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Τα βραβεία επιβεβαίωσαν 
την εξέλιξη του κλάδου 
σε όλους τους τομείς

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, με αφορμή και την επέτειο 10 
χρόνων του θεσμού, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Supermarket Awards 2021». Για μία 
ακόμη χρονιά, επιβραβεύθηκε η δημιουργική απάντηση των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ 
και των προμηθευτών τους στις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής, μέσω πρωτοβουλιών 
που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, σε όλους τους τομείς.

T

 Α. Παντελιάδης, Metro, Top National Retailer Α. Παπαδοπούλου, Μπάρμπα Στάθης, Top Food Supplier & Top 
Rated Project, Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων

α βραβεία διοργανώνονται από το σελφ σέρβις, με την 
επιστημονική συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής 
καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, επιστημονικός σύμβουλος 

του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και 
διευθυντής του ELTRUN, «τα φετινά βραβεία σηματοδοτούν την ιδιαίτερα 
θετική εμπλοκή των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών 
τους στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις εξυπηρέτησης 
των καταναλωτών, όπως εξελίχθηκαν στο περιβάλλον που διαμόρφωσε 
η πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα των σχετικών 
πρωτοβουλιών τους αξιολογούνται θετικά και από τους καταναλωτές, 
όπως καταγράφεται και στην τελευταία έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ. 

Η υλοποίηση βέβαια της στρατηγικής παροχής υψηλότατου επιπέδου 
υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό είχε υψηλό κόστος για το κλάδο, 
που σε ό,τι αφορά το 2020, ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ. Τη σημαντική 
αυτή συλλογική προσπάθεια του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων 
και των προμηθευτών του καταγράφουν σε μεγάλο βαθμό τα Supermarket 
Awards 2021. 

Το 2021 είναι η χρονιά που ο κλάδος γιορτάζει τα 10 χρόνια 
διοργάνωσης των βραβείων, τα οποία έχουν γίνει θεσμός. Σε αυτή τη 

διαδρομή, πολλές δεκάδες εταιρείες μοιράστηκαν την επιχειρηματική 
αριστεία τους και εκατοντάδες βέλτιστες πρακτικές αναδείχθηκαν και 
δημοσιοποιήθηκαν ευρέως, ώστε να γίνουν γνωστές και να υλοποιηθούν 
με επιτυχία από την πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου».

ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΒΡΑΒΕΊΑ
Τα βραβεία προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων (οι οποίες ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε προηγούμενη 
χρονιά) εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των σημαντικότερων φορέων του κλάδου, ακαδημαϊκοί 
και ειδικοί αναλυτές. Η απονομή τους πραγματοποιήθηκε στο Κελλάρι 
Παπαχρήστου, στην Παλλήνη. 

Τα κορυφαία βραβεία του θεσμού προέκυψαν βάσει των βραβείων που 
κατέκτησαν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, Top National Retailer αναδείχθηκε 
η Metro AEBE, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα 
με τα βραβεία που κατέκτησε (7 Gold, 4 Silver), Top Food Supplier η 
Μπάρμπα Στάθης ABEE (3 Gold και 1 Bronze) και Top Non-Food Supplier 
η Μέγα AE (4 Gold, 2 Silver και 2 Bronze).  Τον τίτλο του Top Rated Project 
στην Ενότητα Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ κατέκτησε η πρωτοβουλία 
τής Metro AEBE «eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία», 
τη διάκριση Top Rated Project στην Ενότητα Προμηθευτές Ταχυκίνητων 
Προϊόντων (Food & Non-Food) κατέκτησε η Μπάρμπα Στάθης AE, με 



Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, 
Πρόεδρος Κριτικής 
Επιτροπής

Στην κριτική επιτροπή 
συμμετείχαν, πέραν του προέδρου 

της, κ. Γ. Δουκίδη (ΙΕΛΚΑ, ELTRUN), 
τα μέλη (αλφαβητικά): Σταμάτης 

Ανδριανόπουλος, ιδρυτικό μέλος, Sup-
ply Chain Institute, Κώστας Γεωργίου, senior man-
ager, Accenture, Αντώνης Ζαΐρης, αναπληρωτής 
αντιπρόεδρος, ΣΕΛΠΕ, Κυριακή Ηλία, πρόεδρος, ΕΣΒΕΠ, 
Γεώργιος Καρανίκας, πρόεδρος, ΕΣΕΕ, Λευτέρης 
Κιοσές, γενικός διευθυντής έρευνας, ΙΕΛΚΑ, Στέφανος 
Κομνηνός, ιδρυτικός εταίρος, Netrino, Δημήτρης 
Κουτσόπουλος, CEO, Deloitte Greece, Αγγελίνα 
Μιχαηλίδου, γενική διευθύντρια & partner, Response, 
Παναγιώτης Μπορέτος, διευθύνων σύμβουλος, IRI 
Hellas, Βάσω Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια, 
ΣΕΒΤ, Βασίλης Παπακώστας, senior manager / direc-
tor, ΕΥ, Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη, αντιπρόεδρος, ΠΣΕ, 
Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος, EΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αθανάσιος 
Σαββάκης, πρόεδρος, ΣΒΕ, Μιχάλης Φανδρίδης, 
γενικός γραμματέας, ECR Hellas, Αλέξανδρος Φλώρος, 
διευθυντής υπηρεσιών λιανεμπορίου, NielsenIQ, 
Κατερίνα Φραΐδάκη, πρόεδρος, GRECA.

την πρωτοβουλία «Aς Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακό φαγητό όπως 
το ΄χεις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!», ενώ στην Ενότητα Βέλτιστες 
Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών, Top Rated 
Project αναδείχθηκε η πρωτοβουλία της Χαλκιαδάκης ΑΕ «Στα δύσκολα, 
είμαστε όλοι μαζί!».

To Platinum Award της διοργάνωσης απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία 
«Αφετηρία για Σταδιοδρομία, που υλοποιήθηκε από την Ελαΐς Unilever 
Hellas και τα My market!», η οποία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία 
μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας και κατηγορίας!

