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Η EXCEL Α.Ε. συμμετέχει στην έκθεση MOSTRA ROTA & ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εταιρεία μας, Excel Α.Ε., συμμετέχει στην έκθεση MOSTRA
ROTA & ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ-ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ που θα διεξαχθεί στο
METROPOLITAN EXPO από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να μας επισκεφθείτε στα
περίπτερα με αριθμούς Η40 και Θ36 στo Hall 2 . Εκεί θα έχουμε την
χαρά να σας παρουσιάσουμε ολόκληρες τις νέες συλλογές παιχνιδιών APLIKIDS για την περίοδο
των Χριστουγέννων καθώς και δημιουργικές ιδέες και χρήσιμες πληροφορίες για τους
μοναδικούς μαρκαδόρους UNI POSCA και UNI PIN.

Έμπνευση για τη χαρτοπωλεία και το λιανικό εμπόριο από την Insights-X.
Το InsightsArena εμπνέει τη βιομηχανία και το εμπόριο να είναι μαζί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Το σαλόνι του InsightsArena και το catering είναι σχεδιασμένα
έτσι ώστε να δημιουργούν μια χαλαρή ατμόσφαιρα για ευχάριστους
και παραγωγικούς επιχειρηματικούς διαλόγους. Εδώ μπορείτε να συναντήσετε τους εμπορικούς και βιομηχανικούς σας συνεργάτες. Οι δραστηριότητες συμμετοχής από τον διοργανωτή και τους εκθέτες της Insights-X στο Atelier ολοκληρώνουν τη γενική
ιδέα του InsightsArena.

Η Faber-Castell συνεργάζεται με την Bentley.
Αποκλειστική σύμπραξη πολυτελείας που ανακοινώθηκε με τον Graf von Faber-Castell. Τρεις
σειρές προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν αργότερα το 2018. Όργανα
γραφής και αξεσουάρ συμπληρώνουν τη σύγχρονη μάρκα Bentley.
Η Bentley Motors ανακοινώνει μια νέα και αποκλειστική συνεργασία με
τον Graf von Faber-Castell για να ξεκινήσει μια συλλογή από πολυτελή
όργανα γραφής και αξεσουάρ που συνδυάζουν τέλεια το διαχρονικό ντιζάιν, το πάθος για ακρίβεια και εξαιρετική δεξιοτεχνία. Η συλλογή Graf von Faber-Castell για Bentley περιλαμβάνει
τρεις σειρές γραφής και ασσορτί αξεσουάρ. Όλα τα προϊόντα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από κοινού από τους Graf von Faber-Castell και Bentley για να αντικατοπτρίζουν την
κοινή τους δέσμευση για το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτεχνίας. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η
συλλογή είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε τιμές λιανικής από 220 έως 390 ευρώ στα καταστήματα Graf von Faber-Castell, πολυκαταστήματα και εξειδικευμένα καταστήματα, σε απευθείας
σύνδεση και σε επιλεγμένους μεταπωλητές αυτοκινήτων της Bentley. Κατά τη διάρκεια του
επόμενου έτους, η συλλογή θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει πρόσθετες σειρές εγγράφων
και ειδική περιορισμένη έκδοση.

Κοινή συνεργασία μεταξύ της Toshiba και της Brother.
Η Toshiba America Business Solutions (TABS) και η κατασκευάστρια εταιρεία εκτυπωτών Brother
International ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία. Η TABS θα
προσφέρει τώρα σειρά εκτυπωτών και σαρωτών Brother Workers σε
πελάτες και εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. Επιπλέον, οι άμεσες
λειτουργίες της Toshiba και οι ανεξάρτητοι μεταπωλητές θα έχουν
επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικά προγράμματα που θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν
συμβατικές συναλλαγές, όπως το πρόγραμμα Brother Value Print, το οποίο σχεδιάστηκε για να
ευθυγραμμιστεί με τις υπάρχουσες στρατηγικές MPS των συνεργατών.

Το Insights-X παρουσιάζει τις τάσεις για την επόμενη χρονιά.
Το Insights-X παρουσιάζει τις τάσεις και τις νέα προϊόντα για το επόμενο έτος. Έτσι αμέσως μετά
την περίοδο "πίσω στο σχολείο" μπορείτε να ξεκινήσετε τον
προγραμματισμό σας για το 2019 και να εξασφαλίσετε ένα οργανωτικό
πλεονέκτημα. Θα βρείτε συγκεκριμένα εμπνευσμένα στοιχεία για το
σχεδιασμό σας στο InsightsArena και σε διάφορες διαφημιστικές ενέργειες στην έκθεση.

