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Επιβράβευση της καινοτομίας  
και της δημιουργικότητας
Σημαντικές διακρίσεις κατέκτησαν και φέτος τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές 
ταχυκίνητων προϊόντων, που υλοποίησαν καινοτόμες πρωτοβουλίες με σημαντικά 
αποτελέσματα, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητάς τους, στα  
«σελφ σέρβις Excellence Awards 2015». Η απονομή των βραβείων, που διοργανώνουν 
το περιοδικό σελφ σέρβις της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου & Επιχειρείν –ELTRUN– του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Balux Prive.
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Δ. Μασούτης, 
Ν. Καραγεωργίου 

(ΕΣΒΕΠ)

Γ. Μασούτης  
(Δ. Μασούτης),  

Ν. Χριστοδουλάκης

Υπουργός 
Οικονομίας,  

Ν. Χριστοδουλάκης

Ν. Καραγεωργίου 
(ΕΣΒΕΠ), Μ. Φανδρίδης 

(Exceed Consulting),  
Γ. Αυλωνίτης (ΟΠΑ)
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Υποστηρικτές του 
θεσμού
Τα βραβεία τελούσαν υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, 
ενώ είχαν την υποστήριξη 
του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του 
Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), του 
Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος 
(ΙΠΕ) και του Ινστιτούτου Έρευνας 
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Πάνω από 250 σημαντικά στελέχη της 
αγοράς, εκπρόσωποι επαγγελματικών 
φορέων και ακαδημαϊκοί συμμετείχαν 
σε μια πραγματική γιορτή του πνεύματος 

δημιουργίας, καινοτομίας και συνεργασίας. 
Η μεγάλη συμμετοχή στη διαγωνιστική 
διαδικασία, αλλά και στην τελετή απονομής 
των βραβείων, όπως σημειώθηκε από όλους, 
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, λόγω της 
δύσκολης περιόδου στην οποία αποφασίστηκαν 
και υλοποιήθηκαν οι πρωτοβουλίες των 
επιχειρήσεων του κλάδου των σούπερ μάρκετ 
και των προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων.

«Η Ελλάδα Μπορεί»
Τον θεσμό που αναδεικνύει τις σημαντικότερες 
πρωτοβουλίες του κλάδου των σούπερ μάρκετ 
και των προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων 
χαιρέτισε ο Υπουργός Οικονομίας κ. Νίκος 
Χριστοδουλάκης, επαινώντας τις επιχειρήσεις που 
δεν πτοούνται από τις δυσκολίες και επενδύουν 
στην ανάπτυξη. «Είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό», 
τόνισε, «να βλέπει κανείς επιχειρήσεις, ειδικά 
του κλάδου των τροφίμων, να αγωνίζονται να 
επιβιώσουν και να το επιτυγχάνουν». Και συνέχισε 
προτρέποντας τις επιχειρήσεις να επιμείνουν στην 
υλοποίηση επενδύσεων στην εξωστρέφεια και 

την καινοτομία, «με τον ίδιο δυναμισμό, αφού 
οι επενδύσεις είναι αυτό που χρειάζεται η 
ελληνική οικονομία, μετά από μια μακρά περίοδο 
αποεπένδυσης, για να οδηγηθεί η χώρα στην 
ανάκαμψη».
Ο Υπουργός Οικονομίας απένειμε τα Τιμητικά 
Βραβεία «Η Ελλάδα Μπορεί», τα οποία δίνονται 
εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας σε επιχειρήσεις 
που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
προβάλλοντας τις εταιρείες τους και την Ελλάδα 
στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τα βραβεία 
απονεμήθηκαν στις εταιρείες: 
  Μαρινόπουλος ΑΕ, για τη διάκριση στους 

finalists του θεσμού ECR Europe Activation 
Award του project «Shopping Missions: Data 
Analytics and Virtual Reality Serving Shopper 
Needs», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

  ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, για τη διάκρισή της ως 
η μοναδική εταιρεία του κλάδου μεταξύ των 8 
που προκρίθηκαν στον τελικό των European 
Business Awards by RSM, στην κατηγορία 
«The Award for Environmental & Corporate 
Sustainability». 

  Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, για τη διάκρισή της 
μεταξύ των 100 εταιρειών με το καλύτερο 
εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη για το 
2015, στον θεσμό «Best Work Places».
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Δ. Πρίντζιος (ΑΒ 
Βασιλόπουλος),  

Ν. Χριστοδουλάκης

Π. Σαραντόπουλος 
(ΟΠΑ),  

Γ. Κεφαλογιάννη 
(Μαρινόπουλος)
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Κριτική Επιτροπή 
Η αξιολόγηση των συμμετοχών 
πραγματοποιήθηκε από έγκριτη 
κριτική επιτροπή, στην οποία 
συμμετείχαν οι: Γεώργιος Δουκίδης, 
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 
Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, και Διευθυντής, Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN, 
Βασίλης Zαφείρης, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Νίκος 
Καραγεωργίου, Πρόεδρος, Ελληνικός 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων 
Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Μιχάλης 
Φανδρίδης, Γενικός Γραμματέας 
ΔΣ, ECR Hellas,. Σπύρος Δεσύλλας, 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στέφανος 
Κομνηνός, Executive Partner, Exceed 
Consulting, Παναγής Μανουηλίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος Odysea, Θάνος 
Μαύρος, Partner, Ernst & Young 
Hellas, Σταμάτης Ανδριανόπουλος, 
Executive Consultant, Planning, 
Ηλίας Μαμαλάκης, Δημοσιογράφος 
/ Συγγραφέας, Κατερίνα Πραματάρη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και Λευτέρης Κιοσές, 
Υπεύθυνος Ερευνών, ΙΕΛΚΑ. Οι 
βέλτιστες πρακτικές των σούπερ 
μάρκετ και των προμηθευτικών 
εταιρειών διακρίθηκαν βάσει μιας 
αδιάβλητης ηλεκτρονικής διαδικασίας.  
Η επιτροπή εξέτασε τα αναλυτικά 
στοιχεία και την τεκμηρίωση που 
κατέθεσαν οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις, και αποφάσισε 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. 
Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε σε 
όσες πρωτοβουλίες συγκέντρωσαν 
μέσο όρο βαθμολογίας άνω των 
7,5 μονάδων (σε κλίμακα 1-10), και 
Κορυφαίο βραβείο σε όσες έλαβαν 

εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, άνω 
των 8,5 μονάδων.

Μεγάλοι νικητές των βραβείων ήταν η Metro 
AEBE με 4 βραβεία (1 Κορυφαίο και 3 Χρυσά), 
η Μαρινόπουλος ΑΕ με 3 βραβεία (1 Κορυφαίο 
και 2 Χρυσά), η Ελαΐς-Unilever Hellas με 3 
βραβεία (1 Κορυφαίο και 2 Χρυσά), οι εταιρείες 
ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, Διαμαντής Μασούτης 
ΑΕ, Lidl Hellas, Χαλκιαδάκης ΑΕ και Γιώτης ΑΕ, 
που έλαβαν από 3 Χρυσά, καθώς και η Δέλτα 
Τρόφιμα ΑΕ,  που έλαβε 1 Κορυφαίο βραβείο.  
Παράλληλα, οι διοργανωτές και η κριτική 
επιτροπή αποφάσισαν να τιμήσουν δύο 
σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου, 
απονέμοντάς τους το Τιμητικό Βραβείο 
Συνεισφοράς «Life Achievement Award». Ο κ. 
Διαμαντής Μασούτης, πρόεδρος της ομώνυμης 
εταιρείας σούπερ μάρκετ και ο κ. Μιχάλης 
Φανδρίδης, ιδρυτής της Exceed Consulting και 
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής 
ECR, παρέλαβαν τα τιμητικά βραβεία που 
δίνονται εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας, εκ 
μέρους των διοργανωτών και της κριτικής 
επιτροπής, καταχειροκροτούμενοι από τους 
παρευρισκόμενους, οι οποίοι αναγνώρισαν τη 
σημαντική τους συμβολή στην ανάπτυξη των 
κλάδων του οργανωμένου λιανεμπορίου και 
των ταχυκίνητων προϊόντων, αντίστοιχα. Ο κ. 
Διαμαντής Μασούτης αφιέρωσε το βραβείο 
στους 6.500 εργαζόμενους της επιχείρησης, 
λέγοντας πως όσα έχουν επιτευχθεί στην 
επιχείρηση, που ο ίδιος δημιούργησε, είναι 
αποτέλεσμα της δουλειάς όλων. Ο κ. Μιχάλης 

Φανδρίδης αναφέρθηκε στην πορεία που έχει 
διανύσει ο κλάδος στη διάρκεια της πολύχρονης 
καριέρας του και στις μεγάλες αλλαγές που είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει από την εποχή 
της P&G έως και σήμερα. Τα βραβεία απένειμαν 
οι: Νίκος Χριστοδουλάκης, Υπουργός Οικονομίας, 
Νίκος Καραγεωργίου, Πρόεδρος, Ελληνικός 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων 
(ΕΣΒΕΠ), Βασίλης Zαφείρης, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής, 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν 
ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και 
Επιστημονικός Σύμβουλος, Ινστιτούτο Ερευνών 
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 
(ΙΕΛΚΑ), Γιώργος Αυλωνίτης, Καθηγητής, 
Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μιχάλης Φανδρίδης, 
Γενικός Γραμματέας ΔΣ, ECR Hellas, Λάμπρος 
Γιαννούχος, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Πωλήσεων 
Ελλάδας (ΙΠΕ), Στέφανος Κομνηνός, Executive 
Partner, Exceed Consulting, Θάνος Μαύρος, 
Partner, Ernst & Young Hellas, Σταμάτης 
Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, 
Planning, Κατερίνα Πραματάρη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
Λευτέρης Κιοσές, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΕΛΚΑ. 
Η παρουσίαση της εκδήλωσης έγινε από την 
Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Υπεύθυνη Διαφήμισης 
του «σελφ σέρβις».

Μεγάλοι νικητές – Τιμητικά Βραβεία Συνεισφοράς



τΑ ΒρΑΒεiΑ

Tιμητικα ΒραΒεια ΣυνειΣφοραΣ - 
«Life AchievemenT AwArds»

ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ, ΠροεΔροΣ, ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ αε

 μιΧαΛηΣ φανΔριΔηΣ, ιΔρυτηΣ, eXceed cOnsULTinG

 ΧρυΣα ΒραΒεια
κατηγορία εταιρεία

1η ενότητα:  Συμβολή στην ανάπτυξη & την εθνική οικονομία

επενδυτική ανάπτυξη / Δραστηριότητα LidL heLLAs

επενδυτική Δραστηριότητα ΓιΩτηΣ αε

εξαγωγική Δραστηριότητα & εξωστρέφεια αΘηναΪκη ΖυΘοΠοιια αε

2η ενότητα: csr & ανθρώπινο Δυναμικό

εταιρική κοινωνική ευθύνη (csr) – Άνθρωπος αΒ ΒαΣιΛοΠουΛοΣ αε

εταιρική κοινωνική ευθύνη (csr) – Άνθρωπος LidL heLLAs

εταιρική κοινωνική ευθύνη (csr) – Άνθρωπος μεΓα αε

εταιρική κοινωνική ευθύνη (csr) – Περιβάλλον μαρινοΠουΛοΣ αε

3η ενότητα: Δίκτυο & καταστήματα Λιανεμπορίου

Πρότυπο κατάστημα αΒ ΒαΣιΛοΠουΛοΣ αε

αύξηση απόδοσης & Παραγωγικότητας Δικτύου meTrO αεΒε

4η ενότητα: management, καινοτομία, Ποιότητα & τεχνολογία

καινοτομία / νέα τεχνολογία ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ αε

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ΧαΛκιαΔακηΣ αε

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ΔεΛτα τροφιμα αε

αύξηση Παραγωγικότητας / μείωση κόστους μαρινοΠουΛοΣ αε

αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ αε

5η ενότητα: μάρκετινγκ & Ψηφιακά μέσα / Λιανεμπόριο

μάρκετινγκ & Διαφήμιση LidL heLLAs

Στρατηγική social media meTrO αεΒε

ηλεκτρονικό Σούπερ μάρκετ αφοι ΒεροΠουΛοι αεΒε

αξιοποίηση κινητών εφαρμογών meTrO AeBe

6η ενότητα: αύξηση Πωλήσεων & καινοτομία στις Πωλήσεις

αύξηση Πωλήσεων / μεριδίου Προϊόντων – food ΓιΩτηΣ αε

αύξηση Πωλήσεων / μεριδίου Προϊόντων – non food μεΓα αε

εκπαίδευση / ανάπτυξη Πωλητών & τμήματος Πωλήσεων αΘηναΪκη ΖυΘοΠοιια

7η ενότητα: νέα Προϊόντα - νέες κατηγορίες

επιτυχημένη εισαγωγή Προϊόντος / Σειρά Προϊόντων Γ. καΛΛιμανηΣ αε

Δημιουργία νέας κατηγορίας eUrimAc Ae

8η ενότητα: Private Label & ελληνική Παραγωγή 

Private Label αΒ ΒαΣιΛοΠουΛοΣ αε

Βέλτιστη αξιοποίηση της ελληνικής αγροτικής Παραγωγής & Παράδοσης κονΣερΒοΠοιια Βορειου αιΓαιου αε

9η ενότητα: marketing & επικοινωνία / Προμηθευτές

marketing & επικοινωνία – non food L’OreAL heLLAs Ae

αξιοποίηση Διαδικτύου & social media ΓιΩτηΣ αε

10η ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών 

κοινές ενέργειες csr ΧαΛκιαΔακηΣ αε & εΛαΪΣ-UniLever heLLAs Ae

κοινές ενέργειες csr henKeL εΛΛαΣ αΒεε & ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ αε

κοινές Προωθητικές ενέργειες ΧαΛκιαΔακηΣ αε & εΛαΪΣ-UniLever heLLAs Ae

category management & customer segmentation L’ OreAL heLLAs Ae & ι. & Σ. ΣκΛαΒενιτηΣ αεε

