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H
βράβευση των εξαιρετικών πρακτι-

κών των επιχειρήσεων που συμμετεί-

χαν στην 3η διοργάνωση του θεσμού 

αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση πως 

ο κλάδος, στις δύσκολες συνθήκες που διανύει 

η χώρα, εξακολουθεί να είναι μεταξύ των πρω-

τοπόρων σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τις 

επενδύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των απο-

τελεσμάτων των επιχειρήσεων. Τα βραβεία, που 

διοργανώνονται από το περιοδικό σελφ σέρβις 

της Boussias Communications με την επιστημο-

νική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, είχαν την υποστήριξη των φορέων 

ΣΕΒΤ, ECR Hellas και ΙΕΛΚΑ, οι οποίοι εκπροσω-

πήθηκαν και στην κριτική επιτροπή, ενώ τελούσαν 

Για 3η χρονιά επιβραβεύθηκε 
η προσήλωση του κλάδου στην 
καινοτομία & την ανάπτυξη!
Την Τρίτη 15 Ιουλίου, σε μια λαμπερή τελετή όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των 

σημαντικότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, 

ανακοινώθηκαν οι νικητές των σελφ σέρβις Εxcellence Αwards 2014.  

ΤΗΣ ΞΈΝΙΑΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας. Μεγάλοι νικητές των βρα-

βείων ήταν οι: Ελαΐς-Unilever Hellas AE (6 βρα-

βεία), Μαρινόπουλος ΑΕ (5 βραβεία), ΑΒ Βασι-

λόπουλος ΑΕ (3 βραβεία), Δ. Μασούτης ΑΕ (3 

βραβεία), Μetro AEBE (3 βραβεία), Χαλκιαδάκης 

ΑΕ και Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκη Χριστίνα ΑΕ 

(2 +1 βραβεία). Συγκεκριμένα:

  H Ελαΐς - Unilever Hellas ΑΕ βραβεύθηκε 

στις κατηγορίες: Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδί-

ου προϊόντων, με τη συμμετοχή «Μερίδιο Αγο-

ράς Μαργαρινών Unilever: επιστροφή σε τρο-

χιά ανάπτυξης μέσω μιας πολυεπίπεδης στρα-

τηγικής προώθησης (Άριστη Επίδοση), Καινο-

τόμες Τεχνικές / Τεχνολογίες Πωλήσεων, με τη 

συμμετοχή «Dove Masterbrand Fixture» (Εξαι-

ρετική Επίδοση), Direct Διαφημιστικές Καμπά-

νιες, με τη συμμετοχή «Η πρωτοποριακή ιδέα 

της Knorr «Meal Corner» ανατρέπει τις τάσεις 

της αγοράς» (Εξαιρετική Επίδοση), ενώ έλα-

βε 3 βραβεία στην Ενότητα «Βέλτιστες Συνερ-

γασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμη-

θευτών FMCG», στις κατηγορίες Συνεργασία 

στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσί-

δας, με τη συμμετοχή «End-to-End στρατη-

γική συνεργασία των εφοδιαστικών αλυσί-

δων Μασούτης και Ελαΐς – Unilever, με σκο-

πό την ανάπτυξη και τη δημιουργία πηγών 

συγκριτικού πλεονεκτήματος», σε συνεργα-

σία με τον όμιλο Δ. Μασούτης (Άριστη Επί-

δοση), Category Management & Customer 

Segmentation, με τη συμμετοχή «Ανάπτυξη 

της κατηγορίας του κρύου τσαγιού στον Βε-

ρόπουλο», σε συνεργασία με τον όμιλο Βερό-
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ �Η ΕΛΛAΔΑ ΜΠΟΡΕI� 

Γ. ΚατσιφώληςΑ. Φυλακτός - Σ. Κομνηνός - Γ. Παπαδόπουλος  Ν. Βερόπουλος - Σ. Κομνηνός

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Π. Παντελιάδης - Σ. Δεσύλλας

Κ. Βιτουλαδίτης - Σ. Δεσύλλας

πουλος (Εξαιρετική Επίδοση), και Κοινές Ενέρ-

γειες CSR, με τη συμμετοχή «Ενέργεια Κοινωνι-

κής Ευθύνης «Κίνηση Αγάπης» Ελαΐς – Unilever 

Hellas και My Market», σε συνεργασία με την 

Metro (Εξαιρετική Επίδοση). 

  Η Μαρινόπουλος ΑΕ βραβεύθηκε στις κατηγο-

ρίες: Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ, με τη συμ-

μετοχή «Caremarket» (Άριστη Επίδοση), Shop 

in Shop, με τη συμμετοχή «Shop in Shop – Κω-

τσόβολος» (Εξαιρετική Επίδοση), Μάρκετινγκ 

(porcini)» (Εξαιρετική Επίδοση), και στην Ενό-

τητα «Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λια-

νεμπορίου / Προμηθευτών FMCG», στην κα-

τηγορία Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για την πρωτοβου-

λία που υλοποίησε σε συνεργασία με τη Barilla 

Hellas, με τίτλο «Μείωση Περιβαλλοντικού 

Αποτυπώματος και Αποτελεσματική Διαχείρι-

ση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Άριστη Επί-

δοση) και Κοινές Ενέργειες CSR, για την πρω-

τοβουλία που υλοποίησε σε συνεργασία με την 

Ελαΐς – Unilever Hellas (βλ. παραπάνω). 

  Τέλος, η εταιρεία Χαλκιαδάκης ΑΕ έλαβε 2 

βραβεία Άριστης Επίδοσης, στις κατηγορίες: 

Προώθηση Τοπικών Παραγωγών, με τη συμ-

μετοχή «Όλος ο κόσμος Κρήτη...», Καινοτομία 

/ Νέα Τεχνολογία, με τη συμμετοχή «Έρευνα 

Eye Tracking» και η Γεύσεις Κρήτης Χαλκια-

δάκη Χριστίνα ΑΕ 1 βραβείο Άριστης Επίδο-

σης στην κατηγορία Παραδοσιακό Κατάστημα, 

με τη συμμετοχή «Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδά-

κης... επιστροφή στο παραδοσιακό παντοπω-

λείο του παππού». 

Οι διοργανωτές των βραβείων και η κριτική επι-

τροπή αποφάσισαν να τιμήσουν για τη συνει-

σφορά τους στον κλάδο δύο σημαντικούς εκ-

προσώπους του, απονέμοντάς τους το Τιμητι-

κή Βραβείο Συνεισφοράς «Life Achievement 

Award». Ο κ. Παντελής Παντελιάδης, πρόεδρος 

του Ομίλου Επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβά-

νει και τη Μetro, και ο κ. Κωνσταντίνος Βιτου-

λαδίτης, διευθύνων δύμβουλος της ΜΕΓΑ Προ-

ϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ, παρέλαβαν τα βρα-

βεία τους καταχειροκροτούμενοι από τους πα-

ρευρισκόμενους, οι οποίοι αναγνώρισαν τη ση-

& Διαφήμιση, με τη συμμετοχή «Μεγάλη Επι-

στροφή» (Εξαιρετική Επίδοση), Επιτυχημέ-

νο Λανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων 

(PL), με τη συμμετοχή «Κατεψυγμένα Λαχανικά 

Carrefour 1Kgr από τη Μακεδονική Γη» (Εξαι-

ρετική Επίδοση), και Customer Relationship 

Management, με τη συμμετοχή «Wine Club» 

(Εξαιρετική Επίδοση).

  Η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ βραβεύθηκε στις κατη-

γορίες: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) / Πε-

ριβάλλον, με τη συμμετοχή «Πρόγραμμα Βελ-

τίωσης Αλιευτικού Στόλου» (Άριστη Επίδοση), 

Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών, με τη συμμε-

τοχή «AB Mobile App... και παίξτε τα ψώνια σας 

στα δάχτυλα» (Εξαιρετική Επίδοση), Στρατηγική 

Social Media, με τη συμμετοχή «Social Media 

Στρατηγική ΑΒ» (Εξαιρετική Επίδοση).

  Η Δ. Μασούτης ΑΕ βραβεύθηκε στις κατηγο-

ρίες: Προώθηση Τοπικών Παραγωγών, με τη 

συμμετοχή «Η Διαμαντής Μασούτης στηρί-

ζει τους Έλληνες παραγωγούς και τα ελληνικά 

προϊόντα» (Εξαιρετική Επίδοση), Καινοτομία / 

Νέα Τεχνολογία, με τη συμμετοχή «WebOrders 

Express Market» (Εξαιρετική Επίδοση), ενώ 

έλαβε και ένα βραβείο στην Ενότητα «Βέλτιστες 

Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προ-

μηθευτών FMCG», στην κατηγορία Συνεργασία 

στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσί-

δας, για την πρωτοβουλία που υλοποίησε σε 

συνεργασία με την Ελαΐς – Unilever Hellas (βλ. 

παραπάνω).

  Η Metro ΑΕΒΕ βραβεύθηκε στις κατηγορίες: 

Επιτυχημένο Λανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς 

Προϊόντων (PL), με τη συμμετοχή «Εκλεκτές 

Γεύσεις Αποξηραμένα βασιλομανίταρα 30gr 
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μαντική τους συμβολή στην ανάπτυξη του κλά-

δου. Ο κ. Παντελής Παντελιάδης ευχαρίστη-

σε την επιτροπή για την απονομή του βραβείου 

και τόνισε πως η αξία του είναι ακόμη μεγαλύτε-

ρη διότι αποτελεί επιβράβευση όχι μιας προσω-

πικής επιτυχίας αλλά της συνεισφοράς σε έναν 

κλάδο. Από την πλευρά του, ο κ. Βιτουλαδίτης μί-

λησε για τις εξαιρετικές συνεργασίες με επιχει-

ρήσεις οι οποίες στην πλειονότητά τους παρευ-

ρίσκονταν στην τελετή βράβευσης και για την 

προσήλωση του ίδιου και της εταιρείας του στην 

υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

«Η Ελλάδα μπορεί»
Για πρώτη χρονιά, απονεμήθηκαν τρία βραβεία 

«Η Ελλάδα μπορεί» σε επιχειρήσεις και πρό-

σωπα που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνι-

σμούς, προβάλλοντας όχι μόνο τις εταιρείες 

τους αλλά και την Ελλάδα στο εξωτερικό: Στην 

Αφοί Βερόπουλοι, για την κατάκτηση του βρα-

βείου του ECR Europe Leaders Forum στην ενό-

τητα ECR Achievement Award, στην Δ. Μασού-

της, για τις διακρίσεις στα European Business 

Awards sponsored by RSM, «Ruban d’ Honneur» 

και «The Chairman’s Selection Award», και στον 

κ. Γιώργο Κατσιφώλη, διευθυντή του καταστή-

ματος «ΑΒ Καλαμάτα 3», της AB Βασιλόπουλος, 

για το βραβείο «2014 - Store Manager Award», 

στην κατηγορία International, του διεθνούς ορ-

γανισμού «Food Marketing Institute».

Απονεμητές
Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές της βρα-

διάς: εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας, οι κκ Στέφανος Κομνη-

νός, γενικός γραμματέας Εμπορίου και Γιώρ-

γος Στεργίου, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας 

& Καταναλωτή, ο κ. Βασίλης Zαφείρης, εντε-

ταλμένος εύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βι-

ομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ο κ. Νίκος Καρα-

γεωργίου, πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Βι-

ομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), ο κ. 

Μιχάλης Φανδρίδης, Γενικός γραμματέας ΔΣ, 

ECR Hellas, ο κ. Σπύρος Δεσύλλας, σύμβουλος 

επιχειρήσεων, ο κ. Νίκος Σκουλάς, επιχειρημα-

τικός σύμβουλος, NSA Consultants, και συγγρα-

φέας, ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος, 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο κ. Παναγής 

Μανουηλίδης, διευθύνων σύμβουλος Odysea 

Ltd, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, επι-

στημονικός σύμβουλος, Ινστιτούτο Ερευνών 

Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-

ΚΑ), ο κ. Ηλίας Μαμαλάκης, δημοσιογράφος / 

συγγραφέας, η κα Κατερίνα Πραματάρη, ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια, Εργαστήριο Ηλεκτρονι-

κού Εμπορίου (ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών και ο κ. Λευτέρης Κιοσές, υπεύθυ-

νος ερευνών ΙΕΛΚΑ. Η παρουσίαση της εκδήλω-

σης έγινε από την κ. Κατερίνα Μπουσμπουκέα, 

υπεύθυνη διαφήμισης του «σελφ σέρβις». ●

ΚΡΙΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH

Οι βέλτιστες πρακτικές των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτικών εταιρειών διακρίθηκαν βάσει 

μιας αδιάβλητης ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η διευρυμένη με νέα πρόσωπα κριτική επιτροπή εξέτασε 

τα αναλυτικά στοιχεία και την τεκμηρίωση που κατέθεσαν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, και 

βαθμολόγησε τις συμμετοχές με γνώμονα παραμέτρους όπως η αποτελεσματικότητα και τα οφέλη 

της κάθε πρωτοβουλίας, η καινοτομία / πρωτοτυπία της, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

υλοποίησή της, η δυνατότητα αξιοποίησής της από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου κλπ.

 Όσες πρωτοβουλίες συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω του 8 (σε κλίμακα 1-10), κατέκτησαν το 

βραβείο Άριστης Επίδοσης, και οι πρωτοβουλίες με βαθμολογία μεταξύ 7,5 και 8, το βραβείο 

Εξαιρετικής Επίδοσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από έγκριτη κριτική επιτροπή, στην οποία 

συμμετείχαν οι: Γεώργιος Δουκίδης, Βασίλης Zαφείρης, Νίκος Καραγεωργίου, Μιχάλης Φανδρίδης, 

Σπύρος Δεσύλλας, Νίκος Σκουλάς, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Παναγής Μανουηλίδης, Ηλίας 

Μαμαλάκης, Κατερίνα Πραματάρη, Λευτέρης Κιοσές.

01. Δ. Βιδάκης, Μ. Φανδρίδης, 02. M. Γαβριηλίδη, 03. Αλεξία Μαχαίρα, 04. Γρ. Παπαδόπουλος, Γ. Στεργίου, 
05. Χρ. Γκόκας, 06. Χ. Χαλκιαδάκη, 07. A. Αρβανίτης, Π. Μανουηλίδης, 08. Κ. Μπουσμπουκέα

01.

03.

05.

07.

02.

04.

06.

08.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 
Καθηγητής Γ. Δουκίδης
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ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ»

ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ 

TA ΒΡΑΒΕΙΑ

2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία

Δραστηριότητα στο Εξωτερικό ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Προώθηση Τοπικών Παραγωγών ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Εξαγωγική Δραστηριότητα & Εξωστρέφεια ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Επενδυτική Δραστηριότητα
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ  ΑΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Δίκτυο & Καταστήματα

Παραδοσιακό Κατάστημα ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Shop in Shop ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Management, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Καινοτομία – Νέα Τεχνολογία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Μάρκετινγκ & Διαφήμιση ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Direct Διαφημιστικές Καμπάνιες ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ψηφιακά Μέσα & CRM

Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Customer Relationship Management ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Στρατηγική Social Media LIDL HELLAS ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

6η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Private Label (Προϊόντα – Σειρές PL)

Επιτυχημένο Λανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Προώθηση & Υποστήριξη Αγροτικής Παραγωγής METRO ΑΕΒΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: Νέα Προϊόντα & Αύξηση Πωλήσεων

Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food) ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειρά Προϊόντων ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

L’OREAL HELLAS ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Καινοτόμες Τεχνικές / Τεχνολογίες Πωλήσεων ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: CSR & Ανθρώπινο Δυναμικό

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

EURIMAC AE ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΕ
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

LIDL HELLAS ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

9η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG

Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας METRO ΑΕΒΕ & BARILLA HELLAS ΑΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ &

 ΕΛΑΪΣ–UNILEVER HELLAS AE
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Category Management & Customer Segmentation
ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ & ΕΛΑΪΣ – 

UNILEVER HELLAS ΑΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ

Κοινές Ενέργειες CSR METRO & ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ
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Β
ασικό άξονα της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλέξανδρος 

Πίττας ΑΕΒΕ αποτελεί η συνεχής προσπάθεια προσφοράς υψηλότερης στάθμης ποιότητας 

φυσικού ελληνικού μελιού και προϊόντων με μέλι, ακολουθώντας την παράδοση και τις αρχές της 

επιχείρησης. Στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση του καταναλωτή και η βελτίωση 

του επιπέδου ζωής του, με φυσικά-υγιεινά προϊόντα, ώστε να αναγνωρίζεται διεθνώς πως πρόκειται για 

την εταιρεία που διακινεί το «καλύτερο μέλι παγκοσμίως».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε επενδυτικό σχέδιο της Αττική-Πίττας στο 

Κρυονέρι Αττικής, που αφορά στη μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής μονάδας, του 

εργαστηρίου-χημείου και των γραφείων από το Περιστέρι. Η εταιρεία δημιούργησε μια υπερσύγχρονη 

μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας μελιού, η οποία πληροί τις απαιτήσεις όλων των διεθνών προτύπων 

διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και αποτελεί πρότυπο για τις μονάδες του κλάδου. 

Η δημιουργία αυτής της μονάδας και ο εξοπλισμός της με νέα, τελευταίας τεχνολογίας  

μηχανήματα, συμβάλλει σημαντικά  στη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας. Ως 

αποτέλεσμα, διευκολύνεται η εφαρμογή των διαδικασιών των συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας, καθώς και της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας Τροφίμων. 

Αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στην περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων, καθώς ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Τα ήδη αναγνωρισμένα ποιοτικά προϊόντα 

της εταιρείας γίνονται ακόμη υψηλότερης ποιότητας, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τόσο νέων προϊόντων όσο 

και νέων συσκευασιών. Επιπρόσθετα, με τον εκσυγχρονισμό του χημείου, διαμορφώνονται 

οι προϋποθέσεις για  υλοποίηση πρόσθετων εργαστηριακών ποιοτικών ελέγχων και για τη 

διεξαγωγή ακόμη περισσότερων και καλύτερων ερευνών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικοί φορείς, όπως επιθεωρητές του US Food and Drug 

Administration, ο Γάλλος πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μελισσοκόμων 

Apimondia, οι επικεφαλής Αγροτικής Ανάπτυξης των 28 κρατών μελών της ΕΕ πραγματοποίησαν 

ξενάγηση στις νέες εγκαταστάσεις της Αττική-Πίττας και αναγνώρισαν την αξία και τη σημασία 

της επένδυσης αυτής.

Σε οργανωτικό και συνεργασιακό επίπεδο, με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και συγκέντρωσης 

του συνόλου της εταιρείας από τρεις διαφορετικές εγκαταστάσεις σε έναν χώρο, επιτεύχθηκε καλύτερη 

και ταχύτερη επικοινωνία και αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων είναι 

άμεση και τα όποια προβλήματα ή αποφάσεις μπορούν να επιλυθούν γρήγορα. 

Η επένδυση αυτή συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη ενός επώνυμου προϊόντος και δίνει τη δυνατότητα 

στην εταιρεία να παράγει προϊόντα ακόμη υψηλότερης ποιότητας, τα οποία θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Έτσι, η εταιρεία συνεχίζει να είναι 

ηγέτης στην αγορά τυποποιημένου μελιού στην Ελλάδα, να στηρίζει την ελληνική μελισσοκομία, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της στο εξωτερικό, κάνοντας με αυτό τον 

τρόπο ευρέως γνωστό το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό μέλι ανά την υφήλιο, γεγονός που έχει πολλαπλά 

θετικά οφέλη για όλο το μελισσοκομικό κλάδο. ●

Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία 
Αλέξ. Πίττας ΑΕΒΕ
Ανάπτυξη & υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο Κρυονέρι

Αλεξάνδρα Πίττα - Χαζάπη, 
Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
Αττιική Μελισσοκομική Εταιρεία 
Αλέξανδρος Πίττας ΑΕ, Γιώργος 
Στεργίου, γενικός γραμματέας 
Βιομηχανίας & Καταναλωτή, 
ΥΠΑΑΝ

> ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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Μινέρβα ΑΕ δραστηριοποιείται εξαγωγικά από το 1960 στην κατηγορία του ελαιολάδου. Τα 

τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τη διεθνή της δραστηριότητα στις κατηγορίες της φέτας, 

των μαργαρινών και των βιολογικών προϊόντων, ενισχύοντας δύο από τους βασικότερους 

παραγωγικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας, αυτούς της γεωργικής παραγωγής και 

κτηνοτροφίας, τόσο αναφορικά με τη συμβατική όσο και τη βιολογική καλλιέργεια. Πρόκειται για την 

κορυφαία εταιρεία εξαγωγών ελαιολάδου στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα εξαγωγικά αναπτυσσόμενες 

μάρκες τυροκομικών. Έχει διαχρονική παρουσία  σε 42 χώρες και στις 5 ηπείρους και συνεργάζεται με 75 

λιανεμπορικές επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ) στο εξωτερικό. Μεταξύ των πελατών της βρίσκονται μερικοί 

από τους μεγαλύτερους λιανέμπορους του κόσμου, όπως Carrefour, Metro, Schwarz , Costco, Ahold, Tesco 

και Delhaize. 

