβείων NAOPA 2018.
Ο OPI αποκάλυψε τους φιναλίστ για τα βραβεία Office Products 2018 (NAOPA). Τα βραβεία
NAOPA – φέτος για ένατη χρονιά - διοργανώνονται από το OPI σε
συνεργασία με την SP Richards στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης
ABC που πραγματοποιείται αυτό το έτος στο Σαν Αντόνιο (TX) στις 1922 Αυγούστου 2018. Αυτά τα βραβεία θέτουν το βιομηχανικό πρότυπο
και στοχεύουν στην εξεύρεση των καλύτερων προϊόντων και κορυφαίων αντιπροσώπων του
κλάδου. Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί μετά την εκδήλωση στις 21 Αυγούστου. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και τα
τρία ακόμη βραβεία - το βραβείο του Επαγγελματία της Χρονιάς και της επιτυχημένης
βιομηχανίας, καθώς και το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χρονιάς.
Επιχειρηματικό προϊόν της χρονιάς: Acme United Corporation – First Aid Only SafetyHub requisition app •Kensington – SD5200T Thunderbolt 3 Docking Station •MMF Industries – MMF
TruVue Verification Station •Newline Interactive – TRUTOUCH VN Series •Safco Products –
Focal Twister Active Stool. Καινοτομία της Χρονιάς 2018: 3M – Post-it Extreme Notes •AmpliVox – Ceiling Mount Speaker Pairs with Wireless Microphone and Amp for Perfect Conference Room Surround Solution •GOJO Industries – PURELL ES8 Dispensing System •MMF
Industries – MMF TruVue Verification Station •Safco Products – Focal Fidget Active Stool.

Σκλαβενίτης: Γιατί επικρατεί «αναστάτωση» μεταξύ των εργαζομένων.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγες ημέρες το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στις
επιχειρήσεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» «Σ.Ε.Σ.-Ε.Υ.Σ.»,,
αναφέρει τα εξής: «Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι το τελευταίο
διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί μεταθέσεις συναδέλφων χωρίς να
έχει ζητηθεί, σε καμία περίπτωση από τους ίδιους, έχοντας μάλιστα μερικοί από αυτούς τοποθετηθεί σε καταστήματα πολύ μακρύτερα της οικίας τους σε σύγκριση
με το κατάστημα που εργάζονταν πριν. Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους που έχουν έρθει
σε αυτή τη θέση να μας ενημερώσουν άμεσα. Παρεμπιπτόντως σας κάνουμε γνωστό ότι στο
άρθρο 12 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι: «Μέριμνα της Επιχείρησης είναι να ικανοποιεί αιτήματα εργαζομένων για αλλαγή του τόπου απασχόλησής τους
σε πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους κατ/τα».

Τελευταία ευκαιρία για τη Notos Com.
Το τελευταίο της χαρτί παίζει πλέον η Notos Com Συμμετοχές, το διάδοχο σχήμα μιας από τις
πλέον ιστορικές εταιρείες του ελληνικού λιανεμπορίου και της Ελλάδας γενικότερα, της «Αφοί Λαμπρόπουλοι». Σύμφωνα με πληροφορίες,
οι διαπραγματεύσεις της Notos με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των οφειλών της και τη συνέχιση με αυτό τον τρόπο της
ύπαρξής της βρίσκονται στο τελικό. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αναμένεται να προβλέπουν τα εξής: Διαγραφή χρεών προς τις τράπεζες κατά 70%. Με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού του 2016 το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανερχόταν συνολικά σε 230,76
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων δανειακές είναι τα 153,27 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς τους
προμηθευτές είναι 41,23 εκατ. ευρώ. Οι πιστώτριες τράπεζες και η Pillarstone θα βάλουν νέα
κεφάλαια για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ύψους 25 εκατ. ευρώ. Μειώσεις προσωπικού που σύμφωνα με τραπεζικές πηγές θα φτάνουν το 30%. Κύκλοι της εταιρείας και νομικοί με εμπλοκή στην υπόθεση δεν επιβεβαιώνουν -τουλάχιστον για την ώρα- τη σχετική
πληροφορία. Στην εταιρεία απασχολούνταν στο τέλος του 2016 1.351 εργαζόμενοι. Κλείσιμο
πολυκαταστημάτων: Η Notos Com λειτουργεί σήμερα εννέα καταστήματα και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Περιορισμός δραστηριοτήτων. Πέραν των πολυκαταστημάτων, η εταιρεία έχει
πλούσια δραστηριότητα στη χονδρική και λιανική διάθεση καλλυντικών και στον κλάδο των
ειδών ένδυσης και υπόδησης. Στελέχωση της διοίκησης με νέα πρόσωπα.