Tιμητικα ΒραΒεια «η εΛΛαΔα μΠορει»
μαρινοΠουΛοΣ αε

αΒ ΒαΣιΛοΠουΛοΣ αε

ΔιαμαντηΣ μαΣουτηΣ αε
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Σε συνέχεια της πτώσης το 2013 όλων των segments της κατηγορίας των dressings, το 2014 
οι επενδύσεις πίσω από τις μάρκες συνέχισαν να μειώνονται και ο ανταγωνισμός εντάθηκε 
με δυνατές προσφορές τιμής, που απέβλεπαν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη. Η Ελαΐς – 
Unilever εστίασε με συντονισμένες ενέργειες στην ανάπτυξη της αγοράς, την αύξηση της 

κατανάλωσης, αλλά και του μεριδίου της. Η βασική ιδέα ήταν να ανοιχθεί ένας νέος ορίζοντας 
κατανάλωσης μακριά από τις παραδοσιακές on-the-side χρήσεις (ψάρι-μαγιονέζα, κέτσαπ-
πατάτες τηγανιτές, μουστάρδα-κρέας), με επέκταση σε πιο μοντέρνες χρήσεις. Γεννήθηκαν 
δύο θεματικά concepts: το «Let’s Barbeque» και το «Burger League», βάσει των οποίων 
προσφέροντας στους καταναλωτές ιδέες για σπιτικά Burgers. Στο λανσάρισμα τα δύο concepts 
αγκάλιασαν ως «Burger League» τα μεγάλα θεματικά events της περιόδου: το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ιουν. –Ιουλ. ’14) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
(Σεπτ. ’14) και πρόσφεραν πρωτότυπους τρόπους στους καταναλωτές για να γιορτάσουν τις 
δύο αυτές μεγάλες στιγμές του αθλητισμού. Στο αρχικό στάδιο, η μάρκα με επαγγελματίες σεφ 
δημιούργησε προτάσεις Burgers εμπνευσμένες από τις χώρες που συμμετείχαν στους αγώνες, 
τα υλικά και τις μαγειρικές συνήθειες της καθεμιάς. Οι συνταγές συγκεντρώθηκαν σε βιβλία και 
διανεμήθηκαν μέσα στα καταστήματα, ενώ η Hellmann’s έδωσε επιπλέον κίνητρα για δοκιμή της ιδέας 
από τους καταναλωτές, μέσα από διαγωνισμούς, αλλά και συμβολικές εκπτώσεις τιμής. Ήταν τέτοια η αποδοχή 
όπου σε ποσοστό 72% οι καταναλωτές μετατράπηκαν σε αγοραστές των προϊόντων, ενώ η κατηγορία των 
dressings επέστρεψε στην ανάπτυξη.

Ελαΐς – Unilever Hellas AE
«Burger League»: Direct καμπάνια της Ηellmann’s 

ΒΡΑΒΕΙΟ: DIRECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
> MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε. Τσέντου (Ελαΐς-Unilever), 
Γ. Δουκίδης (ΟΠΑ)

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 

 κορυφαια ΒραΒεια
κατηγορία εταιρεία

Πρότυπο κατάστημα μαρινοΠουΛοΣ αε

καινοτομία / νέα τεχνολογία meTrO AeBe

επιτυχημένη Έναρξη εξαγωγών ΔεΛτα τροφιμα αε

direct Διαφημιστικές καμπάνιες εΛαΪΣ-UniLever heLLAs αε
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ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
> ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ
Δημιουργία διεθνούς μάρκας & επιτυχημένη είσοδος στην ιταλική αγορά

Σ. Μαρούσης (ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα),  
Γ. Δουκίδης (ΟΠΑ)

H ΔΕΛΤΑ κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, με μια 
ιστορία και εμπειρία 63 χρόνων. Η διάκριση και επιτυχία στην ελληνική αγορά αλλά και η σημαντική 
πίεση από το περιβάλλον ύφεσης οδήγησαν στη δημιουργία ενός μακρόπνοου και φιλόδοξου σχεδίου 
εξωστρέφειας. Αιχμή του δόρατος για τη διεθνή δραστηριοποίηση της ΔΕΛΤΑ αποτελεί το ελληνικό 

στραγγιστό γιαούρτι.
Σε απόλυτη αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, η ΔΕΛΤΑ έλαβε την απόφαση όχι απλά να εξάγει τα υπάρχοντα 
προϊόντα που πωλούνται στην ελληνική αγορά, αλλά να επενδύσει στην ανάπτυξη νέας μάρκας και νέων 
προϊόντων και να υιοθετήσει νέους κώδικες επικοινωνίας, προκειμένου να στηρίξει πιο αποτελεσματικά το 
όραμα και τους στόχους της στο διεθνές πεδίο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τόσο ποσοτική 
όσο και ποιοτική ερευνητική προσέγγιση σε χώρες-κλειδιά σε όλο τον κόσμο, με χρήση των πιο σύγχρονων και 
έγκυρων εργαλείων. Στο σύνολο, η πρόταση παρουσιάστηκε, ελέγχθηκε, διαμορφώθηκε και οριστικοποιήθηκε 

μετά την έκθεσή της σε περισσότερους από 1.300 καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Tο αποτέλεσμα 
ήταν η γέννηση της μάρκας DεLTα, που συνδυάζει εύληπτα, απλά, έξυπνα και δημιουργικά τη 

γνήσια ελληνική καταγωγή με τη διεθνή απήχηση, η δημιουργία μίας συσκευασίας αυθεντικά 
ελληνικής, αλλά και συνάμα «φρέσκιας» και σύγχρονης, σημαντικά διαφοροποιημένης από 

τον ανταγωνισμό, με ξεκάθαρους ισχυρούς κώδικες για το ράφι, και η ανάπτυξη μίας νέας 
προϊοντικής σειράς αυθεντικού ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού, προσαρμοσμένης 
στα γευστικά κριτήρια των καταναλωτών του κόσμου. 
Η αγορά της Ιταλίας επιλέχθηκε ως η πρώτη ευρωπαϊκή αγορά για το λανσάρισμα 
της σειράς DεLTα γιατί η κατηγορία του ελληνικού γιαουρτιού επιδείκνυε τον πιο 
ταχύ ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη (+72% ανάπτυξη σε όγκο, 2014 vs 2013), ενώ 
ταυτόχρονα το ελληνικό γιαούρτι αποτελούσε ακόμα μικρό κομμάτι της συνολικής 
αγοράς γιαουρτιού (κάτω από 4% μερίδιο σε όγκο), γεγονός που υποδήλωνε -σε 

συνδυασμό με το ρυθμό ανάπτυξης- σημαντικά περιθώρια και ευκαιρίες για όλους 
τους παίκτες. 

Η φύση του ιταλικού λιανεμπορίου δημιουργεί σημαντικά εμπόδια εισόδου για 
οποιοδήποτε νέο λανσάρισμα, ειδικά δε για νεοεισερχόμενους παίκτες. Αυτό το γεγονός 

οδήγησε σε μια ακόμα πρωτοπορία / καινοτομία, αυτή τη φορά ως προς το επιχειρηματικό 
μοντέλο. Η ΔΕΛΤΑ προσέγγισε τη Granarolo, τη μεγαλύτερη ιταλική γαλακτοβιομηχανία, με 

στόχο να δημιουργήσει μια μακροχρόνια συνεργασία. Η Granarolo, αναγνώρισε τη δυναμική του 
ελληνικού γιαουρτιού αλλά και την υπεροχή της πρότασης της ΔΕΛΤΑ για την ιταλική αγορά. Έτσι, υλοποιήθηκε 
συνεργασία των δύο εταιρειών για το λανσάρισμα της σειράς DεLTα, με σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο 
λιανεμπορίου όσο και καταναλωτή.
Το λανσάρισμα υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 με 5 κωδικούς και εμπλουτίστηκε τον Απρίλιο του 2015 με 
άλλους 3, μετά τη θερμή αποδοχή του λιανεμπορίου και των καταναλωτών. Μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκε 
ένα ολοκληρωμένο πλάνο τόσο διαφημιστικής όσο και εμπορικής υποστήριξης, που απέφερε εξαιρετικά 
μετρήσιμα αποτελέσματα.

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων  
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Metro ΑΕΒΕ
Εγγύηση υπεροχής στα φρέσκα μας Ε-CERT GUARANTEED 

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θ. Καλύβας (Modus),  
Α. Σκαλιώτης (Μετρό),  

Γ. Δουκίδης (ΟΠΑ)

Το 2014 η Metro ΑΕΒΕ και τα My market εισάγουν το e-cert. Πρόκειται για το έργο της 
ψηφιακής ιχνηλασιμότητας των φρούτων και των λαχανικών που παραλαμβάνει και διακινεί 
η αλυσίδα από τα καταστήματά της. Η υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων 
αφορά μόνο σε 12 προϊόντα από τις 75 ομάδες καλλιεργούμενων ειδών, ενώ οι καταναλωτές 

δεν έχουν καμία πρόσβαση σε πληροφορίες εκτός από τα αναγραφόμενα επί των πινακίδων 
πώλησης στο ράφι. 

Σε περίπου 10 μήνες, ολοκληρώθηκε σ’ επίπεδο χώρας η καταγραφή του συνόλου των 
παραγωγών και των αγροτεμαχίων με όλες τις καλλιεργητικές και τοπογραφικές πληροφορίες 
και έτσι κάθε προμηθευτής απέκτησε πρόσβαση στη βάση δεδομένων www.e-cert.gr/
metro. Με την πάροδο των 10 μηνών, δημιουργήθηκε ο ψηφιακός χάρτης –παραγωγών, 
αγροτεμαχίων, καλλιεργούμενων ειδών– για το σύνολο των προμηθευτών. Η διαχείριση των 
δεδομένων, μέσω του λογισμικού e-cert, που μεταβάλλονταν σε καθημερινή βάση, ώρα με 

την ώρα, ήταν πλέον γεγονός, καθώς διασυνδέθηκε πλήρως το σύνολο των προμηθευτών 
της εφοδιαστικής αλυσίδας με το κέντρο παραλαβών της Metro AEBE. Σήμερα, σε καθημερινή 

βάση, οι προμηθευτές της εταιρείας -μέσω του ψηφιοποιημένου αρχείου που πλέον διαθέτουν 
στη βάση www.e-cert.gr/metr, εκδίδουν και αποστέλλουν προς την εταιρεία και τη «Δήλωση 

συμμόρφωσης προϊόντος». Κάθε προϊόν συνοδεύεται από QR Code που τοποθετείται στο ράφι, και 
επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών από τον καταναλωτή, με τη χρήση smartphone.

Να σημειωθεί πως το σύστημα δίνει στους καταναλωτές και τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με την 
επιχείρηση.

> MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μαρινόπουλος ΑΕ
Πρότυπο Κατάστημα Carrefour Μαρινόπουλος στο Μαρκόπουλο Αττικής

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

M. Γαβριηλίδη (Μαρινόπουλος),  
Γ. Δουκίδης (ΟΠΑ)

To 2013 η Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το τμήμα ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ξεκίνησε μια έρευνα για το αγοραστικό «ταξίδι» των καταναλωτών, με στόχο να 
διερευνηθεί η ιδανική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ, λαμβάνοντας ως κριτήριο την ευκολία 
εύρεσης προϊόντων και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του πελάτη.  Μέσα από μία συγκεκριμένη 

έρευνα basket analysis, σχεδιάστηκε η ιδανική γειτνίαση των κατηγοριών, έτσι ώστε ο επισκέπτης 
αφενός να βρίσκει αυτό που θέλει εύκολα και αφετέρου να βρίσκει στο ίδιο σημείο προϊόντα 

της ίδιας κατηγορίας.
Η αναδιοργάνωση του lay out καταστήματος που προέκυψε, βάσει των ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων της έρευνας, είχε διαφοροποιήσεις τόσο στην ομαδοποίηση κατηγοριών 
χωροταξικά ανάλογα με τη «θεματολογία» τους, όσο και στη διαδοχική σειρά τους. Η 
υλοποίηση του σχεδίου έγινε πρώτα σε πειραματικό επίπεδο με τη χρήση τεχνολογίας 
ψηφιακής απεικόνισης καταστήματος (virtual store representation technology). Με αυτόν 
τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα μελέτης της επίδρασης της νέας διάταξης στην αγοραστική 

συμπεριφορά σε σχέση με την παλιά, με τη συμμετοχή 240 καταναλωτών, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να σχολιάσουν την αλλαγή.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε στην πράξη όλη η γνώση που προέκυψε από την έρευνα, στο ίδιο 
το κατάστημα, κάνοντας μια σημαντική επένδυση. Εκτός από το lay out χρησιμοποιήθηκαν και όλα 

τα ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα focus groups: απλότητα, καλός φωτισμός, απαραίτητη 
διακόσμηση, ξεκάθαρη τμηματοποίηση και σηματοδότηση των missions και των αντίστοιχων κατηγοριών τους 
είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το in store atmosphere.  
Η έρευνα αυτή χαρακτηρίζεται μοναδική στο είδος της, λόγω της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε και είχε 
εντυπωσιακά αποτελέσματα στην υλοποίησή της μέσα στο κατάστημα.

> ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Μάρκετ

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Μάρκετ
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Μ. Παπαθανασίου (Γιώτης),  
Θ. Μαύρος (Ernst & Young)

Α. Αρβανίτης (LIDL),  
Θ. Μαύρος (Ernst & Young)

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Mάρκετ

Απόρροια της εφαρμογής ενός στρατηγικού και διαχρονικού προγράμματος επενδύσεων της 
Γιώτης αποτέλεσε η αγορά μιας παραγωγικής μονάδας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
και ειδικότερα στην περιοχή του Αγρινίου. Συνολικά, η μέχρι σήμερα υλοποιημένη 
επένδυση περιλαμβάνει την αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού 

εμβαδού περίπου 7.000τμ (επί οικοπέδου συνολικής έκτασης περίπου 48.000τμ), την 
αναβάθμισή τους με σκοπό να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Νομοθεσίας 
των Τροφίμων, καθώς και με τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, την αγορά 
νέων γραμμών παραγωγής και συσκευαστικών μηχανών, αλλά και την επένδυση σε νέες 
τεχνολογίες περιβάλλοντος, όπως η εγκατάσταση και λειτουργία μιας καινοτόμου Μονάδας 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων. Η εταιρεία ολοκλήρωσε μέσα στο 2014 την αναβάθμιση 
των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της εγκατάστασης, με βασικούς στόχους την 
ενεργειακή αναβάθμιση και την αναβάθμιση των δομικών και μηχανολογικών στοιχείων 
των υφιστάμενων κτιρίων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι επενδύσεις σε νέας τεχνολογίας 
εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού με χρήση αντλιών θερμότητας, εγκαταστάσεις παραγωγής 
ατμού χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, καθώς και σε αντίστοιχες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
με παράλληλη αναβάθμιση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας ενεργητικής πυροπροστασίας.
Στρατηγικά η Γιώτης έχει μελετήσει και προχωρά μέσα στο 2015 στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της μονάδας, με τη δημιουργία νέων χώρων παραγωγής και νέων αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση 
πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, αλλά και χώρου στέγασης γραφείων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, 
μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα ανέλθει σε περίπου 7.000.000 ευρώ. 

H Lidl Hellas προχώρησε και ολοκλήρωσε την αγορά και την επέκταση του μεγαλύτερου Logistics 
Center λιανικού εμπορίου της Ελλάδας, στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Το νέο 
Logistics Center βρίσκεται σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας περί τα 200.000τμ και, 
μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει ένα αποθηκευτικό συγκρότημα επιφάνειας περί των 

60.000τμ, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο αποθηκευτικό συγκρότημα στην Ελλάδα και ένα από τα 
μεγαλύτερα αποθηκευτικά συγκροτήματα της Lidl στην Ευρώπη. Επίσης, η εταιρεία προχώρησε 
στη δημιουργία και λειτουργία ενός ακόμη Κέντρου Logistics στην Αττική, επιφάνειας 37.000τμ.  
Η επένδυση στη Σίνδο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, κατασκευή ενός επιπλέον ορόφου 
στο κτίριο της διοίκησης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους υπάρχοντες ορόφους, ώστε να 
στεγαστεί η διοίκηση της Lidl Hellas, ανύψωση της οροφής της στέγης της αποθήκης, για 
την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας, επέκταση των ψυχόμενων αποθηκευτικών χώρων 
εντός της  αποθήκης κατά 2.500τμ και προσθήκη κατ΄ επέκταση στο κτίριο της αποθήκης 
συνολικής επιφάνειας 1.900τμ, ώστε να δημιουργηθεί χώρος ανακύκλωσης. 
Η επένδυση στο Κέντρο Logistics στην Αττική αφορά στη δημιουργία ενός ισόγειου αποθηκευτικού 
συγκροτήματος, 35.000τμ -από τα οποία 10.500τμ είναι ψυχόμενοι χώροι και η υπόλοιπη επιφάνεια 
διατίθεται για αποθήκευση μη ευαλλοίωτων τροφίμων και άλλων προϊόντων-, ενός διώροφου κτιρίου 
1.400τμ με υπόγειους βοηθητικούς χώρους για τη στέγαση της διοίκησης της Περιφέρειας και ενός διώροφου 
κτιρίου συνολικής επιφάνειας 360τμ, στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. 

Γιώτης ΑΕ
Νέα Μονάδα Παραγωγής στην περιοχή του Αγρινίου

Lidl Hellas
Logistics Center στη Σίνδο Θεσσαλονίκης & Logistics Center στην Αττική

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

>ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

> ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Lidl Hellas
Στηρίζοντας το Κοινωνικό Ιατρείο Ορεστιάδας και την Προληπτική Ιατρική

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – AΝΘΡΩΠΟΣ
> CSR & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κ. Δεληαργύρη (Lidl),  
Β. Ζαφείρης (ΣΕΒΤ)

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Lidl Hellas 
είναι η υγεία. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα που στηρίζουν τις κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται.
Το έτος 2014, η Lidl Hellas στήριξε για 3 συνεχόμενη χρονιά τον κύκλο Εκστρατειών Προληπτικής Ιατρικής 

που διενεργείται με πρωτοβουλία του Σωματείου Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά». 
Με το πρόγραμμα «Υποστηρίζουμε τη Ζωή» και μαζί με την «Ανοιχτή Αγκαλιά», η Lidl Hellas και το κλιμάκιο 

Εθελοντών Νοσηλευτών και Γιατρών, που αποτελείται από παιδιάτρους, παιδοχειρουργούς, καρδιολόγο, 
οδοντίατρο, ακτινολόγο, οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και ψυχολόγο, από τα παιδιατρικά νοσοκομεία Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης (ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και νοσοκομεία παίδων Αγλαΐα Κυριακού 
και Αγία Σοφία), επισκέπτονται κάθε χρόνο περίπου 14 ακριτικές περιοχές της χώρας μας, 

όπως Θράκη, Ήπειρο, Σαμοθράκη, Ψαρά, Αγ. Ευστράτιο, Λήμνο, Ικαρία, Φούρνους, Λειψούς, 
Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη, Αστυπάλαια, Ανάφη, Σύμη, Καστελόριζο, Ψαρά, προσφέροντας 
προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους σε συμπολίτες μας.  Μάλιστ,α σε περιοχές όπως ο Αγ. 
Ευστράτιος, Φούρνοι, Λειψοί, Ανάφη, κά, λόγω μη διαθέσιμης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, η 
μεταφορά των εθελοντών γιατρών από νησί σε νησί πραγματοποιείται είτε με σκάφη 
του πολεμικού ναυτικού είτε με ενοικιαζόμενα σκάφη.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων πραγματοποιούνται εξετάσεις προληπτικής ιατρικής όλου 
του παιδικού πληθυσμού της περιοχής (βρέφη έως και παιδιά του γυμνασίου), καθώς 

επίσης και των ενηλίκων, εστιάζοντας στον καίριο τομέα της υγείας. Οι συνέπειες 
της κρίσης είναι ορατές και σε άλλα επίπεδα σε σχέση με την υγεία, όπως πχ παροχή 

φαρμακευτικής αγωγής, αδυναμία εμβολιασμού των παιδιών κά. Για τον λόγο αυτό, 
πραγματοποιούνται και εμβολιασμοί όπου υπάρχει ανάγκη.  Γονείς και  εκπαιδευτικοί των 

περιοχών έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους ειδικούς της ομάδας επιστημόνων 
της «Ανοικτής Αγκαλιάς» σε θέματα πρόληψης, μέσω ομιλιών και συζητήσεων που πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο του προγράμματος.
Συνολικά ο αριθμός των ατόμων που εξετάζονται σε ετήσια βάση ξεπερνά τις 5.000, εκ των οποίων περίπου οι 
3.000 είναι παιδιά, ενώ οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται από τα εξειδικευμένα κλιμάκια των γιατρών 
ξεπερνούν τις 17.000. Η εκστρατεία προληπτικής ιατρικής περιλαμβάνει, τέλος, ψυχαγωγικό πρόγραμμα για 
μικρούς και μεγάλους και προσφορά δώρων στα παιδιά από τη Lidl. 
Συνεχίζοντας δυναμικά και με αίσθημα ευθύνης τις δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς, η Lidl Hellas 
συνεργάστηκε με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την ίδρυση 
και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου στην Ορεστιάδα. Συγκεκριμένα, η Lidl χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την 
έναρξη του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στην Ορεστιάδα, με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι δεν 
έχουν καμία θεσμική πρόσβαση σε αυτήν.
Το ιατρείο είναι στελεχωμένο με παθολόγο, παιδίατρο, ουρολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο και δέχεται τους 
ανασφάλιστους πολίτες του ακριτικού Έβρου από τις περιοχές του Διδυμοτείχου-Σουφλίου-Ορεστιάδας δύο 
φορές την εβδομάδα, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα βασικών κατηγοριών. 
Μέσω των παραπάνω χορηγιών, η Lidl Hellas ενισχύει τον καίριο τομέα της υγείας. Στηρίζει ενεργά με κάθε 
ευκαιρία την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα εκείνους που βιώνουν δυσκολίες. 
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ΑΒ Βασιλόπουλος
Πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων από τα καταστήματα σε τοπικούς φορείς

ΒΡΑΒΕΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Α. Μαχαίρα (ΑΒ Βασιλόπουλος),  
Β. Ζαφείρης (ΣΕΒΤ)

Έχοντας δημιουργήσει μία πραγματική «Αλυσίδα Ευθύνης», της οποίας βασικοί 
κρίκοι είναι ο «Άνθρωπος», τα «Προϊόντα» και το «Περιβάλλον», η ΑΒ Βασιλόπουλος 
διαμορφώνει διαχρονικά και υλοποίει καινοτόμες δράσεις που αφορούν είτε 
στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις περιοχές όπου αναπτύσσει 

δραστηριότητα και των συνεργατών της είτε στα προϊόντα είτε στο περιβάλλον. Η εταιρεία, 
τον Ιούνιο του 2013, περίπου είκοσι χρονιά μετά από την ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων 
από τον Γ. Βασιλόπουλο, στην οποία δίνονται τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης κοντά 
στην ημερομηνία λήξης τους, και με ενδιαφέρον για τις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετεί, 
ξεκίνησε ένα καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για 
την ενίσχυση των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται. Συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, 

σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε»,  φροντίζει ώστε τα 
υγιή εμπορεύματά της, που αποσύρονται από το ράφι λόγω κοντινής ημερομηνίας λήξης ή 

χτυπημένης συσκευασίας, να προσφέρονται σε γειτονικούς προς τα καταστήματα κοινωνικούς 
φορείς, βοηθώντας έτσι ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Οι τοπικοί φορείς 

παραλαμβάνουν τα προϊόντα καθημερινά με το κλείσιμο των καταστημάτων και τα διανέμουν άμεσα 
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά σε 3 καταστήματα και στη συνέχεια 

επεκτάθηκε  σταδιακά σε 92 καταστήματα, όπου εφαρμόζεται σήμερα. Στόχος της ΑΒ Βασιλόπουλος  είναι να 
επεκταθεί και να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα εταιρικά καταστήματα του δικτύου της. 

>CSR & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία AE
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράγει στην Ελλάδα για τον κόσμο

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ν. Ζώης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία),  
Θ. Μαύρος (Ernst & Young)

Στο πλαίσιο των επενδύσεων που πραγματοποιεί για την ενίσχυση των εξαγωγών της, η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2015 μια σημαντική συμφωνία που 
πέτυχε με τον Όμιλο Heineken, η οποία αφορά στην εξαγωγή μπίρας Heineken στις 
δυναμικές διεθνείς αγορές της Ιταλίας και της Κίνας. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης 

του Ομίλου Heineken, τόσο στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και στις δυνατότητές της όσο και στη 
χώρα, τις υποδομές μεταφορών (στρατηγικά διεθνή λιμάνια) και τις δυνατότητες που 
προσφέρει ως σταυροδρόμι μεταξύ σημαντικών αγορών της Ευρώπης και της Ασίας.  
Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, για το 2015 ο όγκος εξαγωγών 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά, ξεπερνώντας τα 400.000 εκατόλιτρα. 
Οι εξαγωγές γίνονται από το λιμάνι του Πειραιά για την Κίνα και της Πάτρας για την Ιταλία, 

ενώ, για να γίνει πραγματικότητα το εγχείρημα απαιτήθηκε συνολική επένδυση στη γραμμή 
παραγωγής, που ανήλθε σε δύο εκατ. ευρώ. Σε πρώτη φάση η συμφωνία προβλέπει την 

παραγωγή 160.000 εκατολίτρων μπίρας στη μονάδα που διατηρεί η εταιρεία στην Πάτρα. 
Η συμφωνία δημιουργεί πολλαπλά και σημαντικά οφέλη τόσο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όσο 

και για την Ελλάδα: Επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει τις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει 
στη χώρα, σε συνδυασμό με ελληνικό κριθάρι 3.000 παραγωγών και εγχώριες πρώτες ύλες, ενδυναμώνει 

την απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 
συμβάλει στην ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων της χώρας με την Κίνα και την Ιταλία. 

> ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ
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Θ. Χατζηδάκης (Μαρινόπουλος),  
Β. Ζαφείρης (ΣΕΒΤ)

Λ. Βιτουλαδίτου (ΜΕΓΑ),  
Β. Ζαφείρης (ΣΕΒΤ)

Η υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της υπεύθυνης 
λειτουργίας της Μαρινόπουλος ΑΕ. Για το 2014, η εταιρεία έθεσε ως στόχο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, εφαρμόζοντας συνειδητά ένα δαπανηρό σχέδιο 
ενεργειακής αναβάθμισης, με μεγάλες απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού 

όσο και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στη συγκεκριμένη προσπάθεια των 
ανθρώπων του δικτύου της (περισσότεροι από 13.000 εργαζόμενοι σε 1.023 καταστήματα 
σε όλη την Επικράτεια). Η εταιρεία μείωσε σημαντικά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από 
τις δραστηριότητές της και εξοικονόμησε ενέργεια, αποτελώντας παράδειγμα καινοτόμων 
βέλτιστων πρακτικών για εταιρείες του κλάδου της, αλλά και του μεγέθους της. 
Η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί βασική ένδειξη της προσήλωσης της Μαρινόπουλος στην 
καινοτομία. Επιπροσθέτως, με δεδομένο το μεγάλο μέγεθος του δικτύου, η Μαρινόπουλος 
φρόντισε να «επικοινωνήσει» εσωτερικά τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλίσει 
την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων των εργαζομένων και ειδικά των άμεσα εμπλεκομένων στην 
εφαρμογή τους. Αυτό έγινε τόσο με βάση το είδος κάθε ενέργειας (βαθμός συμμετοχής εργαζομένων) όσο 
και με βάση τα σημεία του δικτύου τα οποία εμπλέκονται σε κάθε δράση. Η αντίστοιχη ενημέρωση προχώρησε 
τόσο οριζόντια (στις αρμόδιες διευθύνσεις) όσο και κάθετα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του 
προγράμματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, μάλιστα, σε επίπεδο επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 
Οι άνθρωποι της Μαρινόπουλος  έχουν κατ’ επανάληψη αποδείξει την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα, πόσω μάλλον όταν αυτά αφορούν στη λειτουργία της ίδιας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ «Πράξεις Φροντίδας» της ΜΕΓΑ, πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα 01/10/2014 – 30/11/2014 μια ξεχωριστή δράση με τίτλο «Γράμμα στη Νέα 
Γενιά», που υπέγραψε το brand προϊόντων ακράτειας Sani Sensitive.  
Στόχος ήταν να τιμηθεί η ώριμη ηλικία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (01/10/2014), να της δοθεί η ευκαιρία να μοιραστεί τη γνώση 
και την πολύτιμη σοφία της με τη νεότερη γενιά, αλλά και να προσφερθεί ουσιαστική βοήθεια 
σε άπορους ηλικιωμένους.  Παράλληλα, σημαντική ήταν και η ευαισθητοποίηση των νέων 
για την αξία της Τρίτης ηλικίας, καθώς και η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο γενιές. 
Ηλικιωμένοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας κλήθηκαν να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ όλα 
όσα θα ήθελαν να πουν στις νεότερες γενιές, με σκοπό η εμπειρία να μετατραπεί σε γνώση. 
Η ειδική καρτ ποστάλ με προπληρωμένο τέλος ήταν διαθέσιμη στα σημεία πώλησης των 
προϊόντων Sani Sensitive και σε ΚΑΠΗ του Δήμου Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπροσθέτως, 
πολυάριθμα ήταν και τα τηλεφωνήματα στη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών Sani 800-
11-22000 που απαντήθηκαν από την εταιρεία, η οποία τους απέστειλε ταχυδρομικά την καρτ 
ποστάλ. Ελήφθησαν πάνω από 1.000 γράμματα, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα  www.sani-
grammastineagenia.gr και η νέα γενιά κλήθηκε να ψηφίσει. Ξεχώρισαν 134 γράμματα, που μίλησαν 
περισσότερο στην καρδιά των νέων, και δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό λεύκωμα, το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν 
πανελλαδικά, ως ένθετο σε γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τα Sani Sensitive στήριξαν το έργο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προσφέροντας 25.000 γεύματα αγάπης σε άπορους ηλικιωμένους της «Αποστολής» 
τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μαρινόπουλος ΑΕ
Η Μαρινόπουλος ΑΕ για το Περιβάλλον

ΜΕΓΑ ΑΕ
Ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Τρίτη Ηλικία «Γράμμα στη Νέα Γενιά»

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-CSR – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

> CSR & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR)
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Mάρκετ
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Metro ΑΕΒΕ
Αύξηση απόδοσης & Παραγωγικότητας Δικτύου

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Χ. Γκόκας (Μetro), 
Λ. Γιαννούχος (ΙΠΕ)

Η Metro ΑΕΒΕ κατάφερε το διάστημα 2011 – 2014, παράλληλα με τη σημαντική 
ανάπτυξή της με τη λειτουργία 24 νέων καταστημάτων, να έχει σημαντική μείωση 
απωλειών. Συγκεκριμένα, μείωσε τις απώλειες κατά 2,6 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της. Το ποσό αυτό συντέλεσε 

στις επενδύσεις για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και στη μείωση των τιμών. Σε 
παλαιότερη έρευνα του ECR Europe έχει μετρηθεί πως 27% των απωλειών προέρχονται 
από λάθη συστήματος, 7% από την εφοδιαστική αλυσίδα και 66% από κλοπές. Η Μetro 
ΑΕΒΕ, έχοντας την εμπειρία από τη συμμετοχή της σε ομάδες εργασιών για τη μείωση των 
απωλειών, προχώρησε στην εφαρμογή νέων πρακτικών. Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα 
να καταγραφούν, να αναλυθούν και να μειωθούν οι απώλειες αποτέλεσε το in house 
μηχανογραφικό σύστημα. 

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: 
Εντοπισμός αιτιών που οδηγούν σε απώλειες, άμεση πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, 

εφαρμογή ενιαίων πρακτικών και αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών, συνεργασία με 
προμηθευτές, επενδύσεις σε συστήματα ασφαλείας και μηχανογραφικές βελτιώσεις. Το μέγεθος 

της βελτίωσης γίνεται καλύτερα αντιληπτό εάν η σύγκριση πραγματοποιηθεί χωρίς τα νέα καταστήματα 
της τελευταίας τετραετίας, όπου η μείωση είναι της τάξης των 3,4 εκατ. ευρώ. Ένα επιπλέον σημαντικό 

στοιχείο είναι ότι από το σύνολο των απωλειών περίπου το 65% αποτελείται από καταγεγραμμένες απώλειες, 
γεγονός που δίνει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης για τα επόμενα έτη.

>ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος AE
Κατάστημα ΑΒ Ελληνικό

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Δ. Διονυσόπουλος (ΑΒ),  
Λ. Γιαννούχος (ΙΠΕ)

Η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2014 ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πλάνο ανακαινίσεων μεγάλων 
καταστημάτων, με σκοπό να φέρει μια εντελώς νέα αισθητική στον κλάδο των 
σούπερ μάρκετ. Σε αυτό το πνεύμα, το κατάστημα της εταιρείας στο Ελληνικό, 
που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1990, ανανεώθηκε. Μετά από 24 

χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακαίνισε το ιστορικό αυτό κατάστημα, προσφέροντας στους 
καταναλωτές μία νέα, απολαυστική εμπειρία αγορών. Η μεγάλη αυτή επένδυση οδήγησε 
στη δημιουργία εκπληκτικών σημείων πώλησης, συνολικής έκτασης 5.500τμ. 
Στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα του Ελληνικού, το οποίο είναι ναυαρχίδα για 
την ΑΒ, οι πελάτες μπορούν να βρουν τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και όλες τις 
«ΑΒητικές» υπηρεσίες, δηλαδή στην κυριολεξία …και του πουλιού το γάλα! Ολόφρεσκα 
φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικό ψωμί και γλυκίσματα, τυριά, αλλαντικά και κρασιά από 

κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου, εκλεκτά ψάρια, αρωματικός φρεσκοκομμένος καφές 
και ξηροί καρποί είναι μερικά από τα εκλεκτά προϊόντα που διατίθενται στο ΑΒ Ελληνικού.  

Κάθε κατηγορία προϊόντος φιλοξενείται σε ένα μοναδικό τμήμα που κατευθύνει άψογα τους 
πελάτες να κάνουν τις επιλογές τους. 

Στο ΑΒ Ελληνικού εργάζονται 214 άτομα, λειτουργούν 13 ταμεία, είναι διαθέσιμες 350 θέσεις στο 
άνετο parking, ενώ λειτουργεί και ολοκληρωμένο κέντρο ανακύκλωσης συσκευασιών. Στο κατάστημα, επίσης, 
υπάρχουν τρεις τύποι ταμείων για λίγα προϊόντα, για μεγαλύτερες αγορές ή με σύστημα self checkout για 
γρήγορες, εύκολες και διασκεδαστικές αγορές, με σύστημα self scanning.

> ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ
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B. Mπελετσιώτης (Δέλτα Τρόφιμα), 
Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ)

Σ. Τορτοπίδης (Δ. Μασούτης),  
Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ)

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ ήταν η πρώτη βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε  
τεχνολογία DNA στις αναλύσεις ρουτίνας του Ποιοτικού Ελέγχου των προϊόντων της. 
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, δημιούργησε ένα δεύτερο, μεγαλύτερο εργαστήριο 
μοριακής μικροβιολογίας, το οποίο και διαπιστεύτηκε κρατικά από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπιστεύσεων (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17025, τον Οκτώβριο του 2014. Η συνολική επένδυση 
έφτασε τα 100.000 ευρώ. Το εργαστήριο ονομάστηκε Delta Microlab και εξυπηρετεί πλέον 
τις ανάγκες της ΔΕΛΤΑ, των εταιρειών του ομίλου Vivartia (Μπάρμπα Στάθης, Goodys, 
Flocafe κά), ενώ ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες και σε τρίτους. Στο εργαστήριο διεξάγονται, 
μεταξύ άλλων αναλύσεων, ταχύτατες αναγνωρίσεις μικροοργανισμών (βακτηρίων, ζυμών 
και μυκήτων), ανίχνευση παθογόνων (E.coli O157, Salmonella & Listeria monocytogenes), 
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ανίχνευση και ποσοτικοποίηση) και αναλύσεις σύστασης 
κρέατος (ανίχνευση DNA αλόγου, χοιρινού κά). Το νέο εργαστήριο δημιουργήθηκε κι αυτό στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και 
στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό στον χώρο της μοριακής μικροβιολογίας. Αρχικά βρέθηκαν οι 
κατάλληλοι χώροι που μετασκευάσθηκαν ώστε να μετατραπούν σε εργαστηριακούς χώρους και παραγγέλθηκε 
και εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε το σύστημα / διαδικασίες για τις απαιτήσεις του 
ISO 17025, έγινε η τεκμηρίωση των μεθόδων ανάλυσης προς διαπίστευση, διεξήχθη η προ-αξιολόγηση και 
τελικά η επιτυχής αξιολόγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες. Τον Οκτώβριο του 2014 ελήφθη και το επίσημο 
πιστοποιητικό με αριθμό 939 και καταχωρήθηκε το εργαστήριο στους πίνακες διαπιστευμένων εργαστηρίων 
του ΕΣΥΔ. Αρχικά διαπιστεύτηκαν τέσσερις αναλύσεις, αλλά σχεδιάζεται η επέκταση του πεδίου διαπίστευσης 
και γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει για όλες τις αναλύσεις ετήσια συμμετοχή σε διεθνή διεργαστηριακά σχήματα.

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ
Ίδρυση και διαπίστευση εργαστηρίου μοριακής μικροβιολογίας

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ
Εφαρμογή ERP σύστημα SAP 

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

> MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης από τις αρχές του 2014 ξεκίνησε να απολαμβάνει τα 
αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης επένδυσης, που στόχο είχε να απλοποιήσει τη δομή 
του πληροφοριακού της συστήματος, να το εκσυγχρονίσει και να μεγιστοποιήσει την 
αποδοτικότητά του και την ασφάλεια των δεδομένων. Η επένδυση αφορούσε στην 

αντικατάσταση του ERP συστήματος που λειτουργούσε για 18 χρόνια με ένα νέο, σύγχρονο 
σύστημα, στους τομείς Financial, Material, Inventory, Purchasing, Retail Pricing, Promotions 
και Rebates. Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση όλων των δυνατών επιλογών, λήφθηκε 
η απόφαση για μετάβαση στο SAP R/3 IS Retail.
Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος και παρέδωσε, χωρίς καμία 
υπέρβαση κόστους, όλη την προβλεπόμενη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των ιστορικών δεδομένων του παλαιού συστήματος. Με την ολοκλήρωση του έργου 
επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση στο ERP πολλών μικρών περιφερειακών εφαρμογών, αλλά και 
εφαρμογών που βρίσκονται στην καρδιά της λειτουργίας της επιχείρησης (πχ promotions, 
συμφωνίες προμηθευτών, τριγωνικές πωλήσεις). Έτσι προέκυψαν οφέλη όπως η κεντρική τήρηση 
των δεδομένων, η αποφυγή ενημερώσεων εφαρμογών στο παρασκήνιο με πιθανότητα αστοχίας κά. 
Πολύ μεγάλο όφελος προήλθε και από την ταχύτητα με την οποία γίνονται πλέον υπολογισμοί όπως το κλείσιμο 
του μήνα, όπου οι χρόνοι έχουν μειωθεί έως και 70%, ενώ τα αυξημένα σημεία ελέγχου στη νέα εφαρμογή, 
έχουν συμβάλει στη μείωση των λαθών (τουλάχιστον 50%). Τέλος, οι ανθρώπινοι πόροι που εξοικονομήθηκαν 
διατέθηκαν για περισσότερους ποιοτικούς ελέγχους, βελτιστοποιώντας τις υπόλοιπες διαδικασίες της εταιρείας.

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Mάρκετ

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 
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Σ. Δαυίδ (Δ. Μασούτης),  
Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ)

Το 2014 εφαρμόστηκε στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ένα μοντέλο 
διοικητικής πυραμίδας με πολύ συγκεκριμένους ρόλους, αρμοδιότητες, ευθύνες και στόχους για το κάθε 
τμήμα της πυραμίδας. Ζητούμενο εξαρχής ήταν ο πλήρης έλεγχος όλων των επιπέδων και τμημάτων 
του Κέντρου, καθώς και η αποτύπωση όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται, με στόχο την 

ανάληψη άμεσης δράσης για την επίλυσή τους. 
Δημιουργήθηκαν 3 μεγάλα τμήματα στο λειτουργικό κομμάτι του Κέντρου -Τμήμα Παραλαβών, Τμήμα Ετοιμασίας 

παραγγελιών, Τμήμα Αποστολών-, καθώς επίσης και ένα τμήμα στο κομμάτι παραγγελιών -Τμήμα 
παραγγελιών και διαχείρισης αποθεμάτων. 