Διαβάστε στο τεύχος
80ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που κυκλοφόρησε:
« Σειρές σχολικών ειδών
2018 & Ημερολόγια 2019»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό

«Εκπαιδευτικά
παιχνίδια»

Νέα προσφορά από την
Staples για την εταιρία Essendant.
Το διοικητικό συμβούλιο της Essendant
θεωρεί ότι μια βελτιωμένη προσφορά
από τη Staples αποτελεί μια "ανώτερη
πρόταση" για την προτεινόμενη συναλλαγή με το SP Richards (SPR) που ανήκει
στην Genuine Parts. Το συμβούλιο της
Essendant έπρεπε να αποφασίσει εάν η
προσφορά της Staples για την απόκτηση
του χονδρεμπόρου για 11,50 δολάρια σε
μετρητά αντιπροσώπευε την ανώτερη
προσφορά στη συμφωνία με τα Γνήσια
Μέρη (GPC) για τη συγχώνευση των Essendant και SPR. Η Staples έκανε μια
βελτιωμένη προσφορά για την Essendant ύψους $ 12,80 ανά μετοχή σε μετρητά και η Essendant δημοσίευσε
σήμερα δελτίο τύπου για να ανακοινώσει ότι το συμβούλιο της αποφάσισε ότι
πρόκειται για ανώτερη προσφορά στη
συμφωνία GPC . Η Essendant ενημέρωσε
την GPC για την απόφασή της και ότι
προτίθεται τώρα να τερματίσει τη συμφωνία συγχώνευσης SPR και να προβεί
σε συναλλαγή με την Staples.
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Ηγετικό μέλος (SVP) της International Paper αποσύρεται.
Η International Paper ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μέλος της ανώτερης ομάδας ηγεσίας της λόγω
συνταξιοδότησης. Ο SVP της Εταιρικής Ανάπτυξης Cato Ealy θα συνταξιοδοτηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μετά από 26 χρόνια στην εταιρεία.
Εργάστηκε το 1992 ως Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης. Τον Ιούνιο του
1996 ονομάστηκε VP του τμήματος και προήχθη στο SVP το 2003. Σ
'αυτό το ρόλο, ο Ealy ήταν υπεύθυνος για τις εξαγορές και εκποιήσεις της εταιρείας και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εκτέλεση του σχεδίου ανασυγκρότησης.

Η ADVEO επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Staples.
Η ADVEO δήλωσε ότι ο βιομηχανικός επενδυτής που θέλει να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας
είναι η Staples Solutions με έδρα την Ολλανδία. Η ADVEO ανέφερε ότι
ένας ανώνυμος διεθνής βιομηχανικός επενδυτής είχε φθάσει σε μη δεσμευτική συμφωνία με τους δανειστές της ADVEO για να αποκτήσει το
χρέος της εταιρείας περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ 175 εκατομμύρια
δολάρια). Στη νέα κατάθεσή της, η ADVEO επιβεβαίωσε ότι ο επενδυτής ήταν η Staples Solutions, πρώην ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της Staples Inc, η οποία αποκτήθηκε από την ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων Cerberus το 2017 (αν και η Staples Inc διατηρεί
ακόμη το 15% της συμμετοχής της). Η ADVEO προειδοποίησε επίσης ότι η μη δεσμευτική πρόταση της Staples Solutions υπόκειται στην ικανοποιητική έκβαση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και πιθανών περαιτέρω διαπραγματεύσεων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε καμία
εγγύηση ότι θα γινόταν προσφορά. Επιπλέον, οποιαδήποτε συναλλαγή με τη Staples Solutions
και την ADVEO θα απαιτούσε την εκκαθάριση των αντιμονοπωλιακών αρχών από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού.