Οι διεθνείς πωλήσεις αποτελούν έναν από τους βασικότερους άξονες ανάπτυξης της εταιρείας  

τροφοδοτώντας, πέρα από την οργανική ανάπτυξη με τις υφιστάμενες συνεργασίες, κυρίως 

την ανάπτυξη από νέες. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης των εξαγωγών είναι διψήφιοι. Η συμμετοχή 

των εξαγωγών στον γενικό τζίρο της εταιρείας από 6% το 2011 έφτασε το 8% το 2012, το 

10% το 2013 και τα πρώτα στοιχεία του 2014 οδηγούν στο 13%. Ειδικότερα, η ανάπτυξη 

πωλήσεων εξωτερικού (εξαγωγών) 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ήταν στο +25%, 

ενώ η ανάπτυξη πωλήσεων εξωτερικού (εξαγωγών) του πρώτου τριμήνου 2014 σε σχέση με το 

πρώτο  τρίμηνο του 2013 ήταν στο +44%. Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο και τη φέτα, η ανάπτυξη 

εξαγωγών ελαιολάδου 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν +20% και του πρώτου τριμήνου 2014 

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 στο +40%, και η ανάπτυξη εξαγωγών φέτας 

το 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν στο +30% και του πρώτου τριμήνου 2014 σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2013 στο +61%. Παράλληλα, εντός του 2014 η Μινέρβα έκανε 

την είσοδό της σε 5 νέες χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ιράν και Δανία), ενώ το 2013 

αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες με 15 λιανεμπορικές επιχειρήσεις σε 13 υφιστάμενες αγορές. 

Η εταιρεία έχει μέση σταθμισμένη διανομή 20% ανά χώρα, με παρουσία και μέσο όρο 8 

κωδικούς σε όλες τις κατηγορίες, στις οποίες δραστηριοποιείται.

To επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στις διεθνείς αγορές (International business plan) 

σχεδιάστηκε στις αρχές του 2010. Στη διαδικασία ενεπλάκησαν όλα τα τμήματα της εταιρείας, διότι έπρεπε 

να αναμορφωθεί το μοντέλο και να έχει ορίζοντα 5ετίας. Η κύρια διαφορά της εξαγωγικής στρατηγικής της 

εταιρείας είναι ότι επεκτάθηκε πέρα από την πρόταση προϊόντων, σε τομείς όπως το σύστημα πωλήσεων, 

το brand building, το supply chain, το customer service και, τέλος, στους ανθρώπους και στις οργανωτικές 

– λειτουργικές δομές. 

Η στρατηγική της σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου εσωτερικά στην εταιρεία από τις ομάδες 

των αρμόδιων διευθύνσεων, οι οποίες διαμόρφωσαν την agenda τους με βάση τον κεντρικό στρατηγικό 

σχεδιασμό της εταιρείας. 

Ο συνολικός σχεδιασμός διαμόρφωσε πολλές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως με διαφημιστικές 

εταιρείες, αγρότες, κτηνοτρόφους, καθηγητές Πανεπιστήμιων, φορείς πιστοποίησης, εταιρείες logistics and 

transportation, καθώς και με προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων, ενισχύοντας την ελληνική 

οικονομία υπό το πρίσμα του κλάδου τροφίμων τον οποίο και εκπροσωπεί. ●

Μινέρβα ΑΕ

Η Μινέρβα στις διεθνείς αγορές

Γιώργος Στεργίου, γενικός  
γραμματέας Βιομηχανίας & 

Καταναλωτή, ΥΠΑΑΝ, Γιάννης 
Μπούρας, διευθύνων σύμβουλος, 

Μινέρβα ΑΕ

>  ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 

Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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στρατηγική ανάπτυξης της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση των 

ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. Αυτό καταγράφεται και στα αποτελέσματα έρευνας 

του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, που έγινε με σκοπό να καταγραφεί πόσα από τα προϊόντα 

που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ παράγονται στην Ελλάδα, σε αριθμό και σε 

αξία. Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή και η ανάλυση των τιμών και της προέλευσης προϊόντος 

ενός δείγματος που προσδιορίζει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ 2009). Το δείγμα αποτελείται από 

περίπου 120 είδη. Για το κάθε είδος μετρήθηκαν δύο προϊόντα (120 είδη, 240 προϊόντα), το προϊόν του 

καταστήματος (own brand) και το ανταγωνιστικό επώνυμο προϊόν, που θεωρητικά τουλάχιστον θα υπήρχε 

σε όλα τα σούπερ μάρκετ (καταστήματα των εταιριών ΑΒ, Carrefour, Βερόπουλος, Μασούτης και Lidl στη 

Θεσσαλονίκη). Οι μετρήσεις έγιναν στα υποκαταστήματα των σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη. 

Η πρώτη καταγραφή έγινε στις 25-27/11/2013 και η δεύτερη στις 21-23/1/2014. Η καταγραφή 

της προέλευσης έγινε σύμφωνα με τις πληροφορίες των συσκευασιών. Προϊόντα που δεν 

απαιτούν μεταποίηση, αλλά είναι κυρίως συσκευασία της πρώτης ύλης, κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με την προέλευση της πρώτης ύλης. Συνολικά μετρήθηκαν περισσότερα από 120 

είδη, δηλαδή 240 προϊόντα (δύο προϊόντα ανά είδος). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στα 

καταστήματα Μασούτης υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικών προϊόντων σε αριθμό, 

στο σύνολο 240 προϊόντων. Συγκεκριμένα: Tο 74% των προϊόντων και το 70% της αξίας 

των 240 προϊόντων είναι ελληνικής προέλευσης.

Σχετικά με τους προμηθευτές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, είναι βασική αρχή και 

προτεραιότητα της Διαμαντής Μασούτης να συνεργάζεται με Έλληνες προμηθευτές 

και να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες να στηρίζονται στην 

ανταποδοτικότητα. Μέσω των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, πολλά από τα προϊόντα τους 

αρχίζουν και γίνονται γνωστά και στο εξωτερικό, με την επέκταση δικτύου διανομής σε 

κάποιες χώρες. 

Η αλυσίδα, πριν επεκταθεί σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, πραγματοποιεί πρώτα επαφές με 

τους τοπικούς παραγωγούς και τους προτείνει συνεργασία, θέτοντας πάντοτε προδιαγραφές 

ποιότητας, όπως έχουν τεθεί από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Οι τοπικοί 

παραγωγοί, με την κεντρικοποίηση των διανομών μέσω του Logistics Center της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, 

έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το δίκτυο διανομής των προϊόντων τους σε περιοχές που μόνοι τους 

δεν θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι, αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται η παραγωγή, δημιουργούνται 

θέσεις εργασίας, στηρίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική συνεισφορά της αλυσίδας στην στήριξη της ελληνικής 

οικονομίας, αλλά και την παροχή δυνατότητας σε νέους που θέλουν να δραστηριοποιθούν στον τομέα 

της παραγωγής, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με ελληνικά προϊόντα.

Η Διαμαντής Μασούτης είναι μια οικογενειακή, αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με καταστήματα που με 

τον τρόπο λειτουργίας τους είναι πάντα κοντά στον Έλληνα παραγωγό και τον καταναλωτή, με σλόγκαν 

«οικονομικά και ελληνικά». Στρατηγική της Δ. Μασούτης είναι να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές 

όπου δραστηριοποιείται. ●

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ στηρίζει τους  Έλληνες παραγωγούς 

και τα ελληνικά προϊόντα

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, 
διευθυντής αγορών, 

Δ. Μασούτης ΑΕ, Γιώργος 
Στεργίου, γενικός γραμματέας 

Βιομηχανίας & Καταναλωτή, 
ΥΠΑΑΝ

> ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ
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Η 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, μέλος του oμίλου Βερόπουλος, κατέχει ηγετική θέση 

στην αγορά της Κρήτης, με 39 καταστήματα σε όλους τους νομούς του νησιού. Ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της αλυσίδας έναντι των υπόλοιπων πολυεθνικών «παικτών» του κλάδου αποτελεί 

η εντοπιότητά της και η σημαντική εκπροσώπηση των προϊόντων της τοπικής παραγωγής 

στα ράφια των καταστημάτων της. Το 2012, η στήριξη των τοπικών προϊόντων και της τοπικής αγοράς 

γενικότερα πλαισιώθηκε από την καμπάνια loyalty της αλυσίδας και την εισαγωγή της κάρτας Xtra Card, η 

οποία επιβραβεύει τις αγορές των κρητικών προϊόντων και επιστρέφει δωροεπιταγή 5 ευρώ σε κάθε 100 

ευρώ αγορών αποκλειστικά κρητικών προϊόντων. Εκτός όμως από το κίνητρο που δίνεται στον καταναλωτή, 

ώστε να επιλέξει μεταξύ των 2.500 κρητικών προϊόντων που διαθέτει η αλυσίδα, η Χαλκιαδάκης προωθεί 

συνάμα και τις κρητικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας μπλοκ κουπονιών για αγορές από τις αμιγώς 

κρητικές εμπορικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, αεροπορική εταιρεία και επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο πλάνο υπήρξε 

αμέριστη συμπαράσταση από τους κρητικούς παραγωγούς, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την 

αλυσίδα Χαλκιαδάκη, επένδυσαν στην παραγωγή τους και αναπτύχθηκαν με σταθερά βήματα. 

Παράλληλα υπήρξε συνεργασία και με τους τοπικούς επιχειρηματίες οι οποίοι στήριξαν την 

Xtra Card προσφέροντας εκπτώσεις και κουπόνια στους κατόχους της, μεγιστοποιώντας τα 

οφέλη της κάρτας, διαφοροποιώντας την από τις αντίστοιχες κάρτες loyalty των υπόλοιπων 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ κι εκείνοι από την πλευρά τους αξιοποίησαν την επισκεψιμότητα 

των 30.000 καθημερινών πελατών της Χαλκιαδάκης «διαφημίζοντας» την επιχείρησή τους. 

Μετά από αυτό το πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα (105.000 κάτοχοι κάρτας σε διάστημα 3 

πρώτων μηνών και σήμερα 142.000 ενεργοί κάτοχοι), η αλυσίδα συνεχίζει να στηρίζει τα 

κρητικά προϊόντα και σε συνεργασία με τους ντόπιους παραγωγούς λανσάρει μία σειρά τοπικών 

προϊόντων με τη σήμανση «προϊόν εμπιστοσύνης Χαλκιαδάκη». Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται 

ποικιλία κρητικών ΠΟΠ παξιμαδιών, εμφιαλωμένο νερό από 2 πηγές της Κρήτης, κρητικά αυγά, 

κρητικοί μεζέδες, όπως σύγλινο, απάκι και λουκάνικο ξυδάτο, κρητική πίτσα αποκλειστικής 

συνταγής με γραβιέρα και απάκι, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. 

Τα προϊόντα αυτά προωθούνται μέσα από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης σε όλη την Κρήτη. 

Από το 2013 ξεκίνησε μία νέα προσπάθεια με 2 καταστήματα στην Αθήνα, μέσω των οποίων τα κρητικά 

προϊόντα αγαπήθηκαν από Κρητικούς και μη. Από τον Μάρτιο του 2014 ξεκίνησε και η εξαγωγική 

δραστηριότητα της αλυσίδας, με συνεργασίες αρχικά στη Γαλλία και τη Γερμανία για προώθηση με 

υπερηφάνεια των τοπικών προϊόντων σε αυτές τις αγορές. Με τον συνδυασμό αυτών των ενεργειών, η 

οικογένεια Χαλκιαδάκη ενισχύει την τοπική παραγωγή και χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο νησί και σε κάθε 

σημείο όπου υπάρχουν λάτρεις της κρητικής διατροφής. 

Η δραστηριότητα στην Αθήνα έφερε το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας έναν επιπλέον τζίρο, που αφορά πωλήσεις 

αμιγώς κρητικών προϊόντων (η αλυσίδα συνεργάστηκε με τους τοπικούς παραγωγούς προκειμένου να 

καλύψει και διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες της πρωτεύουσας).

Μέσα από αυτή τη συστηματική προσπάθεια προώθησης των τοπικών παραγωγών, τα σούπερ μάρκετ 

Χαλκιαδάκης κατάφεραν να επηρεάσουν τον κρητικό καταναλωτή στο να επιλέγει συνειδητά τα κρητικά 

προϊόντα. Η σήμανση των προϊόντων αυτών μέσα στο χώρο του σούπερ μάρκετ, αλλά και η «ποντοδότησή» 

τους κατάφεραν να φέρουν ανάπτυξη στην κατηγορία των κρητικών προϊόντων. ●

Χαλκιαδάκης ΑΕ

Όλος ο κόσμος Κρήτη...

Χριστίνα Χαλκιαδάκη, 
αντιπρόεδρος, Χαλκιαδάκης ΑΕ, 

Γιώργος Στεργίου, γενικός 
γραμματέας Βιομηχανίας & 

Καταναλωτή, ΥΠΑΑΝ

> ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ
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Τ
ο 1997, σε μια εποχή που λίγες ελληνικές επιχειρήσεις είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία της 

βαλκανικής αγοράς, ο όμιλος Βερόπουλος άνοιξε το πρώτο ελληνικό σούπερ μάρκετ στα Σκόπια. 

Το 2002 ακολούθησαν τα εγκαίνια του πρώτου υπέρ μάρκετ στο Βελιγράδι μεγέθους 6.000τμ. 

Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

επρόκειτο για την πρώτη φορά που ξένη εταιρεία αγόρασε γη στη Σερβία. 

Μέσα στα τελευταία δεκαέξι χρόνια ακολούθησαν τα εγκαίνια συνολικά 15 καταστημάτων: 9 στα Σκόπια 

και 5 στη Σερβία, με συνολικό χώρο πώλησης  32.913τμ. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 

ομίλου, στα τέλη Αυγούστο προστέθηκε στο δίκτυο του ομίλου στη Σερβία το 6ο κατάστημα, επιφάνειας 

πώλησης 3.500τμ (ιδιόκτητο), στην πόλη του Βελιγραδίου. 

Με μία πολιτική σταθερής ανάπτυξης, η οποία στηρίχθηκε σε συνολικές επενδύσεις 62.000.000 ευρώ, 

χτίστηκε από τον όμιλο το όνομα VERO, πάνω στην ποιότητα των προϊόντων, τις 

χαμηλές τιμές και την υποδειγματική εξυπηρέτηση που προσφέρουν τα καταστήματα 

στους πελάτες τους. 

Τον Σεπτέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε ένα ολοκληρωμένο εμπορικό κέντρο συνολικής 

έκτασης 40.000τμ σε προνομιακή θέση στο κέντρο των Σκοπιών. Το οικόπεδο 

αποκτήθηκε από τον όμιλο μετά από σκληρή μάχη που δόθηκε με ντόπιους και 

Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Η επένδυση στο VERO Center, που βρίσκεται στο κέντρο 

της οικονομικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας των Σκοπίων, αφορά στη δημιουργία 

ενός υπερσύγχρονου χώρου υψηλής αισθητικής, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Το 

ύψος της επένδυσης έφθασε τα 36 εκατ. ευρώ.

Το 2013 έκαναν τις αγορές τους από τα καταστήματα VERO στις δυο αυτές χώρες 

περίπου 11.000.000 καταναλωτές. Την ίδια χρονιά, οι πωλήσεις στα καταστήματα των 

Βαλκανίων άγγιξαν τα 110.000.000 ευρώ.

Η επέκταση του ομίλου στα Βαλκάνια προσφέρει πολλά και στην ελληνική βιομηχανία 

τροφίμων, καθώς δίνει την ευκαιρία στους προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους σε νέες αγορές με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, λόγω των υψηλών ρυθμών 

αύξησης της κατανάλωσης. Η διείσδυση αυτή στις γειτονικές αγορές θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και 

με μεγάλο ρίσκο για την ελληνική βιομηχανία, δεδομένης της έλλειψης υποδομών σε δίκτυα διανομής 

των χωρών αυτών και της αμφίβολης οικονομικής ευρωστίας των τοπικών εταιρειών διανομής ή 

αντιπροσώπευσης. Έτσι, σήμερα εκατοντάδες ελληνικά προϊόντα διακινούνται μέσω των καταστημάτων 

VERO, με τζίρο που το 2014 θα ξεπεράσει τα 8.500.000 ευρώ. Είναι δε σημαντικό ότι τα προϊόντα αυτά 

σιγά – σιγά καθιερώνονται στις αγορές και τα αντίστοιχα ελληνικά brand names αποκτούν σημαντική 

αναγνωρισιμότητα.

Και στις δυο χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος Βερόπουλος έχει αποκτήσει ένα πολύ καλό όνομα, 

στα Σκόπια δε είναι μακράν ο leader της αγοράς, με αρκετές βραβεύσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών 

του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ●

Όμιλος Βερόπουλος

Βαλκάνια

Νίκος Βερόπουλος, πρόεδρος, 
όμιλος Βερόπουλος, Γιώργος 

Στεργίου, γενικός γραμματέας 
Βιομηχανίας & Καταναλωτή, 

ΥΠΑΑΝ

> ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚH ΟΙΚΟΝΟΜIΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ
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Δ
ύο κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου, οι Μαρινόπουλος AE και Κωτσόβολος, την άνοιξη 

του 2013 ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά 3 

πρωτοποριακά Shop-in-Shop Κωτσόβολος σε μεγάλα καταστήματα Carrefour. Στα υπέρ μάρκετ 

Carrefour Αμαρουσίου στο Εμπορικό Κέντρο AVENUE, Carrefour Γέρακα και Carrefour Αλίμου,  

διαμορφώθηκαν εξειδικευμένα καταστήματα shop-in-shop ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με 

τη δυναμική και την τεχνογνωσία της Κωτσόβολος. Οι πελάτες των συγκεκριμένων καταστημάτων, πέρα 

από την ξεχωριστή εμπειρία αγορών στο κατάστημα, απέκτησαν τη δυνατότητα να βρίσκουν στους νέους 

χώρους με το ολοκαίνουργιο layout, μια μεγάλη ποικιλία συσκευών από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές 

της αγοράς, σε ανταγωνιστικές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης Support 360°. Για τη σωστή υλοποίηση του project, ελήφθησαν υπόψη 

σημαντικές παράμετροι που συνδύασαν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών: Η αγορά ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών αποτελεί 

σημαντική απόφαση για τους καταναλωτές. Είναι προϊόντα υψηλής αξίας και προδιαγραφών, 

ενώ για την πώλησή τους απαιτείται γνώση και εξειδίκευση. Η επισκεψιμότητα και ο αριθμός 

πελατών των εν λόγω καταστημάτων είναι σαφώς μικρότερος από αυτόν των σούπερ μάρκετ 

και ειδικά των υπέρ μάρκετ Carrefour. Η εταιρεία Κωτσόβολος, η μεγαλύτερη στον τομέα της, 

προσφέρει εξειδίκευση στην πώληση ηλεκτρικών συσκευών, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 

καθώς και εγγυημένο after sales service. Από την άλλη πλευρά, τα καταστήματα Carrefour, 

με ευρεία γκάμα προϊόντων και μεγάλη διείσδυση στο καλάθι του καταναλωτή, προσφέρουν 

στον Κωτσόβολο πρόσβαση στον μεγάλο αριθμό πελατών τους.