Κατά την παραλαβή του βραβείου Top National Retailer, ο διευθύνων 
σύμβουλος της Metro κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, δήλωσε πως τα 
βραβεία που απονεμήθηκαν στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες αποτελούν 
ισχυρή ένδειξη της επένδυσης των επιχειρήσεων του κλάδου στην 
αναβάθμιση των λειτουργιών του, αλλά και της σημαντικής εξελικτικής 
πορείας τα τελευταία χρόνια. H κ. Αγάπη Παπαδοπούλου, Deputy CEO 
& Marketing Director της Μπάρμπα Στάθης, έδωσε έμφαση στο ότι «η 
εταιρεία λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια, που με συνέπεια και διαρκή 
προσπάθεια, φροντίζει τις ανάγκες κάθε οικογένειας». Η κ. Σοφία Τσάκα, 
υπεύθυνη ΕΚΕ της Μέγα, σημείωσε πως οι βραβεύσεις της «επισφραγίζουν 
τις αξίες και την απαρέγκλιτη προσήλωση της εταιρείας στην άριστη 
ποιότητα, στην ελληνική καινοτομία, την προϊοντική ασφάλεια, αλλά 
και στον σεβασμό στον καταναλωτή». O CEO της Μασούτης, κ. Γιάννης 
Μασούτης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οι βραβεύσεις μας από έναν 
από τους πιο αξιόλογους θεσμούς στην Ελλάδα είναι μεγάλη μας τιμή, 
ενώ ενισχύουν την ευθύνη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά την 
επιτυχημένη πορεία της εταιρείας προς ακόμα περισσότερες επιτυχίες». 
Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της εταιρείας για 

M. Μαυρομάτης, Μέγα, Top Non-Food Supplier

Δ. Δασκαλάκη Metro, Α. Παπαμηνάς Ελαΐς Unilever, Platinum Award 

το ομαδική πνεύμα και τον σεβασμό στις αξίες της, που οδηγούν σε 
έργα τα οποία αξίζει να διακριθούν. Εκπροσωπώντας τη Χαλκιαδάκης, 
ο κ. Μιχάλης Τζαγκαράκης, υπεύθυνος μάρκετινγκ της αλυσίδας, αφού 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της τελετής απονομής, 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χαρά που δίνει η συνάντηση των στελεχών της 
αγοράς μετά από δύο χρόνια. Εκ μέρους της Ελαΐς-Unilever, ο κ. Ανδρέας 
Παπαμηνάς, National Account Manager της εταιρείας, ευχαρίστησε για τη 
συνεργασία τη Metro και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που οδήγησε 
στη βράβευση της κοινής τους πρωτοβουλίας.

Σημειώνεται πως Silver και Bronze βραβεία κατέκτησαν από 
το λιανεμπόριο οι εταιρείες Lidl Ελλάς, ΑΒ Βασιλόπουλος ΜΑΕ, Μetro 
ΑΕΒΕ, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Πέντε ΑΕ, Κρητικός ΑΕ, Smile Kiosk, 
362 Grocery, από τους προμηθευτές FMCG οι Μέγα Προϊόντα Ατομικής 
Υγιεινής ΑΕ, Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ, Mondelez Hellas AE, Barilla Hellas, Henkel 
Hellas SA, ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ, Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, Μπάρμπα Στάθης ΑΕ, 
K22 Global Traders, Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ, alfa - Αθανάσιος Κουκουτάρης 
ΑΕΒΕ, Condito ΑEBE, Λούξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ και από τους προμηθευτές 
λύσεων και υπηρεσιών οι εταιρείες Όμιλος Epsilon Net και FlexLearn 
Business Solutions.

ΕΠΕΤΕΊΑΚΑ ΒΡΑΒΕΊΑ 10ΕΤΊΑΣ
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 10ετίας των Supermarket Awards, 
απονεμήθηκαν στην αρχή της βραδιάς επετειακά βραβεία, στις εταιρείες οι 
οποίες κατέκτησαν τα περισσότερα βραβεία από το 2012, χρονιά της πρώτης 
διοργάνωσής τους, έως και το 2021, στην αντίστοιχη ενότητα. Το επετειακό 
βραβείο Retailer of the Decade απονεμήθηκε στην ΑΒ Βασιλόπουλος ΜΑΕ, 
το Food Supplier of the Decade στη Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ και το Non- Food 
Supplier of the Decade στη Μέγα ΑΕ. Ο  κ. Βασίλης Σταύρου, πρόεδρος 



Top National Retailer: Metro AEBE

Top Food Supplier: Μπάρμπα Στάθης ΑΕ

Top Non-Food Supplier: Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ

Top Rated Project / Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ: 
eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία - Metro AEBE

Top Rated Project / Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων 
(Food & Non-Food): 

Aς Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακό φαγητό όπως το χ́εις αγαπήσει και ακόμα 
καλύτερο! - Μπάρμπα Στάθης ΑE

Top Rated Project /Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / 
Προμηθευτών FMCG: 

Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί! - Χαλκιαδάκης ΑΕ

Platinum Award: Αφετηρία για Σταδιοδρομία, από τη Ελαΐς Unilever Hellas 
και τα My market! Metro AEBE 

Ενότητα 1: 
Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ

Συμβολή στην Εθνική Οικονομία 
Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας

GOLD Lidl Ελλάς: Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης 2019
(Socioeconomic Impact Report)

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Πανδημίας

Πρότυπο Κατάστημα | Ανάπτυξη Τμήματος Food To Go

GOLD Metro - My market: My market Κηφισιάς

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό

BRONZE 362 grocery: 362 grocery Food to Go

Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ

GOLD Metro - My market: eshop My market

SILVER ΑΒ Βασιλόπουλος: AB Eshop 

BRONZE Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: eshop masoutis

Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης | Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού

GOLD Lidl Ελλάς: Employer Value Proposition (EVP)

SILVER Metro: MetroLearn| Η δύναμη της γνώσης στο χέρι σου!

BRONZE Lidl Ελλάς: My Lidl Portal

Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση

GOLD Metro - My market: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

SILVER Metro - My market: METROConnect | Άμεση και Online ενημέρωση στην 
υπηρεσία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

BRONZE ΑΒ Βασιλόπουλος: AB Eshop – Καινοτόμες διαδικασίες logistics

Re-branding της Εταιρείας | Καινοτόμες Πρακτικές 
Ψηφιακής Επικοινωνίας

GOLD Metro Cash & Carry: «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα Metro Cash & Carry» - 
Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες

SILVER Lidl Ελλάς: New Employer Brand ID

BRONZE Super Market Κρητικός: Νέα Εταιρική Εικόνα Καταστημάτων

Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

GOLD ΑΒ Βασιλόπουλος: ΑΒ Για όλα όσα νοιάζεσαι

SILVER Super Market Κρητικός: Θησαυροί της Ελλάδας, Ονοματεπώνυμα Προϊόντα 
Ελλήνων Παραγωγών

BRONZE Lidl Ελλάς: 360° Employer Branding Campaign «Μη βλέπεις ταμπέλες»

Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: MasAnalytics

SILVER Metro - My market: Find My Santa

BRONZE Smile Kiosk: Δίκτυο Καταστημάτων Smile Kiosk - Καινοτόμες Προωθήσεις

Direct Διαφήμιση & Προώθηση

GOLD Metro - My market: Συνδυάζοντας την γνώση με την τεχνολογία - Μία νέα σχέση 
της εταιρείας με τους στρατηγικούς της συνεργάτες

Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty

GOLD ΑΒ Βασιλόπουλος: AB Plus - Μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς

SILVER Lidl Ελλάς: Lidl Plus

BRONZE Γαλαξίας - Πέντε: Galaxias Bonus AI Loyalty System

SUPERMARKET AWARDS 2021

και διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, που κατέκτησε στη 
φετινή διοργάνωση 2 Gold βραβεία, 2 Silver και 5 Bronze, δήλωσε πως 
«είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να λαμβάνει η εταιρεία το βραβείο για το 
σύνολο μια δεκαετίας η οποία σημαδεύτηκε από μια οικονομική κρίση, μια 
μεγάλη πορεία αναμόρφωσης του κλάδου του λιανεμπορίου, αλλά και από 
την πρόσφατη υγειονομική κρίση». Από την πλευρά της, η κ. Αλεξάνδρα 
Βασιλακοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Δέλτα Τρόφιμα, 
που κατέκτησε 2 βραβεία Gold, 1 Silver και 1 Bronze, σημείωσε πως «το 
βραβείο της δεκαετίας αναδεικνύει την προσπάθεια της εταιρείας για 
προϊόντα καινοτόμα με άριστη ποιότητα, αλλά και για την τήρηση των 
αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας σε όλες τις λειτουργίες της».

Τα Supermarket Awards 2021 τελούσαν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς και των εξής φορέων: ΣΕΒΤ, 
ΕΒΕΑ, ΕΣΒΕΠ, ΕΣΕΕ, ΙΕΛΚΑ, ΣΒΕ, ΣΕΛΠΕ, GRECA.

Γ. Μαντά, Μέγα, Non-Food Supplier Of The Decade 

Α. Βασιλακοπούλου, Δέλτα Τρόφιμα, Food Supplier of the Decade 

Β. Σταύρου, ΑΒ Βασιλόπουλος, Retailer Of The Decade 



Στρατηγική Social Media | Big Data & Marketing Analytics

GOLD Metro - My market: My market Instagram Campaign 2020

SILVER Γαλαξίας - Πέντε: Galaxias Bonus Predictive AI & Data Analysis System

BRONZE Lidl Ελλάς: #teamLidl LinkedIn

Ηλεκτρονική αγορά – Marketplace | Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών

GOLD Lidl Ελλάς: Lidl Plus

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Μασούτης Marketplace  - "Οι συνεργάτες μας"

BRONZE ΑΒ Βασιλόπουλος: AB App - Η εφαρμογή κινητού από το AB Eshop

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη

SILVER ΑΒ Βασιλόπουλος: Πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων, «Τρόφιμα 
Αγάπης»

BRONZE Lidl Ελλάς: Μελέτη Social Return on Investment

BRONZE ΑΒ Βασιλόπουλος: ΑΒ Βασιλόπουλος: Δράσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

GOLD Lidl Ελλάς: Sup Free hackathon

SILVER Lidl Ελλάς: Plastic Free Santorini

BRONZE ΑΒ Βασιλόπουλος: Η δέσμευση και οι δράσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος για μείωση 
της σπατάλης τροφίμων

Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL)

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: PL - Κατσικίσιο Τυρί "Μασούτης από τον τόπο μας"

SILVER Metro - My market:  Νέα, eco-friendly είδη μίας χρήσης!

Ενότητα 2: 
Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food)

Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων 

GOLD 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ: Αύξηση Πωλήσεων και Μεριδίου 3αλφα 
με το καινοτόμο λανσάρισμα έτοιμα φυσικά!

SILVER Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών Wet 
Hankies

BRONZE Barilla Hellas: MiskoΟλικής Άλεσης... The Success Story!

Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Non Food

GOLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies 
Antibacterial Extra Safe

SILVER Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ: Σειρά Endless Earth

BRONZE Henkel Hellas SA: Persil Renew & Blossom

Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Food

GOLD Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη ΑΕ: Λανσάρισμα Νέας Προϊοντικής Σειράς 
«Δέλτα του τόπου μας»

SILVER ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ: Καινούργια Σειρά Tuna Pocket Trata

BRONZE K22 Global Traders: Η Nutri Valley δημιουργεί μια νέα εποχή στα τρόφιμα 
συσκευασμένης πρωτεΐνης έτοιμης προς κατανάλωση

Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων

GOLD
Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη AE: Επαναλανσάρισμα της Προϊοντικής Σειράς 

Γάλακτος «Δέλτα Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» & Λανσάρισμα Μικρές 
Οικογενειακές Φάρμες Φρέσκο Βιολογικό & Φρέσκο Κατσικίσιο

SILVER Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ: Επαναλανσάρισμα Γεύσεων και Συσκευασίας στα Κριτσίνια

BRONZE Μπάρμπα Στάθης ΑΕ: Επαναλανσάροντας τις Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα 
Στάθης «φρεσκοκομμένα»

Δημιουργία Νέας Κατηγορίας - Είσοδος σε Νέα Αγορά / Κατηγορία

GOLD 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ: έτοιμα φυσικά! Δημιουργία νέας 
προϊοντικής κατηγορίας Ready To Eat οσπρίων

SILVER Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Μάσκες εξαιρετικά υψηλής προστασίας 
ΜΕΓΑ

BRONZE alfa - Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ: Τα δικά μας γλυκά

Υγιεινή Διατροφή / Vegan Vegeterian Προϊόντα - Σειρές

GOLD 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΒΕΕ: έτοιμα φυσικά! 

SILVER Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ: Healthy habits - Καλύτερες συνήθειες, 
καλύτερη ζωή.

BRONZE Condito ΑEBE: Vegan Σειρά Σαλατών Condito The Green Line

Νέα Συσκευασία

GOLD Μπάρμπα Στάθης ΑΕ: Νέα συσκευασία για τις Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα 
Στάθης «φρεσκοκομμένα»

SILVER Ευρωχαρτική ΑEBE: Συσκευασίες Endless Earth

BRONZE Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Μπατονέτες Tipers Natura 
με 100% οικολογικό σχεδιασμό

Marketing & Επικοινωνία

GOLD Μπάρμπα Στάθης ΑΕ: Aς Μαγειρέψουμε - Το παραδοσιακό φαγητό 
όπως το χ́εις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!