Η COPA αποκαλύπτει τους νικητές των βραβείων Leadership.
Η Ένωση Καναδικών Γραφείων Προϊόντων (COPA) ανακοίνωσε τους νικητές των Βραβείων Αριστείας στην Ηγεσία. Οι παραλήπτες αυτής της χρονιάς είναι ο πρώην
πρόεδρος του Fellowes Jim Edmonds και ο πρόεδρος της CIS Office Plus
Nineeta Drepaul. Ο Edmonds εργάστηκε στο Fellowes για περισσότερα
από 30 χρόνια, ξεκινώντας από τον ελεγκτή του, υπεύθυνο για όλες
τις οικονομικές πτυχές της επιχείρησης στον Καναδά. Το 2002, έγινε
πρόεδρος μετά την αποχώρηση του προκάτοχού του Mike Campbell. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Jim βρισκόταν στο συμβούλιο της COPA εδώ και πέντε χρόνια (2006-2010) και στη
διοίκηση το 2007. Ο Drepaul είναι μέλος του συμβουλίου της COPA για πάνω από επτά χρόνια.
Ως πρόεδρος της CIS Office Plus, συνεργάζεται με την ομάδα για να αναπτύξει προγράμματα
μάρκετινγκ για να διατηρήσει τους ανεξάρτητους εμπόρους της σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Η Office Depot εξαγοράζει τα Garvey's.
Ο κορυφαίος μεταπωλητής της περιοχής του Σικάγου Garvey's Office Products είναι ο τελευταίος έμπορος προμηθειών γραφείου που θα κυριαρχείται από την τρέχουσα στρατηγική εξαγοράς μεγάλων εταιρειών. Σε επιστολή προς τους
πωλητές της 13ης Αυγούστου, ο Garvey επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτήτες
του είχαν πωλήσει τις μετοχές τους στην Office Depot από τις 10 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις άλλες πρόσφατες εξαγορές της Office Depot,
τα Garvey's Office Products θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το ίδιο όνομα και η οικογένεια
Garvey θα παραμείνει να εργάζεται και να διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες της Office
Depot. "Η μόνη αλλαγή είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας", δήλωσε η αντιπροσωπεία στην επιστολή του πωλητή, προσθέτοντας: "Εκτιμούμε την υποστήριξή σας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της πώλησης και προώθησης των προϊόντων σας για πολλά χρόνια".

Η Alibaba αποκαλύπτει σχέδιο διαδοχής της ηγεσίας της.
Ο online giant της Κίνας Alibaba ανακοίνωσε ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Jack Ma θα
παραιτηθεί από την εταιρεία το επόμενο έτος. Κατά τους επόμενους
12 μήνες, ο Ma θα διατηρήσει την σημερινή του θέση για να
εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση, καθώς παραδίδει το ρόλο του
σημερινού διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Daniel Zhang. Ο Ma ανήγγειλε την
αποχώρησή του με επιστολή προς τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους μετόχους της Alibaba, προσθέτοντας ότι το σχέδιο έχει την υποστήριξη της εταιρικής σχέσης Alibaba και του
διοικητικού συμβουλίου. Είπε: "Αυτή η μετάβαση καταδεικνύει ότι η Alibaba εντάχθηκε στο
επόμενο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης από μια εταιρεία που βασίζεται σε ιδιώτες, σε μία
που βασίζεται σε συστήματα οργανωτικής αριστείας και σε μια κουλτούρα ανάπτυξης ταλέντων.
Ο Ζανγκ εργάστηκε για 11 χρόνια στον Alibaba και έγινε διευθύνων σύμβουλος τον Μάιο του
2015. Εργάζεται στο διοικητικό συμβούλιο, είναι ιδρυτικό μέλος της Alibaba Partnership και
είναι Πρόεδρος του Δικτύου Cainiao. Έχει επίσης πολλές από τις στρατηγικές επενδύσεις της
Alibaba, όπως οι Haier, Intime Retail και Singapore Post. Ο Zhang θα αναλάβει ως Εκτελεστικός
Πρόεδρος στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 - την 20η επέτειο του Alibaba. Ο Ma θα μείνει στο
διοικητικό συμβούλιο της Alibaba μέχρι την ετήσια συνάντηση των μετόχων το 2020.