Στο λειτουργικό κομμάτι του Κέντρου προΐσταται ο Διευθυντής Αποθήκης, ενώ στο κομμάτι 
παραγγελιών και διαχείρισης αποθεμάτων προΐσταται η υπεύθυνη του τομέα παραγγελιών 

και διαχείρισης αποθεμάτων. Όλων των παραπάνω ηγούνται ο Διευθυντής του Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής και ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τους οποίους 
υποστηρίζει ο Αναλυτής Projects και Δεδομένων στη λήψη αποφάσεων.
Για την αποτύπωση των πληροφοριών και των δεδομένων του Κέντρου Αποθήκευσης 
και Διανομής, δημιουργήθηκαν αναφορές δεικτών αποδοτικότητας (KPIs reports) οι 
οποίες παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια προοδευτική βάση. Οι 
δείκτες αποδοτικότητας σχεδιάζονται από τον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 
τον Διευθυντή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, και αποτυπώνονται, αναλύονται 

και παρουσιάζονται από τον Αναλυτή Projects και Δεδομένων (Logistics Project – Data 
Analyst), λαμβάνοντας δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα του Κέντρου, καθώς και 

από τους προϊσταμένους των τμημάτων. 
Οι στόχοι για τον σχεδιασμό των δεικτών πηγάζουν από τις αρχές διοίκησης, τις οποίες 

ενστερνίζονται οι Διευθυντές, καθώς και από τις ανάγκες του συγκεκριμένου Κέντρου.  
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αναφορές με τους αντίστοιχους δείκτες τους για το κάθε ένα 

τμήμα, οι οποίες κοινοποιούνται στους εμπλεκομένους, καθώς πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις για 
την παρουσίαση και συζήτηση επάνω σε αυτές. 
Η παραπάνω οργάνωση σχεδιάστηκε και υλοποιείται για να πετύχει τους αρχικούς στόχους της Διοίκησης του 
Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής για βελτίωση των δεικτών και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας 
του Κέντρου. 
Tα στοιχεία που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμμετοχής δείχνουν την προοδευτική βελτίωση της 
παραγωγικότητας, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης δουλειάς που προέκυψε από τις αναφορές και τους δείκτες, 
με κορύφωση το 4ο τρίμηνο του 2014, οπότε σημειώθηκε θετική μεταβολή παραγωγικότητας σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του  2013. Επίσης, τα στοιχεία που αφορούν στο Τμήμα Ετοιμασίας Παραγγελιών, δείχνουν 
βελτίωση  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, σε όλους σχεδόν τους μήνες.
Οι αυξημένες ανάγκες για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση της κάλυψης των καταστημάτων 
και περαιτέρω μείωσης των δεσμευμένων κεφαλαίων σε αποθέματα, αποτελούν προκλήσεις για την εφοδιαστική 
αλυσίδα. Τα επόμενα βήματα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η μεγαλύτερη εξειδίκευση στους παραπάνω 
δείκτες, καθώς και η εισαγωγή τεχνολογίας και καινοτόμων εφαρμογών για την περαιτέρω αύξηση της απόδοσης 
του Κέντρου και η αξιοποίησή του για νέους τομείς, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαμαντής Μασούτης ΑΕ
Διοίκηση κέντρου διανομής με χρήση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs)

ΒΡΑΒEΙΟ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
>MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Eνότητα:  

Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ
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Θ. Καλύβας (MODUS),  
Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ)

Παρά τις επίμονες μακροχρόνιες προσπάθειες της Χαλκιαδάκης για τροφοδοσία των καταστημάτων της 
με ασφαλή κρητικά κηπευτικά προϊόντα, οι εισροές φυτοπροστατευτικών ουσιών στις καλλιέργειες, σε 
συνάρτηση με την έλλειψη ουσιαστικών εγγυήσεων, καθιστούσε ανέφικτο τον στόχο της. Οδηγήθηκε, 
έτσι, στην απόφαση για τη δημιουργία του δικού της λαχανόκηπου, με τη μόνιμη συνεργασία κρητικών 

παραγωγών. Οι παραγωγοί αυτοί θα ακολουθούσαν την αυστηρή καθετοποιημένη ιδιωτική προδιαγραφή 
ασφάλειας φρούτων και λαχανικών F.S.C. – Ασφαλή Προϊόντα, που σχεδίασε και επιβλέπει η εταιρία MODUS 
DCS. Η εφαρμογή της προδιαγραφής ξεκίνησε το 2011 με πρώτη ενέργεια της εταιρείας την αυστηρή επιλογή 
των παραγωγών που θα συμμετείχαν στον Κρητικό λαχανόκηπο, με προαπαιτούμενο έναρξης συνεργασίας 
την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Οργανώθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης των 
παραγωγών για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που ως στόχο έχει τη διασφάλιση της ασφάλειας των 

κρητικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. 
Ψηφιοποιήθηκαν τα δεδομένα των αγροτεμαχίων ανά καλλιέργεια στο e-cert.gr/xalkiadakis και 

ακολούθησαν από το γεωτεχνικό τμήμα της MODUS DCS εξονυχιστικοί έλεγχοι σε αγρούς 
και πάγιες εγκαταστάσεις του κάθε παραγωγού ξεχωριστά, με παράλληλη ενημέρωση των 

γεωπόνων που συνεργάζονταν για τις αυστηρές προϋποθέσεις του πρωτοκόλλου και την 
απαράκλητη τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις εισροές κατά τη διαδικασία των 
όποιων φυτοπροστατευτικών παρεμβάσεων. Έτσι για πρώτη φορά η συνεργασία των 
παραγωγών με την εταιρία περνούσε μέσα από έλεγχο και διαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. 
Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και μετρήσιμα, και για την εταιρεία και για τους παραγωγούς. 
Μειώθηκε το κόστος παραγωγής έως και 34%, οι παραγωγοί εκπαιδεύτηκαν σε κοινούς 
κανόνες καλλιέργειας και συγκομιδών, ενώ το σημαντικότερο είναι πως εκμηδενίστηκαν 

οι περιπτώσεις υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων. Η ασφάλεια των κρητικών κηπευτικών, 
μετά από τρία και πλέον χρόνια εφαρμογής, είναι σε απόλυτο βαθμό διασφαλισμένη, ενώ η 

εταιρεία άλλαξε τη λογική της αγοράς, καθώς η καθετοποίηση αποτελεί τη μεγάλη διαφοροποίηση 
σε σχέση με το παρελθόν και παράδειγμα προς μίμηση. 

Σήμερα οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο από ποτέ τα κηπευτικά της Χαλκιαδάκης ΑΕ, καθώς 
η εταιρεία ανέπτυξε marketing plan σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με αποτέλεσμα 

ο κρητικός λαχανόκηπός της να αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς για την εταιρεία. Τα κρητικά κηπευτικά 
έχουν λάβει κυρίαρχη θέση στο ράφι των καταστημάτων της και πωλούνται με αναγραφή του ονόματος κάθε 
παραγωγού, δημιουργώντας σχέση επιλογής μεταξύ καταναλωτών και παραγωγού. 
Η φιλοσοφία, η οργάνωση και λειτουργία στο τμήμα μαναβικής άλλαξε. Τα στελέχη στον ποιοτικό έλεγχο 
απέκτησαν εμπειρία και ουσιαστικό ρόλο με επίκεντρο την ασφάλεια των προϊόντων. Η παραλαβή κάθε ποσότητας 
ολοκληρώνεται αφού προηγηθεί έλεγχος του συνόλου των εφαρμογών φυτοπροστασίας και εφόσον καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Παράλληλα, κομβικό σημείο στη διαδικασία παραλαβών αποτελεί η 
ενυπόγραφη δέσμευση των παραγωγών για τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές του.
Σε επίπεδο παραγωγών, η τεχνική καθημερινή υποστήριξη, όπως και η παρεχόμενη εκπαίδευση οδήγησε στη 
βελτίωση του επιπέδου κατανόησης του πρωτοκόλλου με κατεύθυνση τη μείωση των φυτοφαρμάκων, τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων διαλογής και συσκευασίας και την εμπέδωση κανόνων υγιεινής για τους 
εργαζόμενους στις εκμεταλλεύσεις.

Χαλκιαδάκης ΑΕ
Κρητικός λαχανόκηπος παραγωγής προϊόντων εγγυημένης ασφάλειας

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
>MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Eνότητα:  

Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ

20152015





Lidl Hellas
Σκαρμούτσος εναντίον Λαζάρου

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β. Αδαμίδου (Lidl),  
Λ. Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

H Lidl Hellas, θέλοντας να δώσει έμφαση στη βελτίωση των καθημερινών διατροφικών 
συνηθειών όλης της οικογένειας, οργάνωσε την καινοτόμα καμπάνια γαστρονομίας 
«Σκαρμούτσος εναντίον Λαζάρου» σε συνεργασία με τους δύο κορυφαίους Έλληνες 
σεφ, μέσω της οποίας παρουσιάζεται ουσιαστικά ένα πάντρεμα υψηλής ποιότητας 

πρώτων υλών και παραδοσιακών ελληνικών γεύσεων.
 Από τον Οκτώβριο του 2014 οι δύο χαρισματικοί σεφ, πλαισιωμένοι από τις τηλεοπτικές τους 
οικογένειες και με μεγάλη δόση χιούμορ, προτείνουν σε εβδομαδιαία βάση μέσω τηλεοπτικών 
σποτ νέες ιδέες για μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Τα σποτ αυτά παραπέμπουν στο 
ειδικά διαμορφωμένο, νέο site της Lidl Hellas kouzinalidl.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικά τα 
συστατικά, οι περιγραφές και τα βίντεο με τις εβδομαδιαίες συνταγές των σεφ και ο κόσμος 

καλείται να λάβει μέρος στη «γαστρονομική διαμάχη», ψηφίζοντας την καλύτερη συνταγή της 
εβδομάδας. 

Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις προτάσεις των σεφ παίζει η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που 
υπάρχουν στη γκάμα των καταστημάτων Lidl, αλλά και οι τιμές που διασφαλίζουν αποτέλεσμα υψηλού 

γευστικού επιπέδου, με τον λιγότερο δυνατό χρόνο ετοιμασίας και με το χαμηλότερο κόστος παρασκευής.
Στη Lidl Hellas, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον 
τομέα της διατροφής. Έτσι, η γαστρονομική καμπάνια «Σκαρμούτσος εναντίον Λαζάρου» στοχευμένα προβάλει ως 
πρότυπο δύο τυπικές ελληνικές οικογένειες, τα μέλη των οποίων συμμετέχουν ενεργά στο μαγείρεμα υγιεινών 
γευμάτων με βασικά προϊόντα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα σε άτομα όλων των ηλικιών.

>ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρινόπουλος ΑΕ 
Εγκατάσταση WMG IGE με Voice Picking Τεχνολογία

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Γ. Κατσέλης (Μαρινόπουλος),  
Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ)

Η εγκατάσταση WMS IGE με τεχνολογία Voice Picking αποτέλεσε στρατηγική απόφαση της 
Μαρινόπουλος ΑΕ για τη βελτιστοποίηση του δικτύου logistics, λόγω και της διαρκούς 
ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας, μέσω εξαγορών ή σύναψης 
συνεργασιών franchise. Η υλοποίηση της εγκατάστασης της νέας μηχανογραφικής 

αυτής εφαρμογής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της αποθήκης -με παράλληλη αύξηση του εθνικού δείκτη απόδοσης των 
logistics- καθώς και τη βελτίωση του ανεφοδιασμού των καταστημάτων με αύξηση του 
βαθμού πληρότητας των παραγγελιών, τη μείωση των ελλείψεων στο ράφι και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παραδόσεων. Με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας Voice Picking και RF 
(Radio Frequency) βελτιώθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της αποθήκης. Με 
την αλλαγή του παλαιού συστήματος WMS (Warehouse Management System) προκύπτουν 

χαμηλότερα κόστη συντήρησης, λόγω της ομοιογένειας του WMS σε όλο το δίκτυο αποθηκών, 
ενώ η εγκατάσταση του νέου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς μπορεί να αποτελέσει τη 

βάση για την εφαρμογή επιπλέον νέων τεχνολογιών, όπως πx Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 
Μεταφορικού Έργου. Η μετάβαση οδήγησε σε ελαχιστοποίηση των λαθών στην προετοιμασία των 

παραγγελιών των καταστημάτων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σε μείωση των αναγκών 
σε κτήρια και τέλος σε μείωση του κόστους των logistics. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών βελτίωσε σημαντικά 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της αλυσίδας ανεφοδιασμού, τόσο στις αποθήκες όσο και στα 
καταστήματα. Με τη μείωση του χρόνου παραλαβών στα καταστήματα το προσωπικό μπορεί να εστιάσει στην 
κύρια εργασία του, που είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. 

>MANAGEMENT, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο / 
Σούπερ Mάρκετ
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Θ. Παγουλάτος (Metro),  
Λ. Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

Κ. Ρουμπής (Βερόπουλος),  
Λ. Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

Με στόχο την καθημερινή επαφή με τον πελάτη στο μέσο που χρησιμοποιεί συνέχεια, το 
κινητό, και τη δημιουργία διαδραστικών εργαλείων που συμβάλλουν στην εξέλιξη της 
σχέσης μαζί του, το My Market παρουσίασε μια αυτόνομη εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα. Ο σχεδιασμός του My market App έγινε μετά από έρευνα για τις 

ανάγκες των καταναλωτών και για το πλαίσιο ανταγωνισμού της αγοράς. Στην εφαρμογή 
μπήκαν στοιχεία για τα καταστήματα, το φυλλάδιο προσφορών και οι έξτρα προσφορές. Με 
το My market App ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να αποστείλει τις 
λίστες των αγορών του με απλές και γρήγορες κινήσεις, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται 
τις προσφορές των My market της συγκεκριμένης περιόδου. Επίσης, με ένα ακόμη χρήσιμο 
εργαλείο, το Smart Living, γίνεται διασύνδεση του lifestyle του εκάστοτε καταναλωτή 
και της οικογένειάς του με το My market και τις προσφορές του. Δημιουργώντας ειδικές 
περιστάσεις, ανάλογα πάντα με τη χρονική περίοδο, δίνεται στον καταναλωτή η δυνατότητα 
να επιλέξει μέσα από τις ειδικές προσφορές του My market για ειδικές στιγμές της ζωής 
του. Άλλη μια καινοτομία είναι ότι δημιουργήθηκε αντίστοιχη εφαρμογή weblists στο website 
των My market (http://www.mymarket.gr/weblists), έτσι ώστε να μπορεί κάποιος που δεν έχει την 
εφαρμογή να δημιουργήσει μια λίστα και να τη στείλει με email σε κάποιον ή/και στο κινητό του. Επίσης, 
μέσω μιας ειδικής ενότητας, Τα tipάκια, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές και tips για μια καλύτερη ζωή.  
Να σημειωθεί πως στο My market App υπάρχει η δυνατότητα QR Barcode Scanner. 

