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A. Γεωγραφική θέση της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 

 
Η κεντρική γεωγραφική θέση του κρατιδίου σε συνδυασμό με την εξαιρετική υποδομή, την τεχνογνωσία και 

τη διεθνή φήμη που έχει αποκτήσει ως κέντρο καινοτόμων ερευνών,  προσελκύει εταιρείες και επενδυτές 

που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ως ηγέτιδα περιοχή της Γερμανίας στον 
τομέα της διαμετακόμισης εμπορευμάτων/logistics. Περισσότερες από 27.800 εταιρείες logistics με 314.000 
εργαζόμενους στο πιο πυκνοκατοικημένο ομοσπονδιακό κρατίδιο, δημιουργούν ετησίως κύκλο εργασιών 
αξίας  περίπου 70 δισ. €. 
 
Συμπεριλαμβανομένων και των συναφών εργασιών που εκτελούνται στο εμπόριο και τη βιομηχανία, ο 
τομέας απασχολεί περισσότερους από 645.000 εργαζομένους, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του Cluster 
Logistik NRW.  
 
Η δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης με βελγικούς και ολλανδικούς θαλάσσιους λιμένες και με ένα 
κλειστό δίκτυο μεταφορών καθιστούν τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία τον πιο σημαντικό κόμβο 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Καμία άλλη περιοχή δεν διαθέτει τόσο πολλές εμπορικές 
ζώνες κοντά σε τόσο σύγχρονα δίκτυα αυτοκινητόδρομων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα 
αεροδρόμια και οι καλά ανεπτυγμένες πλωτές δίοδοι παρέχουν απευθείας δρομολόγια μεταφοράς τόσο 
για τους θαλάσσιους λιμένες, όσο για πολλούς άλλους προορισμούς στην κεντρική, ανατολική και νότια 
Ευρώπη.  
 
Αυτοί οι παράγοντες δικαιολογούν και την ύπαρξη τόσων πολλών εταιρειών logistics:  Dachser, Deutsche 
Post DHL, FedEx, Fiege, Kühne + Nagel, Rhenus, Schenker, Seacon Logistics, TNT, UPS και Yusen Logistics κλπ.   
 
Παράλληλα σημαντικές εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας έχουν τα κέντρα διανομής τους στην περιοχή του 
Rhine-Ruhr, συμπεριλαμβανομένων των 3M, Amazon, Esprit, HSE, IKEA, QVC, TK Maxx, Zalando κ.ά.  Η 
κορυφαία υποδομή σε logistics είναι επίσης η αιτία που η ΒΡΒ αποτελεί τον σημαντικότερο τόπο 
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων σε όλη τη Γερμανία.  

 

1. ΞΑΕ στη ΒΡΒ 

 
Η ΒΡ-Β κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων εκ των 16 γερμανικών 

ομόσπονδων κρατιδίων εδώ και πολλά χρόνια. Συνολικά βρίσκονται στην περιοχή 18.000 ξένες επιχειρήσεις 

από όλες τις χώρες, ενώ έχουν επενδυθεί στην ΒΡ-Β 196,6 δισ. € που αποτελούν το 29,9% του συνολικού 

άμεσα επενδεδυμένου αλλοδαπού κεφαλαίου στην Ομοσπονδία (657,7 δισ. €). Ακολουθούν με 16,3% η 

Έσση (113,5 δις €) και η Βαυαρία (105,7 δις €). Ανάμεσα στις εταιρείες αυτές που έχουν δημιουργήσει το 

ευρωπαϊκό στρατηγείο τους στην ΒΡ-Β είναι : η 3M, η BP, η Ericsson, η Ford, η LG Electronics, η QVC, ηSony, 

η Renault, η Toyota και η Vodafone. Οι ξένες εταιρείες απασχολούν σήμερα άνω των 730.000 εργαζομένων.  