Προκειμένου το εγχείρημα να γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή και να έχει το επιθυμητό 

εμπορικό αποτέλεσμα και για τις δύο εταιρείες, σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν από κοινού, μια 

σειρά προωθητικών ενεργειών. Οι ενέργειες που επιλέχθηκαν ήταν προσφορές συνδυαστικών 

αγορών (cross category offer) από τα προϊόντα Κωτσόβολος, με όφελος για τον καταναλωτή, 

προερχόμενο είτε από τη μια εταιρεία, είτε από την άλλη είτε και από τις δύο. Στόχος των 

ενεργειών ήταν να αυξηθούν οι τζίροι και των δύο εταιρειών, συγχρόνως, χρησιμοποιώντας 

η μία την εξειδίκευση και τη δυναμικότητα της άλλης. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και για τις 

δύο εταιρείες και τα οφέλη εξακολουθούν να είναι μεγάλα, τόσο για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, όσο και 

για τους καταναλωτές. 

Το σημείο «κλειδί» στην επιτυχία κάθε αντίστοιχης πρακτικής, που στηρίζεται στη συνέργεια μεταξύ εταιρειών, 

είναι η αναγνώριση και η σωστή στόχευση της ανάγκης του καταναλωτή. Τέτοιες συνέργειες μπορούν 

να γίνουν και μεταξύ προμηθευτριών εταιρειών προϊόντων τροφίμου ή μη-τροφίμου, καθώς και μεταξύ 

λιανεμπόρων διαφορετικής αγοράς. Η κάθε εταιρεία μπορεί να «εκμεταλλευτεί» τα δυνατά σημεία της 

συνεργάτιδας εταιρείας, οπότε σωρευτικά και οι δύο να δημιουργήσουν μια συνολική προϊοντική προσφορά 

στον καταναλωτή και ως εκ τούτου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις σε προωθητικές ενέργειες και 

σε αύξηση πωλήσεων. ●

Μαρινόπουλος ΑΕ

Shop in shop – Κωτσόβολος

Δημήτρης Λέπουρας, διευθυντής 
υπερμάρκετ Αλίμου και 
περιφερειακός διευθυντής 
συντονισμού υπερμάρκετ 
Ν. Ελλάδος, Μαρινόπουλος ΑΕ, 
Στέφανος Κομνηνός, γενικός 
γραμματέας Εμπορίου, ΥΠΑΑΝ

>  ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: SHOP IN SHOP

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ
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Η 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης είναι συνυφασμένη με την κρητική οικονομία, καθώς 

αποτελεί την κυρίαρχη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Κρήτη με 39 καταστήματα σε όλες 

τις μεγάλες πόλεις των νομών της, καθώς και τον μεγαλύτερο εργοδότη στο νησί, με 970 

υπαλλήλους. Τα 35 χρόνια λειτουργίας της έχουν συνθέσει ένα ισχυρό όνομα και υψηλή 

αναγνωρισιμότητα και εκτός Κρήτης. 

Το 2013 η οικογένεια αποφασίζει να υλοποιήσει το όραμα πολλών ετών του Μηνά Χαλκιαδάκη και να 

τολμήσει το πρώτο βήμα εκτός Κρήτης με μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δημιουργία των 

πρώτων κρητικών παντοπωλείων «Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκης» επιχειρείται στην Αθήνα, στις περιοχές 

της Γλυφάδας και του Χαλανδρίου. Το στήσιμο του νέου concept περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους 

100τμ με λιτή διακόσμηση και στηρίζεται κυρίως στην προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη, 

όπως το παλιό μπακάλικο του Κωνσταντίνου Χαλκιαδάκη -της πρώτης εμπορικής παρουσίας 

εκ των τριών γενεών της οικογένειας- στην οδό Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο. Οι μυρωδιές 

από τα βότανα και τα χύμα όσπρια, καθώς και του φρεσκοκομμένου καφέ Δανδάλη ταξιδεύει 

τους Κρητικούς επισκέπτες πολλά χρόνια πίσω. Οι άνθρωποι που εργάζονται ντυμένοι με τα 

παραδοσιακά χρώματα, είναι όλοι κρητικής καταγωγής και συνθέτουν ένα φιλόξενο περιβάλλον 

υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής και συνοδεία του απαραίτητου κεράσματος – μιας 

παγωμένης τσικουδιάς!

Μέσα από αυτά τα καταστήματα, αξιοποιήθηκε η ευκαιρία: 600.000 καταγεγραμμένοι κρητικοί, 

από τους κατά τόπους συλλόγους Κρητών σε όλη την Αττική, αναγνωρίζουν τη «μπράντα» 

Χαλκιαδάκης και μαζί με τους χιλιάδες φίλους της Κρητικής διατροφής αποτελούν ένα ισχυρό 

target group για να στηρίξει μία νέα αλυσίδα καταστημάτων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

πέραν του «ονόματος», αποτελούν η υποδομή και το δίκτυο στην Κρήτη, που επιτρέπει να 

διατίθενται από τα καταστήματα στην Αθήνα φρέσκα και διαλεγμένα προϊόντα από όλες τις 

γωνιές της Κρήτης, σε ελάχιστο χρόνο από την παραγωγή τους. 

Κατά το παραδοσιακό στήσιμο του πρώτου παντοπωλείου απ’ όπου ξεκίνησε η οικογένεια 

Χαλκιαδάκη την ανάπτυξή της στο εμπόριο τροφίμων, στον χώρο κυριαρχούν τα ψυγεία-πάγκοι 

προσωπικής πώλησης, τα ονομαστά «τεζάκια», όπου οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν τα κρητικά τυριά. 

Επίσης, διατίθεται νωπό κρητικό κρέας, που τυποποιείται στο πιστοποιημένο συσκευαστήριο της Χαλκιαδάκης 

ΑΕ. Επίσης, με πλήρη έλεγχο και ιχνηλασιμότητα από το χωράφι για την υγιεινή και την ασφάλεια των 

οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματος E-Cert (βραβείο Excellence Awards 2013 στον τομέα Καινοτομία 

στον Έλεγχο Ποιότητας), διατίθενται φρέσκα οπωροκηπευτικά απ’ όλη την Κρήτη. Αποτέλεσμα: 500 

καθημερινοί πελάτες γεύονται και γνωρίζουν τα προϊόντα της Κρήτης, έρχονται σε επαφή με την κρητική 

παράδοση και χαίρονται να δοκιμάζουν νέες γεύσεις που προτείνουν οι άνθρωποι των «Γεύσεις Κρήτης»: 

Μπανάνες Άρβης, τσιλαδιά, ασκολίπροι, χοχλιοί, σταμναγκάθι, απάκι και σύγλινο είναι μερικά από τα best 

sellers των καταστημάτων, που κανείς δεν πίστευε ότι θα είχαν τέτοια αποδοχή στην Αθήνα. 

Πάνω σε όλο αυτό το περιβάλλον και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναπτύχθηκαν, η «Γεύσεις 

Κρήτης Χαλκιαδάκης» στοχεύει στην ανάπτυξή της σε νέα σημεία τόσο στο εσωτερικό αλλά και στην 

ανάπτυξη μέσω συνεργασιών στο εξωτερικό. ●

Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκη Χριστίνα ΑΕ

Επιστροφή στο παραδοσιακό παντοπωλείο του παππού

Χριστίνα Χαλκιαδάκη, πρόεδρος, 
Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκη 

Χριστίνα ΑΕ, Στέφανος Κομνηνός, 
γενικός γραμματέας Εμπορίου, 

ΥΠΑΑΝ

>  ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 
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Ο
ι νέες επιχειρησιακές ανάγκες, σε συνδυασμό με την πραγματικότητα που διαμορφώνουν 

ο ανταγωνισμός και η τεχνολογική ανάπτυξη, ώθησαν τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ στην 

αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών της, μέσω του συνδυασμού σύγχρονων τεχνολογιών 

και μεθόδων. Στα τέλη του 2005 η εταιρεία ξεκίνησε μια νέα δραστηριότητα στον τομέα 

της χονδρικής πώλησης, που απευθύνεται σε επαγγελματίες τους οποίους προμηθεύει με προϊόντα 

απευθείας από την κεντρική αποθήκη ή από τα καταστήματα χονδρικής πώλησης. Με την έναρξη αυτής 

της συνεργασίας ο αριθμός των πελατών άρχισε να αυξάνεται σταθερά, με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθεί η ανάγκη για πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτησή 

τους. Για τον λόγο αυτό, ανέπτυξε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, που απευθύνεται στο 

σύνολο των πελατών χονδρικής, για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης 

παραγγελιών. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στο διαδίκτυο, και δίνει τη 

δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργούν τις παραγγελίες τους με αυτοματοποιημένο 

τρόπο, είτε μέσω συσκευών PDA με τη χρήση barcode είτε μέσω ενός web browser. 

Η υλοποίηση του έργου διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο και είχε σαν κύριο στόχο την 

επίτευξη της σωστής διαχείρισης του μεγάλου και πολύπλοκου όγκου δεδομένων και την 

αναπαράστασή του με τέτοιο τρόπο που να είναι κατανοητός από χρήστες που δεν έχουν 

γνώσεις υπολογιστών. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του έργου ανατέθηκε σε εξωτερικό 

συνεργάτη και υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: α) τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης 

του μοντέλου και των μεθόδων των αντικειμένων και β) τη φάση του σχεδιασμού του 

user interface (UI) και των controller, που ενσωματώνουν την επιχειρηματική λογική 

και τη διαχείριση των απαιτήσεων από και προς το UI. Ένα από τα πιο δύσκολα αλλά 

και από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η υποστήριξη πολλαπλών δενδρικών 

δομών στο σύνολό της, η αναδρομική αναζήτηση και η αναπαράσταση όλων αυτών σε web περιβάλλον. 

Η εφαρμογή μπορεί να επεκτείνεται και να προσαρμόζεται δυναμικά και παραμετρικά ανάλογα με τον χρήστη. 

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένα ενιαίο αυτοματοποιημένο πελατοκεντρικό σύστημα αποστολής, αποθήκευσης, 

εξυπηρέτησης, ενημέρωσης, και κοστολόγησης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σταδιακά 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της κεντρικής πληροφοριακής υποδομής 

της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου των συνεργατών της 

μέσω της νέας εφαρμογής, επιτρέπει τη βελτίωση της μεταξύ τους συνεργασίας, βελτιστοποιώντας τις 

διαδικασίες, το κόστος προμηθειών, την ταχύτητα αποστολής και τον έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. 

Συγκεκριμένα, για τους πελάτες της εταιρείας, ο εφοδιασμός και η διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται, με 

τη νέα εφαρμογή, με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο, άμεσα και πιο αποτελεσματικά. Ο χρόνος που απαιτείται 

για τη δημιουργία μιας παραγγελίας μειώθηκε και η πληροφόρηση για τις τιμές αγοράς, τις εκπτώσεις των 

ειδών, τη διαθεσιμότητα, καθώς και το συνολικό κόστος μιας παραγγελίας είναι άμεση. 

Η νέα εφαρμογή συνεπάγεται μείωση κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της παραγγελιοληψίας, 

εξαλείφοντας λάθη, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης και εξαγωγής πολύτιμων 

στατιστικών στοιχείων, όπως χρόνος ανταπόκρισης της επιχείρησης σε παραγγελίες, εποχικότητα ή 

περιοδικότητα των παραγγελιών, συχνότητα εμφάνισης καθυστερήσεων κά. ●

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

WebOrders Express Market

Άγγελος Χατζηθεοδώρου, 
διευθυντής τομέα χονδρικής, 
Νίκος Τερσινίδης, υπεύθυνος 
τεχνολογικής υποστήριξης 
πελατών χονδρικής, Δ. 
Μασούτης ΑΕ, Κατερίνα 
Πραματάρη, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια, ΟΠΑ

> MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΈΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 
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Γ
ια την εταιρία Χαλκιαδάκης ΑΕ η αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών και η ευχάριστη διαδρομή 

κατά την διάρκεια των αγορών τους ήταν πάντα μέγιστης σημασίας. Οι έρευνες αγοράς και η 

καθημερινή επαφή με τους πελάτες υπήρξε ανέκαθεν ένας καλός «δείκτης» των αναγκών και 

επιθυμιών τους. Όμως, με την βοήθεια της τεχνολογίας, η εταιρεία κατάφερε να δει πώς φαίνεται 

η ίδια πραγματικά «μέσα από τα μάτια τους», χωρίς φίλτρα και προσχήματα. Στην αναζήτηση, λοιπόν, της 

αντικειμενικής οπτικής των καταναλωτών που την εμπιστεύονται για τις αγορές τους, και της προσπάθειας 

να δει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια την εμπειρία τους από τις υπηρεσίες και το περιβάλλον που 

τους προσφέρει, ώστε να αναβαθμιστεί στα σημεία που ο πελάτης της χρειάζεται, έμαθε για το Eye-Tracking. 

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο που δίνει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα της εταιρείας, 

καθώς για πρώτη φορά της επιτρέπει να αποτυπώσει τις συνήθειες και συμπεριφορές του καταναλωτή σε 

πραγματικό χρόνο και χώρο, δηλαδή κατά την διάρκεια της πορείας του για τις αγορές 

του στο κατάστημα. Για την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δειγμάτων, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα φόρεσαν τα γυαλιά «Eye Tracker Mobile Eye», μία φορητή, 

εύχρηστη και ελαφριά συσκευή, που κατέγραψε τις οπτικές εμπειρίες τους. 

Η εταιρεία Χαλκιαδάκης ΑΕ ζήτησε από τον Δρ. Ιωάννη Μ. Ασλανίδη και την ερευνητική 

ομάδα του στην εταιρία Optotech Ltd, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα 

του Eye Tracking και των εφαρμογών του τόσο στο πεδίο των επιστημονικών ερευνών 

όσο και στους τομείς του marketing και της διαφήμισης, να πραγματοποιήσει έρευνα 

αγοράς καταστήματος με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές 

κινούνται και αναζητούν προϊόντα κατά την επίσκεψή τους σε κάποιο από τα καταστήματα 

του ομίλου, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye tracking). Η 

έρευνα που είχε διάρκεια 15 ημέρες, πραγματοποιήθηκε σε 2 καταστήματα της αλυσίδας 

στον νομό Ηρακλείου. Συμμετείχαν συνολικά 40 καταναλωτές, 20 καταναλωτές ανά 

κατάστημα, ηλικίας 25-45 ετών, και των 2 φύλων, και η καταγραφή έγινε σε εξωτερικούς 

και εσωτερικούς χώρους των σούπερ μάρκετ, σε πρωινές και απογευματινές ώρες.  Με 

την ολοκλήρωση της έρευνας συγκεντρώθηκε υλικό συνολικού χρόνου 12 ωρών. Αφού έγινε η συλλογή 

των απαραίτητων πληροφοριών, διεξήχθη μία εις βάθος ανάλυση των δεδομένων. Επιπλέον, υλοποιήθηκε 

και μία στατική έρευνα με 30 συμμετέχοντες με την εφαρμογή του Eye Tracker για τα φυλλάδια προσφορών 

και το web site της εταιρείας. 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε από το ειδικευμένο προσωπικό κάθε τμήματος στο οποίο 

αφορούσαν, και η εταιρεία προχώρησε στις αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να υλοποιηθεί ο 

διαχρονικός στόχος της: η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και μία ακόμα πιο ξεκούραστη 

παραμονή στα καταστήματά της.

Γνωρίζοντας πλέον τις αντιδράσεις των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα, η εταιρεία μπόρεσε να 

προχωρήσει στη δημιουργία αποτελεσματικότερων πλανογραμμάτων και αρχιτεκτονικής ραφιού για το 

μέγιστο όφελος όλων –για τους προμηθευτές, πιο ξεκάθαρες επιλογές για την προβολή προϊόντων, για την 

εταιρεία εξασφάλιση ικανοποιητικών συμφωνιών με προμηθευτές και για τους καταναλωτές ικανοποίηση 

κατά τη διάρκεια παραμονής στο κατάστημα, ώστε να συνεχίζουν να την εμπιστεύονται για τις αγορές 

τους, συνάρτηση που οδηγεί σε υγιή κερδοφορία την επιχείρηση. ●

Χαλκιαδάκης ΑΕ

Έρευνα Eye Tracking

Κατερίνα Πραματάρη, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΟΠΑ, 
Δρ. Ιωάννης Ασλανίδης, ιατρικός 

διευθυντής, Εμμετρωπία ΑΕ

>  MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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Σ
τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες, η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων 

είναι απαραίτητη. Τα ελληνικά τρόφιμα, συνδυάζοντας την παράδοση με απαράμιλλη ποιότητα και 

γεύση, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο στις εξαγωγές. Η πρωτοβουλία 

που αναπτύχθηκε στη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, για την εισαγωγή τεχνολογίας DNA στον ποιοτικό έλεγχο 

τυροκομικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, υποστηρίζει την στρατηγική της εταιρείας 

για επέκταση των πωλήσεων στο εξωτερικό, σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία οι εξαγωγές είναι 

το ζητούμενο για την επιβίωση των ελληνικών εταιρειών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας καταγράφηκε, 

μελετήθηκε και αναλύθηκε η μικροχλωρίδα στη μονάδα παραγωγής από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΕ) 

της μονάδας και το Τμήμα Μοριακής Μικροβιολογίας (ΤΜΜ) της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΔΠ). 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προέκυψαν συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης. Οι προτάσεις 

υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκε η νέα κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός κλασικών 

μικροβιολογικών τεχνικών μαζί με τεχνολογία DNA, που είναι η αιχμή της τεχνολογίας στον ΠΕ 

τροφίμων και κερδίζει συνεχώς έδαφος παγκοσμίως. Προτάθηκαν  και εφαρμόζονται  πλέον 

καινοτόμες τεχνικές ΠΕ για την απελευθέρωση των προϊόντων. Παράλληλα, έγιναν μεγάλες 

επενδύσεις (πχ αλλαγές σε κτιριακές υποδομές, σύστημα παροχέτευσης υπερκάθαρου αέρα 

ΒΑRΟΝ), ενώ δημιουργήθηκε ένα πλέγμα αναλύσεων των τελικών προϊόντων, διασφαλίζοντας 

την υψηλή ποιότητα των τυροκομικών προϊόντων ΔΕΛΤΑ. Στην πρωτοβουλία ενεπλάκη η 

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΔΠ) της ΔΕΛΤΑ, καθώς και όλες οι διευθύνσεις της μονάδας 

παραγωγής (Διεύθυνση Εργοστασίου, Ποιοτικός Έλεγχος, Παραγωγή, Τεχνική Υπηρεσία), δηλαδή 

ένα σύνολο περίπου 20 ατόμων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ήταν συνολικά 1,5 έτος. Το 

αποτέλεσμα του project ήταν η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των τυροκομικών προϊόντων 

και η δυνατότητα απρόσκοπτων εξαγωγών σε χώρες με ειδικές απαιτήσεις λόγω κλίματος και 

θρησκείας, όπως μουσουλμανικές χώρες, αλλά και χώρες με πολύ υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, 

όπως οι ευρωπαϊκές και οι ΗΠΑ. Με αυτό τον τρόπο, συνδυάζεται αρμονικά η ελληνική παράδοση 

στην παραγωγή μοναδικών και εύγεστων προϊόντων με την ολιστική προσέγγιση της ποιότητας, 

που εγγυάται ότι οι χώρες του εξωτερικού θα γνωρίσουν και θα αποδεχτούν τα ελληνικά ΠΟΠ 

προϊόντα.

