
                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                             

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

CHAMBER OF ARKADIA 

Διεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21 

Ταχ.Κώδικας : 22 100 

Address : Tripolis – 21 Panos & 25th March 

Postal Code : 221 00 

Τηλέφωνο : 2710237123 / 227141 

Telephone : +00302710237123 / 227141 

Fax : 2710233738 

E-mail : info@arcadianet.gr 

Website : Http://www.arcadianet.gr 

 

 

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Σύστημα GS1 - Βασικές γνώσεις και πρακτικές. Tο ασφαλές 

ταξίδι των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, με μοναδική διεθνή 

ταυτότητα 

 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τη χρήση και 

εφαρμογή των GS1 barcodes και του συστήματος GS1 γενικότερα την Τετάρτη, 23 

Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 

Αρκαδίας. Θέμα το σεμιναρίου είναι: «Σύστημα GS1 - Βασικές γνώσεις και πρακτικές. Tο 

ασφαλές ταξίδι των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, με μοναδική 

διεθνή ταυτότητα». 

Διάρκεια σεμιναρίου 3 ώρες - Είσοδος ελεύθερη 

Στo σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τα πρότυπα και τις 

λύσεις GS1, τις τεχνολογικές εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις επωφελούμενοι από την τεχνογνωσία 

των εξειδικευμένων εισηγητών, να διερευνήσουν τους τρόπους για την κάλυψη των αναγκών των 

επιχειρήσεων της περιφέρειας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και να απαντήσουν σε 

ερωτήματα όπως: 

 Γιατί χρειάζομαι τα barcodes στην επιχείρησή μου; 
 Τι πρέπει να προσέχω ώστε να εφαρμόζω σωστά τις αρχές κωδικοποίησης και σήμανσης; 
 Πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και να μειώσω τα κόστη μου; 
 Πώς μπορώ να συνεργάζομαι αποτελεσματικότερα και πώς να διευρύνω τον κύκλο των 

εμπορικών συναλλαγών μου; 
 Πώς θα ανταποκριθώ στις απαιτήσεις για ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μου; 
 Πώς μπορώ να διευκολύνω τις εξαγωγές των προϊόντων μου; 
 Πώς μπορώ να επαυξήσω την ικανοποίηση των καταναλωτών για το προϊόν μου; 

 
 

 

ΠΡΟΣ 

 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ  10/10/2018 



Aπευθύνεται σε: 

 παραγωγικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις  

 εμπορικές επιχειρήσεις (λιανικό-χονδρικό εμπόριο)  

 επιχειρήσεις διανομής, αποθήκευσης, 3PL  

 επιχειρήσεις consulting, σχεδιασμού/υλοποίησης εφαρμογών  

 επαγγελματίες ασχολούμενους με τη δημιουργία/εκτύπωση barcodes 
 

 
 
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας 

www.arcadianet.gr (σημαντικά νέα, εκδηλώσεις) 

 
 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 2710 227141-2 
 
 