Ο όμιλος Βερόπουλος, επιθυμώντας να δώσει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να κάνει τα 
ψώνια του εύκολα και γρήγορα, δημιούργησε ήδη από το 2000 ηλεκτρονικό κατάστημα, 
όντας  η πρώτη εταιρία του κλάδου που το επιχείρησε. Σήμερα ο καταναλωτής μπορεί 
πολύ εύκολα από τον υπολογιστή ή με ένα απλό τηλεφώνημα να παραγγείλει μέσω 

του E-shop ό,τι χρειάζεται και να λάβει την παραγγελία στον χώρο που επιθυμεί, τη χρονική 
περίοδο που τον εξυπηρετεί, ακόμα και την ίδια ημέρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία παραγγελιών–παραδόσεων είναι διαθέσιμη στις περιοχές της 
Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη όλο 
και περισσότερων καταναλωτών. 
Το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο, διότι απαιτούσε τη διαχείριση μιας 
ευρείας γκάμας προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων και ευπαθών προϊόντων, των 
οποίων η συλλογή και η παράδοση θα έπρεπε να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και με συνθήκες 
διασφάλισης της ποιότητας τους.
Μέσω της υλοποίησης του project έγινε δυνατό να παραγγέλλονται όλα τα προϊόντα ενός φυσικού 
καταστήματος σούπερ μάρκετ Βερόπουλος, να γίνονται αυθημερόν παραδόσεις (σε κάποιες περιπτώσεις 
ακόμα και μία ώρα μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας!), να υπάρχει συνεχής προσωπική επικοινωνία με τον 
πελάτη από την τοποθέτηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση της και οι παραδόσεις να μην έχουν καμία 
επιπλέον επιβάρυνση.

Metro
My market – My app

Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ
E-Shop ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

>ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM

> ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM
Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Mάρκετ

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ
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Μ. Παπαδοπούλου (Metro),  
Λ. Κιοσές (ΙΕΛΚΑ)

H παρουσία των My market στο διαδίκτυο εκφράζεται μέσα από τη σελίδα στο facebook, η οποία 
αριθμεί 280.000 fans, το κανάλι της αλυσίδας στο youtube, με πάνω από 900 συνδρομητές (τους 
περισσότερους στην κατηγορία), το foursquare, τον ιστότοπο mymarket.gr και τo mobile app «My 
app». Η στρατηγική της αλυσίδας στα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνει 3 πυλώνες: Βranding (ανάπτυξη 

της νέας επικοινωνιακής ομπρέλας), Engagement (προσέλκυση κοινού μέσα από ειδικές ενέργειες εμπλοκής και 
ενασχόλησή του με τη μάρκα),  ROI (άμεση διασύνδεση δημιουργίας foot-traffic & πωλήσεων στα καταστήματα 
με την παρουσία της αλυσίδας στα κοινωνικά δίκτυα). Με στοχευμένες ενέργειες που αφορούν στους παραπάνω 
πυλώνες είτε μεμονωμένα είτε σε όλους μαζί, τα My Market χτίζουν μεθοδικά την εικόνα τους αλλά και τη 
σχέση τους με τους καταναλωτές. 
Μέσα στο 2014 μόνο οι βασικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν προς την επίτευξη των στόχων ήταν ανά πυλώνα 

οι ακόλουθες: Στον πυλώνα Branding & Brand Awareness έγινε το λανσάρισμα της νέας καμπάνιας 
«My market - Η ζωή μας… καλύτερα»,  που έρχεται ως φυσική συνέχεια της υπόσχεσης «Εδώ 

νιώθεις εμπιστοσύνη», που χτίζουν τα My market τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσε στρατηγική 
απόφαση η προσέγγιση digital first, με το λανσάρισμα της νέας καμπάνιας στο διαδίκτυο, 

μέσω μιας πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στο κανάλι της αλυσίδας στο youtube, τα 
«tipάκια καλύτερης ζωής». Τα tipάκια είναι ουσιαστικά περιεχόμενo σχεδιασμένο ως 
καμπάνια για το διαδίκτυο και είναι πραγματικά «ανεξάντλητα». Η ιδέα, η αισθητική 
και η υλοποίησή τους αναδεικνύονται μέσω της δυναμικής και της αμεσότητας του 
μέσου και προβάλλονται σε οποιαδήποτε συσκευή (pc, tablet, smartphone κλπ). 
Στο πυλώνα Engagement εντάσσονται ειδικές ενέργειες που έτρεξαν κυρίως στο 
facebook. Μέσα στο 2014 έγιναν 4 τέτοιες σημαντικές ενέργειες. Τo Πάσχα, τα 
Χριστούγεννα και το καλοκαίρι με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς 

και η ενέργεια περιεχομένου «Ο γύρος της Ελλάδας σε 80 πιάτα». Ειδικότερα, κατά 
τη διάρκεια του Μουντιάλ, το καλοκαίρι του 2014, το timeline του My market είχε 

μετατραπεί σε... γρασίδι, πάνω στο οποίο οι fans «έπαιζαν μπάλα». Δημιουργήθηκε το 
My Score, ένας διαγωνισμός που καλούσε τον κόσμο της σελίδας των My market, κάθε 

μέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, να προβλέψει το σωστό σκορ ενός συγκεκριμένου αγώνα 
και να κερδίσει. Μετά από κάθε αγώνα, ακολουθούσε μια ανάρτηση με το σκορ και τους νικητές. 

Στην ενέργεια «Ο γύρος της Ελλάδας σε 80 πιάτα», με τη βοήθεια του σεφ Βησσαρίωνα Παρθένη, οι 
fans προσκλήθηκαν σε ένα γευστικό ταξίδι βασισμένο στις γαστρονομικές παραδόσεις της χώρας μας. 
Στον 3ο πυλώνα, δημιουργήθηκε ROI μέσω ενεργειών που είχαν αμεσότερο αντίκτυπο στην προσέλκυση κοινού 
στα καταστήματα της αλυσίδας και στις πωλήσεις. Καθιερώθηκαν οι «Αποκλειστικές Προσφορές», που μπορούσε 
ο χρήστης να δει μόνο και αποκλειστικά από το facebook και να επισκεφθεί ένα κατάστημα για να τις αποκτήσει. 
Ταυτόχρονα, ενδυναμώθηκε η ενέργεια που ξεκίνησε μαζί με τη σελίδα των My market το 2012, το «My 
basket», ο 15νθήμερος διαγωνισμός που συνδέει τις προσφορές του φυλλαδίου με τη σελίδα των My market. 
Τέλος, στον ίδιο πυλώνα ήρθε να ενταχθεί και η mobile εφαρμογή «My app» των My market. 

Metro AEBE
My social market

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA
>ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & CRM Eνότητα:  

Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ

20152015



Την ψωνίσαµε

Πήγαµε στα “σελφ σέρβις Excellence Awards 2015”
και γεµίσαµε το καρότσι µας µε περηφάνια!

Κορυφαίο βραβείο “Καινοτοµία / Νέα Τεχνολογία”

Χρυσό βραβείο “Αύξηση Απόδοσης & Παραγωγικότητας Δικτύου”

Χρυσό βραβείο “Στρατηγική Social Media”

Χρυσό βραβείο “Αξιοποίηση Κινητών Εφαρµογών”
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Μ. Παπαθανασίου (Γιώτης),  
Ν. Καραγεώργιου (ΕΣBΕΠ)

Π αραμένοντας πιστή στο όραμα της για προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας σε προσιτή 
τιμή, η Γιώτης εφάρμοσε μία ολοκληρωμένη στρατηγική πράξης και επικοινωνίας «360» με στόχο, 
όχι μόνο να παραμένουν όλοι οι εργαζόμενοι συνεπείς στο όραμα αυτό, αλλά και να επικοινωνείται 
από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. 

Πρωταρχικό σημείο αναφοράς για την εταιρεία Γιώτης παραμένουν τα θέματα ποιότητας και ελέγχων, που 
διασφαλίζονται με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και αυστηρά εσωτερικά πρωτόκολλα, από την πρώτη 
ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Σημαντική απόφαση της εταιρείας αποτέλεσε η υπενθύμιση, τόσο στο ευρύ κοινό 
όσο και στους συνεργάτες της, ότι οι βρεφικές κρέμες Γιώτης είναι οι μόνες ελληνικές στην αγορά –κάτι που τα 
τελευταία χρόνια αποτελεί κριτήριο επιλογής για τους καταναλωτές. Το μήνυμα επικοινωνήθηκε τόσο με ειδική 
αναφορά πάνω στη συσκευασία των βρεφικών κρεμών όσο και στα media (τηλεόραση, καταχωρίσεις). 

Η ελληνικότητα του προϊόντος αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση 
μεριδίου. Συμπληρωματικά, η δέσμευση της εταιρείας για παροχή των προϊόντων της σε προσιτές 

τιμές, την οδήγησε στο να παγώσει τις τιμές της κατηγορίας, με αποτέλεσμα οι βρεφικές κρέμες 
Γιώτης να μην έχουν ανατιμηθεί ούτε στο ελάχιστο από το 2011, μία χρονιά που άρχισαν 

να γίνονται και πιο αισθητές οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης.
Επιπλέον, επένδυσε περισσότερο τόσο σε πανελλαδικές (price off και οn pack) όσο και 
σε tailor made ενέργειες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους καταναλωτές 
τις βρεφικές κρέμες Γιώτης σε ακόμα καλύτερες και σίγουρα ανταγωνιστικές τιμές. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική υπήρξε και η προσπάθεια των στελεχών της εταιρείας, 
σε συνεργασία και με την υποστήριξη των λιανεμπόρων, να βελτιωθεί η διανομή 
και η εικόνα των βρεφικών κρεμών Γιώτης στο ράφι των σούπερ μάρκετ, γεγονός 
που συντέλεσε θετικά στην πορεία της κατηγορίας. Τέλος, με το λανσάρισμα, τον 
Ιανουάριο του 2015, της νέας Φρουτόκρεμας 3 Φρούτα, η εταιρεία έδειξε ότι προχωρά, 

εμπλουτίζοντας τη σειρά των βρεφικών κρεμών με νέες γεύσεις.
Οι βρεφικές κρέμες στην Ελλάδα αποτελούν μία κατηγορία συνολικά 1.132 τόνων περίπου 

(IRI 2014), η οποία ωστόσο παρουσιάζει πτωτική τάση, κυρίως εξαιτίας της μείωσης 
των γεννήσεων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα, αλλά και της γενικότερης 

οικονομικής κατάστασης. Το 2014 η κατηγορία έκλεισε με -7,0% σε όγκο. Η Γιώτης εξακολουθεί να 
κατέχει τη σημαντική θέση που κατείχε ανέκαθεν στην βρεφική διατροφή, επιτυγχάνοντας μερίδια άνω 

του 20%, τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία. Μετά το πετυχημένο επαναλανσάρισμα των συσκευασιών το 
2011, οι βρεφικές κρέμες Γιώτης σημείωσαν μερίδιο 26,7% (+5,4 μονάδες) το 2012 και 29,7% (+3 μονάδες) 
το 2013, που ήταν και το μεγαλύτερό της μερίδιο κατά την περίοδο 2005-2013. Από το 2013 και μέχρι σήμερα 
η Γιώτης συνεχίζει τη σταθερά ανοδική της πορεία, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις περιοχές την Ελλάδας, 
αλλά και σε όλες τις υποκατηγορίες των βρεφικών κρεμών. Το 2014, οι βρεφικές κρέμες σημείωσαν περαιτέρω 
άνοδο +4,5 μονάδες και έκλεισαν με μερίδιο 34,2%, που αποτελεί και το μεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας. 

Γιώτης ΑΕ
Ανάπτυξη πωλήσεων – Μεριδίου αγοράς των Βρεφικών Κρεμών Γιώτης

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – FOOD
>ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Eνότητα:  

Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων

20152015





Α. Γλυμιδάκη (Αθηναϊκή Ζυθοποιία), 
Ν. Καραγεωργίου (ΕΣΒΕΠ)

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Η ανάπτυξη ικανοτήτων οδηγεί στην επιτυχία!

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΤΩΝ &  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η δημιουργία του τμήματος Sales Capabilities στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίχθηκε 
στη φιλοσοφία της εταιρείας πως πωλητές και πελάτες πρέπει να μιλούν την ίδια 
γλώσσα. Το τμήμα είχε διττό κύριο στόχο: Την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των 
δεξιοτήτων εσωτερικά  της δύναμης  πωλήσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των εξωτερικών  συνεργατών (πελατών). Κύρια δραστηριότητα του τμήματος είναι η συνεχής 
εκπαίδευση των διαφορετικών κοινών στα οποία απευθύνεται η Διεύθυνση Πωλήσεων, μέσω 
του προγράμματος Sales Masterclass, βασικές επιδιώξεις του οποίου είναι να συντηρεί και 
να λειτουργεί τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας όλο τον 
χρόνο, να εντοπίζει τα κενά και τις ανάγκες εκπαίδευσης του δυναμικού των πωλήσεων και να 
δημιουργεί νέα modules –να ανανεώνει δηλαδή το πρόγραμμά του, και να ικανοποιεί adhoc 

ανάγκες εκπαίδευσης, όταν απαιτείται. Επιπλέον, ρόλος του τμήματος είναι και η διαχείριση 
της αλλαγής (change management), όταν κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή 

του Τμήματος Sales Capabilities στον καθορισμό και την αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων. 
Μέσα από την ανάγκη για κοινή γλώσσα επικοινωνίας στην αγορά αναπτύχθηκε ένα tailor made 

πρόγραμμα για βασικές τεχνικές πωλήσεων, με τίτλο «Who is the winner», που περιγράφει τη «διαδικασία» 
με την οποία κάθε εκπρόσωπος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας προσεγγίζει τον πελάτη. Φιλοδοξία της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας είναι να μεταβεί πλέον στο επόμενο στάδιο engagement με τους πελάτες της, όπου η σχέση γίνεται 
μακροπρόθεσμη και αναβαθμίζεται. 

> ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑ ΑΕ
Babylino Sensitive: Μια ελληνική καινοτομία με θεαματική αύξηση μεριδίου

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –  
NON FOOD

Λ . Βιτουλαδίου (ΜΕΓΑ),  
Ν. Καραγεωργίου (ΕΣΒΕΠ)

Η ΜΕΓΑ, στο πλαίσιο του στόχου τής επανατοποθέτησης του brand Babylino με ένα 
νέο positioning στην αγορά, με premium πια εικόνα, αλλά και διαφοροποίηση 
από τον ανταγωνισμό, πρότεινε μία νέα, εξελιγμένη μορφή βρεφικής πάνας, το 
Babylino Sensitive, που συνδυάζει άριστη απορροφητικότητα και εξαιρετικές 

ιδιότητες φιλικότητας. Το νέο positioning της μάρκας Babylino είναι απόλυτα σύμφωνο 
με τη γενικότερη στρατηγική προϊοντικού σχεδιασμού της εταιρείας, να μην περιορίζεται 
στο να προσφέρει μόνο αποτελεσματικότητα, αλλά να εξασφαλίζει επιπλέον εξαιρετικές 
ιδιότητες φιλικότητας.  
Για το διάστημα 2014 - Απρίλιος 2015, το Babylino Sensitive, μέσα από μια περαιτέρω 
διεύρυνση της γκάμας προϊόντων, περνά από την 3η θέση στο να αγγίζει πλέον την 1η 

θέση στην αγορά. Στο συγκεκριμένο διάστημα, η μάρκα προχωρεί σε λανσάρισμα νέων 
κωδικών και την παρουσίαση της πάνας-βρακάκι BabyGo από τα Babylino, αναπτύσσει τις 

εξαγωγές και υλοποιεί ενέργειες έντονης διαφημιστικής υποστήριξης, αλλά και ΕΚΕ. 
Το μερίδιο του Babylino από το επαναλανσάρισμα έως τα τέλη του 2014 τριπλασιάζεται, η 

μάρκα κατακτά ήδη το 2013 και 2014 τη 2η θέση στην ελληνική αγορά, ενώ μετά το λανσάρισμα της 
πάνας-βρακάκι BabyGo από το Babylino Sensitive, τον Μάρτιο του 2015, η μάρκα αγγίζει μερίδιο 42,5%, 

κατακτώντας πλέον την πρώτη θέση στην κατηγορία (στοιχεία IRI).

>ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 
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Α. Κυρούσης (ΑΒ Βασιλόπουλος),  
Σ. Ανδριανόπουλος (Planning)

Σ. Κομνηνός (Exceed),  
Γ. Τσούτσικου (Καλλιμάνης)

H ΑΒ διακινεί πάνω από 4.000 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το 2004, η ΑΒ 
λάνσαρε τη σειρά «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ CHOICE». Κάτω από τη συγκεκριμένη μάρκα 
μπήκαν ορισμένα αλλοιώσιμα μη τυποποιημένα προϊόντα, που δεν ήταν επώνυμα, 
αλλά είχαν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και ανήκαν κυρίως στις φρέσκες κατηγορίες. 

Έτσι, προέκυψε και το όνομα της σειράς «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ CHOICE», που εκφράστηκε 
εικαστικά με ένα απλό και ξεκάθαρο σήμα που παραπέμπει σε σφραγίδα / βουλοκέρι, 
πιστοποιώντας την υψηλή ποιότητα αυτών των προϊόντων. Το 2013, για να ανταποκριθεί 
στις αλλαγές της αγοράς, τον ανταγωνισμό και να συνεχίσει να είναι πρωτοπόρα, η εταιρεία 
αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει κάποιες αλλαγές, ώστε να «φρεσκάρει» 
και να ανανεώσει τη μάρκα. Σε αυτό το πνεύμα, ακολούθησε μία λεπτομερής διαδικασία, η 
οποία περιλάμβανε τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας προσανατολισμένη στα Private Labels 
της ΑΒ και πάνω στα δεδομένα που συλλέχθηκαν, χτίστηκε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
ιδιωτικών ετικέτας της εταιρείας. Η κατηγορία «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ CHOICE» μετονομάστηκε σε 
«ΑΒ Επιλογή» σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τη συγκεκριμένη ΑΒητική μάρκα, στην οποία πλέον 
εντάσσονται και πάλι προϊόντα υψηλής αξίας (ελληνικής ή ξένης παραγωγής), που ξεχωρίζουν όμως για 
κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο σχετίζεται είτε με την ιδιαίτερη παραγωγική διαδικασία τους, είτε με 
τα ιδιαίτερα συστατικά τους (πχ αγνές πρώτες ύλες, ωρίμαση, χειροποίητα και όχι βιομηχανοποιημένα). 

Πιστή στη φιλοσοφία της να καινοτομεί και έχοντας πάντα την ίδια αγάπη για τις γεύσεις της 
θάλασσας, η μάρκα Kallimanis λάνσαρε τον Φεβρουάριο του 2015, στην ελληνική αγορά  
τη σειρά Kallimanis Εποχιακά. Η νέα σειρά αναπτύχθηκε για να καλύπτει την αυξημένη 
καταναλωτική ζήτηση που εμφανίζει εποχιακά η κατηγορία του κατεψυγμένου αλιεύματος 
στην αγορά του λιανεμπορίου κατά τη διάρκεια του έτους. Η εποχιακή αυτή ζήτηση συνδέεται 
με τις νηστίσιμες περιόδους και τη γαστρονομική θρησκευτική παράδοση. 
Συγκεκριμένα, η Κallimanis, λάνσαρε λίγο πριν την έναρξη της φετινής σαρακοστιανής 
περιόδου, πέντε νέα προϊόντα, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να εντάξει συχνότερα 
και ακόμα πιο δημιουργικά θαλασσινές γεύσεις στο νηστίσιμο τραπέζι.
Τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στις αγαπημένες ποικιλίες θαλασσινών που 
επιλέγονται τη συγκεκριμένη περίοδο, σε νέα μεγέθη και προδιαγραφές που δεν υπάρχουν στην 
κατηγορία, εκπαιδεύοντας και δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να δημιουργήσουν νέες 
μαγειρικές προτάσεις. Τα νέα προϊόντα αναπτύχθηκαν, όπως πάντα, σύμφωνα με τα πρότυπα υψηλής 
ποιότητας που ακολουθεί η μάρκα Kallimanis. Η συσκευασία της νέας σειράς διατήρησε την αρχιτεκτονική 
της υφιστάμενης συσκευασίας Kallimanis. Στόχος ήταν να υπάρξει μία μικρή διαφοροποίηση, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο το sub branding, να διευκουνθεί ο καταναλωτής στον εντοπισμό της στο ράφι και να ενισχυθεί συνολικά 
το visibility του brand στα ράφια της κατάψυξης, την περίοδο της υψηλής εποχικότητας. 
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και αντανακλούν το γεγονός ότι ακόμη και σε μία αγορά commodity με 
γενικότερα αρνητική προκατάληψη και πολύ ψηλές τιμές, η καινοτομία επιβραβεύεται τόσο από τους πελάτες 
όσο και από τους καταναλωτές.

AB Bασιλόπουλος AE
ΑΒ Επιλογή

Γ. Καλλιμάνης ΑΕ
Νέα σειρά Kallimanis Εποχιακά

ΒΡΑΒΕΙΟ: PRIVATE LABEL (ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΕΣ PL)

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

>PRIVATE LABEL (ΠΡΟΪόΝΤΑ / ΣΕΙΡΈΣ PL)

> ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων Προϊόντων 

Eνότητα:  
Λιανεμπόριο /  
Σούπερ Μάρκετ
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Γιώτης ΑΕ
Η Digital Επικοινωνία της Γιώτης ΑΕ

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & SOCIAL MEDIA

Μ. Παπαθανασίου (Γιώτης),  
Γ. Αυλωνίτης (ΟΠΑ)

Από νωρίς, η Γιώτης έχει εντάξει στη στρατηγική της τα ηλεκτρονικά Μέσα, αναπτύσσοντας μια ευέλικτη εκστρατεία 
που προσεγγίζει παλαιότερους και νεότερους καταναλωτές μέσα από τις πιο σύγχρονες μεθόδους, απόλυτα 

προσαρμοσμένες στην ταυτότητά της. Η σελίδα της Γιώτης στο Facebook υπηρετεί με συνέπεια τη 
φιλοσοφία του brand. Αποτελεί ένα τεράστιο fan base – community της εταιρείας, που μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει τους 100.000 likers. 
Το περιεχόμενο περιλαμβάνει branded posts (προϊοντικά – εταιρικά νέα, προσφορές κά) και 
non branded posts (συνταγές για κάθε τρόπο ζωής & περίσταση, μαγειρικά tips κλπ) σε 
σωστή ισορροπία. 
Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή και το engagement του κοινού, τόσο στο περιεχόμενο 
(likes, comments, shares), όσο και στους διαγωνισμούς – προωθητικές ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί. Ιδιαίτερα στους διαγωνισμούς με Facebook applications, ο συνολικός 
αριθμός (2014) συμμετοχών έχει ξεπεράσει τις 120.000, ενώ το Engagement Rate της 

σελίδας κατά τη διάρκεια τέτοιων ενεργειών έχει φθάσει έως και 170% πάνω από τον 
μέσο όρο (1,38%) των branded σελίδων Facebook στην Ελλάδα (Social Bakers 2014).  Ο 

μέσος όρος Engagement Rate του περιεχομένου της σελίδας Γιώτης στο Facebook είναι 70% 
– 80% μεγαλύτερος από τον γενικό μέσο όρο (0,65%) στην Ελλάδα και πολλά από τα posts είναι 

στα top 20 κάθε μήνα.
Ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου στο Facebook παραπέμπει στο website συνταγών, ενώ σχεδιάζονται 

και διαγωνισμοί με έμπνευση από συγκεκριμένες κατηγορίες συνταγών, που θα βρει ο επισκέπτης στο  
www.sintages-jotis.gr

>MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου ΑΕΒΕ
Βέλτιστη αξιοποίηση του πλούτου του Αιγαίου

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Γ. Τζίκα (ΚΟΝΒΑ),  
Σ. Ανδριανόπουλος (Planning)

Η ΚΟΝΒΑ αποτελεί σήμερα μια από τις πιο προηγμένες βιομηχανίες επεξεργασίας 
ψαρικών στην Ευρώπη, όντας η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας 
θαλασσινών, η οποία παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων κονσέρβας, ψυγείου 
και κατάψυξης. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της είναι οι πρώτες ύλες. Το 

σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όμως, είναι ο αλιευτικός πλούτος της θάλασσας 
του Βορείου Αιγαίου. Τα καθαρά νερά του αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 
σαρδέλας και γαύρου εξαιρετικής νοστιμιάς και διατροφικής αξίας. Η μοναδική αυτή πρώτη 
ύλη σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παραγωγή, αποτέλεσε το 
εφαλτήριο, πριν από μία πενταετία, για μία ακόμα σημαντική επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ, με 
στόχο την μεταποίηση της σαρδέλας και του γαύρου με έναν σύγχρονο και πρωτοποριακό 
τρόπο. Το 2010 ήταν η αφετηρία για τη δημιουργία της πρώτης ρομποτικής γραμμής 

παραγωγής σαρδέλας παγκοσμίως, σε συνεργασία με μία από τις σημαντικότερες εταιρείες 
παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού  για την παραγωγή αλιευμάτων.

Για δύο χρόνια η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης 
ρομποτικής γραμμής παραγωγής για την εταιρεία. Η βέλτιστη χρήση της πολύτιμης πρώτης 

ύλης, συνέβαλε στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του φυσικού οικοσυστήματος του Αιγαίου και 
ενός υγιούς μέλλοντος για τους ψαράδες της περιοχής, ενώ η μείωση των στερεών αποβλήτων σε 

σχέση με την συμβατική μέθοδο επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην επιλογή ωφέλιμων 
περιβαλλοντικών πρακτικών.

> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 
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> ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σ. Κομνηνός (Exceed),  
Π. Κωνσταντινίδης (Eurimac)

Με κληροδότημα την παραδοσιακή μακαρονοποιία ΜΑΚΒΕΛ από τον πατέρα του Παντελή, 
ο Σταύρος Κωνσταντινίδης δημιούργησε την EURIMAC AE, μια ελληνική εταιρεία 
από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων στην Ευρώπη, με πολυεθνικό 
προσανατολισμό. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης αποφάσισε φέτος να υλοποιήσει 

μία παλιά ιδέα, αυτή του τετράγωνου σπαγγέτι, που για πρώτη φορά κατοχύρωσε το 
1992 η ΜΑΚΒΕΛ. Η ιδέα έχει τη βάση της στην Ιταλία και στα spaghetti alla chitarra, 
τα παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά της περιοχής του Abruzzo, που παράγονταν με 
τη βοήθεια μιας συσκευής που είχε χορδές κιθάρας. Από τη διαφοροποίηση και την 
τελειοποίηση της ιδέας στην Ελλάδα προέκυψαν τα ζυμαρικά Tetragono. Για την παραγωγή 
τους χρησιμοποιούνται τα καλύτερα ελληνικά σκληρά σιτάρια, διαφορετική διαδικασία 
παραγωγής και υψηλή τεχνολογία σε όλα τα στάδια. 
Οι γωνίες των ζυμαρικών προσφέρουν περισσότερη αντοχή στο βράσιμο και γι’ αυτό τα 
ζυμαρικά δεν «λασπώνουν». Επιπλέον, λόγω του σχήματός τους, συγκρατούν μεγαλύτερη 
ποσότητα σάλτσας, προσφέροντας μεγαλύτερη νοστιμιά στη μακαρονάδα. Τέλος, η περίμετρος  των 
σπαγγέτι (Νο 10, Νο 7 και Νο 6), έχει εργαστηριακά μελετηθεί ώστε να προσδίδει μία διαφορετική, 
νέα αίσθηση στους λάτρεις των ζυμαρικών, που ικανοποιεί όλα τα γούστα. 
Tο brand Tetragono και το βιομηχανικό σχέδιο των ζυμαρικών έχουν κατοχυρωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε διεθνές επίπεδο.
Τα προϊόντα Tetragono ήδη τοποθετούνται στα ράφια, σε όλη την Ελλάδα, με τις πρώτες πωλήσεις να είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και τις πρώτες κριτικές να μιλούν για ένα μοναδικό προϊόν.

