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Βράβευση της Y-Logimed στα Transport & Logistics Awards 2014
Mε το Βραβείο Υψηλής Επίδοσης στην κατηγορία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας», τιμήθηκε η Y-Logimed, η εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής στον κλάδο της υγείας και μέλος του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κατά την τελετή των Transport & Logistics Awards 2014, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαΐου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Ο νέος θεσμός Transport & Logistics Awards αναδεικνύει και επιβραβεύει έργα και
πρωτοβουλίες εταιρειών του ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στους κλάδους
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, για τις βέλτιστες πρακτικές τους και την
αριστεία τους στο σημαντικό αυτό κλάδο της Εθνικής Οικονομίας. Η επιλογή των νικητών
πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από κοινού από την Boussias Communications και το Supply
Chain Institute, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και του Σ.Ε.Β.
Η κριτική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τεκμηριωμένες άριστες πρακτικές (best
practices), ανέδειξε τη Y-Logimed ως πρότυπο επιχειρησιακής πρακτικής στα πλαίσια
της ενοποίησης του συνόλου των διαδικασιών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τον
εξορθολογισμό της, τη μείωση κόστους και τη δημιουργία μεγαλύτερης πρόσθετης αξίας
προς τον πελάτη.
Σχολιάζοντας τη βράβευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Y-Logimed, κ. Μιχάλης
Σπανοδήμος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βράβευση αυτή, καθώς
διαχειριζόμαστε όλο το φάσμα των ιατρικών αναλωσίμων, εμφυτεύσιμων υλικών και
πάγιου εξοπλισμού με τους βέλτιστους όρους ποιότητας, συνέπειας και εξυπηρέτησης του
τελικού αποδέκτη των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή του ασθενούς. Η εταιρεία μας,
παράλληλα με την σημαντική εμπορική της δραστηριότητα, διαχειρίζεται εξ’ ολοκλήρου
την εφοδιαστική αλυσίδα των νοσοκομείων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ καθώς και άλλων
συνεργαζόμενων κλινικών με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των δικών τους
εφοδιαστικών αλυσίδων. Έχουμε καταφέρει τα νοσοκομεία να λειτουργούν ακόμα και
χωρίς κεντρικές αποθήκες με τρεις περίπου ημερήσιες παραδόσεις απευθείας στα τμήματα
των νοσοκομείων, εκείνων των υλικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη
ημέρα, κάνοντας έτσι τα Νοσοκομεία να λειτουργούν σχεδόν με μεθόδους zero stock».