Σε επίπεδο know-how που αποκτήθηκε, αφενός σε οργανωτικό επίπεδο φάνηκε ότι η στενή διατμηματική 

συνεργασία και η υποστήριξη της διοίκησης είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μεγάλων project, ενώ, στο 

επίπεδο της τεχνολογίας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε και αναγνωρίσθηκε όλη η μικροχλωρίδα 

σε μονάδα παραγωγής τυριών για χρονικό διάστημα 1,5 χρόνου, για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν σύγχρονοι 

μικροβιολογικοί δείκτες ποιότητας που προβλέπουν με ασφάλεια τη μικροβιολογική κατάσταση του προϊόντος, 

εφαρμόσθηκε σύστημα παροχής υπερκάθαρου αέρα σε τυροκομική μονάδα και ο αέρας της μονάδας ελέγχεται 

καθημερινά, ποιοτικά και ποσοτικά, ενώ εντάχθηκαν στη ρουτίνα ΠΕ μοριακές αναλύσεις στα προϊόντα.

Συμπερασματικά, τα οφέλη που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν πολλαπλά. Οι 

μικροβιολογικοί δείκτες βελτιώθηκαν εντυπωσιακά. Το καινοτόμο πλέγμα αναλύσεων χρησιμοποιείται για 

να διασφαλίσει την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων. Με τα νέα εργαλεία πρόβλεψης ζωής του προϊόντος 

μπορεί να γίνει αποτελεσματική διαχείριση των παραγωγών τυροκομικών. Οι καθημερινοί έλεγχοι του αέρα 

αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που πιστοποιεί την καθαριότητα, ευταξία και τήρηση των διαδικασιών. 

Με τα παραπάνω, λοιπόν, υποστηρίζεται έμπρακτα η πολιτική της εταιρείας για εξωστρέφεια και κατάκτηση 

απαιτητικών αγορών του εξωτερικού. ●

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ

Εισαγωγή τεχνολογίας DNA στον Ποιοτικό Έλεγχο τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ

Ευάγγελος Μπελετσιώτης. 
διευθυντής Τμήματος Μοριακής 
Μικροβιολογίας, διεύθυνση 
Διασφάλισης Ποιότητας, ΔΕΛΤΑ 
ΑΕ, Λευτέρης Κιοσές, υπεύθυνος 
ερευνών, ΙΕΛΚΑ

>  MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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Η 
εμπορική ενέργεια «Η Μεγάλη Επιστροφή» αποτέλεσε μέρος της δέσμευσης της Μαρινόπουλος 

να πραγματοποιεί σε ετήσια βάση το μεγαλύτερο πλάνο χαμηλών τιμών και προσφορών της 

αγοράς, υποστηρίζοντας χιλιάδες οικογένειες που την έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους 

σε βάθος χρόνου.  Η συνέπεια της εμπορικής στρατηγικής της Μαρινόπουλος προς αυτήν την 

κατεύθυνση αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές και εδραιώνει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους, η 

οποία αποτελεί το μεγαλύτερο όφελος για την εταιρεία.

Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας, που διήρκεσε έξι εβδομάδες, οι καταναλωτές μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν 50% επιστροφή της αξίας αγορών σηματοδοτημένων προϊόντων φυλλαδίου,  σε 

δωροεπιταγή. Η μεγάλη διάρκεια της ενέργειας, από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου 2013, 

αλλά και η μοναδική ποικιλία των προϊόντων που περιελάμβανε και που έφθανε τους 

1.000 κωδικούς, επέτρεψε σε όλους τους καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές 

τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή οικονομία, καλύπτοντας πλήρως όλες τις βασικές, και όχι μόνο, ανάγκες του 

νοικοκυριού. Τα προϊόντα μπορούσαν να βρουν οι καταναλωτές σε όλα τα καταστήματα 

Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour, σε όλη την Ελλάδα.  

Ο μηχανισμός ήταν εύκολος και γρήγορος. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν οι 

καταναλωτές ήταν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα club στο ταμείο, συλλέγοντας 50% 

επιστροφή της συνολικής αξίας των σηματοδοτημένων προϊόντων που έχουν αγοράσει. 

Σε κάθε συναλλαγή, η αξία της επιστροφής συνυπολογιζόταν στην κάρτα club και μόλις 

συγκέντρωνε κανείς συνολική επιστροφή αξίας 5 ευρώ, αυτόματα παραλάμβανε από 

το ταμείο μία δωροεπιταγή της αντίστοιχης αξίας για τις επόμενες αγορές του, την 

οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στα καταστήματά της αλυσίδας μέχρι και τις 

16 Νοεμβρίου. Η ενέργεια υποστηρίχτηκε με πλήρες υλικό σε όλα τα επίπεδα, όπως: 

Αφίσα ενέργειας, αφίσα μηχανισμού, μονόφυλλο έντυπο, εξώφυλλο φυλλαδίου, 

καταχωρίσεις, κονκάρδα, αφίσα διαγωνισμού υπαλλήλων, teaser, τηλεοπτικό σποτ με 

3 περιόδους προϊόντων, ραδιοφωνικό σποτ, ραδιοφωνικές αναφορές, internet banners, floating ad, ab 

frame, Facebook lox,, Youtube masthead, mobile app.

Με τη συγκεκριμένη καμπάνια η εταιρεία κατάφερε, εκτός των άλλων, να δώσει πέρα από τις χαμηλές τιμές 

και τις προσφορές, μια νότα αισιοδοξίας και χιούμορ, σε μια εποχή που το καταναλωτικό κοινό την είχε 

πολύ ανάγκη. Η καμπάνια είχε στόχο να κάνει τους καταναλωτές να χαμογελάσουν, όπως αποτυπώνεται 

στο σύνολο της επικοινωνίας της. Αξιοποιώντας τη «Μεγάλη Επιστροφή», οι καταναλωτές να ξεκινούσαν 

την ημέρα τους με ένα χαμόγελο και τη χαρακτηριστική φράση: «Εμ, δεν πήγες στον Μαρινόπουλο»!

Όμως, πέρα από την καμπάνια αυτή καθαυτή, η ουσία βρίσκεται στη δέσμευση της Μαρινόπουλος ΑΕ που 

υπάρχει πίσω από την επικοινωνία, να προσφέρει από όλα τα καταστήματά της ποιοτικά προϊόντα στις 

καλύτερες τιμές, με ειλικρίνεια. Στα ράφια της Μαρινόπουλος, στα εκατοντάδες σημεία του δικτύου της, 

το σύνολο των πελατών της μπορεί να βρει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής καθημερινά, όλο τον 

χρόνο. Ένας από τους απώτερους στόχους και αυτής της καμπάνιας, ήταν να νιώσουν οι καταναλωτές ότι 

η εταιρεία τους στηρίζει και θα τους στηρίζει για πάντα. ●

Μαρινόπουλος ΑΕ

Μεγάλη Επιστροφή

Μαρία Γαβριηλίδη, υπεύθυνη 
μάρκετινγκ, Μαρινόπουλος ΑΕ, 

Νίκος Καραγεωργίου, 
Πρόεδρος ΕΣΒΕΠ

> ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ
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Η 
Knorr είναι μια μάρκα που έχει ως «αποστολή» να εμπνέει τους ανθρώπους ώστε να εκτιμήσουν 

περισσότερο την αξία των γευμάτων και να τους βοηθήσει ώστε να απολαμβάνουν νόστιμα και 

θρεπτικά γεύματα κάθε μέρα. Βάσει ερευνών που έχει πραγματοποιήσει η Knorr, οι καταναλωτές 

προγραμματίζουν τα οικογενειακά τους γεύματα επηρεασμένοι από 3 παραμέτρους: έμπνευση, 

χρόνο και διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η ερώτηση «Τι να μαγειρέψουμε σήμερα;» περνά από το μυαλό 

χιλιάδων καταναλωτών κάθε μέρα. Όλο και περισσότερο η έλλειψη χρόνου, μαγειρικών ικανοτήτων 

(ιδιαίτερα σε νεαρότερες ηλικίες) και έμπνευσης καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα. Επιπλέον, ένα από τα βασικά shopper insights φωτίζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές, όταν 

επισκέπτονται τα καταστήματα για την αγορά τροφίμων, ψωνίζουν προϊόντα για την παρασκευή μιας 

συνταγής και όχι μεμονωμένα συστατικά. Τα παραπάνω δεδομένα οδήγησαν την Ελαΐς – Unilever Hellas 

στη δημιουργία των «Meal Corners», τα ημι-μόνιμα σημεία πώλησης, που γεμίζουν με 

τους βασικότερους κωδικούς τροφίμου της εταιρείας, με γνώμονα τη διαθεσιμότητα 

υλικών για την παρασκευή μιας συγκεκριμένης συνταγής, η οποία επίσης διανέμεται 

στα σημεία αυτά. Από την αρχή της ενέργειας έγινε σαφές ότι λόγω της απαιτούμενης 

κλίμακας (υλικά, προετοιμασία διαφορετικών συνταγών ανά πελάτη), η ενέργεια «Τι καλό 

θα μαγειρέψουμε;» θα έτρεχε κυλιόμενα στο σύνολο του πελατολογίου σε δεδομένες 

αριθμητικά υλοποιήσεις μέσα στο διάστημα ενός έτους. Στο «Meal Corner» τοποθετήθηκαν 

οι καλύτεροι κωδικοί από το κωδικολόγιο της εταιρείας με γνώμονα την ηγετική τους 

θέση στις αντίστοιχες αγορές. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του συγκεκριμένου 

εργαλείου έπαιξε ήταν η στρατηγική του τοποθέτηση δίπλα στο χώρο των φρέσκων 

(μαναβική, κρεοπωλείο) των σούπερ μάρκετ, ώστε να ενισχύεται η συνδυαστική αγορά 

και κατανάλωση. Η περίοδος τοποθέτησης του «Meal Corner» σε καθένα από τα 

σημεία τοποθέτησης  χωρίστηκε σε 2 βασικά διαστήματα: Το διάστημα γνωριμίας του 

καταναλωτή με το Meal Corner, κατά τη διάρκεια του οποίου ο καταναλωτής επιλέγει 

μια από τις διαθέσιμες συνταγές, αγοράζει 2 από τα προϊόντα που χρειάζονται για την 

παρασκευή της συνταγής και παίρνει δώρο το 3ο προϊόν, επίσης απαραίτητο για την 

παρασκευή της συνταγής, και το υπόλοιπο διάστημα παραμονής του «Meal Corner» στο κατάστημα, όπου ο 

καταναλωτής καλείται να επιλέξει μια από τις διαθέσιμες συνταγές και αγοράζει όσα προϊόντα χρειάζονται 

για την παρασκευή της.

Τα «Meal Corners» αποτέλεσαν μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση που ενίσχυσε την επιχειρηματική 

ανάπτυξη της Ελαΐς - Unilever, αλλά και των ευρύτερων κατηγοριών στα σημεία που τοποθετήθηκαν, ενώ 

είχαν πολλαπλά οφέλη για τους λιανέμπορους και τους καταναλωτές. Είναι άξιο αναφοράς ότι το πρόγραμμα 

τοποθέτησης των Meal Corners ήδη συνεχίζεται μέσα στο 2014 με στόχο τόσο την ποσοτική αναβάθμισή 

του με περισσότερα σημεία όσο και την ποιοτική με όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία τοποθέτησης στους 

υψηλής επισκεψιμότητας χώρους των σούπερ μάρκετ (μαναβική/κρεοπωλείο).

Η Ελαΐς-Unilever Hellas AE και οι πελάτες της εξακολουθούν να υποστηρίζουν θερμά αυτή την πρωτοβουλία, 

που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους της Knorr, αλλά και εκείνους 

των πελατών. Παράλληλα, η Ελαΐς - Unilever Hellas AE παραμένει συνεπής και στη διαρκή επαφή της με 

τον καταναλωτή, προσφέροντάς του λύσεις που προσθέτουν αξία στην καθημερινότητά του. ●

Ελαΐς – Unilever Hellas AE

Η πρωτοποριακή ιδέα της Knorr «Meal Corner» ανατρέπει 

τις τάσεις της αγοράς

Γιώργος Σωτηρίου, shopper & 
customer marketing manager 
ambient & foods, Ελαΐς - 
Unilever Hellas ΑΕ, Νίκος 
Καραγεωργίου, Πρόεδρος, 
ΕΣΒΕΠ

> MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: DIRECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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Η 
εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των τμημάτων της κάβας σε κάποια 

καταστήματά της και με σημείο αναφοράς την πλούσια ποικιλία των ετικετών στην κατηγορία 

των κρασιών και την προσωποποιημένη επικοινωνία σε στοχευμένα, ειδικά κοινά, σχεδίασε 

και υλοποίησε τον Δεκέμβριο 2013 το πρώτο wine club στο χώρο των σούπερ μάρκετ, το 

Wine Club by Carrefour. Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση πελατών - μελών με υψηλό μέσο 

καλάθι (high spenders) με την προοπτική η συμμετοχή τους στο Wine Club να λειτουργήσει προσθετικά 

στη δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που θα καταστήσει  τα καταστήματα της 

Μαρινόπουλος την πρώτη τους επιλογή σούπερ μάρκετ. Η διαφοροποίηση του συγκεκριμένου κοινού 

γίνεται με τη χορήγηση μίας κάρτας πιστότητας (Wine Club), η οποία εξασφαλίζει στα μέλη της ειδικά 

προνόμια (εκπτώσεις, παρουσία σε κλειστές εκδηλώσεις οινογνωσίας, αποστολή κρασιών 

στο σπίτι, ενημέρωση μέσω newsletter) κλπ, που μόνο το πρόγραμμα πιστότητας  μπορεί να 

τους προσφέρει. Το πρόγραμμα Wine Club υποστηρίζεται από 3 καταστήματα της αλυσίδας, 

τα Carrefour Αλίμου, Γέρακα και Αμαρουσίου. Tα καταστήματα αυτά επιλέχτηκαν με γνώμονα 

την πολύ μεγάλη ποικιλία κρασιών από την Ελλάδα και τον κόσμο, καθώς και τα δημογραφικά 

στοιχεία των πελατών των περιοχών αυτών. O σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ως βασικά κριτήρια το «ειδικό κοινό» που επιθυμεί 

η αλυσίδα να κερδίσει, αλλά και τα «οφέλη», τα οποία αναμένονται να προκύψουν από το 

συγκεκριμένο project και για τις δύο πλευρές: 

-Αναζητήθηκε το επιθυμητό «κοινό» μέσα από την υπάρχουσα πελατειακή βάση των 

συγκεκριμένων καταστημάτων, αναγνωρίστηκαν πελάτες που ενδιαφέρονται για κρασιά 

υψηλής αξίας και επικοινωνήθηκε το νέο αυτό πρόγραμμα μέσω sms. Παράλληλα, μέσα από 

μία λίστα ατόμων «δυνητικών high spenders» η εταιρεία έστειλε επιστολές με την αίτηση 

μέλους, προσκαλώντας τους να εγγραφούν

-Σχεδιάστηκαν τα «οφέλη / προνόμια» που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν και να θεωρηθούν 

ελκυστικά από ένα τέτοιο επιλεκτικό κοινό, έτσι ώστε να συνδυάζουν τις ειδικές τιμές, την 

«ψαγμένη» ενημέρωση, την έγκαιρη, προσωποποιημένη πληροφόρηση και τη διασκέδαση

-Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις οινογνωσίας με παρουσίαση συγκεκριμένων κρασιών από 

τους ίδιους τους οινοπαραγωγούς

-Δόθηκαν ειδικές εκπτώσεις σε όλη την κάβα κρασιών, σε επιλεγμένες ημέρες και μόνο για τα μέλη 

-Δημιουργήθηκε μηνιαίο newsletter με προτάσεις νέων ετικετών, αλλά και αντίστοιχες συμβουλές - 

πληροφορίες για τη σωστή συντήρηση και κατανάλωσή τους

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η εταιρεία και –και συνεχίζει να δίνει- στη μηνιαία, προσωποποιημένη 

επικοινωνία με τον πελάτη, μέσω newsletter (email), σχετικά με τα προνόμια του πελάτη: Ενημέρωση για 

τα «Κρασιά του μήνα» (προτάσεις σε επιλεγμένους κωδικούς), ενημέρωση για την «Προσφορά του μήνα» 

(επικοινωνία της συγκεκριμένης ημέρας που θα ισχύει ειδική έκπτωση σε όλη τη κατηγορία κρασιών 

μόνο για τα μέλη), ενημέρωση για την εκδήλωση οινογνωσίας από Έλληνες παραγωγούς, που λαμβάνει 

χώρα μόνο για τα μέλη. Μέσα από το πρόγραμμα Wine Club, η εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ εγκαινιάζει το 

σχεδιασμό και την υιοθέτηση νέων μεθόδων προσέλκυσης αλλά και διατήρησης πελατών. ●

Μαρινόπουλος ΑΕ

Wine Club

Ίων Διαμαντής, διευθυντής 
κάβας, Μαρινόπουλος ΑΕ, 

Βασίλης Ζαφείρης, εντεταλμένος 
σύμβουλος, ΣΕΒΤ

> ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM

ΒΡΑΒΕΙΟ: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ
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T
α Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν πλέον ένα από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα εργαλεία 

στον χώρο της επικοινωνίας. Για τον λόγο αυτό και η Lidl Hellas, τον Αύγουστο του 2012, επέλεξε 

να τα συμπεριλάβει στα κύρια εργαλεία επικοινωνίας της, μέσω των οποίων επιδιώκει να έρθει 

πιο κοντά στους πελάτες της και στο ευρύτερο κοινό με στόχο την άμεση, συνεχή και καθημερινή 

τους ενημέρωση και επικοινωνία.

Aπό την 1η Αυγούστου 2012, οπότε ενεργοποιήθηκε η σελίδα της αλυσίδας στο Facebook, έως τα τέλη 

Μαΐου 2014 το προφίλ της αλυσίδας στο Facebook αριθμούσε περισσότερους από 323.000 fans και η 

διαδικτυακή παρέα μεγάλωνε καθημερινά. Μέσω του προφίλ της παρέχεται ενημέρωση για τις δράσεις 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει, για τις προσφορές, τα νέα προϊόντα, τις δυνατότητες 

καριέρας και, γενικότερα, άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για όλα τα νέα σχετικά με τη 

Lidl. Επίσης, στο προφίλ της στο Facebook η Lidl Hellas αναπτύσσει πρωτότυπες δράσεις 

με την ενεργή συμμετοχή των φίλων της.  Ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα αφορά 

στην πρωτοβουλία, μέσω της οποίας οι φίλοι της προσκλήθηκαν να δημιουργήσουν, 

με υλικά δικής τους επιλογής, την πιο νόστιμη νηστίσιμη πίτσα, η οποία διατίθεται από 

τα καταστήματα Lidl σε περιόδους νηστείας. 

Επίσης, από τη Lidl Hellas διοργανώθηκε ο πιο μεγάλος διαδικτυακός διαγωνισμός 

για την ανάδειξη του Καλύτερου Σάντουιτς στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση του κόσμου 

ξεπέρασε τις προσδοκίες της αλυσίδας: οι συμμετοχές ήταν περισσότερες από 5.000, 

και οι προτάσεις για σάντουιτς περισσότερες από 1.000. 

Κριτική επιτροπή ψήφισε τα νοστιμότερα σάντουιτς με βάση τη δημιουργικότητα, την 

εικόνα και τη γεύση τους, και ανέδειξε τα 3 γευστικότερα. Η πρώτη νικήτρια κέρδισε 

το ποσό των 3.600 ευρώ για τα ψώνια του έτους σε κατάστημα Lidl, ενώ η δεύτερη 

και τρίτη νικήτρια κέρδισαν τα ποσά των 1.000 ευρώ και 500 ευρώ αντίστοιχα, για 

αγορές σε κατάστημα Lidl. 

Μέσα από το Facebook παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στην εταιρεία να συζητά με 

το κοινό της, να ανταλλάσσει απόψεις, ενώ οι ίδιοι οι φίλοι της μπορούν να προτείνουν τις δικές τους 

δημιουργικές ιδέες. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε ψυχαγωγικά 

παιχνίδια και να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, κερδίζοντας πλούσια δώρα αλλά και κουπόνια για 

δωρεάν αγορές από τα καταστήματα της αλυσίδας.

