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Δυναμική συμμετοχή της ΜΑΝ στην Cargo Truck 
& Van Expo 2017 
Στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Έκθεσης «Εφοδιαστική 
Αλυσίδα & Logistics», που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 
4-6 Νοεμβρίου 2017, η ΜΑΝ Ελλάς, σε συνεργασία με τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα της HELMA A.E., συμμετείχε 
δυναμικά στην παράλληλη έκθεση Cargo Truck & Van Expo. 

Συναντώντας απευθείας το περίπτερο της ΜΑΝ Ελλάς με την 
είσοδό τους στην έκθεση, οι επισκέπτες και επαγγελματίες του 
κλάδου των μεταφορών και των logistics είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από τους υπευθύνους πωλήσεων της HELMA A.E. 
για ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών της ΜΑΝ – 
από λύσεις για αστικές διανομές με τον ψυκτικό θάλαμo TGL που 
παρουσιάστηκε έως το νέο, πιο ισχυρό και οικονομικό ελκυστήρα 
TGX Efficient Line 3 αλλά και λύσεις από το χώρο των 
μεταχειρισμένων οχημάτων μέσω της παρουσίας της MAN 
TopUsed. 

Σημείο αναφοράς ωστόσο αποτέλεσε ο μοναδικός, συλλεκτικός 
ελκυστήρας TGX PerformanceLine Edition, στην πρώτη του 
πανελλαδική παρουσίαση – ένα μοναδικό όχημα, το Νο.95 από 
100 οχήματα παγκοσμίως, το οποίο πολλοί επισκέπτες θέλησαν 
να φωτογραφήσουν και να θαυμάσουν από κοντά. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε και ο 
διαγωνισμός της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ, με ξεχωριστή κλήρωση για κάθε 
μέρα. Ο νικητής του Σαββάτου 4/11, κύριος Κωτσιόπουλος 
Νικόλαος κέρδισε αυθεντικά αξεσουάρ και είδη ένδυσης ΜΑΝ 
αξίας 250€, όπως και ο νικητής της Δευτέρας 6/11, κύριος 
Βασιλείου Νώντας. Ο κ. Πανώρης Κωνσταντίνος ήταν ο νικητής 
της μεγάλης κλήρωσης της Κυριακής 5/11, που απολαμβάνει ήδη 
νέα ελαστικά για το επαγγελματικό του όχημα, αξίας 700€. 

Η παρουσία της ΜΑΝ όμως δεν είχε μόνο μία πρεμιέρα και 
διαγωνισμούς: ακόμα μια πανελλαδική παρουσίαση έγινε, αυτή τη 
φορά για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα logistics & μεταφορών, με το 
όνομα RIO. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με ταυτόχρονη 
παρουσία υπευθύνου από τα κεντρικά γραφεία της ΜΑΝ, ο οποίος 
παρουσίασε το RIO και στο παράλληλο πρόγραμμα συνεδρίων 
της έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν μια πρώτη γνωριμία με την 
ανοιχτής φιλοσοφίας, πελατοκεντρική αυτή πλατφόρμα που 
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λανσάρεται πανευρωπαϊκά σε λίγες μέρες. Με την προβολή του 
RIO δίπλα στην γκάμα των φορτηγών της, η ΜΑΝ Ελλάς έκανε 
πράξη τη φιλοσοφία της μητρικής εταιρείας ότι πλέον ένας 
κορυφαίος κατασκευαστής φορτηγών και λεωφορείων οφείλει να 
παρέχει πρωτίστως ευέλικτες λύσεις που αγγίζουν όλο το φάσμα 
των προϊόντων και υπηρεσιών στις μεταφορές. 

Με απόλυτα επιτυχημένη αντιπροσώπευση όλου του εύρους των 
οχημάτων και υπηρεσιών της, η ΜΑΝ Ελλάς ευχαριστεί θερμά 
όλους τους επισκέπτες που την τίμησαν με την παρουσία τους. 
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