SILVER ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ: Αποτύπωμα Ψαριού

BRONZE Λούξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ: Λουξ - 70 χρόνια πλάι-πλάι

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

GOLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια 
με Ελληνική υπογραφή

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

GOLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE: 
Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

SILVER Henkel Hellas SA: Henkel Laundy & HomeCare - Η Ελλάδα Βάζει τα καλά της!

BRONZE Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη ΑΕ: Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος – Δέλτα
 & Ο Μικρός Πρίγκηπας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

GOLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE: Μέγα Act Green: 
Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά.

SILVER
Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόσωπη ΑΕ: Το Milko κάνει αληθινά τα όνειρα 
των παιδιών, ανακαινίζοντας και δίνοντας ζωή στο γήπεδο μπάσκετ

 της γειτονιάς τους

BRONZE Mondelez Hellas AE: Πρωτοβουλίες Τμήματος Πωλήσεων Mondelēz 
International στην Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος

Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία

GOLD Λούξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ: 
Λουξ - 70 χρόνια παράδοσης & ιστορίας

Ενότητα 3: 
Βέλτιστες Συνεργασιακές 

Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG
Κοινές Ενέργειες CSR

GOLD Metrο AEBE: 
Αφετηρία για Σταδιοδρομία, από τη Ελαΐς Unilever Hellas και τα My market!

GOLD

Χαλκιαδάκης ΑΕ: Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί! | Συνεργασία Super 
Market Χαλκιαδάκης με Περιφέρεια Κρήτης, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
Κρήτης, Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και Σωματείο 

Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης  και 51 εταιρειών – προμηθευτών της 
Χαλκιαδάκης

SILVER
Mondelez Hellas AE: «Ένα γλυκό ευχαριστώ» σε 80 χιλιάδες εργαζόμενους 

των super markets – Πανελλαδικό κάλεσμα από τη Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη 
(Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης)

BRONZE Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: 365 Φροντίδας | Μέγα & ΑΒ Βασιλόπουλος

Κοινές Προωθητικές Ενέργειες | Shopper Marketing – Customer 
Segmentation

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Κοντά στους Νέους-Υποτροφίες σε συνεργασία
 με το φροντιστήριο Αγγλικών Root και Δώρα για Φοιτητές

SILVER Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: Shopper Marketing – Customer Segmentation 
Mασούτης - Arla

BRONZE Mondelez Hellas AE: Καινοτόμος ηλιακός κινούμενος δείκτης ραφιού
 σε συνεργασία με την αλυσίδα Super Market Κρητικός 

Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

GOLD
Μπάρμπα Στάθης AE: Η προσαρμοστικότητα και η άμεση απόκριση

της εφοδιαστικής αλυσίδας της Μπάρμπα Στάθης κατά την πρώτη φάση
 της πανδημίας

Συνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Συνεργασία με ΒOX (COSMOTE)

Ενότητα 4: 
Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών

Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα

GOLD EDPS: Βέλτιστη Λύση Επεξεργασίας Πληρωμών

SILVER Όμιλος Epsilon Net: Το myDATA Hub του Ομίλου Epsilon Net 
η λύση διασύνδεσης της Metrο ΑEBE με την ΑΑΔΕ

BRONZE FlexLearn Business Solutions: Το αύριο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης 
και Επικοινωνίας, σήμερα!

Προωθητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες

GOLD Sales Promotion Center: Jacobs Phygital Promoter

Τα Gold βραβεία παρουσιάζονται στις σελίδες
 που ακολουθούν, ανά εταιρεία.



Στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης νέων τρόπων βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης 
των πελατών της, αλλά και αναβάθμισης του δικτύου καταστημάτων της, η Metro προχώρησε 
σε ριζική αναδιαμόρφωση του My market Κηφισιάς, αλλάζοντας ολοκληρωτικά ορισμένους 
χώρους και προσθέτοντας τρία νέα τμήματα: το τμήμα My Ευεξία, το τμήμα καθημερινών 
γευστικών απολαύσεων και το τμήμα Bake off. Η ανακαίνιση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 
και ολοκληρώθηκε ένα μήνα μετά. Για την υλοποίησή της υπήρξε συνεργασία όλων των τμημάτων 
της εταιρείας. Βασική επιδίωξη ήταν να αναβαθμιστεί ο χώρος σε σημείο έμπνευσης για μικρές 
διασκεδάσεις και μεγάλες απολαύσεις. Παράλληλα, αποτέλεσε πρόκληση για την εταιρεία ο 
χώρος αυτός να συνάδει και να προωθεί την πλατφόρμα φροντίδας των My market ΜΑΘΕ ΦΑΕ 
ΖΗΣΕ, δηλαδή έναν τρόπο σκέψης και καθημερινής δράσης που επιδιώκει να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής. Το My market Κηφισιάς ανήχθη σε ναυαρχίδα της αλυσίδας. Το συγκεκριμένο 
κατάστημα επιλέχθηκε λόγω της έκτασής του, αλλά και λόγω της επιθυμίας της Metro να γίνει πιο 
ανταγωνιστική στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην απόφασή της συνέβαλε η έρευνά της σχετικά με 
τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την προθυμία αγοράς προϊόντων σαν αυτά που προστέθηκαν 
στα νέα τμήματα του καταστήματος, η οποία συνεχίζεται, όπως και ο αντίστοιχος εμπλουτισμός 
της γκάμας προϊόντων. Η επιτυχία με την οποία στέφθηκε η στρατηγικής σημασίας κίνηση για 
ανακαίνιση του συγκεκριμένου καταστήματος αποτυπώνεται αριθμητικά στην ανάλυση των 
στοιχείων των πωλήσεων, που σημείωσαν αυξητική τάση από τους πρώτους μήνες λειτουργίας 
του, όσο και της επισκεψιμότητας του καταστήματος και ειδικότερα των νέων τμημάτων.