Μέσα σε 20 μήνες παρουσίας, το προφίλ της Lidl Hellas κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα στα αντίστοιχα 

προφίλ των εταιρειών λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα. Επιπλέον, το προφίλ της Lidl Hellas στο 

Facebook κατάφερε να καταλάβει μια θέση ανάμεσα στα 15 πρώτα εταιρικά προφίλ της χώρας, με ένα 

εντυπωσιακό μέσο ποσοστό ανταπόκρισης 70%. ●

Lidl Hellas

Η στρατηγική της Lidl Hellas στο Facebook

Κωνσταντίνα Δεληαργύρη, 
PR & marketing department, 
Lidl Hellas, Βασίλης Ζαφείρης, 
εντεταλμένος σύμβουλος, ΣΕΒΤ
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Ο 
αριθμός των χρηστών καθώς και ο αριθμός των συσκευών αυξάνεται όλο και περισσότερο 

σε παγκόσμια κλίμακα. Από το 2007 έως το 2013 οι κάτοχοι smartphone έχουν αυξηθεί 

εντυπωσιακά. Χαρακτηριστικό της τάσης αυτής είναι ότι το 38% των καθημερινών επαφών 

πραγματοποιούνται πλέον μέσω smartphone. Η ίδια τάση φαίνεται να επεκτείνεται και στην 

Ελλάδα, με τη διείσδυση των κινητών τηλεφώνων να έχει φτάσει το 2013 στο 53%. Μεγάλο μέρος των 

χρηστών χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο, μεταξύ άλλων είτε για να πραγματοποιήσουν εύκολα 

και ευχάριστα τις αγορές τους, είτε για να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων και να εντοπίσουν κουπόνια 

για φθηνότερες αγορές, είτε για να διαβάσουν κριτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, και αφουγκραζόμενη τις 

ανάγκες των καταναλωτών, η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδίασε και υλοποίησε την εφαρμογή ΑΒ για τα κινητά 

τηλέφωνα (iOS και Android) προκειμένου οι καταναλωτές να οργανώνουν εύκολα, γρήγορα, 

ευχάριστα και χωρίς πολύ κόπο τις αγορές τους. Έτσι, οι πελάτες που επιλέγουν την ΑΒ για 

τις αγορές τους, μέσω της συγκεκριμένης mobile εφαρμογής μπορούν να δημιουργούν 

«προσωποποιημένες» λίστες για να κάνουν τα ψώνια τους και να τις μοιράζονται, μπορούν 

να αναζητήσουν με ευκολία προσφορές, να βρουν συνταγές, να ενημερωθούν για τα οφέλη 

και τις ειδικές προσφορές μέσω της κάρτας πιστότητας AB, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να 

έχουν στο inbox τους συγκεντρωμένες όλες τις ενέργειες που «τρέχουν και να λάβουν μέρος 

σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Συγκεκριμένα, η mobile εφαρμογή που δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να:

-  Δημιουργεί λίστες για ψώνια, είτε επιλέγοντας κατηγορίες προϊόντων από προτεινόμενο 

δέντρο οικογενειών, είτε με τη δημιουργία της λίστας από τον ίδιο τον χρήσης. Ο ίδιος, μπορεί 

να μοιράζεται τη λίστα με μέλη της οικογένειας του, προκειμένου να τη συμπληρώσουν και 

εκείνα και μεταβαίνει στο κατάστημα έχοντας μία ολοκληρωμένη λίστα αγορών που μπορεί 

να διαχειριστεί ανά πάσα στιγμή 

-  Αναζητά προσφορές από το 15ημερο έντυπο προσφορών, τις προσφορές του εντύπου που 

αφορούν αποκλειστικά στην κάρτα ΑΒ Plus, καθώς επίσης και έξτρα προσφορές που θα 

βρει στο κατάστημα

-  Βρίσκει συνταγές βάσει κουζίνας ή υλικών, ενώ προτεινόμενα κρασιά και tips εμφανίζονται για κάθε 

συνταγή, για μια πιο ολοκληρωμένη γευστική απόλαυση

-  Αναζητά το κοντινότερο κατάστημα ΑΒ ή καταστήματα στην περιοχή ενδιαφέροντός  του και μαθαίνει 

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες γι’ αυτό (φωτογραφία, στοιχεία διεύθυνσης, διαθέσιμες υπηρεσίες, 

τηλέφωνο για άμεση κλήση) 

-  Ενημερώνεται για τα οφέλη και τις ειδικές προσφορές μέσω της κάρτας πιστότητας AB Plus, καθώς 

επίσης και για νέα της εταιρείας 

-  Στο inbox μπορεί να δει συγκεντρωμένες όλες τις ενέργειες που «τρέχουν» στην εφαρμογή και να λάβει 

μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις.

Η χρήση από όλο και μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών του κινητού τηλεφώνου για αγορές επιβεβαιώθηκε 

στην πράξη. Γι’ αυτό και για την ΑΒ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου mobile app αποτελεί 

μέρος της επικοινωνιακής εταιρικής στρατηγικής συνολικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην ΑΒ 

Βασιλόπουλος από την αρχή του 2013 έως και σήμερα, ο αριθμός των εκστρατειών που επικοινωνούνται 

και μέσω των κινητών τηλεφώνων αυξάνεται όλο και περισσότερο. ●

ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ

AB Mobile App... και παίξτε τα ψώνια σας στα δάχτυλα!

Αλεξία Μαχαίρα, communications 
& sustainability manager,  ΑΒ 

Βασιλόπουλος ΑΕ, Βασίλης 
Ζαφείρης, εντεταλμένος 

σύμβουλος, ΣΕΒΤ
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Σ
το πλαίσιο της ενίσχυσης της εικόνας της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΑΒ 

Βασιλόπουλος σχεδίασε και ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας μέσω social media, 

το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το γενικότερο offline και online πλάνο της εταιρείας. Στρατηγικοί 

στόχοι της εταιρείας ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στις ηλεκτρονικές της σελίδες, 

η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και του θετικού sentiment για την ΑΒ, η ανάδειξη ενός πιο ανθρώπινου 

και κοινωνικού προφίλ, η διεύρυνση του κοινού σε πιο νεανικές ηλικίες και τέλος, η αύξηση του μεριδίου 

αγοράς (κυρίως μέσα από στοχευμένες ενέργειες). 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο επικοινωνιακό μέτωπο, η social media στρατηγική της εταιρείας 

συνδέθηκε λειτουργικά και ευθυγραμμίστηκε με τις offline ενέργειες. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

ενεργειών ήταν η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των φίλων της ΑΒ Βασιλόπουλος στο 

Facebook, οι οποίοι στο τέλος Μαΐου ξεπερνούσαν τους 328.000, φέρνοντάς την με αυτόν 

τον τρόπο στην 12η θέση πανελλαδικά και μάλιστα με συνεχή ανοδική τάση (βάσει στοιχείων 

Socialbakers).

Η Social Media στρατηγική σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εξωτερικό 

συνεργάτη, σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέσα από ένα σωστά εξ αρχής 

δομημένο πλάνο, ξεκάθαρη στόχευση για ενεργοποίηση και εντονότερη συμμετοχή του 

κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της διαμόρφωσης και προβολής  ενδιαφέροντος 

περιεχομένου, καθώς και μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης στοχευμένων ενεργειών, 

αυξήθηκε κατακόρυφα η συμμετοχή των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον της εταιρείας 

(engagement rate). 

Επιστέγασμα των προαναφερθέντων ήταν οι Social Media ενέργειες που προγραμματίστηκαν 

με αφορμή τον εορτασμό των 75 χρόνων της ΑΒ Βασιλόπουλος, οι οποίες «έτρεξαν» παράλληλα 

με τις αντίστοιχες offline, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την απόδοση των 

τελευταίων. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή «Δώρα που μας έρχονται Κουτί!», είχε ως στόχο να 

αυξήσει το Awareness για τα 75 χρόνια ΑΒ και την αλληλεπίδραση, μέσα από ένα Engaging 

instant win app! Αναλυτικότερα, οι fans, κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή, έβλεπαν 

κουτιά, ίδια με αυτά του λογοτύπου της ενέργειας. Με ένα κλικ έπρεπε να βρουν το τυχερό 

κουτί, προκειμένου να κερδίσουν στη στιγμή μια δωροεπιταγή αξίας 75 ευρώ για τα καταστήματα ΑΒ. Αν 

οι fans δεν επέλεγαν το τυχερό κουτί, ένα pop-up  τους καλούσε να ξαναπροσπαθήσουν την επόμενη 

μέρα. Αν επέλεγαν το τυχερό κουτί, εμφανιζόταν το λογότυπο των 75 χρόνων ΑΒ και μήνυμα ότι έχουν 

κερδίσει. Μέσω της προαναφερθείσας ενέργειας, όχι μόνο αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός των συμμετοχών, 

ο οποίος έφτασε τις 160.000, αλλά παράλληλα το reach ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο! 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της επιτυχημένης εφαρμογής, προστέθηκαν στη σελίδα περισσότεροι 

από 7.500 νέοι fans. Η όλη ενέργεια λειτούργησε ενισχυτικά και στo πλαίσιo της συνολικής επικοινωνιακής 

καμπάνιας, καθώς μεγιστοποιήθηκε η απόδοση και επετεύχθησαν σημαντικά αποτελέσματα.

 Η συνεχής αύξηση του αριθμού των fans της εταιρείας στη σελίδα στο Facebook, η σύνδεση των εκάστοτε 

online προωθητικών ενεργειών με τις offline αλλά και η σταθερά θετική εικόνα του εταιρικού της προφίλ, 

αποτελούν μερικά μόνο ενδεικτικά μεγέθη της επιτυχίας του ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας της 

AB στα social media. ●

ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ

Social Media Στρατηγική ΑΒ

Αλεξία Μαχαίρα, communications 
& sustainability manager,  

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος, 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης

> ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 

Σούπερ Mάρκετ



27

Η 
Μαρινόπουλος ΑΕ σε συνεργασία με το Caremarket.gr εγκαινίασε στις αρχές του 2013 το πρώτο 

καινοτόμο διαδικτυακό ελληνικό σούπερ μάρκετ, το Caremarket.gr. Απόλυτα εναρμονισμένη 

με τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των καιρών, η νέα υπηρεσία Caremarket.gr άλλαξε 

ριζικά το σκηνικό των αγορών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία. 

Πρόκειται για μία εξελιγμένη online πλατφόρμα που προσφέρει ταχύτητα και ποιότητα, 

μετατρέποντας τα ψώνια σε μια ξεκούραστη δραστηριότητα, που μπορεί να γίνει κάθε 

στιγμή από το σπίτι ή το γραφείο. Μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος, 

οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση από τον υπολογιστή τους σε περισσότερους 

από 11.000 κωδικούς προϊόντων, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, σε όποιο σημείο 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και να βρίσκονται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 

H ανάγκη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Caremarket.gr προέκυψε μετά 

από έρευνα που διεξήγαγε η WEB ID της Focus Bari, που αποκάλυψε ότι το ποσοστό 

των καταναλωτών που πραγματοποιεί αγορές μέσω του διαδικτύου ανήλθε σε 20% 

τον Δεκέμβριο του 2012, από 13% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2010. Οι διαρκώς 

μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές 

συνήθειες των ανθρώπων, στρέφοντάς τους προς τις ηλεκτρονικές αγορές. Η ευελιξία 

και οικονομία χρόνου που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, το καθιστά το κατάλληλο 

όχημα για να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, ενώ βασικά κίνητρα 

της στροφής προς το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο αποτελούν αφενός η δυνατότητα που 

τους παρέχεται να αναζητούν πιο εύκολα τις διαθέσιμες προσφορές, αλλά και η πολύ 

μεγάλη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων. Στο ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον, οι εταιρείες καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα της αγοράς και να αντεπεξέλθουν στις νέες, αυξανόμενες ανάγκες 

των καταναλωτών. Η εξασφάλιση των χαμηλότερων τιμών, η παροχή υψηλής διαθεσιμότητας, η διάθεση 

μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και η παροχή μιας εύχρηστης πλατφόρμας που προσφέρει την καλύτερη 

δυνατή Εξυπηρέτηση Πελατών, αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Μαρινόπουλος 

ΑΕ, προκειμένου να προσφέρει μια βελτιστοποιημένη καταναλωτική εμπειρία. H εταιρεία δημιούργησε ένα 

σύστημα αποδοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών. Παράλληλα,  προκειμένου να πετύχει τους επιχειρηματικούς 

της στόχους, φρόντισε να εξασφαλίσει αποδοτικά συστήματα τροφοδότησης και δίκτυα διανομής. (το 

ηλεκτρονικό καινοτόμο κατάστημα, υποστηρίζεται από έξι υπέρ μάρκετ Carrefour και εξυπηρετεί τους 

καταναλωτές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη). Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διατήρηση της φρεσκάδας 

των προϊόντων και στη διανομή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία έχει φροντίσει να διαλέγουν 

εκπαιδευμένοι υπάλληλοι τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα, τοποθετώντας τα με προσοχή σε ειδικές 

συσκευασίες, και μεταφέροντας τα σε ειδικά φορτηγά ψυγεία, που διατηρούν τη φρεσκάδα τους.

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, η εταιρεία κατάφερε να εισέλθει δυναμικά στην αγορά του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, διατηρώντας την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της και συγχρόνως τις πιο 

ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 

Τη μεγάλη απήχησή του εγχειρήματος καταδεικνύουν και οι δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένοι χρήστες και 

επισκέπτες της σελίδας του Caremarket.gr. ●

Μαρινόπουλος ΑΕ

Caremarket

Μαρία Γαβριηλίδη, υπεύθυνη 
μάρκετινγκ, Μαρινόπουλος ΑΕ, 
Κωνσταντίνος Πεσματζόγλου, 
Γενικός Διευθυντής Caremarket.gr, 
Βασίλης Ζαφείρης, εντεταλμένος 
σύμβουλος, ΣΕΒΤ

> ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ



2828

> PRIVATE LABEL �ΠΡΟΪΟΝΤΑ � ΣΕΙΡΕΣ PL�

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / Σούπερ Mάρκετ

Γιάννης Κτενάς, διευθυντής αγορών 

γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων προϊόντων 

και λαχανικών, Μαρινόπουλος ΑΕ, Ηλίας 

Μαμαλάκης, δημοσιογράφος, συγγραφέας

Τα κατεψυγμένα λαχανικά ιδιωτικής ετικέτας της Μαρινόπουλος ΑΕ αποτελούνται από μια πλήρη 

συλλογή 31 κωδικών. Στον τομέα των λαχανικών, στρατηγικός συνεργάτης της είναι η ελληνική 

εταιρεία Agrifreda ΑΕ, η οποία παράγει τους 11 κύριους κωδικούς, με κύρια κατεύθυνση την 

ελληνικότητα. Η Μαρινόπουλος ΑΕ ξεκίνησε τη συνεργασία με την εταιρεία Agrifreda το 2007 και 

στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών, λάνσαρε τα εν λόγω είδη 

τον Οκτώβριο του 2013, που απέκτησαν κυρίαρχη θέση στην κατηγορία κατεψυγμένων λαχανικών, 

με συμμετοχή 47% στην κατηγορία. Το εργοστάσιο της Agrifreda βρίσκεται στην περιοχή της 

Αριδαίας του Νομού Πέλλας, σε ένα οικόπεδο 50.000τμ. Το 2009 η εταιρεία ολοκλήρωσε την 

κάθετη μονάδα παραγωγής λαχανικών ξεκινώντας την καλλιέργεια λαχανικών από το χωράφι 

μέχρι την τυποποίηση, τη συσκευασία και διανομή τους στον καταναλωτή. 

Η Μαρινόπουλος δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων της, θέλοντας να προσφέρει 

πάντα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στους καταναλωτές. Ένας συνεργάτης σαν την Agrifreda 

AE, που διαθέτει αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με άρτιο εξοπλισμό και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των αυστηρών διαδικασιών ελέγχου 

που εφαρμόζονται καθημερινά, αποτελεί εχέγγυο αυτής της επιδίωξης. Η καλλιέργεια των νέων 

λαχανικών γίνεται στις πιο εύφορες πεδιάδες της Μακεδονίας και τα λαχανικά συλλέγονται στο πιο 

κατάλληλο στάδιο ωρίμασης, ώστε να διατηρούνται όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. ●

Μαρινόπουλος ΑΕ
Κατεψυγμένα Λαχανικά Carrefour 1 kgr από τη Μακεδονική Γη

> PRIVATE LABEL �ΠΡΟΪΟΝΤΑ � ΣΕΙΡΕΣ PL�

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΣΕΙΡΑΣ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / Σούπερ Mάρκετ

Άννα Κουμαρά, υπεύθυνη τμήματος 
επιλεγμένων προϊόντων, Metro AEBE, 

Ηλίας Μαμαλάκης, δημοσιογράφος, 
συγγραφέας

Η Metro τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά την ποικιλία των προϊόντων της, έχει 

προχωρήσει στην ανακατηγοριοποίησή τους και έχει ανασχεδιάσει τις περισσότερες συσκευασίες, 

με στόχο πάντα τη διευκόλυνση και την ικανοποίηση των πελατών της. Σε αυτό το πλαίσιο,  

δημιουργήθηκε η σειρά επιλεγμένων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με την ονομασία Εκλεκτές 

Γεύσεις, η οποία αποτελείται από προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από αγνές 

πρώτες ύλες, ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές, ενώ συνδυάζουν εξαιρετικά 

την υψηλή ποιότητα με τις ανταγωνιστικές τιμές. Η αλυσίδα προχώρησε σε συνεργασία με την 

εταιρεία Λαχουβάρης – Μαστρογιάννης ΟΕ, που ασχολείται με την καλλιέργεια μανιταριών και  

τη συλλογή, την αποξήρανση και τη διάθεση άγριων μανιταριών από τα ελληνικά δάση για ένα 

νέο προϊόν στη σειρά Εκλεκτές Γεύσεις, τα Αποξηραμένα βασιλομανίταρα (porcini). Η απαίτηση 

ήταν να «δημιουργηθεί» για την Metro ένα πραγματικά επιλεγμένο προϊόν, μικρής διάθεσης, 

ακριβώς για να διασφαλιστεί η μοναδικότητα και η εξαιρετική ποιότητά του. Το προϊόν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί καινοτόμο για δύο λόγους: ο πρώτος είναι η προσπάθεια για «προσιτή πολυτέλεια» 

-είναι τα μόνα βασιλομανίταρα PL στην αγορά. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την συσκευασία τους: 

τα βασιλομανίταρα Εκλεκτές Γεύσεις προστατεύονται μεν από κατάλληλο πλαστικό σακουλάκι 

αλλά επισυσκευάζονται και σε πλαστικό περιέκτη για ασφαλέστερη αποθήκευση, διατήρηση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους και ευκολία στη φύλαξη. ●

Metro AEBE
Εκλεκτές Γεύσεις Αποξηραμένα βασιλομανίταρα 30g (porcini)
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Η 
μάρκα Dove είναι η Νο1 μάρκα  γυναικείας περιποίησης στην Ελλάδα με μερίδιο 14,1%*. Από το 

1990 που το Dove λανσαρίστηκε στην Ελλάδα έως σήμερα, το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο έφτασε 

να περιλαμβάνει από μπάρες σαπουνιών και υγρά κρεμοσάπουνα, αφροντούς και αφρόλουτρα, 

αποσμητικά, ενυδατικές κρέμες και λοσιόν σώματος και προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

Το Dove καλύπτει όχι μόνο πρακτικά τις ανάγκες της γυναικείας φροντίδας και περιποίησης, αλλά, μέσα 

από την κοινωνική του αποστολή, υποστηρίζει ενεργά και συναισθηματικά τις γυναίκες. 