 



    
 

4 
 

2. Η  μεγαλύτερη αγορά σε πωλήσεις και προμήθειες στην αγορά της 

Ευρώπης 

Μια ματιά στον όγκο εμπορίου του κρατιδίου μας δείχνει επίσης τη σημασία της τεχνογνωσίας σε θέματα 
logistics στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. To 15,9% των γερμανικών εξαγωγικών προϊόντων είναι «Made in 
NRW» και ανέρχονται σε περίπου 180 δις €, ενώ το 22,4% του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών 
κατευθύνεται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (206 δισ. €). Κάθε χρόνο περίπου 270 εκατομμύρια τόνοι 
εμπορευμάτων μεταφέρονται σε προορισμούς εντός του κρατιδίου. Η εγγύτητα με τις αγορές και οι 
υπάρχουσες υποδομές έχουν οδηγήσει  πολλές και εταιρείες κολοσσούς να μεταφέρουν την έδρα τους στο 
κρατίδιο.  
Το μέγεθος της αγοράς προσελκύει επίσης εταιρείες στην περιοχή, ενώ 19 από τις 50 κορυφαίες σε 
πωλήσεις γερμανικές εταιρείες έχουν την έδρα τους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, π.χ. Bayer, η 
Bertelsmann, Deutsche Post DHL,  Deutsche Telekom,  E.ON, METRO, RWE και ThyssenKrupp. Επιπλέον  
μεγάλες, παγκόσμιας κλάσης βιομηχανίες  έχουν την έδρα τους, όπως και δεκάδες μικρότερης κλίμακας  
που κατέχουν όμως ηγετική θέση στους αντίστοιχους τομείς της δραστηριότητάς τους. 
 

 
Πηγή: NRW INVEST 

 

Αν η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ήταν αυτόνομο κράτος στη διεθνή σκηνή θα καταλάμβανε την 18η θέση 

μεταξύ των εξαγωγικών χωρών, με τον όγκο των εξαγωγών της άμεσα συγκρίσιμο με εκείνο της Ταϊβάν, την 

Ισπανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ των χωρών εισαγωγέων θα καταλάμβανε την 17η θέση, πριν 

από τις Ρωσία, Ταϊβάν και Αυστραλία. 

H Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία βρίσκεται στη διασταύρωση σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών 

οδικών αξόνων κυκλοφορίας. Οι αυτοκινητόδρομοι οδηγούν παντού μέχρι τους  θαλάσσιους λιμένες της 

Βρέμης και του Αμβούργου, προς το Βερολίνο, αλλά και την μητροπολιτική περιοχή και τα αστικά κέντρα 

της νότιας Γερμανίας. Η πρόσβαση σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες - συμπεριλαμβανομένων των λιμένων 

του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας - είναι επίσης εξαιρετική, ενώ ένα δίκτυο περίπου 2.200 χιλ. 

αυτοκινητοδρόμων, πολλά από τα οποία έχουν τρεις λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, συνδέει κάθε σημαντική 

πόλη γρήγορα και άμεσα με τους ευρωπαϊκούς οδικούς άξονες.  

3. Ευρωπαϊκός  κόμβος 

 
Δύο μεγάλα διεθνή αεροδρόμια - Το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και το αεροδρόμιο της Κολωνίας, καθώς 
και τα αεροδρόμια με ευρωπαϊκές συνδέσεις στο Ντόρτμουντ, Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt 
και Weeze/Niederrhein συνδέουν το κρατίδιο με τους σημαντικότερους προορισμούς εντός Γερμανίας, 
αλλά και με μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Με 9.300.000 επιβάτες το αεροδρόμιο Κολωνίας/ Βόννης 
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κατατάσσεται στην έβδομη θέση σε όλη τη Γερμανία, ενώ καταλαμβάνει την τρίτη θέση ως κέντρο 
αεροπορικών μεταφορών (air cargo).  Το 2012, πάνω από 751.200 τόνοι φορτίου διακινήθηκαν  σε 
επιχειρήσεις στο κρατίδιο καθόλη τη διάρκεια του  εικοσιτετράωρου. Παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες  
όπως η FedEx και η UPS διαθέτουν μεγάλα κέντρα διανομής, ενώ κάθε δέμα UPS που αφήνει ή φτάνει στην 
Ευρώπη περνά μέσα από το αεροδρόμιο Κολωνίας /Βόννης. Η FedEx δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με έδρα την Κολωνία. Το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ είναι το τρίτο 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο όσον αφορά στην μετακίνηση επιβατών στη Γερμανία με περίπου 20,8 εκατ. 
επιβάτες . 

Β. Αποτελεσματικές διασυνδέσεις μέσω υδατίνων οδών  

1.duisport  
Συνδυάζει όλα τα μέσα μεταφοράς σε μια περιοχή που καλύπτει 1.350 στρέμματα. Το λιμάνι αποτελείται 

από 180 εκτάρια και διαθέτει πάνω από 21 αποβάθρες, με προκυμαία μήκους περίπου 40 χιλιόμετρων, εκ 

των οποίων τα 16 χιλιόμετρα έχουν σιδηροδρομικές συνδέσεις. 

Συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών στο λιμάνι,  περίπου 110 εκατομμύρια τόνοι φορτίου 

διακινήθηκαν στο λιμάνι και στο κέντρο logistics του Ντούισμπουργκ το 2012. Περίπου 300 εταιρείες 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο duisport, απασχολούνται σχεδόν 40.000 εργαζόμενοι με τον αριθμό να 

βαίνει διαρκώς αυξανόμενος και είναι διαθέσιμοι οκτώ τερματικοί σταθμοί διεθνών μεταφορών με 1,75 εκ. 

τετρ. μέτρα σκεπαστού αποθηκευτικού χώρου (http://www.duisport.de/)  

2. logport 

Βρίσκεται στο λιμάνι της Ντούισμπουργκ και σε περίπου 300 εκτάρια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 

μεγαλύτερα κέντρα logistics της Ευρώπης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλές  κορυφαίες διεθνείς 

εταιρείες όπως η Kühne + Nagel, η Schenker, Yusen Logistics και άλλες έχουν εγκατασταθεί από το 1998. Η 

περιοχή έχει μια βέλτιστη υποδομή μεταφορών με δικό της λιμάνι, δύο τερματικούς σταθμούς 

εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και ένα εκτεταμένο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. 

3.RheinCargo 

 
Τον Αύγουστο του 2012 δημιουργήθηκε η κοινοπραξία  RheinCargo, με τη συνένωση  δύο ισχυρών εταίρων: 
Hafen και Güterverkehr Köln AG (HGK) και Neuss-Düsseldorfer Hafen GmbH & Co. KG (NDH). Με συνολικό 
ετήσιο όγκο φορτίου άνω των 40 εκ. τόνων σιδηροδρομικώς και μέσω λιμανιών η RheinCargo αποτελεί ένα 
από τους κορυφαίους παροχείς υπηρεσιών logistics της Ευρώπης. 
Η  RheinCargo διοικεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία σε εσωτερικά λιμάνια και μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στη Γερμανία. Τα λιμάνια 
Neuss, Ντίσελντορφ και Κολωνίας είναι από τα σημαντικότερα λιμάνια μεταφόρτωσης στην Ευρώπη. 
http://www.rheincargo.com /  
 

Γ. Αυτοματοποιημένα συστήματα  - IT  

1. Αυτοματοποιημένα συστήματα 

Αυτοματοποιημένες αποθήκες,  μηχανές με δυνατότητα επιλογής εμπορευμάτων και  συσκευασίας, ρομπότ 

παλετοποίησης ή  συστήματα διανομής και μεταφοράς αποτελούν μερικά από τα επιτεύγματα της  

τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί  τα τελευταία έτη σε αυτούς τους τομείς. Είναι γεγονός ότι χωρίς 

http://www.duisport.de/
http://www.rheincargo.com/
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την πρόοδο αυτή η ταχεία ανάπτυξη της διαρκώς αυξανόμενης ροής των εμπορευμάτων δεν θα ήταν 

δυνατή.  

Πολλές καινοτομίες στους τομείς μηχανικής και μηχανολογικής εγκατάστασης, καθώς και στο πεδίο των 

συστημάτων μεταφοράς και αποθήκευσης προέρχονται από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Διεθνούς 

φήμης ερευνητικά ιδρύματα στον τομέα intralogistics είναι το Ινστιτούτο Fraunhofer 

για τη Ροή Υλικών και Logistics -Material Flow and Logistics (IML)  στο Ντόρτμουντ, το οποίο παρέχει και 

συμβουλευτική υποστήριξη σε εταιρείες, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Dortmund και το RWTH 

Πανεπιστήμιο του Aachen. 

2. IT-Συστήματα πληροφορικής 

 
Στην εφοδιαστική αλυσίδα, ένα εξελιγμένο σύστημα πληροφορικής παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Το κρατίδιο διαθέτει  τεχνολογία αιχμής προκειμένου να επιτευχθεί με ακρίβεια ο πολύπλοκος έλεγχος στις 
ροές αγαθών, η οποία κυμαίνεται  από την οργάνωση των  αποθηκευτικών χώρων και των συστημάτων 
διαχείρισης  μεταφορών μέχρι το λογισμικό με το οποίο ελέγχεται το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Πολλά από τα προϊόντα δημιουργούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Fraunhofer για τη Ροή Υλικών και Logistics στο Ντόρτμουντ. Η επιτυχία εταιρειών, όπως η Weber  
Data Service , Setlog ή Vanderlande Logistics Software αποδεικνύουν ότι η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 
αποτελεί κέντρο για καινοτόμο λογισμικό-software σε θέματα logistics.  
 