Η εποχή της πανδημίας του COVID-19 για το σύνολο του λιανεμπορίου, και ειδικότερα για τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα τροφίμων, αποτέλεσε μία μεγάλη και δύσκολη πρόκληση. Το eshop 
My market προχώρησε σε αναβάθμιση του στόλου των μεταφορών, σε εκατοντάδες επιπλέον 
προσλήψεις εργαζομένων που εξυπηρετούν μόνον ηλεκτρονικές παραγγελίες, αλλά και σε αναβάθμιση 
και επέκταση του λογισμικού τής πλατφόρμας του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη νέα και 
εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση. 
Το eshop.mymarket.gr δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους όλης της χώρας να έχουν άμεση πρόσβαση 
σε όλους τους κωδικών των τυποποιημένων προϊόντων που προσφέρει, ακόμη και αν εκείνοι 
βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, μακριά από φυσικά καταστήματα My market. Ο σύγχρονος 
σχεδιασμός της ιστοσελίδας του eshop (eshop.mymarket.gr) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του 
να περιηγηθούν ηλεκτρονικά στα προϊόντα ενός σούπερ μάρκετ και να ολοκληρώσουν τις αγορές 
τους από την άνεση του σπιτιού τους ή ακόμα και από το κινητό τους τηλέφωνο. Επίσης, το eshop 
των My market προσφέρει στον ηλεκτρονικό πελάτη τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες 
προτιμήσεις του στα φρέσκα και τα είδη κοπής, όπως όταν επισκέπτεται ένα φυσικό κατάστημα. 
Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδίδει τις τρέχουσες προσφορές στους πελάτες του με βάση 
τη στιγμή της παραγγελίας τους και όχι τη στιγμή της εκτέλεσής της, δηλαδή ακόμη και μετά 
την ημερολογιακή λήξη τους. Παράλληλα, με σκοπό τη γνωριμία ενός ευρύτερου κοινού με το 
eshop.mymarket.gr, η εταιρεία προχώρησε λίγο πριν την πανδημία και στη δημιουργία του πρώτου 
espot, δηλαδή ηλεκτρονικού καταστήματος σε φυσικό περιβάλλον, στο μετρό του Συντάγματος. Το 
αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες!

Η πιο σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία αγορών, 
στο ανανεωμένο My market Κηφισιάς

eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής καινοτομία
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

METRO  gold

Σπύρος Πλιάκος
Διευθυντής Καταστήματος My market 
Κηφισιάς

Μαρία Λυμπεροπούλου
Προϊσταμένη Τμήματος E- Commerce, 
Customer Care & Operations



AΦΙΕΡΩΜΑ

Από το 2014 κι έπειτα, πρωταρχικός στόχος της Διεύθυνσης Ενέργειας, Περιβάλλοντος & 
Εγκαταστάσεων, αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Metro, αποτελεί η 
εφαρμογή δυναμικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), το οποίο αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής. Το ΣΕΔ είναι πάντα σύμφωνο με τη 
βασική Ενεργειακή Πολιτική της εταιρείας και πιστοποιημένο κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πρότυπο για την ενέργεια ISO 50001:2018. Στο πλαίσιο του ΣΕΔ, η Metro υλοποίησε την τελευταία 
εξαετία δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 270 καταστήματα (σε σύνολο 278) και σε τρία 
κέντρα διανομής (σε σύνολο τεσσάρων). Οι επεμβάσεις αφορούν τον φωτισμό, τις ψυκτικές 
εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, το κέλυφος του κτιρίου, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σταθμών και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και την εγκατάσταση αυτοματισμών και 
μετρητικών συστημάτων. Η Metro, πιστή στο πλάνο της για διαρκή παρακολούθηση των 
καταναλώσεών της και υλοποίηση δράσεων βάσει του Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης, 
επαναπιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 με το ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεών 
της, έχοντας επιτύχει τους ενεργειακούς στόχους της. Το μέγεθος της εταιρείας από μόνο του 
αναδεικνύει τη σημασία του επιτεύγματος, καθώς και τη δέσμευσή της για βέλτιστη διαχείριση 
τόσο των ανθρώπινων όσο και των φυσικών της πόρων, εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας 
συνεχώς τους εργαζομένους της.
Σήμερα η επισκέψεις στη σελίδα των Metro Cash & Carry έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως και τα 
αποτελέσματα των ειδικών προωθητικών πρωτοβουλιών.

Τα Μetro Cash & Carry προσφέρουν για τρία συνεχόμενα έτη στους επαγγελματίες Ho.Re.
Ca. ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης, μέσα από τη διοργάνωση των 
συμβουλευτικών σεμιναρίων και εξατομικευμένων mentoring coaching sessions, κάτω από την πλέον 
καταξιωμένη ομπρέλα «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα Metro Cash & Carry». Βασικό στόχο αποτελεί η 
ισχυροποίηση της παρουσίας της αλυσίδας στον κλάδο Ho.Re.Ca., η ενδυνάμωση της πιστότητας 
των υπαρχόντων πελατών, η περαιτέρω εδραίωση της αναγνωρισιμότητας της αλυσίδας στους 
επαγγελματίες του κλάδου και η εισροή νέων πελατών. Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά την 
κάβα, τη διαχείριση της κουζίνας και των πρώτων υλών, το bar και την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά 
και νομικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις εστίασης. Είναι επομένως ένα πρόγραμμα 
που καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων Ho.Re.Ca. Αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι 
επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης και επιχειρηματικοί σύμβουλοι μεταφέρουν τον παλμό 
της εκάστοτε εποχής, παρουσιάζοντας εφαρμοσμένες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές. Μέσω της 
πρωτοβουλίας αυτής, η Metro δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μεγέθους επιχείρηση να επωφεληθεί 
από την επαγγελματική αυτή προσέγγιση. Το 2020, λόγω της πανδημίας, τα Metro Cash & Carry 
προχώρησαν στην ψηφιοποίηση των σεμιναρίων, μέσω live streaming, μαγνητοσκοπημένων βίντεο και 
διαδραστικών πάνελ με τους εισηγητές, εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό συνεχώς νέο περιεχόμενο, 
το οποίο φιλοξενείται σε μία νέα πολυδιάστατη πλατφόρμα, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του 
προγράμματος. Σήμερα οι επισκέψεις στη σελίδα των Metro Cash & Carry έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
όπως και τα αποτελέσματα των ειδικών προωθητικών πρωτοβουλιών.