Η μεγάλη ανάπτυξη της μάρκας Dove στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα 

της καμπάνιας «Το Dove είναι διαφορετικό», η οποία βασίστηκε: α) στην προϊοντική ανωτερότητα του 

χαρτοφυλακίου, β) στη συναισθηματική προσέγγιση μέσα από την κοινωνική του αποστολή, γ) στην έντονη 

παρουσία στο σημείο πώλησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Dove ανέπτυξε το Dove Masterbrand Fixture, μία ειδική κατασκευή πάνω 

στην οποία τοποθετούνται κωδικοί από όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η 

μάρκα, με εικαστικά που ενισχύουν το προφίλ της ως ειδικού στη γυναικεία φροντίδα, και 

testers που επιτρέπουν στις καταναλώτριες να αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα.

Το σχέδιο, η ποιότητα των υλικών και ο ειδικός φωτισμός, καθιστούν το Dove Fixture μοναδικό 

και ξεχωριστό, με αποτέλεσμα η μάρκα να διαφοροποιείται και να μεταφέρει τις αξίες και τα 

χαρακτηριστικά της μέσα στο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το ως κανάλι επικοινωνίας. Τέλος, 

στα καταστήματα που τοποθετείται, συνήθως για μακρύ χρονικό διάστημα, ενισχύει την εικόνα 

του περιβάλλοντος των καλλυντικών, διαφοροποιώντας έτσι και το καταστήματα στο οποίο 

βρίσκεται, σε σχέση με άλλα. 

Το ελληνικό λιανεμπόριο, έχοντας αποδείξει επανειλημμένα ότι εντοπίζει τις ευκαιρίες για 

ανάπτυξη των πωλήσεων ταχύτατα, αγκάλιασε αυτή την πρώτη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

της μάρκας Dove και η τοποθέτηση του Dove Fixture ξεκίνησε τέλη του 2012 σε 10 

καταστήματα της αλυσίδας Μασούτης. Μέσα στο 2013, ο σχεδιασμός του επίπλου εξελίχθηκε 

και η τοποθέτηση εξαπλώθηκε ώστε στα μέσα του 2014  να υπάρχουν 50 καταστήματα με Dove 

Fixture στην ελληνική επικράτεια. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν οι αλυσίδες: Μασούτης, 

Βερόπουλος, Γαλαξίας και Hondos Center. 

Κατά την πρώτη τοποθέτηση των Dove Masterbrand Fixtures, διενεργήθηκε έρευνα ποσοτική και ποιοτική 

εντός των καταστημάτων, τόσο σε περίοδο με παράλληλη προώθηση τιμής των προϊόντων όσο και σε 

περίοδο χωρίς προώθηση. Τα αποτελέσματα ήταν θριαμβευτικά. Τα Dove Masterbrand Fixtures που 

τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ήταν τα πρώτα στην Ευρώπη και έδωσαν την ευκαιρία να εξαχθούν 

πολύτιμα συμπεράσματα αφενός για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν ως δεύτερα σημεία αλλά και την 

συνεισφορά που μπορούν να έχουν στο χτίσιμο μιας δυνατής μάρκας μέσα στα καταστήματα. 

Σε συνδυασμό με την παρουσία ειδικών στο εν λόγω σημείο, τα Dove Masterbrand Fixtures μπορούν να 

ενισχύσουν το χτίσιμο του brand equity αλλά και την ανάπτυξη της αξίας των κατηγοριών σε μακροχρόνιο 

επίπεδο, αφού οι «σύμβουλοι ομορφιάς Dove» ενημερώνουν τους καταναλωτές για την παρουσία 

της μάρκας σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες και εκπαιδεύουν για τη δυνατότητα συνδυαστικής και 

συστηματικής χρήσης των προϊόντων.  Τέλος, είναι σημαντική η ουσιαστική διαφοροποίηση που μπορούν 

να προσδώσουν στο σημείο πώλησης, ενισχύοντας την καλλυντική εικόνα των καταστημάτων λιανικής. ●

Dove Masterbrand Fixture

Ελαΐς – Unilever Hellas AE

> ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ / 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2014

Κωνσταντίνα Αργυρού, category 
development manager deodorants 
& oral care, Ελαΐς – Unilever 
Hellas AE, Μιχάλης Φανδρίδης, 
γενικός γραμματέας ECR Hellas

Eνότητα: 
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)

*Πηγή: Scanning Data, AC 

Nielsen,YTD 19/4/2014, Σύνολο 

κατηγοριών: Αποσμητικά Σώματος, 

Αφρόλουτρα, Υγρά Κρεμοσάπουνα, 

Σαπούνια και Κρέμες Σώματος
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Η 
αγορά της βαφής μαλλιών αναπτυσσόταν συστηματικά σε όγκο τα τελευταία χρόνια μα όχι 

σε αξία. Η κρίση οδήγησε σημαντική μερίδα καταναλωτών από το κομμωτήριο (μέση τιμή 

25-35 ευρώ) στην ευρεία αγορά (μέση τιμή 5,7 ευρώ). Οι καταναλωτές αυτοί όμως, έβρισκαν 

προϊόντα είτε σε αυξημένη προωθητική πίεση, είτε χαμηλής τιμής ραφιού γενικότερα. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η πρόκληση στην οποία κλήθηκε να απαντήσει η L’ Oreal ήταν να ανταποκριθεί στις υψηλές 

απαιτήσεις των γυναικών που προέρχονται από το κομμωτήριο, επαναπροσδιορίζοντας την 

εμπειρία βαφής συνολικά στο σπίτι και, ταυτόχρονα, συντελώντας στην ανάπτυξη της αξίας 

της αγοράς. Η τιμή της Olia προτάθηκε στα 8 ευρώ, 45% πάνω από την μέση τιμή της αγοράς.

Λανσαρίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση στην 

κατηγορία των βαφών στο σπίτι. Έχτισε μία εντελώς νέα κατηγορία, καθώς αποτελεί την 1η 

μόνιμη βαφή μαλλιών βασισμένη στη δύναμη του ελαίου, που διανέμεται από τα καταστήματα 

της ευρείας διανομής. Η νέα βαφή αλλάζει εντελώς τον τρόπο που λειτουργεί η παραδοσιακή 

τεχνολογία βαφών, αφού αντικατέστησε το νερό και την αμμωνία, ως κυρίαρχα στοιχεία της 

βαφής, με το λάδι, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

βαφής. Με 22 ευρεσιτεχνίες στην σύνθεσή της να τη συνοδεύουν, υπόσχεται on pack τόσο 

ισχυρά claims, που δεν έχουν ξαναειπωθεί στην κατηγορία: 

- Μέγιστη απόδοση χρώματος

- Ορατή βελτίωση της ποιότητας της τρίχας σε σχέση με πριν την εφαρμογή

- Iδανική άνεση του τριχωτού της κεφαλής

Η Olia επαναπροσδιορίζει τη βαφή στο σπίτι και την μεταμορφώνει ολοκληρωτικά σε μία νέα 

εμπειρία αισθήσεων. Η έντονη μυρωδιά της αμμωνίας είναι πια παρελθόν. Έχει αντικατασταθεί 

από ένα διακριτικό, λεπτό, ευχάριστο άρωμα λουλουδιών. Ακόμα και η προετοιμασία της βαφής 

γίνεται μία εξαιρετικά ευχάριστη και εύκολη διαδικασία. 

Η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στη νέα αυτή πρόταση είναι εντυπωσιακή. Η Olia κέρδισε τα 

υψηλότερα μερίδια αγοράς στη φάση εισαγωγής νέας βαφής σε σχέση με τον ανταγωνισμό της, με peak 

περιόδου 10.3%* και peak εβδομάδας 14,1%** σε αξία. Η Garnier συνολικά είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

υπογραφή βαφών στην αγορά με + 64,7%**. 

Το σημαντικότερο νέο είναι πως για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η κατηγορία της βαφής μαλλιών 

αναπτύσσεται ξανά και σε αξία (+4,9% sell out category value)***. Μετά από call back έρευνα, 95%**** 

των γυναικών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η Olia είναι η καλύτερη βαφή μαλλιών που χρησιμοποίησαν 

ποτέ. Παράλληλα, το ενδιαφέρον και το searching στο digital εκτινάσσεται: το σχετικό βίντεο είναι το most 

viewed στην αγορά των καλλυντικών, με πάνω από 1 εκατομμύριο views στο Youtube.

Η παρουσίαση της Olia συνοδεύτηκε και από ένα πολύ ισχυρό πλάνο υποστήριξης, με κύριους άξονες 

τη δημιουργία αναμονής και προσδοκίας στην αγορά, το χτίσιμο αναγνωρισιμότητας, την εκπαίδευση 

επάνω στην νέα τεχνολογική επανάσταση, καθώς επίσης και την υποστήριξη της αγοράς και της δοκιμής. 

Τηλεόραση, έντυπα μέσα, advertorial αφιερώματα, digital ενεργοποίηση και social media, outdoor, 

ενεργοποίηση μέσα στα καταστήματα, δώρα καταναλωτή, διαγωνισμοί, promotion, συμβουλευτική και 

διάγνωση χρώματος είναι μόνο ενδεικτικά παραδείγματα. Η Olia οδηγεί την βαφή μαλλιών σε νέα εποχή, 

θέτοντας τα νέα στάνταρντ σε ολόκληρη την αγορά των καλλυντικών. ●

L’Oreal Hellas ΑΕ

Olia, η επανάσταση στις βαφές μαλλιών στο σπίτι

Γιώργος Κοντάκος, marketing 
director καταναλωτικών 

προϊόντων, L’Oreal Hellas ΑΕ, 
Μιχάλης Φανδρίδης, γενικός 

γραμματέας, ECR Hellas

>  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 

Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)

Πηγές

*Στοιχεία Nielsen σε αξία, P114

**Στοιχεία Nielsen σε αξία, week Jan1814

***2013 sell out value category after 

Olia Launch vs respective period 2012 

/ Period after Olia launch duration: 

week ending July 06th 2013- week 

ending Nov 30th 2013 / Source: Nielsen 

Scanning data

****Έρευνα Μάρκετινγκ, Δεκέμβριος 2013
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Σ
τις 21 Φεβρουαρίου του 2014 η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ λάνσαρε το ΔΕΚΑ, μία 

νέα σειρά συσκευασμένων ψωμιών διάρκειας ζωής δέκα ημερών. Η είσοδος στην αγορά του 

συσκευασμένου ψωμιού της μάρκας ΔΕΚΑ, έγινε με δύο γεύσεις, η κάθε μία από τις οποίες ανήκει 

σε διαφορετική κατηγορία. 

Συγκεκριμένα, σήμερα υπάρχει στην αγορά το ΔΕΚΑ σταρένιο ψωμί για τοστ και το ΔΕΚΑ χωριάτικο ψωμί 

σε φέτες. Μέσα σε 8 εβδομάδες από το λανσάρισμά της η μάρκα ΔΕΚΑ, με μόνο δύο κωδικούς, είχε 

κατακτήσει σε όγκο το 9,3% και σε αξία το 7% του συνόλου της αγοράς του συσκευασμένου ψωμιού. 

Ο σχεδιασμός του ΔΕΚΑ ξεκίνησε στις αρχές του 2013. Έχοντας βαθιά γνώση του καταναλωτή και του 

συσκευασμένου ψωμιού, η εταιρεία κατέληξε στην ιδέα μιας μάρκας συντομότερης διάρκειας ζωής, 

με μία γκάμα ψωμιών που θα διατηρούν τη γεύση και την αφρατότητά τους από 

την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα κατανάλωσης. Σε συνεργασία με το R&D και 

με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου (τεχνικό τμήμα, ποιοτικό έλεγχο κλπ) 

δημιουργήθηκαν δύο συνταγές μοναδικές, οι οποίες σε συνδυασμό με μία καινοτόμα 

αδιαφανή προστατευτική συσκευασία, διατηρούν το ΔΕΚΑ νόστιμο και αφράτο καθ΄ όλη 

τη διάρκεια ζωής του. Σε συνεργασία με τη διαφημιστική της εταιρεία, καθώς και με την 

εταιρεία ερευνών, η Καραμολέγκος ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 μία σειρά ποιοτικών 

και ποσοτικών ερευνών για τη μάρκα, τα προϊόντα και τη συσκευασία, καθώς επίσης 

και την τιμή, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του έτους. Τα αποτελέσματα αυτών των 

ερευνών οδήγησαν στην αριστοποίηση των προϊόντων και συνολικά του marketing mix 

της μάρκας, έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους να λανσάρει με επιτυχία το 

ΔΕΚΑ. Το ΔΕΚΑ έχει την μικρότερη διάρκεια ζωής όχι μόνο σε σχέση με άλλα προϊόντα της 

εταιρίας Καραμολέγκος, αλλά και σε σχέση με τα προϊόντα που διακινούν οι υπόλοιπες 

εταιρίες στην αγορά. Συγκεκριμένα, η διάρκεια ζωής των συσκευασμένων ψωμιών 

πριν το λανσάρισμα του ΔΕΚΑ, κυμαινόταν μεταξύ 17 και 28 ημέρες. Το ΔΕΚΑ, πέραν 

του concept «το πρώτο και μοναδικό συσκευασμένο ψωμί δέκα ημερών», διαθέτει και 

μία συσκευασία που το προστατεύει από το φως. Και τα δύο χαρακτηριστικά του ΔΕΚΑ αναγνωρίστηκαν 

ως καινοτομίες από τον καταναλωτή. Και οι πελάτες της εταιρείας, αντιλήφθηκαν από την αρχή της 

παρουσίασης του ΔΕΚΑ το μέγεθος της ευκαιρίας, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα άνοιγμα και των δύο 

κωδικών σε όλες τις αλυσίδες που είχε θέσει η εταιρεία ως στόχο, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά γρήγορα 

και τον στόχο διανομής. Το λανσάρισμα του ΔΕΚΑ, το οποίο βρίσκεται εν εξελίξει, περιλαμβάνει τηλεοπτική 

επικοινωνία, in store γευστικές δοκιμές και έντονη προωθητική δραστηριότητα με στόχο να γίνει γνωστή 

η μάρκα και τα πλεονεκτήματα της, καθώς επίσης και να δοκιμαστεί από ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών. 

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι το line και range extension της μάρκας. ●

Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ

Νέα σειρά / Μάρκα Ψωμιών Δέκα ημερών

Νίκος Βολάκης, εμπορικός 
διευθυντής, Αρτοβιομηχανία 
Καραμολέγκος ΑΕ, Μιχάλης 

Φανδρίδης, γενικός γραμματέας, 
ECR Hellas

> ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Eνότητα: 
Προμηθευτές 

Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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Η 
κατηγορία μαργαρινών & βουτύρου ξεπερνά σε αξία τα 90 εκατ. ευρώ (IRI data 2013) και 

περιλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες μαργαρίνης (74%) και βουτύρου (26%). Τα προϊόντα που 

συμμετέχουν στην κατηγορία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία τα διαχωρίζουν στην 

αντίληψη των καταναλωτών, κυρίως σύμφωνα με τα κριτήρια της χρήσης αλλά και του επιπέδου 

τιμής. Συγκεκριμένα, η μαργαρίνη θεωρείται από τους καταναλωτές ως πιο εύκολη στη χρήση, με λιγότερα 

λιπαρά και πιο οικονομική (~5 ευρώ/kg), ενώ το βούτυρο θεωρείται απολαυστικό και παραδοσιακό, αλλά 

πιο επιβαρυντικό για την υγεία και πιο ακριβό (~13 ευρώ/κιλό) (TNS Icap, 2010). 

Το σύνολο της κατηγορίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού νοικοκυριού και έχει τεράστια 

διείσδυση 98,7% (TNS Home Panel, MAT Feb ’14) και κύριες χρήσεις την επάλειψη, τη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική.

Η Ελαΐς - Unilever δραστηριοποιείται στην αγορά μαργαρινών με ιστορικές μάρκες (Βιτάμ,  

Becel pro-activ, Άλτις, Flora, Ελαΐς, Super Fresco) και είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της, με 

μέσο μερίδιο στην οκταετία 2004-2012 που φθάνει στο 85% στις μαργαρίνες και 62% στη 

συνολική αγορά. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το μερίδιό της άρχισε να πιέζεται, λόγω της 

έντονης δραστηριοποίησης του ανταγωνισμού σε λανσαρίσματα και προωθητική δραστηριότητα, 

με αποτέλεσμα τα τελευταία 8 χρόνια να έχει χάσει μεσοσταθμικά 10 μονάδες μεριδίου. 

Το 2012 η οικονομική κρίση έπληξε για πρώτη φορά την κατηγορία, με αποτέλεσμα το μερίδιο 

του βουτύρου να μειώνεται, λόγω της ακριβότερης τιμής του. 

Η Ελαΐς - Unilever, αναγνωρίζοντας έγκαιρα την αλλαγή που σημειώθηκε στην καταναλωτική 

συμπεριφορά, μετέφρασε την κρίση σε ευκαιρία ανάπτυξης, εστιάζοντας με συντονισμένες 

ενέργειες στην ανάπτυξη της κατηγορίας αλλά και του μεριδίου της μέσα σε αυτήν.

Υλοποιώντας μια πολυεπίπεδη στρατηγική, η οποία περιελάμβανε: α) στρατηγικής σημασίας 

λανσαρίσματα, β) έντονη δραστηριοποίηση στα καταστήματα, και γ) εφαρμογή στρατηγικής 

τιμολογιακής πολιτικής, κατάφερε να αντιστρέψει τη σταδιακή συμπίεση του μεριδίου και να 

επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης της ανταγωνιστικής της θέσης. 

Ως εκ τούτου, έπειτα από 8 χρόνια, το μερίδιο της Ελαΐς - Unilever αυξήθηκε κατά 37 

μονάδες βάσης στην κατηγορία της μαργαρίνης και κατά 29 μονάδες βάσης στη συνολική 

αγορά μαργαρίνης / βουτύρου, ορίζοντας στο τέλος του 2013 το 82% των μαργαρινών και το 60,4% 

της συνολικής αγοράς.

Σε μια χρονιά που ακόμα και οι πλέον βασικές κατηγορίες άρχισαν να βάλλονται από το οικονομικό 

περιβάλλον, η Ελαΐς - Unilever κατάφερε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, μέσω της καινοτομίας 

και της επένδυσης στις μάρκες της και στις αγορές, επιλέγοντας να απέχει από την ατέρμονη διαδικασία 

προσφορών τιμής. ●

Ελαΐς – Unilever Hellas AE

Επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης του μεριδίου μαργαρινών Unilever

Δημήτρης Βιδάκης, shopper & 
customer marketing manager 
spreads & olive oil, Ελαΐς – 
Unilever ΑΕ, Μιχάλης Φανδρίδης, 
γενικός γραμματέας, ECR Hellas

> ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD)

Eνότητα: 
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)
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Η 
εταιρεία Γ. Καλλιμάνης ΑΕ, τον Ιανουάριο του 2013, εν καιρώ οικονομικής κρίσης, επαναλανσάρει 

επιτυχώς τη σειρά ψαριών της μάρκας Kallimanis στη λιανική αγορά, προσφέροντάς κατεψυγμένο 

ψάρι αντάξιο ενός φρεσκοαλιευμένου νωπού. Στόχος του επαναλανσαρίσματος: η ανάδειξη της 

αναβαθμισμένης ποιότητας των ψαριών (USP) σε μία κατά τα άλλα commodity αγορά, αλλά 

και η ταυτόχρονη ενίσχυση της δυνατότητας να είναι ένα τρόφιμο τόσο υψηλής διατροφικής αξίας προσιτό 

στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία τοποθετεί στο ράφι του λιανεμπορίου αγνά φιλέτα ψαριών 

αποκλειστικά χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, κάτι που γίνεται πραγματικά αντιληπτό στην απόψυξη, στο 

μαγείρεμα και στη γεύση, ενώ, παράλληλα, αποτελεί μια πρόταση υψηλής διατροφικής αξία για τον σύγχρονο 

καταναλωτή. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη εταιρεία στη χώρα μας που δεσμεύεται ότι τα ολόκληρα ψάρια 

της καταψύχονται επί πλοίου τη στιγμή που αλιεύονται (Frozen on Board) εξασφαλίζοντας 

έτσι τη φρεσκάδα, τη θρεπτικότητα και τη γεύση ενός φρεσκοαλιευμένου ψαριού. 