Δ.  Περιοχές του κρατιδίου στον κλάδο διαμετακόμισης 

εμπορευμάτων  

 
Η περιοχή Κολωνίας / Βόννης είναι από τις σημαντικότερες περιοχές  logistics στη Γερμανία, καθώς  και  
κέντρο για το εμπόριο και τη μεταφορά φαρμάκων/χημικών. Το μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι του κόσμου 
στο Ντούισμπουργκ, καθώς και τα λιμάνια στο Emmerich και Wesel είναι έδρα πολλών εταιρειών logistics. 
Εδώ έχουν την έδρα τους όπως προαναφέρθηκε κορυφαίες εταιρείες, όπως η DB Schenker Logistics, DHL, 
Kühne + Nagel, η Ιαπωνέζικη εταιρεία Yusen Logistics, ο Όμιλος Rhenus καθώς και εξειδικευμένες εταιρείες  
logistics αυτοκινήτων,  όπως Cobelfret και Ε.Η. Harms.  
 

Εκτός από τις εταιρείες logistics,  όπως Fiege, Panopa και Rhenus,  εταιρείες κολοσσοί  όπως EDEKA, 
Kaufland, METRO και REWE  διαθέτουν  μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Ντόρτμουντ, Hamm και Unna. 
Το ΙΚΕΑ έχει επίσης τη μεγαλύτερη αποθήκη του στον κόσμο στο Ντόρτμουντ.  
 
Η κεντρική περιοχή του Κάτω Ρήνου (Neuss, Krefeld, Mönchengladbach) έχει καθιερωθεί ως κορυφαία στην 
παροχή υπηρεσιών logistics, ιδιαίτερα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία έχει παραδοσιακά 
ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Για παράδειγμα,  ο όμιλος Esprit έχει εγκαταστήσει εδώ το  κέντρο 
διανομής του για όλη την Ευρώπη. 
 
Ο κλάδος logistics στην περιοχή Münsterland διακρίνεται κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων,  
μηχανολογίας και αυτοκινητοβιομηχανίας. Η περιοχή είναι πύλη προς τη Μητρόπολη/Ρουρ και  γέφυρα 
με την Ολλανδία. 
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Ε. Εγκαταστάσεις  στον κλάδο των logistics 

 

Ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, η οποία είναι στρατηγικής σημασίας για παρόχους υπηρεσιών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, πολλές περιοχές αγγίζουν τα όριά τους: Στις μητροπολιτικές περιφέρειες 
παρατηρείται εκτοπισμός του εμπορίου και της βιομηχανίας, λόγω της αύξησης των τιμών των ακινήτων. Σε 
σύγκριση με άλλα ομοσπονδιακά κρατίδια στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, αλλά και τη γειτονική 
Ολλανδία, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία διαθέτει μεγάλες εκτάσεις σε κεντρικά σημεία και σε καλές τιμές. 
 
Περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των γερμανικών κέντρων logistics είναι συγκεντρωμένο  στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία. Το 2009 δημιουργήθηκε περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα νέων χώρων 
διαμετακόμισης εμπορευμάτων, ενώ τα 2/3 των επενδυτικών σχεδίων για logistics αφορούσαν στην 
κατασκευή νεόδμητων κτιρίων και το 1/3  εργασίες ανακαίνισης ή επέκταση υπαρχόντων οικημάτων.  
 