Οι εξαγωγείς της Β.Ελλάδας ανησυχούν για τα εμπορικά σήματα
με τον όρο «Μακεδονία».
Την ανησυχία των εξαγωγέων για την επίδραση που ενδέχεται να έχει στα εμπορικά σήματα των
ελληνικών προϊόντων, ιδίως των αγροδιατροφικών, η συμφωνία Ελλάδας-πΓΔΜ για το όνομα της γειτονικής χώρας, εξέφρασε σήμερα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΒΕ), Γεώργιος Κωνσταντόπουλος. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου για την επικείμενη διοργάνωση του συνεδρίου Export Summit ο κ. Κωνσταντακόπουλος,
οι εξαγωγείς επιθυμούν λύση, ώστε οι πωλήσεις τους να γίνονται απρόσκοπτα, αλλά ταυτόχρονα έχουν μεγάλη ευαισθησία για τα εθνικά θέματα. Όπως είπε, ήδη πριν από τη συμφωνία,
υπήρχε τεράστια σύγχυση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τη ονομασία. Πρόσθεσε ότι παρότι
δεν έχει ακόμη διαβάσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, η πρώτη του εντύπωση είναι ότι
αυτή δεν είναι καλή σε ό,τι αφορά τα "μεγάλα γράμματα", ενώ ίσως είναι καλύτερη σε ό,τι
αφορά τα μικρά γράμματα και τους αστερίσκους. Οι εξαγωγείς, πρόσθεσε, επιθυμούν Ευρωπαίους εταίρους, και δεν θα είχαν αντίρρηση η εισδοχή της πΓΔΜ στην ΕΕ να γίνει "ακόμη και
αύριο", αλλά με σεβασμό στην ελληνικότητα της Μακεδονίας και της ελληνικής γλώσσας.

SYSKEVASIA 18 – 16η Διεθνής Έκθεση
Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics και
PLASTICA 18 – 10η Διεθνής Έκθεση
Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών
& Ανακύκλωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί Αναγνώστες
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη της
διοργάνωσης και διεξαγωγής των μεγαλύτερων εκθέσεων των κλάδων της συσκευασίας & των πλαστικών, της Syskevasia (16η
Διεθνή Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων & Logistics) και της Plastica (10η Διεθνή Έκθεση Πλαστικών,
Μηχανημάτων, Καλουπιών & Ανακύκλωσης)
που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα
ύστερα από 2 και 4 χρόνια αντίστοιχα στο
Athens Metropolitan Expo στο Ελ.Βενιζέλος, 12-15 Οκτωβρίου 2018.
Με την αύξηση των συμμετοχών να αγγίζει
το 40% σε σχέση με την προηγούμενη
φορά και με το 85% του εκθεσιακού χώρου
να είναι κλεισμένο η επιτυχία των εκθέσεων θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Καλούμε
λοιπόν τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που
επιθυμούν να προβληθούν να επικοινωνήσουν με τους Οργανωτές το αργότερο
μέχρι 15/7/18 στα
τηλ: 210-8056205,7 ή/και στο email:
info3ek@otenet.gr.
Εμείς όπως και κάθε άλλη φορά θα φροντίσουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο
των εκθετών όσο και των επισκεπτών. Γιαυτό άλλωστε προχωράμε και σε καινοτόμες ιδέες που θα λάβουν για πρώτη φορά
χώρα κατά την διάρκεια των εκθέσεών μας.
Μία από αυτές θα είναι το Hosted Buyers
Program όπου καλύπτουμε διαμονή ή/και
αεροπορικά εισιτήρια σε στοχευμένες εισαγωγικές εταιρείες από συγκεκριμένες
χώρες του εξωτερικού με σκοπό να έρθουν
σε επαφή με τις εξαγωγικές εταιρείες/ εκθέτες στα πλαίσια των εκθέσεων. Η δεύτερη καινοτομία που θα γίνει και για πρώτη
φορά σε έκθεση είναι ότι εκτός από την
ηλεκτρονική καταγραφή των επισκεπτών
στην είσοδό τους θα υπάρχει και η δυνατότητα για ηλεκτρονική καταγραφή των επισκεπτών και στο περίπτερο του κάθε
εκθέτη μέσω smartphones και ενοικίασης
κωδικών.
Επίσης οι εκθέσεις θα έχουν την στήριξη για
ακόμη μία φορά σημαντικών φορέων όπως
ο ΣΥΒΙΠΥΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγών Υλικών Συσκευασίας), η ΕΕΧ (Ένωση
Ελλήνων Χημικών), η ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια
Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων), ο ΣΒΠΕ
(Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος) κ.α. οι οποίοι με την σειρά τους θα οργανώσουν ημερίδες, συνέδρια και ομιλίες
σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες. Για
πρώτη φόρα η Syskevasia και η Plastica θα
έχουν την στήριξη και τριών επιμελητηρίων
όπως του Ελληνο-Γερμανικού, του ΕλληνόΤούρκικου και του Ελληνο-Βουλγάρικου.
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