Το επαναλανσάρισμα επικοινωνήθηκε καταρχάς μέσω του επανασχεδιασμού της συσκευασίας 

όλης της σειράς, με προσθήκη σφραγίδων διασφάλισης ποιότητας, ενδεδειγμένες χρήσεις 

ανά είδος, προτάσεις μαγειρικής, πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση και τη θρεπτική αξία 

των αλιευμάτων, γέφυρες επικοινωνίας με την εταιρεία και QR Code. Παράλληλα, η μάρκα 

ενίσχυσε τις επιλογές των καταναλωτών τοποθετώντας στο ράφι μικρότερες, πιο προσιτές, 

συσκευασίες των 300 γραμ. (mini packs) σε φιλέτα ψαριών ευρείας κατανάλωσης, όπως 

η γλώσσα και ο βακαλάος. Το επαναλανσάρισμα πλαισιώθηκε από ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα επικοινωνίας το οποίο περιλάμβανε: Nέα τηλεοπτική καμπάνια, πρωτοποριακό 

consumer site, www.lovefish.gr, ανανεωμένο εταιρικό site, www.kallimanis.gr, σελίδα στο 

Facebook και φρέσκια παρουσία στο σημείο πώλησης (ντύσιμο καταψυκτών και POP υλικό.

Μετά από 3 χρόνια συνεχούς πτώσης, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Σύμφωνα με στοιχεία 

της IRI, σε μία αγορά σταθερή σε όγκο και πτωτική σε αξία, τα ψάρια Kallimanis αναπτύχθηκαν 

κατά 16% και 5% αντίστοιχα, κερδίζοντας 2 ποσοστιαίες μονάδες σε μερίδια αγοράς.

Το επαναλανσάρισμα της σειράς ήταν αποτέλεσμα εντατικής ομαδικής εργασίας 9 μηνών. 

Οι εμπλεκόμενοι ήταν τα τμήματα Marketing, R&D, Ποιότητας και Operations (Procurement, 

Supply Chain, Παραγωγή). 

Σημαντική συνεισφορά είχαν και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της 

σειράς, τη διαφήμιση και προώθησή της, καθώς και την έρευνα καταναλωτικού κοινού. Τα εντυπωσιακά, για 

τα δεδομένα της αγοράς, αποτελέσματα αντανακλούν το γεγονός ότι ακόμη και σε μία αγορά commodity, 

στην οποία υπάρχει γενικά μια προκατάληψη αλλά και πολύ ψηλές τιμές, η καινοτομία επιβραβεύεται τόσο 

από τους πελάτες όσο και από τους καταναλωτές. 

Σε ποιοτικό επίπεδο, το επαναλανσάρισμα αγκαλιάστηκε από το λιανεμπόριο και σε μεγάλο βαθμό 

ισχυροποίησε την ήδη ξεχωριστή θέση που είχε η μάρκα στο μυαλό των αγοραστών και στα ράφια των 

σούπερ μάρκετ, βελτιώνοντας σημαντικά τις σχέσεις της εταιρείας με το λιανεμπόριο. ●

Γ. Καλλιμάνης ΑΕ

Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα σειράς ψαριών Kallimanis

Σοφία Παΐζη, marketing 
director, Kallimanis AE, Μιχάλης 
Φανδρίδης, γενικός γραμματέας, 

ECR Hellas

Eνότητα: 
Προμηθευτές 

Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food)

>  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Η 
Lidl Hellas στηρίζει το πρόγραμμα «Υποστηρίζουμε τη Ζωή», μια πρωτοβουλία της ΜΚΟ Φίλων 

Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά».  Στο πλαίσιο του προγράμματος, ομάδες 

εθελοντών γιατρών και νοσοκόμων επισκέπτονται ακριτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και 

πραγματοποιούν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε παιδιά και ενηλίκους των περιοχών. 

H Lidl Hellas στηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα τελευταία 4 έτη, χορηγώντας μέρος των εκστρατειών. 

Συγκεκριμένα, το 2013 η εταιρεία στήριξε τις εκστρατείας στις παρακάτω περιοχές: Θράκη, Σαμοθράκη, 

Ήπειρο, Κάσο, Χάλκη, Αστυπάλαια, Λειψούς, Φούρνους και Ικαρία. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη βοήθεια 

και την ενεργό συμμετοχή εθελοντών γιατρών και νοσηλευτών από όλη την Ελλάδα. Στο Πρόγραμμα 

του 2013 με τον διακριτικό τίτλο «Υποστηρίζουμε τη Ζωή», συμμετείχαν 225 εθελοντές γιατροί όλων 

των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τεχνολόγοι και εθελοντές της Ανοιχτής Αγκαλιάς 

από τα νοσοκομεία των τριών όπλων, των τριών δυνάμεων και των νοσοκομείων του ΕΣΥ. 

Επίσης, συμμετείχαν και γιατροί από νοσοκομεία Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Ιατρεία. Στο 

σύνολο των εκστρατειών πραγματοποιήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιατρικών εξετάσεων, 

συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 10.000 ιατρικές εξετάσεις. Η Ομάδα των ειδικών 

Ψυχικής Υγείας πραγματοποίησε 250 συναντήσεις με εφήβους–γονείς–εκπαιδευτικούς και 180 

συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί σε πάνω 

από 250 παιδιά, όπου χρειάστηκε. Όλα τα παιδιατρικά περιστατικά, καθώς και των ενηλίκων 

που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης ή χειρουργικής αντιμετώπισης, παραπέμφθηκαν στα 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Παράλληλα με τις προληπτικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκε και μια 

σειρά καινοτόμων ενεργειών που αφορούν σε: 

- Υλοποίηση Στοχευμένου Προγράμματος για τη Στοματική Υγιεινή στη Θράκη

- Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Παχυσαρκία στους Φούρνους και Λειψούς

- Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών στα σχολεία σε όλους τους προορισμούς

-  Διενέργεια Ανοικτού Σεμιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) σε Κάσο, Χάλκη, 

Λειψούς και Αστυπάλαια

-  Ενημέρωση για Πρόληψη Καρκίνου του Τραχήλου και την Αξία του Εμβολίου, σε μαθητές 

του Γυμνασίου και του Λυκείου  στις ακριτικές περιοχές 

- Ενημερωτικές ομιλίες από ειδικούς σε θέματα Πρόληψης σε όλους τους προορισμούς

-  Πραγματοποίηση του11ου Συμποσίου στον Δήμο Λειψών με θέμα: «Προσαρμογή και Διαχείριση της  

Κρίσης στο Σχολείο και την Οικογένεια. Έναν χρόνο μετά, ενισχύοντας την Ανθεκτικότητα και την Ελπίδα».

Η Lidl Hellas  εργάστηκε μεθοδικά και με συνέπεια για την ανάπτυξη της ενέργειας αυτής και για την επίτευξη 

του στόχου της. Μετά από έρευνα επιλέχθηκε η κατάλληλη ΜΚΟ και ο σκοπός για τον οποίο θα δαπανούνταν 

τα χρήματα, ενταγμένος στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ της εταιρείας. Τέλος επιλέχθηκαν ποικίλοι 

τρόποι προώθησης της δράσης για να γίνει ευρέως γνωστή και οικεία στους καταναλωτές, αλλά και στις 

υπόλοιπες εταιρείες, ώστε να αποτελέσει αφορμή για αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον. ●

Lidl Hellas

Στήριξη του προγράμματος «Υποστηρίζουμε τη Ζωή»

Αναστάσιος Αρβανίτης, γενικός 
διευθυντής Περιφέρειας 
Θήβας, Lidl Hellas, Παναγής 
Μανουηλίδης, διευθύνων 
σύμβουλος. Odysea Ltd

> CSR & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR) – 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Eνότητα: 
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ
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Η 
κοινωνική υπευθυνότητα, βασισμένη στο διαχρονικό σύστημα αξιών της Johnson & Johnson, 

το Πιστεύω της εταιρείας, αποτελεί βασικό τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης για την επιχείρηση. 

Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην ολοένα δυσκολότερη 

πρόσβαση στα συστήματα υγείας για σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Ειδικά τώρα, εν μέσω 

αυτού του δυσχερούς οικονομικού κλίματος, όλες οι εταιρείες της Johnson & Johnson στην Ελλάδα 

νιώθουν την ευθύνη της στήριξης όλων των συμπολιτών και της ελληνικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση 

των προκλήσεων της εποχής, δίνοντας έμφαση στους ασθενέστερους, στα παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο, 

συμβάλλουν σε στοχευόμενες κοινωνικές δράσεις με νόημα και αξία, που θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά 

στην ποιότητα ζωής της ελληνικής κοινωνίας, όπως το πρόγραμμα «Ιπποκράτης» που σε αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία προσφέρει το αγαθό της προληπτικής ιατρικής εξέτασης στα παιδιά της Ελλάδας.  

Χάρη στην οικονομική ενίσχυση του οργανισμού Johnson & Johnson Corporate Citizenship 

Trust (μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος οργανισμός, που υλοποιεί ενέργειες Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης) και με τη στήριξη όλων των εταιρειών Johnson & Johnson στην 

Ελλάδα, διασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος για τον 

«Ιπποκράτη» και το 2014 και την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών του στα παιδιά. 

Ο «Ιπποκράτης» είναι το κινητό πολυϊατρείο παροχής Προληπτικής Ιατρικής του οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», που δίνει τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε παιδιά 

που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στην κατάλληλη παρακολούθηση και φροντίδα. Διαθέτει 

τμήματα παιδιατρικού, παιδοκαρδιολογικού, ακουολογικού, οφθαλμολογικού και οδοντιατρικού 

εξοπλισμού, με δυνατότητα τηλεϊατρικής σύνδεσης με εξειδικευμένες μονάδες. Το «ταξίδι» 

του Ιπποκράτη ξεκίνησε το 2013, με τη μονάδα του να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και να 

πραγματοποιεί 34.000 ιατρικούς ελέγχους για πάνω από 18.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Εμπνεόμενη από τα χιλιάδες χαμόγελα και τα «ευχαριστώ» των παιδιών σε όλη την Ελλάδα, 

η εταιρεία συνεχίζει και το 2014 την υποστήριξη του προγράμματος «Ιπποκράτης». 

Το 360° πρόγραμμα δραστηριοποίησης της Johnson & Johnson με κεντρικό άξονα την ιδέα 

«Όχι πια δάκρυα μόνο χαμόγελα», περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Καμπάνια στο Internet και τα Social Media (σελίδα στο Facebook «Μόνο Χαμόγελα», όπου το 

κοινό καλείται να συνδράμει τον «Ιπποκράτη» στο έργο του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση του 

έργου του Ιπποκράτη, λογαριασμός στο Twitter https://twitter.com/monohamogela, όπου γίνεται τακτική 

ενημέρωση για το ταξίδι του «Ιπποκράτη», καμπάνια με banners στο Facebook, σε blogs και σε άλλα 

ενημερωτικά websites για τη συνεχή ενημέρωση του κόσμου, καμπάνια δημοσίων σχέσεων με συνεχή 

δελτία τύπου και επαφές με γονείς bloggers) και καμπάνιες στα καταστήματα με εξαιρετική επικοινωνία 

της ενέργειας τόσο μέσα στο κατάστημα με δεύτερα σημεία, αφίσες, φυλλάδια, παιχνίδια, τεράστιες 

κατασκευές που αναπαριστούν το ταξίδι του Ιπποκράτη, όσο και μέσω των εργαλείων των λιανεμπόρων, 

όπως SMS, εφαρμογές στο κινητό και μέσω των websites τους.

Η επίσημη εκκίνηση του «οδοιπορικού» του Ιπποκράτη για το 2014, δόθηκε στις 8 Απριλίου σε μια ξεχωριστή 

εκδήλωση/συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. ●

Johnson & Johnson Ελλάς 
Καταναλωτικά Προϊόντα ΑΕΕ
Χαρίζουμε χαμόγελα σε περισσότερα από 20.000 παιδιά στην Ελλάδα

Μελίνα Λύρα, marketing 
manager, Johnson & Johnson 
Consumer Products, Παναγής 

Μανουηλίδης, διευθύνων 
σύμβουλος, Odysea Ltd
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Η 
ΑΒ Βασιλόπουλος, περισσότερο από επτά δεκαετίες λειτουργεί υπεύθυνα με συνετή πολιτική 

και οικονομική διαχείριση, θέτοντας στο επίκεντρο των ενεργειών της την έννοια της ανάπτυξης 

με βιώσιμο τρόπο. Προτεραιότητά της εταιρείας είναι να ικανοποιεί στο μέγιστο τις ανάγκες 

των καταναλωτών σε ποσότητα, ποιότητα, ασφάλεια και τιμές, με βασική δέσμευση την 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της. 

Με αίσθημα ευθύνης για τις μελλοντικές γενιές, και αντιλαμβανόμενη τις συνέπειες που προκύπτουν, 

ελλείψει πλαισίου για την υπεύθυνη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 

ζήτηση των καταναλωτών για βιώσιμα αλιευτικά προϊόντα, η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκίνησε τον Οκτώβριο 

του 2013, σε συνεργασία με τo WWF Ελλάς, το «Πρόγραμμα Βελτίωσης Βιωσιμότητας Αλιευτικού Στόλου». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ 

στην Ελλάδα που δεσμεύεται για την παροχή ποιοτικών και βιώσιμων εγχώριων 

αλιευμάτων, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόγραμμα στη χώρα που 

να αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στον τομέα της αλιείας. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Μεσόγειο και 

βοηθά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας, τόσο με τους αλιείς όσο και με 

την αγορά, για την πιστοποίηση της βιωσιμότητας των αλιευτικών στόλων. Σύμμαχοι σε 

αυτή την προσπάθεια είναι οι αλιείς γρι-γρι της εταιρείας εμπορίας ψαριών «Μανιός» 

στην Καβάλα, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) και το WWF Ελλάς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και αφορά 

κυρίως στους πληθυσμούς σαρδέλας και γαύρου. Στόχος είναι να διατηρηθεί βιώσιμο το 

επάγγελμα των ψαράδων, να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση του πληθυσμού των 

ψαριών, καθώς και η διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων στους καταναλωτές.

Η στρατηγική αναφορικά με τη βιωσιμότητα του αλιευτικού στόλου θεωρείται ιδιαίτερα 

καινοτόμα και προς όφελος του περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας προτύπων 

βιωσιμότητας στη βιομηχανία της αλιείας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά σε 

όλη την Μεσόγειο (82 % των μεσογειακών ειδών υφίστανται υπεραλίευση). Βοηθώντας στη βελτίωση 

του επιπέδου αειφορίας ενός αλιευτικού στόλου, μέσω της αξιολόγησής του σύμφωνα με τα πρότυπα 

πιστοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού MSC, η ΑΒ θα είναι σε θέση να προσφέρει στους καταναλωτές 

της βιώσιμα προϊόντα από τις ελληνικές θάλασσες, βοηθώντας στην προστασία των υδάτινων πόρων, 

αλλά και στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αλιεία. 

Επιπλέον, ο όγκος των θαλάσσιων ειδών ιδιωτικής ετικέτας που προμηθεύεται η αλυσίδα από τον 

συγκεκριμένο στόλο (που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Ακόμη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα προϊόντα αλιείας αποτελούν παγκοσμίως μία από τις πιο δημοφιλείς 

πηγές πρωτεΐνης, τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων στο χώρο του εμπορίου σε όλον τον κόσμο, αλλά 

και ότι σύμφωνα με τον FAO πάνω από το 85% της αλιείας παγκοσμίως βρίσκεται εκτός των βιολογικών 

ορίων, η ανάγκη επιβολής αυστηρών μέτρων και προτύπων είναι επιτακτική. 

Τέλος, το πρόγραμμα της βιώσιμης αλιείας έρχεται τη στιγμή που η ανησυχία των καταναλωτών για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές θάλασσες, εντείνεται όλο και περισσότερο. ●

ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ

Πρόγραμμα Βελτίωσης Βιωσιμότητας Αλιευτικού Στόλου

Παντελής Καζαμίας, market 
manager / buying department, 
AB Βασιλόπουλος ΑΕ, Νίκος 
Σκουλάς, επιχειρηματικός 
σύμβουλος, συγγραφέας
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Τ
ον Σεπτέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε και στις 5 Δεκεμβρίου του 2013 εγκαινιάστηκε η 

λειτουργία ενός λέβητα υπέρθερμου νερού (150o βαθμοί Κελσίου – πίεση 6bar) με την καύση 

βιομάζας. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο λέβητα δυναμικότητας 8.000.000kcal/hr, ο οποίος 

παράγει όλη τη θερμική ενέργεια που απαιτείται, αφενός για τον μύλο επεξεργασίας σκληρού 

σίτου για την παραγωγή σιμιγδαλιού, και, αφετέρου, για το εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών από 

σιμιγδάλι 100% της εταιρείας EURIMAC AE. Ο συγκεκριμένος λέβητας λειτουργεί με την καύση βιομάζας 

(φλοιός ρυζιού), η οποία προέρχεται από τηνσυγγενική εταιρεία επεξεργασίας και συσκευασίας ρυζιού, 

EURICOM Hellas AE, που έχει έδρα στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και στην οποία συμμετέχει, όπως και 

στη EURIMAC AE, ο ιταλικός όμιλος εταιριών EURICOM SPA. Η EURICOM SPA είναι σήμερα η μεγαλύτερη 

σε κύκλο εργασιών και όγκο παραγωγής εταιρία, επεξεργασίας και συσκευασίας ρυζιού στον 

Ευρωπαϊκό χώρο, με παραγωγικές μονάδες σε όλες τις μεσογειακές χώρες (Ελλάδα – Ιταλία 

– Γαλλία – Ισπανία – Πορτογαλία). Παράλληλα, διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

και θερμικής ενέργειας από την καύση ορυζοφλοιού στην Ιταλία και έχει αποκτήσει μεγάλη 

τεχνογνωσία (know – how) στον συγκεκριμένο χώρο. 

Η λειτουργία του λέβητα αποφέρει εμφανές περιβαλλοντικό όφελος, σε εναρμόνιση με τις 

προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2, μέσω  της χρήσης εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας. Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας EURIMAC AE, 

είναι σημαντική, καθώς η εταιρεία καλύπτει πλέον κατά 100% τις ενεργειακές ανάγκες της 

παραγωγικής της διαδικασίας αποκλειστικά από την ενέργεια που παράγεται μέσω του λέβητα, 

εξοικονομώντας περί το 1.300.000 ευρώ ετησίως σε συμβατικά καύσιμα. Επιπλέον, πάγια 

στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η ολοένα και πιο οικολογική  προσέγγιση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Επιπρόσθετα, από την καύση του ορυζοφλοιού, παράγεται τέφρα πλούσια σε 

πυρίτιo, την οποία η εταιρεία εξάγει σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η 

Αυστρία, η οποία χρησιμοποιείται από εργοστάσια επεξεργασίας χάλυβα και σκυροδέματος.

Η βασική καινοτομία που υιοθετήθηκε στο χώρο της καύσης του ορυζοφλοιού οδήγησε στη 

δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας του λέβητα, αφού δεν υπάρχει ανάγκη καθαρισμού του, 

όπως συμβαίνει στους παραδοσιακούς, των οποίων ο καθαρισμός  απαιτεί χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον μιας ημέρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει είτε διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας, είτε 

ανάγκη παραγωγής θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας με άλλους, εναλλακτικούς τρόπους. 

Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη επένδυση είναι απόλυτα επιτυχημένη στους εξής τομείς: Πρώτα απ’ 

όλα,  από περιβαλλοντική άποψη. Δεύτερον, η επένδυση δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, τόσο στο 

τμήμα καύσης του ορυζοφλοιού, όσο και στο τμήμα συσκευασίας της από την καύση του ορυζοφλοιού 

παραγόμενης τέφρας. Τρίτον, οδήγησε σε πλήρη κατάργηση των εισαγωγών σε συμβατικά καύσιμα και σε 

εισροή συναλλάγματος, από την πώληση της παραγόμενης τέφρας σε αγορές του εξωτερικού. Τέταρτον, η 

σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής της εταιρείας την καθιστά πλέον πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, 

τόσο στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στην ελληνική αγορά. Τέλος, το οικονομικό αποτέλεσμα της 

επένδυσης αυτής αντανακλάται πλέον στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. ●

EURIMAC AE

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας στη Βιομηχανία

Σταύρος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος, 

EURIMAC AE, Νίκος Σκουλάς, 
επιχειρηματικός σύμβουλος, 

συγγραφέας 
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Τ
ο Lipton κατέχει την πρώτη θέση στις καρδιές των καταναλωτών (BHC, Brand pyramid, Millward 

Brown 2014), καθώς δε σταματά ποτέ να πρωτοπορεί και να καινοτομεί στην αγορά των 

αφεψημάτων προσφέροντας συνεχώς νέες προτάσεις απόλαυσης.