Το 2010, για παράδειγμα, ο κολοσσός  Amazon προσέθεσε στο ήδη υπάρχον κέντρο logistics στο Werne 
στην περιοχή Unna έκτασης άνω των 60.000 τετραγωνικών μέτρων,  ένα άλλο κέντρο logistics, περίπου 
110.000 τετραγωνικών μέτρων στο Rheinberg στην περιοχή του Κάτω Ρήνου, το οποίο ολοκληρώθηκε το 
φθινόπωρο του 2011. H εμπορική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας TK Maxx έχει κατασκευάσει κέντρο 
logistics έκτασης 27.500 τετρ. μέτρων στο Bergheim κοντά στην Κολωνία, ενώ την ίδια χρονιά, η  εταιρεία 
Esprit και ο πάροχος υπηρεσιών logistics Fiege έδωσαν το πράσινο φως για τη δημιουργία  κέντρου  
ευρωπαϊκής διανομής 32.500 τετραγωνικών μέτρων στο Mönchengladbach. Σημαντικό κριτήριο για τις 
αποφάσεις αυτές ήταν το γεγονός ότι υπήρχαν διαθέσιμες μεγάλες εκτάσεις.  
 
 

ΣΤ. Το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας  στο κρατίδιο της 

ΒΡΒ 

Το Ευ EffizienzCluster LogistikRuhr και το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Fraunhofer για τη Ροή Υλικών και 
Logistics (IML) στο Ντόρτμουντ έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο logistics στην Ευρώπη.  120 
εταιρείες και έντεκα ερευνητικά ιδρύματα  συμμετέχουν σε ένα έργο αξίας € 100 εκ. €, στόχος του οποίου 
είναι η  διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος με χρήση μόνο του 75% των διαθέσιμων 
σημερινών πόρων.   
 
Οι 131 συνεργάτες του cluster εργάζονται σε 30 επιμέρους ερευνητικά προγράμματα που επιμερίζονται σε 
επτά επιμέρους θεματικές. Οι περιοχές της  έρευνας εκτείνονται από την αποθήκη του μέλλοντος 
και intralogistics μέχρι την ανάπτυξη της έξυπνης συσκευασίας και την ανάπτυξη καινοτόμων  
λύσεων πλοήγησης και εφοδιασμό, ενώ 18 ερευνητικά έργα αφορούν  αποκλειστικά περιβαλλοντικά 
θέματα logistics. Τέλος, για πρώτη φορά ένα τυποποιημένο αποτύπωμα CO2  πρόκειται να δημιουργηθεί με 
το οποίο θα μπορούν να αξιολογούνται  οι περιβαλλοντικές  επιπτώσεις των διαδικασιών logistics.  
 

Ζ. Σύνδεσμοι Logistics 

1.Σύνδεσμοι Logistics  

 
Bundesvereinigung Logistik (BVL): σύνδεσμος όπου έχουν δικτυωθεί εταιρείες logistics και Supply Chain 

Management. Partner του δικτύου είναι ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Εταιρειών Logistics ELA, η έκθεση Transportlogistic που είναι η σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στη 

Γερμανία http://www.transportlogistic.de/ καθώς και άλλοι φορείς http://www.bvl.de/ .  

Deutscher Speditions und Logistikverband e.V. (Association of German Freight Forwarders and Logistics 

Operators), http://dslv.org/ ή http://www.spediteure.de/. Ο σύνδεσμος σχηματίστηκε το 2003 από τη 

συνένωση της Federal Association of Freight Forwarders (Bundesverband Spedition und Logistik - BSL) και 

της Association of German Road Hauliers (Vereinigung Deutscher Kraftwagenspediteure - VKS). Ο σύνδεσμος 

έχει περίπου 4.000 μέλη, τα οποία καλύπτουν περίπου το 90% του κύκλου εργασιών του κλάδου, που 

υπολογίζεται συνολικά σε 55 δις €. Ο DSLV είναι μέλος της  CLECAT και της FIATΑ. Ο σύνδεσμος αποτελείται 

από περιφερειακές οργανώσεις ανά κρατίδιο της Γερμανίας 

http://dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_mitgliedsverbaende.html?Open&bl=Nordrheinwestfalen και από 

υπο-ομάδες ανά αντικείμενο, πχ. για τις εταιρείες μεταφορών αυτοκινήτων Automobillogistik 

http://www.automobillogistik-spediteure.de/die_mitglieder.php .  Για την περιοχή της Β. Ρηνανίας 

Βεστφαλίας ο αντίστοιχος σύνδεσμος είναι http://www.vsl-nrw.de/ , αναζήτηση μελών στο http://www.vsl-

nrw.de/spedition01.php .  

Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik, Association Materials Management, Purchasing 

and Logistics (AMMPL) http://www.logistikverband.de/ . Ο σύνδεσμος περιλαμβάνει 8.500 επιχειρήσεις, με 

διεθνή δραστηριοποίηση, τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρομεσαίες εταιρείες της Γερμανίας. Στις 

δραστηριότητες της BME εκτός από τη διοργάνωση φόρουμ, περιλαμβάνεται και η λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας B2B  http://www.bmeopensourcing.com/  

Bundesverband der Transportunternehmen (BVT), Σύνδεσμος των εταιρειών μεταφορών 

http://www.bvtev.de. Ο σύνδεσμος περιλαμβάνει τις μικρές εταιρείες του κλάδου των μεταφορών, βλ.  

κατάλογο μελών στο http://www.bvtev.de/mitglieder.html .  

2.Σύνδεσμοι Logistics στο κρατίδιο της ΒΡΒ 

 
LOG-IT Club e.V. 
Geschäftsstelle 
Mallinckrodtstraße 320 
44147 Dortmund 
 Tel.: 0231-5417193 
Fax: 0231-5417387 
Clustermanager LogistikCluster NRW  
LOG-IT Club e.V. 
Mallinckrodtstr. 320 
44147 Dortmund  
Tel.: +49 [0]231 54 17 193 
Fax: +49 [0]231 54 17 387  
Email: p.abelmann(at)sci.de 
Url:  www.logistik.nrw.de 

 
 
Χρηματοδοτείται από το κρατίδιο της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, την  ΕΕ  και τις 
συμμετέχουσες εταιρείες και  αναπτύσσεται 
δυναμικά. Κοινός στόχος τους είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία. 
Ασχολείται με σημαντικά μελλοντικά θέματα, 
όπως η χρήση των νέων συστημάτων 
πληροφορικής, τα πράσινα/green logistics,  κλπ. 

Düsseldorf 
Erkrather Straße 141 
40233 Düsseldorf 
+49 (0) 211 7347-80 
+49 (0) 211 7347-831 
duesseldorf@vvwl.de  

  
 

http://www.transportlogistic.de/
http://www.bvl.de/
http://dslv.org/
http://www.spediteure.de/
http://dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_mitgliedsverbaende.html?Open&bl=Nordrheinwestfalen
http://www.automobillogistik-spediteure.de/die_mitglieder.php
http://www.vsl-nrw.de/
http://www.vsl-nrw.de/spedition01.php
http://www.vsl-nrw.de/spedition01.php
http://www.logistikverband.de/
http://www.bmeopensourcing.com/
http://www.bvtev.de/
http://www.bvtev.de/mitglieder.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+q/bcfmnbooAtdj/ef');
http://Url:%20 www.logistik.nrw.de
mailto:duesseldorf@vvwl.de
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Verband Spedition und Logistik Nordrhein-
Westfalen e.V. 
Engelbertstraße 11 
40233 Düsseldorf 
Telefon: 0211 / 7 38 58 30  
Internet: www.vsl-nrw.de 
eMail: info@vsl-nrw.de 

 

  
Ομοσπονδία 
Μεταφορών και logistics Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας e.V. 

Logistik Akademie Nordrhein Westfalen 

Niederlassung Düsseldorf 

Engelbertstrasse 11 
40233 Düsseldorf 

Telefon: +49 (0)211 - 738 58 50 

Telefax: +49 (0)211 - 738 58 58 
 

 

 

  

 

 

 
Ακαδημία Logistic Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 

 Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics 

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 2-4 

44227 Dortmund 
phone: +49 (0) 231 / 97 43-0 (Zentrale) 

e-mail: info (at) iml.fraunhofer.de 

https://www.iml.fraunhofer.de/en.html  

 

 
 

Η. Γερμανικά κλαδικά μέσα ενημέρωσης για τον κλάδο των  

logistics:  

 DVZ http://www.dvz.de/   
μελέτες και έρευνας αγοράς  http://www.dvz.de/kiosk/buecher/studien.html  
ευρετήρια http://www.dvz.de/kiosk/buecher/adressbuecher.html  

 Logistik Journal http://www.logistik-journal.de/  

 Logistik Heute http://www.logistik-heute.de/  

 Cargoforum http://cargoforum.de/  

 

 

 

 

http://www.vsl-nrw.de/
mailto:info@vsl-nrw.de
https://www.iml.fraunhofer.de/en.html
http://www.dvz.de/
http://www.dvz.de/kiosk/buecher/studien.html
http://www.dvz.de/kiosk/buecher/adressbuecher.html
http://www.logistik-journal.de/
http://www.logistik-heute.de/
http://cargoforum.de/