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Πετυχαίνουμε Μαζί με τα Metro Cash & Carry» 
Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νάνσυ Μήτσου 
Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος

Γιώργος Θεοδώρου
Προϊστάμενος Ε-Commerce 
& Digital Marketing Metro C&C



Το 2017, μαζί με την ενσωμάτωση του δικτύου Βερόπουλος, προέκυψε και η ανάγκη της 
Metro για εξωστρέφεια. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η ομάδα marketing physical & digital 
της εταιρείας σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά διαφημιστικών λύσεων, τι οποίες διαθέτει προς 
αξιοποίηση στο σύνολο των προμηθευτών της, και όχι μόνο. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια για 
διαφοροποίηση στέκονται οι στρατηγικοί της συνεργάτες, που έχουν αναλάβει το development, 
τις παραγωγές, αλλά και τα media τις αλυσίδας. 
Τη διαχείριση των ενεργειών με τους προμηθευτές έχει αναλάβει εξειδικευμένη εσωτερική ομάδα 
των My market, η οποία επικοινωνεί με τους προμηθευτές και προτείνει πλάνα προώθησης 
και προβολών μέσα από τα κανάλια των social media, του corporate site, των apps, του e-shop, 
αλλά και στα καταστήματα. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα για 360ο 
επαφή των προμηθευτών της Metro με τους πελάτες της, επιλέχθηκαν σε όλα τα digital μέσα 
επικοινωνίας, αλλά και στα φυσικά καταστήματα, τα κατάλληλα εργαλεία, που θα ενισχύουν 
την αναγνωρισιμότητα των μαρκών και θα οδηγούν στην αύξηση των πωλήσεων.
Oι συνέργειες με τους προμηθευτές, τόσο στο κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας όσο και 
της φυσικής, αποφέρουν οφέλη για τa Μy market και για τα brands των προμηθευτών, αλλά 
και για τους πελάτες.
Όλο το πλάνο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις Γενικές Διευθύνσεις Marketing, 
Πληροφορικής και Οικονομικών, σε διάρκεια 2 χρόνων.

Τα My market, μέσα από ένα σταθερό πλάνο επικοινωνίας, το οποίο τρέχει σε καθημερινή 
βάση, έχοντας ως βασικό άξονα τη στρατηγική της αλυσίδας, έχουν καταφέρει να διαθέτουν 
ενεργούς λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Στο Facebook έχει εδραιωθεί ένα σταθερό 
και μηνιαία σταθερά αυξανόμενο κοινό, το οποίο παρουσιάζει υψηλό ποσοστό engagement 
με τα posts και τις καμπάνιες. Η τακτική και μηνιαία ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην 
εκτίμηση πως υπάρχει σπουδαία ευκαιρία βελτίωσης και εδραίωσης της φωνής και της θέσης του 
brand και στο Instagram. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε μία νέα επικοινωνιακή στρατηγική 
και ένα πλάνο media προώθησης, το οποίο, μέσω στοχευμένων καμπανιών, αποσκοπούσε στη 
δημιουργία και προώθηση content αποκλειστικά στο συγκεκριμένο κανάλι, σε συγκεκριμένα 
segments, ώστε με αξιοποίηση εξειδικευμένων media tactics, να ενισχυθεί η φωνή της εταιρείας  
και κατ’ επέκταση να αποκτηθούν νέοι followers.
Συνοπτικά οι κινήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νέας αυτής στρατηγικής και ειδικότερα 
της καμπάνιας που «έτρεξε» το διάστημα Οκτώβριος 2020-Δεκέμβριος 2020, περιλάμβαναν τη 
βελτιστοποίηση του content που ήδη είχε ανέβει στον λογαριασμό του brand στο Instagram, 
και παράλληλα τη δημιουργία νέου, αποκλειστικά για προώθηση μέσω του συγκεκριμένου 
καναλιού, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από έναν εκ των στρατηγικής σημασίας πυλώνες της 
Metro, την πλατφόρμα επικοινωνίας ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ.
Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, και αφορούν τόσο την αύξηση των followers στον 
λογαριασμό, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου πλάνου επικοινωνίας, που οδήγησε σε ενίσχυση 
της αναγνωρισιμότητας της αλυσίδας, καθώς και στην προσφορά περιεχομένου άρρηκτα 
συνδεδεμένου με τη φιλοσοφία και τους πυλώνες των My market.

Συνδυάζοντας την γνώση με την τεχνολογία: 
Μία νέα σχέση της εταιρείας με τους στρατηγικούς
της συνεργάτες

My market Instagram Campaign 2020

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

DIRECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
& ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA 
/ BIG DATA & MARKETING 

ANALYTICS

Μαργαρίτα Ζερβού 
Προϊσταμένη Τμήματος Υπηρεσιών 
προς Προμηθευτές

Τίνα Μιχοπούλου 
Προϊσταμένη Τμήματος E-Commerce 
& Digital Marketing

METRO  gold



AΦΙΕΡΩΜΑ

Η Ελαΐς Unilever Hellas σε συνεργασία με τη Μetro ΑΕΒΕ ξεκίνησαν το 2019 τη πρωτοβουλία 
«Αφετηρία για Σταδιοδρομία». Με κάθε αγορά προϊόντων Unilever από τα My market κατά την 
περίοδο υλοποίησης της ενέργειας, οι καταναλωτές συνεισφέρουν οικονομικά στη δυνατότητα νέων 
με ασθενές οικονομικό υπόβαθρο να φοιτήσουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Αμερικάνικης 
Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Tην πρώτη χρονιά (2019) πραγματοποιήθηκαν τρία κύματα 
της ενέργειας και χορηγήθηκαν τρεις υποτροφίες. Βλέποντας τη μεγάλη απήχηση της δράσης, 
αποφασίστηκε από κοινού να συνεχιστεί και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2020 αυξήθηκαν 
τα κύματα και οι υποτροφίες, αλλά και η συνολική χορηγία. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 
τέσσερα κύματα και χορηγήθηκαν έξι υποτροφίες. Για το 2021 είχαν προγραμματιστεί επίσης τέσσερα 
κύματα. Με το πέρας και αυτής της χρονιάς, η Unilever και η Metro AEBE, μέσω των My market, θα 
έχουν από κοινού υποστηρίξει υποτροφίες που ξεπερνούν τα 115.500 ευρώ.
Τα αποτελέσματα και τα οφέλη της ενέργειας είναι πολλαπλά. Αφενός η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ 
Ελαΐς Unilever Hellas και Metro AEBE, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν με αρμονία σε όλα τα 
επιχειρησιακά επίπεδα, από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και το μάρκετινγκ, την επικοινωνία και την 
προώθηση της κοινωνικής δράσης, και αφετέρου η αποτύπωση στη συνείδηση των καταναλωτών ότι 
συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός ευγενoύς σκοπού. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια έντονη συζήτηση 
και εξελίχθηκε η μίμηση παρόμοιων πρακτικών ΕΚΕ από άλλους προμηθευτές, σε συνεργασία με τη 
Metro, ενώ και οι καταναλωτές των My market αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και πλέον αναζητούν 
αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες με κοινωνικό αντίκτυπο.