Μια από τις υποκατηγορίες της ευρύτερης κατηγορίας του τσαγιού στην Ελλάδα, είναι εκείνη του 

Κρύου Τσαγιού σε Σκόνη. Πρόκειται για μια αγορά 1,8 εκατ. ευρώ (Nielsen 2013), η οποία, αν και μικρή 

σε σχέση με την ευρύτερη κατηγορία, οδηγεί με την ανάπτυξή της σε μια σημαντική στρατηγική εξέλιξη: 

την άρση της εποχικότητας με την οποία είναι συνδεδεμένη η κατανάλωση του τσαγιού στη χώρα μας.

Καταλύτες για την ανάπτυξη της υπο-κατηγορίας αυτής (+39,5% την τελευταία 3ετία) είναι η καινοτομία 

και η επένδυση στην επικοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η καλοκαιρινή σεζόν 2013 χαρακτηρίστηκε 

από το  λανσάρισμα της νέας σειράς προϊόντων Lipton Ice Tea & Honey. 

Το Lipton Ice Tea & Honey είναι ένα κρύο τσάι σε μορφή σκόνης, φτιαγμένο 

από φύλλα τσαγιού, μέλι και φυσικά φρουτένια συστατικά, με ελάχιστες 

θερμίδες. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Lipton Ice Tea & Honey έγκειται στην 

καινοτομία που συγκεντρώνεται σε ένα φακελάκι. Το κάθε ατομικό φακελάκι 

Lipton Ice Tea & Honey μεταφέρεται παντού με ευκολία (στην τσάντα, στο 

αυτοκίνητο κτλ), ενώ διαλύεται σε ένα μπουκαλάκι νερό 500ml προσφέροντας 

ένα δροσιστικό ρόφημα με πολύ χαμηλές θερμίδες στη στιγμή. Το Lipton 

Ice Tea & Honey απευθύνεται στους λάτρεις του κρύου τσαγιού, που είναι 

ευαισθητοποιημένοι με την υγιεινή ζωή και την άσκηση, ενώ τους αρέσει το 

κρύο τσάι για κατανάλωση στο σπίτι και εκτός σπιτιού.

Το καλοκαίρι του 2013, το Lipton και ο όμιλος Βερόπουλος συνεργάστηκαν 

αρμονικά υλοποιώντας ένα κοινό category approach στην κατηγορία του Κρύου 

Τσαγιού σε Σκόνη, με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για την κατηγορία όσο και 

για τον συγκεκριμένο λιανέμπορο: Η συγκεκριμένη κατηγορία αναπτύχθηκε 

στην αλυσίδα κατά +19,4% (Source: Nielsen, Value sales growth%, 2013 

vs 2012), τη στιγμή που η κατηγορία πανελλαδικά αναπτύχθηκε κατά +2,3%. Η αλυσίδα Βερόπουλος 

κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της στη συγκεκριμένη κατηγορία από 10,3% σε 12,1% (Source: Nielsen, 

Value Share %, 2013 vs. 2012). 

Η μάρκα Lipton αναπτύχθηκε σε αξία κατά +37,3% (σε σχέση με +4,9% ανάπτυξη στην συνολική αγορά), 

ενώ το μερίδιό της στον Βερόπουλο αυξήθηκε κατά +1.196 μονάδες βάσεις (Source: Nielsen, Value 

Market Share %, 2013 vs. 2012). 

Το κοινό category approach αποτελούσε ένα πλαίσιο προβολής και δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης 

κατηγορίας στον συγκεκριμένο πελάτη, συνδυασμένο με ένα πλάνο στοχευμένων δεύτερων σημείων και 

πολυάριθμων γευστικών προωθήσεων.

Τα αποτελέσματα  της κοινής στρατηγικής Lipton - Βερόπουλου στην ανάπτυξη της κατηγορίας του 

Κρύου Τσαγιού σε Σκόνη ήταν εντυπωσιακά για όλους τους συμβαλλόμενους, δικαιώνουν την αρχική 

πρωτοβουλία και θέτουν τις νέες βάσεις για την επόμενη χρονιά, όπου αναμένεται τα αποτελέσματα να 

είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. ●

Ελαΐς – Unilever Hellas AE & 
όμιλος Βερόπουλος
Ανάπτυξη της κατηγορίας του κρύου τσαγιού σε σκόνη στον Βερόπουλο

Γιώργος Σωτηρίου, shopper & 
customer marketing manager 
ambient & foods, Ελαΐς – 
Unilever Hellas, ΑΕ Νίκος 
Αγγελόπουλος, εμπορικός 
διευθυντής όμιλος Βερόπουλος, 
Κατερίνα Μυτακίδου, national 
account manager Ελαΐς – 
Unilever Hellas ΑΕ, Γεώργιος 
Δουκίδης, πρόεδρος Κριτικής 
Επιτροπής 

ΒΡΑΒΕΙΟ: CATEGORY MANAGEMENT & CUSTOMER 
SEGMENTATION

Eνότητα: 
Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG
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Η  
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής My market και η Ελαΐς - Unilever Hellas, αποφάσισαν από 

κοινού να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο τους την ελληνική κοινωνία. Οι δυο εταιρείες 

δημιούργησαν μια ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με όνομα «Κίνηση Αγάπης» και 

στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 200 ετήσιων καρτών υγείας της ασφαλιστικής εταιρείας 

MetLife, και τη διάθεσή τους σε άστεγους συμπολίτες μας. Από τις 30/10/2013 έως τις 11/1/2014, η 

Ελαΐς – Unilever Hellas, με αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων της συνολικής αξίας 20 ευρώ ανά απόδειξη, 

αποκλειστικά στα καταστήματα της My market, θα διέθετε 1 ευρώ για ετήσιες κάρτες υγείας. Οι κάρτες 

υγείας περιλαμβάνουν απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις βασικές 

ειδικότητες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, συντονισμό ραντεβού για τα 

τακτικά περιστατικά σε συμβεβλημένο δίκτυο ιατρών και κλινικών, δωρεάν προληπτικό 

έλεγχο ετησίως στα συμβεβλημένα ιατρικά κέντρα και 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 

ιατρικής υποστήριξης. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Κλίμακα, ως «Φορέας Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του Αποκλεισμού», 

στο πλαίσιο της δράσης της «Πρόγραμμα Στήριξης Αστέγων», συνεργάστηκε για την 

εύρεση των αστέγων συμπολιτών αλλά και για τη διάθεση των καρτών υγείας που 

συγκεντρώθηκαν. Με σύνθημα «όταν προσπαθούμε μαζί, πετυχαίνουμε περισσότερα», 

η Ελαΐς – Unilever Hellas και τα My market απέδειξαν την κοινωνική τους ευαισθησία, 

σε μια περίοδο που η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά είναι πιο απαραίτητες από πότε. 

Στόχοι ήταν: Να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αγοραστικό κίνητρο μέσα από την άμεση 

σύνδεση με έναν κοινωνικό σκοπό, να διαφοροποιηθεί η «Κίνηση Αγάπης» από άλλες 

ΕΚΕ και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας που να ταιριάζει στη φιλοσοφία 

και των δύο εταιρειών

Με το πέρας της ενέργειας, συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός συναλλαγών ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος και να διανεμηθούν 200 Ετήσιες Κάρτες Υγείας. Για την επιτυχια της, υπήρξε έντονη  

ανάγκη της αγαστής και έγκαιρης συνεργασίες τεσσάρων πλευρών: αφενός της αλυσίδας My market 

και της εταιρείας Ελαΐς-Unilever Hellas και αφετέρου του φορέα της ΜΚΟ Κλίμακα και της ασφαλιστικής 

εταιρείας MetLife. Παράλληλα, η ενέργεια έπρεπε να οργανωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 

παρά το γεγονός ότι το οργανωτικό κομμάτι ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο, καθώς τόσες οργανώσεις έπρεπε 

να βρουν κοινά σημεία επικοινωνίας. Καθώς ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν όσο δυνατόν περισσότερα 

καλάθια προϊόντων Ελαΐς- Unilever Hellas, ώστε τόσα περισσότερα ευρώ να διατεθούν για αγορά των 

Καρτών Υγείας, οι δυο οργανώσεις ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ώστε να καταφέρουν να 

κάνουν γνωστή την προσπάθεια αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα επικοινωνίας περιλαμβάνονταν 

ενημερωτικές πρωτοβουλίες προς δημοσιογράφους, αφίσες, εκπομπή ραδιοφωνικού σποτ, ανακοινώσεις 

σε web sites και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ενέργειες προβολής εντός των καταστημάτων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια διαφοροποιείται από αντίστοιχες πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής 

υπευθυνότητας. Σημεία που την διαφοροποιούν αποτελούν, μεταξύ άλλων, η επιλογή ενός ιδιαίτερου 

και διαφορετικού κοινωνικού σκοπού και μηνύματος, η πολύπλευρη και ανοικτή επικοινωνία όλων των 

αρμόδιων τμημάτων των συμβαλλομένων από την πρώτη στιγμή, το κοινό όραμα και δέσμευση στην 

επίτευξη του στόχου, η στοχευμένη επικοινωνία της ενέργειας. Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες επιτυχίας του στόχου, με πολλαπλά οφέλη, και για τις εταιρείες που συνεργάστηκαν αλλά και 

για τον καταναλωτή. ●

Ελαΐς – Unilever Hellas AE & Metro AEBE

Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης «Κίνηση Αγάπης» Ελαΐς - Unilever 

Hellas και My market

Θρασύβουλος Παγουλάτος, 
υπεύθυνος μάρκετινγκ My Market, 

Χριστίνα Βρέντζου, shopper & 
customer marketing manager 

personal care, Ελαΐς – Unilever 
Hellas ΑΕ, Γεώργιος Δουκίδης, 
πρόεδρος κριτικής επιτροπής
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ρόσφατα παρατηρείται μία τάση των επιχειρήσεων να εμπλέκουν τους προμηθευτές τους στην 

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ζητώντας τους περιβαλλοντικές αναφορές. Ωστόσο οι 

προσπάθειες μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών να μετρήσουν και να μειώσουν από κοινού 

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι περιορισμένες. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία Μetro 

μαζί με την προμηθεύτρια εταιρία Barilla συνεργάστηκαν, εκμεταλλευόμενες τον συνδυασμό δεδομένων 

που βρίσκονται στα πληροφοριακά τους συστήματα (ERP) και δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας, για τη 

μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος απ’ άκρη σ’ άκρη στην εφοδιαστική αλυσίδα, 

στο πλαίσιο μιας καινοτόμου ερευνητικής προσπάθειας. Η συγκεκριμένη περίπτωση 

καταδεικνύει το πώς λιανέμποροι και προμηθευτές μπορούν να συνεργαστούν με 

στόχο να πετύχουν αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο με 

περιβαλλοντικούς όρους όσο και με όρους κόστους. Οι δύο εταιρίες, που συνεργάζονται 

ήδη στη διανομή των προϊόντων, με τα οχήματα της Μetro να μεταφέρουν τα προϊόντα 

της Barilla κατά την επιστροφή τους από τα καταστήματα στο κέντρο διανομής, επέκτειναν 

περαιτέρω τη συνεργασία τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και συνέβαλαν στην επίτευξη 

σημαντικής καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου e-SAVE 

(www.e-save.eu), όπου και συνεργάστηκαν με ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητικούς 

φορείς. Η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες καινοτομίες:

-  Είναι η πρώτη φορά που λιανέμπορος και προμηθευτής προχωρούν σε τέτοια εκτεταμένη 

ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

απ’ άκρη σ’ άκρη

-  Η μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος γίνεται δυναμικά και με αυτοματοποιημένο 

τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης διαφορετικών επιλογών και 

καναλιών διανομής 

- Η μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος γίνεται τόσο σε επίπεδο ολόκληρου δικτύου διανομής όσο 

και σε επίπεδο καταστήματος, πτέρυγας καταστήματος ή σύνδεσης δικτύου, επιτρέποντας σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών καταστημάτων, πτερύγων ή τρόπων διανομής

-  Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα αναγωγής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το οποίο σχετίζεται  

με τη διανομή στα επιμέρους προϊόντα που διακινήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για μία δυναμική μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε προϊόντος στο μέλλον.

Η πρακτική αυτή οδηγεί ήδη σε εξοικονόμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 25% και εξοικονόμηση 

κόστους κατά 15% (κατ’ εκτίμηση) σε σχέση με διανομή των προϊόντων από τον προμηθευτή με χρήση 

μεταφορικής εταιρίας. Επεκτείνοντας αυτή την πρακτική, οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην πιλοτική 

εφαρμογή νέου αλγορίθμου δρομολόγησης οχημάτων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι κύριες 

διαδρομές των οχημάτων της αλυσίδας προς τα καταστήματα όσο και η εξυπηρέτηση των διαδρομών 

backhauling. Η εφαρμογή ενός τέτοιου αλγορίθμου δρομολόγησης συμβάλλει τόσο στην περαιτέρω 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους διανομής όσο και στη βελτίωση του επιπέδου 

εξυπηρέτησης. Οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν περαιτέρω στη σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας 

ανταλλαγής πληροφοριών και μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Από τη μεταξύ τους συνεργασία αλλά και από τη συνεργασία τους με φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 

και την αλληλεπίδρασή τους με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, οι εταιρείες αποκόμισαν σημαντική 

γνώση και οφέλη, επιπλέον εκείνων που προέκυψαν από την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής. ●

Metro ΑΕΒΕ & Barilla Hellas

Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Αποτελεσματική 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γιώργος Φραγκισκάκης, διευθυντής 
πωλήσεων Barilla Hellas AE, 
Γεώργιος Δουκίδης, πρόεδρος 
κριτικής επιτροπής, Χριστόφορος 
Γκόκας, γενικός διευθυντής 
λειτουργίας καταστημάτων Metro 
AEBE
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Ελαΐς-Unilever Hellas κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, με πλήρες 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων τροφίμων, ποτών και ειδών προσωπικής και οικιακής φροντίδας, με 

ισχυρά μερίδια αγοράς, έμφαση στην καινοτομία, με σχέδια δράσης υπέρ του κοινωνικού συνόλου 

και, φυσικά, εκπροσώπηση μέσω παραδοσιακών μαρκών. Η Διαμαντής Μασούτης είναι από τους 

μεγαλύτερους ελληνικούς λιανέμπορους, με σταθερή τροχιά ανάπτυξης και στρατηγική που χαρακτηρίζεται 

από υποστήριξη ελληνικών προϊόντων και παραγωγών, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, συνεργασία με 

προμηθευτές, και μεθοδικά βήματα εξέλιξης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο και τον καταναλωτή 

της. Με αφορμή τη δημιουργία υπερσύγχρονου κέντρου διανομής της Μασούτης και την κεντρικοποίηση 

παραδόσεων τροφίμου το 2012, οι εταιρείες επέκτειναν σταδιακά τη στενή εμπορική συνεργασία και στο 

πεδίο των εφοδιαστικών αλυσίδων τους. Ξεκινώντας από συμφωνία για εκκίνηση 

Vendor Managed Inventory (ή CRP) και μια περίοδο προετοιμασίας, το project 

ξεκίνησε τον Ιούνιο 2013, εντάσσοντας σταδιακά πεδία όπως αναπλήρωση, 

εξυπηρέτηση, διανομή, παραγωγικότητα αποθήκης, επιστροφές εμπορίου κλπ. Η 

«μετάφραση» της στρατηγικής σε KPIs με συγκεκριμένους στόχους, η αποτύπωση 

αυτών σε κοινό scorecard και η επικοινωνία με ξεκάθαρους εκατέρωθεν ρόλους 

ήταν και παραμένει απαραίτητο συστατικό επιτυχίας, όπως, όμως, και η δέσμευση 

των δυο εταιρειών να συνεργαστούν δομημένα, πάντα φυσικά στα αυστηρά πλαίσια 

των κανόνων της αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Το τέλος του 2013 έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα: Καταρχάς, αύξηση όλων 

των ενδιάμεσων δεικτών service, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση κατά 2,5 

ποσοστιαίες μονάδες της διαθεσιμότητας ραφιού και την επακόλουθη αύξηση 

πωλήσεων και πιστότητας καταναλωτή. Η επίτευξη αυτού του στόχου εντείνεται εάν 

συμπεριλάβουμε και την ταυτόχρονη μείωση ημερήσιας λειτουργικής αποθεματικής 

κάλυψης αποθήκης κατά 16%*, που ενισχύει ταμειακές ροές και επανεπένδυση. Συμπληρωματική στη 

μεγιστοποίηση του μοντέλου αναπλήρωσης ήταν και μια 3η διάσταση, αυτή της διατήρησης των δεικτών 

αποτελεσματικής δημιουργίας παραγγελίας, που έχει ως αποτέλεσμα οικονομίες διαχείρισης και εκπτώσεις 

logistics στον λιανέμπορο. Σημαντική ήταν και η μείωση του lead time και η αύξηση συχνότητας παραδόσεων 

για καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση, πάντα όμως με πληρότητα οχημάτων, προϊόν κοινής οικολογικής 

στρατηγικής. Επιπρόσθετα, συντάχθηκαν πλάνα δράσης μείωσης επιστροφών, τα οποία επιδρούν αυτή τη 

χρονιά με 54% μείωση στο 4μηνο. Αποτέλεσμα, επίσης, αναδιοργάνωσης του τομέα καλλυντικών στην 

αποθήκη της Μασούτης, μέσω της καινοτομίας carton flow storage, ήταν η αύξηση παραγωγικότητας κατά 

150% και μείωση αποστάσεων εργασίας κατά 80%. Εντός της επίτευξης των στρατηγικών στόχων, που ο 

καθένας αντιστοιχεί σε προστιθέμενη αξία για την κάθε εταιρεία, «κρύβεται» καταρχάς μεγάλη λεπτομέρεια 

και ανάλυση, αλλά κυρίως μια διαμορφωμένη κουλτούρα συνεργασίας που δεν αποτιμάται εύκολα, αλλά 

είναι αυτή που τροφοδοτεί τη συνεχή ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Έτσι, ενισχύεται η πεποίθηση των εταιρειών 

ότι μόνο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες μοιράζεται τεχνογνωσία και χτίζεται η εμπιστοσύνη που 

εξασφαλίζει αμοιβαία εμπορική ανάπτυξη και, τελικά, οφέλη για τον καταναλωτή. ●

*Ο υπολογισμός αποθεματικής κάλυψης που αναφέρεται είναι λειτουργικός με βάση ημερήσια στάθμιση αποθεμάτων 

και εξόδων αποθήκης. Με βάση τα λογιστικά πρότυπα και τον τρόπο καταγραφής αποθεμάτων που χρησιμοποιείται στον 

ισολογισμό, η μείωση για το 2013 ήταν -4,5% και το 4μηνο του 2014 είναι στο -26%.

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ & 
Ελαΐς – Unilever Hellas AE
End-to-end στρατηγική συνεργασία των εφοδιαστικών αλυσίδων 

Μασούτης & Ελαΐς-Unilever ΑΕ

Ευάγγελος Αγγελάκης, head of 
customer service, Ελαΐς – Unilever 

Hellas ΑΕ, Αναστάσιος Μπαλτζής, 
διευθυντής κέντρου αποθήκευσης 

& διανομής, Δ. Μασούτης ΑΕ, 
Γεώργιος Δουκίδης, πρόεδρος 

κριτικής επιτροπής
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