Paperworld 2019: Ένας κόσμος
γεμάτος
νέες
δυνατότητες.
Από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2019,
κορυφαίοι
κατασκευαστές
και
πρωτοποριακές
εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο
παρουσιάζουν το μέλλον του σύγχρονου
γραφείου και του χαρτοπωλείου. Η Messe
Frankfurt αναμένει περισσότερους από
1.600 εκθέτες από περίπου 60 χώρες να
παρουσιάσουν τα νέα προϊόντα τους σε
επτά επίπεδα αιθουσών. Μετά την αύξηση
τόσο στον αριθμό των εκθετών όσο και των
επισκεπτών τον Ιανουάριο του 2018, η Paperworld ενισχύει περαιτέρω τη θέση της
ως πρωτοπόρος στον τομέα της, των ειδών
χαρτοπωλείου. Η διεθνής εμπορική έκθεση
για χαρτί, είδη γραφείου και χαρτικά,
εστιάζει την προσοχή της στο "οραματικό
γραφείο" και στις "τάσεις γραφιστικής" σε μια
νέα αίθουσα. Στόχος είναι να παρουσιαστεί
στους επισκέπτες της έκθεσης ένα ευρύ
φάσμα των προϊόντων σε ένα ιδανικό
περιβάλλον,
παρέχοντας
έτσι
μια
εστιασμένη επισκόπηση της αγοράς.
Ταυτόχρονα, η νέα διαρρύθμιση του χώρου
ανοίγει νέες προοπτικές που είναι ζωτικής
σημασίας για νέες ιδέες και οδηγούν σε
πολύτιμες επιχειρηματικές επαφές. Το
οραματιστικό γραφείο με καινοτομίες στον
τομέα των εμπορικών γραφείων Από τα
μηχανήματα γραφείου και τον εξοπλισμό, τα
βοηθητικά μέσα για την οργάνωση και την
παρουσίαση, το χαρτί για το γραφείο, τα
εργαλεία γραφής και σχεδίασης έως τα
αναλώσιμα πληροφορικής και εκτυπωτών
και
τα
ανακατασκευασμένα
υλικά
εκτυπωτών, κάθε τμήμα προϊόντος που θα
κάνει το εργασιακό γραφείο του αύριο ένα
οραματιστικό γραφείο. Κορυφαίοι γερμανοί
και διεθνείς αγοραστές από όλα τα επίπεδα
πωλήσεων και διανομής, όπως οι
χονδρέμποροι, οι ξένοι και οι λιανικοί
έμποροι, οι πωλητές πτώσης, οι
επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και οι
ηλεκτρονικοί έμποροι, βρίσκουν όλα τα
σωστά προϊόντα στη Paperworld.
Το "Μελλοντικό Γραφείο" φωτίζει την
ευέλικτη εργασία
Το πρόγραμμα υποστήριξης στο Hall 3.0, C51
αφορά το "Μελλοντικό Γραφείο". Αυτή τη
φορά, η ειδική εκπομπή με πρόγραμμα
ομιλητών και το δικό της εκθεσιακό χώρο
επικεντρώνεται στην "ευελιξία". Με αυτή
την εστίαση, η Paperworld επισημαίνει για
μια ακόμη φορά ένα θέμα του μέλλοντος
και του κλάδου στον κόσμο της εργασίας.
"Ο ευέλικτος σχεδιασμός γραφείου, οι
έννοιες ζώνης, το γραφείο καθαρότητας και
οι κινητές συσκευές αποτελούν απαντήσεις
σε ευέλικτες απαιτήσεις εργασίας. Γιαυτό οι
εταιρείες
επενδύουν
ολοένα
και
περισσότερο σε νέες έννοιες, εξοπλισμό
γραφείου και κινητές συσκευές.Το« Future
Office »δείχνει πώς μπορεί να εφαρμοστεί
αυτό στο χώρο εργασίας , "λέει ο Michael
Reichhold, Διευθυντής της Paperworld,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

ΟFFICE WEEK: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ NEWSLETTER ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ: OPS PUBLICATIONS, ΚΑΛΛΕΡΓΗ 26-28, 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 210 4826075, FAX: 210 4833502
E-mail: officeweek@opcmagazine.gr
www.opcmagazine.gr

3
Δείτε μας στο facebook
www.facebook.com/pages/OPC-magazine/601630983234643?ref=stream

14.09.2018 #372

4

ΟFFICE WEEK: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ NEWSLETTER ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ: OPS PUBLICATIONS, ΚΑΛΛΕΡΓΗ 26-28, 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 210 4826075, FAX: 210 4833502
E-mail: officeweek@opcmagazine.gr
www.opcmagazine.gr

Δείτε μας στο facebook
www.facebook.com/pages/OPC-magazine/601630983234643?ref=stream

14.09.2018 #372

5

ΟFFICE WEEK: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ NEWSLETTER ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ: OPS PUBLICATIONS, ΚΑΛΛΕΡΓΗ 26-28, 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 210 4826075, FAX: 210 4833502
E-mail: officeweek@opcmagazine.gr
www.opcmagazine.gr

Δείτε μας στο facebook
www.facebook.com/pages/OPC-magazine/601630983234643?ref=stream