Αφετηρία για Σταδιοδρομία, 
από τη Ελαΐς Unilever Hellas και τα My market!

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ /  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG 

Σοφία Τατά
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων

H Δ. Μασούτης, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την αξιοποίηση 
των έμπειρων στελεχών της στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της πληροφορικής, 
προχώρησε στη δημιουργία του αποκλειστικού τμήματος αναλυτικής. Το τμήμα επεξεργάζεται τα 
στοιχεία που συγκεντρώνονται και αναλύονται βάσει συγκεκριμένων μοντέλων, εμπλουτίζοντας και 
ανιχνεύοντας τις ιδιαιτερότητες και τις συνήθειες καθενός καταναλωτή ξεχωριστά, ώστε να μπορεί 
η εταιρεία να επέμβει στρατηγικά και να πετύχει αφενός την αύξηση του τζίρου και αφετέρου την 
ενίσχυση της πιστότητας και την ανάδειξή της στη συνείδηση των καταναλωτών ως μία επιχείρηση 
που αντιλαμβάνεται πως ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, όπως αποδεικνύει μέσα από κάθε μήνυμα 
και επαφή με αυτόν. Το σύστημα ξεκίνησε διαθέτοντας τα βασικά δημογραφικά στοιχεία του κάθε 
πελάτη και κατέληξε στο να κρατάει ένα ολοκληρωμένο αρχείο πελατών που αποτελείται από 
τριακόσιους συμπεριφορικούς δείκτες. Το μυστικό έγκειται στην τμηματοποίηση σε ομάδες βάση 
κοινών χαρακτηριστικών, που επιτρέπει κατόπιν την προσωποποιημένη επικοινωνία. Η καινοτομία της 
πρωτοβουλίας και το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσδίδει στην εταιρεία Μασούτης η συγκεκριμένη 
λύση, έγκειται κατά κύριο λόγο στην αμεσότητα της επικοινωνίας του ωφελούμενου καταναλωτή, 
καθώς και στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να σχεδιαστεί και να γίνει πράξη η κάθε δράση. 
Από τη σκοπιά αξιολόγησης της επιτυχίας της προωθητικής ενέργειας, είναι πλέον σαφές ότι μπορεί 
να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί τόσο το εμπορικό αποτέλεσμα όσο και το χρηματοοικονομικό 
όφελός της. 

MasAnalyticsΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ  
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΊΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ  gold

Κυριάκος Παντουβάκης 
BI, Advanced Loyalty & Analytics Manager 
IT Department

ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CSR
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Το τμήμα Private Label προϊόντων της Μασούτης έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να απαντά στα 
διαρκώς μεταβαλλόμενα ζητούμενα της αγοράς, προβαίνοντας σε ενδελεχείς έρευνες που του 
επιτρέπουν να αφουγκραστεί τις καταναλωτικές τάσεις και τις όποιες αλλαγές τους. Η εμπειρία 
του τμήματος του επιτρέπει να γνωρίζει ότι μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων καταναλωτών έχει 
την τάση να επιλέγει προϊόντα παραδοσιακής προέλευσης, καθώς αυτά φέρουν συνήθως ένα 
θετικό πρόσημο, όντας συνυφασμένα με αξίες όπως η ποιότητα, η αγνότητα και η αυθεντικότητα. 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στρατηγική απόφαση να ενισχύσει την ήδη καταξιωμένη 
κατηγορία των λευκών τυριών. 
Το κατσικίσιο τυρί, υπήρχε ήδη στη γκάμα των PL προϊόντων της Μασούτης. Ωστόσο η εταιρεία 
πήρε τη στρατηγική απόφαση να ανανεώσει τη συσκευασία του, προκειμένου να τους προσδώσει 
προστιθέμενη αξία και να ενισχύσει συνολικά την παρουσία τους στα ψυγεία.
Αφού το τμήμα κατέληξε στις αξίες που ήθελε να επικοινωνήσει μέσω της νέας συσκευασίας, 
έδωσε στη συνεργαζόμενη εταιρεία τη σχετική εντολή. Η τελευταία με τη σειρά της έλαβε όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη δημιουργία των προτάσεων συσκευασίας. Επιλέχθηκε η 
καταλληλότερη από τις προτεινόμενες εκδοχές, κρίνοντας ότι εξέφραζε με τον ιδανικότερο τρόπο 
τις αξίες των προϊόντων της εταιρείας. Το λευκό κέντημα έδινε το στίγμα του παραδοσιακού 
χαρακτήρα, ενώ η προέλευση του γάλακτος δηλωνόταν με συγκεκριμένες εικονογραφήσεις. 
Πρόκειται για μια συσκευασία που «μιλάει» στον καταναλωτή στην πρώτη ματιά, δημιουργώντας 
συνειρμούς αγνότητας και αυθεντικότητας, ενώ προσφέρει επιπλέον κίνητρα αγοράς.
Τα οφέλη από τη συγκεκριμένα κίνηση ήταν πολλαπλά και μετρήσιμα και αφορούσαν την 
εταιρεία, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές.

Πέντε χρόνια συμπληρώνει το πρόγραμμα «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, που υλοποιείται μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της «Αποστολή» και της εταιρείας 
Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Η συγκεκριμένη συνεργασία δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη 
οικογενειών που ζουν στα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιό του έχουν διανεμηθεί 1.863.680 μερίδες 
φαγητού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κάθε μήνα μοιράζονται δέματα τροφίμων σε 1.040 
οικογένειες στην Αλεξανδρούπολη, το Διδυμότειχο, τις Φέρες, την Ορεστιάδα, την Κομοτηνή, την 
Ξάνθη, τα Ιωάννινα, τη Λαμία και την Αθήνα. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, εξετάζεται 
συνεχώς η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. 
Η επιλογή των επωφελούμενων γίνεται από την «Αποστολή», επί τη βάσει της μεθοδολογίας 
μοριοδότησης που ακολουθεί στα σχετικά κριτήρια. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μοναδική γιατί δεν προϋποθέτει τη βοήθεια ή τη συνεισφορά των 
καταναλωτών, δεν είναι μια προωθητική ενέργεια. Είναι μια ξεκάθαρη προσφορά της οικογένειας 
Μασούτη, που αναλαμβάνει όλο το κόστος.
Μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, για πρώτη φορά, ένωσε τις δυνάμεις της με την Εκκλησία, με μοναδικό 
σκοπό τη βοήθεια των ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας. Στόχος είναι η συγκεκριμένη 
ενέργεια να διευρυνθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς εμπνευσμένων ατόμων, με ευαισθησία 
στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς.
Η συγκεκριμένη ενέργεια, έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, δημιουργεί μια θετική επιχειρηματική 
εικόνα και καλύτερη αναγνώριση της επωνυμίας Μασούτης, χτίζει εμπιστοσύνη και ενισχύει τις 
σχέσεις της με τους καταναλωτές, ενώ ενθαρρύνει παράλληλα την ανάπτυξη συνεργασιών με 
προμηθευτές, με αντίστοιχα οφέλη.