EURIMAC AE
Νέα Ζυμαρικά Tetragono

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

H τετραγωνάδα
έγινεχρυσή!

www.eurimac.gr www.tetragonopasta.gr

final:vraveio 10/2/15  2:27 PM  Page 1



Χαλκιαδάκης ΑΕ & Ελαΐς – Unilever Hellas AE
Αποθεματικό Αγάπης – Κοινή Ενέργεια Προσφοράς 80.000€ σε προϊόντα για 
τα Κοινωνικά Παντοπωλεία της Κρήτης

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CSR

Μ. Χαϊλαζόπουλος (Ελαΐς-Unilever),  
Μ. Φανδρίδης (Exceed),  

Δ. Βατσιθιανός (Χαλκιαδάκης)

Από τη συζήτηση μεταξύ της Χαλκιαδάκης ΑΕ και της Ελαΐς – Unilever Hellas για 
το πώς θα μπορούσαν οι δύο εταιρείες να στηρίξουν από κοινού τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας ενός 
«Αποθεματικού Αγάπης». Από τις 27 Αυγούστου έως τις 3 Νοεμβρίου οι πελάτες των 

σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη με αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων της Ελαΐς – Unilever Hellas 
συνολικής αξίας 10 ευρώ ανά απόδειξη, αποκτούσαν από μία καρδιά που αντιστοιχούσε σε 
1 ευρώ, την οποία έριχναν στους «κουμπαράδες αγάπης», που είχαν τοποθετηθεί από ένας 
σε κάθε κατάστημα. Το σύνθημα της ενέργειας ήταν ότι «με μία μικρή κίνηση, μπορούμε να 
προσφέρουμε το αυτονόητο», και με αυτό το σύνθημα κλήθηκαν οι πελάτες να υποστηρίξουν 
την κίνηση, δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες που στηρίζονται από 
τα κοινωνικά παντοπωλεία της Κρήτης. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, και 
αρχές Δεκεμβρίου ένας μεγάλος όγκος προϊόντων αξίας 60.000 ευρώ, που αποτελούνταν 

από 2.378 κιβώτια ειδών φροντίδας σπιτιού, προσωπικής φροντίδας και τροφίμων της 
Ελαΐς – Unilever Hellas, έφτασαν στις κεντρικές αποθήκες της Χαλκιαδάκης ΑΕ. Μέσα στον 

Δεκέμβριο, με τη συνεισφορά και της Χαλκιαδάκης ΑΕ,  προϊόντα αξίας 80.000 ευρώ μοιράστηκαν 
ποσοστιαία, ως αναλογούσαν ανά κοινωνικό παντοπωλείο. Τα κοινωνικά παντοπωλεία, που ήταν 

αποδέκτες του αποθεματικού, ήταν στο σύνολό τους 16 και τα διαχειρίζονται οι κατά τόπους Δήμοι και 
οι Περιφέρειες. Τα ευχαριστήρια που έστειλαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων ήταν 

θερμά και σε κάθε περίπτωση εκδήλωναν την άμεση αναγκαιότητα τέτοιων δράσεων και την επανάληψή τους, 
καθώς με τη συνεισφορά από την Ελαΐς – Unilever Hellas με προϊόντα της, καλύφθηκαν επιπλέον ανάγκες σε 
είδη ατομικής υγιεινής. 

L’Oréal Hellas 
My Elvive / Το δικό μου Elvive

ΒΡΑΒΕΙΑ: MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – NON FOOD

Γ. Κοντάκος (L’Oréal),  
Γ. Αυλωνίτης (ΟΠΑ)

Το My Elvive αποτελεί την πρώτη corporate καμπάνια μάρκας haircare, με σκοπό να 
μάθει όλες τις Ελληνίδες πώς να περιποιούνται τα μαλλιά τους. Το haircare είναι μία 
αγορά που έχει χάσει 13% της μέσης της τα τελευταία χρόνια με εκτίναξη του promo 
intensity της κατηγορίας από 43% σε 53%, τείνοντας να θεωρείται μία commodity 

αγορά. Από την άλλη, είναι η No1 κατηγορία καλλυντικών σε google searches στην Ελλάδα, 
με ενδιαφέρον που αυξάνεται  χρόνο με τον χρόνο. Παρόλα αυτά, οι καταναλώτριες δεν 
είναι εκπαιδευμένες σε θέματα που αφορούν τον τύπο των μαλλιών τους, ποιο προϊόν 
είναι ιδανικό για αυτές και πώς μπορούν να λύσουν εξειδικευμένα προβλήματα. Ενδεικτικά, 
5/10 καταναλώτριες δεν χρησιμοποιούν κρέμα μαλλιών, 7/10 μάσκα μαλλιών και 8/10 
λάδια μαλλιών.

Για την υλοποίηση της corporate καμπάνιας φτιάχτηκε το μεγαλύτερο Ιntergrated Μarketing 
plan που έχει γίνει ποτέ στην κατηγορία των καλλυντικών, ενεργοποιώντας paid, owned και 

free media. Κύριος άξονας ήταν το consumer journey της McKinsey, με στάδια το Consideration, 
το Evaluation, το Buy και το Advocacy. Κύρια μέρη η ομάδα μάρκετινγκ, digital της μάρκας, media 

shops, η διαφημιστική εταιρεία, το digital agency, ομάδα marketing μεγάλων αλυσίδων και μεγάλοι 
όμιλοι περιοδικών ομορφιάς. 

Τα αποτελέσματα τα πρώτης φάσης ήταν ιστορικά για την μάρκα, αλλά και για την κατηγορία. Η μάρκα έκανε το 
ιστορικό υψηλό των τελευταίων 30 ετών, στις πωλήσεις τις προς τους retailers, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ της σε sell in.

> MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eνότητα:  
Προμηθευτές 
Ταχυκίνητων 
Προϊόντων 

Eνότητα:  
Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG
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Σ. Αντωνόπουλος (Σκλαβενίτης),  
Ι. Σταυρινάδου (L’Oréal),  
Μ. Φανδρίδης (Exceed)

Η L’Oréal, γνωρίζοντας το τεράστιο μέγεθος της κατηγορίας μακιγιάζ εκτός σούπερ μάρκετ 
και τις δυνατότητες που δίνει για τη δημιουργία συμπληρωματικών πωλήσεων το 
τμήμα Health & Beauty, ανέδειξε την ευκαιρία στην εταιρεία Σκλαβενίτης, η οποία 
αγκάλιασε την πρόταση. Στη διαδικασία για τη δημιουργία του ιδανικού μοντέλου 

υλοποίησης ενεπλάκησαν τα σχετικά τμήματα των δύο εταιρειών, κάτω από τον συντονισμό 
του εμπορικού τομέα καλλυντικών της Σκλαβενίτης και του τμήματος Customer Development 
της L’Oréal Hellas, η οποία σχεδίασε τοπικά και αποκλειστικά  για την αλυσίδα όχι μόνο 
τον χώρο, αλλά και στοιχεία όπως πχ το tester bar, που υποστηρίζει την εξυπηρέτηση του 
πελάτη και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σε σύνολο 4 καταστημάτων (Hypermarket Κερατσινίου, 
Καλλιθέας, Ν. Χαλκηδόνας και Supermarket Αγ. Δημητρίου): +113% μεσοσταθμική αύξηση 
πωλήσεων μακιγιάζ κυμαινόμενη από +61% έως και +254%, ανάλογα με το κατάστημα (αξία 
4Μ 2015 vs 4M2014), έως και διψήφια ανάπτυξη για το σύνολο της κατηγορίας του Health & 
Beauty στα συγκεκριμένα καταστήματα (όλα τρέχουν θετικά), δραστική μείωση των κλοπών, που δεν 
ξεπερνούν πλέον το ~2%, ενθουσιώδης υποδοχή από τους καταναλωτές. Το πρώτο πιλοτικό κατάστημα 
ήταν στο Κερατσίνι (2013). Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που άμεσα αποφασίστηκε να 
προχωρήσει το roll out, με τα επόμενα 4 καταστήματα να γίνονται πραγματικότητα μέσα στο 2014 και ένα 6ο 
το 2015, ενώ προβλέπεται προσαρμογή του μοντέλου και για μικρότερα καταστήματα. Το συγκεκριμένο project 
έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιο case study από τον όμιλο L’Oréal. 

L’Oréal Hellas AE & Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ
Shop in Shop Μακιγιάζ από την αλυσίδα Σκλαβενίτης & τη L’Oréal

ΒΡΑΒΕΙΟ: CATEGORY MANAGEMENT & CUSTOMER SEGMENTATION Eνότητα:  
Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG



Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ & Διαμαντής Μασούτης ΑΕ
Χρηματοδότηση έναρξης λειτουργίας  των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας 
των Παιδικών Χωριών SOS «Μαζί κτίζουμε το αύριο»

Σ. Μακουλίδης (Δ. Μασούτης),  
Α. Γραμμώζη (Henkel),  

Μ. Φανδρίδης (Exceed)

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα αδυνατούν να 
υποστηρίξουν με δικά τους μέσα τη μαθησιακή πρόοδο και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των παιδιών τους. Τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος σχεδίασαν τα «Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας», με στόχο να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Ο Τομέας Καλλυντικών 

της Ηenkel Ελλάς διέκρινε την καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος και ανέλαβε τη 
σχετική χορηγία. Η Henkel αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2014 να προχωρήσει στη χορηγία 
15.000 ευρώ, για να ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ημερήσιας 
Φροντίδας το Μάρτιο 2014. Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε η πρόταση συνεργασίας στη 
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, από το Τμήμα Πωλήσεων του Τομέα Καλλυντικών της εταιρείας 
Henkel, η οποία έγινε αποδεκτή. Η Δ. Μασούτης έγινε αρωγός στην προσπάθεια αυτή, 

συμβάλλοντας με την χορηγία snacks και επιπλέον μέσα από τα καταστήματα, τα φυλλάδια 
και το site του, υποστήριξε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Μέχρι σήμερα συνολικά 359 παιδιά που στερούνται ευκαιριών, ηλικίας 10-15 ετών, και 142 
γονείς συμμετέχουν στα κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, όπου λειτουργούν επίσης τμήματα ειδικής 

αγωγής και ομάδα γονέων.
Για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας υλοποιήθηκαν δύο ενέργειες στα καταστήματα Μασούτης, 

μία τον Απρίλιο 2014 και μία τον Οκτώβριο 2014,  με το μήνυμα «Μάθε πώς μπορείς και εσύ να βοηθήσεις».
Το 2015 η χορηγία από πλευράς Henkel Beauty Care Ελλάδας διπλασιάστηκε στα 30.000 ευρώ, ώστε να 
καλυφθούν όλα τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή για τα Κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης.
Το μεγάλο όραμα είναι να εμπλουτιστούν οι δράσεις και να δημιουργηθούν νέα κέντρα και σε άλλες πόλεις.

Ελαΐς - Unilever Hellas AE & Χαλκιαδάκης ΑΕ
Συνδυάζοντας τις κατηγορίες «κρέατος» & «ζωμών ψυγείου» στη Χαλκιαδάκης 
ΑΕ με στόχο την κοινή ανάπτυξη

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δ. Βατσιθιανός (Χαλκιαδάκης),  
Π. Αναγνωστόπουλος,  

Ε. Τσέντου ((Ελαΐς-Unilever)

Σε πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 (Nielsen Shopper Trends 
study), διαφάνηκε ότι το κανάλι των σούπερ μάρκετ παρουσίαζε κυμαινόμενη διείσδυση 
σε καταναλωτές που ψωνίζουν φρέσκα προϊόντα. Ενώ, λοιπόν, η διείσδυση στους 
καταναλωτές προϊόντων μαναβικής προσέγγιζε το 71%, η διείσδυση στα προϊόντα 

κρεοπωλείου άγγιζε μόλις το 36%, μειοψηφώντας σε σχέση με το ανεξάρτητο κανάλι των 
συνοικιακών κρεοπωλείων, με την «εμπιστοσύνη» & τις «προσωπικές σχέσεις» με τον 
«κρεοπώλη της γειτονιάς» να είναι τα βασικά κίνητρα.
Την ίδια στιγμή, υπήρχε έντονη η ανάγκη στον πελάτη να επαναπροσδιορίσει την σχέση των 
Κρεοπωλείων του με τους πελάτες της αλυσίδας. Η λύση που προτάθηκε και από κοινού 
υιοθετήθηκε είναι το project «Ο Κρεοπώλης που εμπιστεύεστε προτείνει Σπιτικές Συνταγές». 

Η ιδέα πίσω από το project «Ο Κρεοπώλης που εμπιστεύεστε προτείνει Σπιτικές Συνταγές», 
βασίζεται στο επαναλανσάρισμα του Κρεοπωλείου της Χαλκιαδάκης ΑΕ με τη βοήθεια του 

Σπιτικού Ζωμού της Knorr από ένα «σημείο πώλησης κρέατος» σε «σημείο έμπνευσης για το 
καθημερινό φαγητό». Ο κρεοπώλης ισχυροποιήθηκε & ως «Brand Ambassador της Χαλκιαδάκης 

ΑΕ», αφού αποτελεί σημείο επαφής με τον πελάτη της, αλλά και ως «Brand Ambassador της Knorr», 
προωθώντας τη χρήση και την παράλληλη πώληση του προϊόντος.

Η ενέργεια υλοποιήθηκε στο σύνολο των καταστημάτων της αλυσίδας φέρνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο 
για τη Χαλκιαδάκης, όσο και για την Ελαΐς-Unilever Hellas στην κατηγορία των Ζωμών. 

Eνότητα:  
Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG

ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CSR Eνότητα:  
Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG
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