PL – Κατσικίσιο τυρί «Μασούτης από τον τόπο μας»

Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

PRIVATE LABEL (ΠΡΟΪΟΝΤΑ / 
ΣΕΙΡΕΣ PL)

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
(CSR) – ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Σάββας Τορτοπίδης 
Chief Digital Officer

Θεόδωρος Γεροστεργιούδης
Chief Operating Officer

ΔΊΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ  gold



AΦΙΕΡΩΜΑ

Η Δ. Μασούτης, με σκοπό τη διείσδυση σε καταναλωτικό κοινό νεαρής ηλικίας, υλοποίησε, 
σε συνεργασία με το φροντιστήριο Αγγλικών Root, από τις 20 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 
2020, ειδική προωθητική ενέργεια στα καταστήματα λιανικής του νομού Θεσσαλονίκης, η οποία 
απευθυνόταν σε φοιτητές. 
Ειδικότερα, η εταιρεία κυκλοφόρησε 4σέλιδο προσφορών σε ταχυκίνητους κωδικούς τροφίμων, που 
καλύπτουν διατροφικές ανάγκες των φοιτητών, όπως ελαιόλαδο, ψωμί, μπισκότα, καφές, σοκολάτα, 
σνακ, δημητριακά και μπάρες δημητριακών. Σύμφωνα με την προωθητική ενέργεια, με την αγορά 
ενός τεμαχίου των προϊόντων των εν λόγω κατηγοριών, ο καταναλωτής συμμετείχε σε δύο κληρώσεις. 
Η πρώτη αφορούσε 35 υποτροφίες για τη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, διάρκειας ενός έτους 
και η δεύτερη 35 πακέτα ηλεκτρικών μικροσυσκευών που περιλάμβαναν: φούρνο μικροκυμάτων, 
ηλεκτρικό σίδερο, καφετιέρα, τοστιέρα και 2πλή εστία μαγειρέματος.
Από τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια προέκυψαν σημαντικά οφέλη τόσο για την εταιρεία, 
μέσω της αύξησης των πωλήσεων των κατηγοριών που συμμετείχαν όσο και για τους καταναλωτές, 
που ωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες εκπτώσεις.
Η συγκεκριμένη ενέργεια ανέδειξε το γεγονός ότι πέρα από τα φυλλάδια, τα τηλεοπτικά σποτ, 
τις in store ενέργειες και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι 
προσέλκυσης καταναλωτών.
Η επιτυχία της πρωτοβουλίας οδήγησε τη Μασούτης στην απόφαση να σχεδιάσει αντίστοιχη ενέργεια 
με πανελλαδική κάλυψη, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, η οποία προσφέρει απίστευτες 
δυνατότητες διασύνδεσης από οποιοδήποτε σημείο.

Κοντά στους Νέους-Υποτροφίες σε συνεργασία  
με το φροντιστήριο Αγγλικών Root και Δώρα για Φοιτητές

Συνεργασία Μασούτης – ΒΟΧ (COSMOTE)

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ  
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ / 

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / SHOPPER 

MARKETING – CUSTOMER 
SEGMENTATION

Χάρης Μανιώτης, 
Assistant Dry Food Category

Ακολουθώντας την επόμενη ημέρα στον δυναμικά εξελισσόμενο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών, 

η Μασούτης έχει αναβαθμίσει τις υποδομές της στα ιδιόκτητα data center, αλλά και στο cloud, σε 

συνεργασία με τη Microsoft και έχει ενισχύσει την ασφάλεια των συστημάτων, των εφαρμογών και 

των δεδομένων της, μέσα από πληθώρα έργων. Παράλληλα, αναλύει συνεχώς την καταναλωτική 

συμπεριφορά, βασιζόμενη στο επιτυχημένο πρόγραμμα πιστότητας που διατηρεί και σε συνεχείς 

καταναλωτικές έρευνες.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του E-Commerce, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας το πελατολόγιό της, η 

εταιρεία, σε συνεργασία με την COSMOTE, εισήλθε με το eshop.masoutis.gr στην πλατφόρμα online 

delivery ΒΟΧ. Ακολουθήθηκε η πρακτική μετάβασης στο περιβάλλον που είναι πιο οικείο για τον 

πελάτη, αυτό που γνωρίζει και από το οποίο εξυπηρετείται ήδη για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες 

του, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να παραγγείλει όλα τα προϊόντα σούπερ μάρκετ από τη 

Μασούτης, με παράδοση έως και αυθημερόν. Η συνεργασία της Μασούτης με το BOX, είναι διαθέσιμη 

σε 45 πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες οι χρήστες μπορούν πλέον να πλοηγηθούν στο ηλεκτρονικό 

κατάστημά της σε παραπάνω από 12.000 προϊόντα.

Η τεχνική ομάδα της Μασούτης, σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα του BOX, που απαρτίζονται 

και οι δυο από πολύ εμπείρους web και mobile developers, κατάφεραν με τις κατάλληλες γεφυρώσεις 

να διασυνδέσουν τα δυο συστήματα. Όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο 

(live) μέσω API calls. Με το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας επιτυγχάνεται η live ενημέρωση των 

καταλόγων (προϊόντα, τιμές, περιγραφές, φωτογραφίες, κλπ), η live πληροφόρηση για την εξέλιξη 

των παραγγελιών, καθώς και η παρακολούθηση του money flow, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή 

αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ / 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

Μανόλης Συμεωνίδης,

ΔΊΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ  gold

E-Commerce Category Manager 
IT Department



LIDL  gold

Για τη Lidl Ελλάς, μία εταιρεία με 6.400 εργαζομένους και με περισσότερα από 240 σημεία 
πώλησης, ήταν μεγάλη πρόκληση η διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με το προσωπικό. 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνθρωποί της έχουν 
μία τεράστια γεωγραφική διασπορά, γεγονός το οποίο κάνει πιο σύνθετες όλες τις διαδικασίες. 
Ετέθη, λοιπόν, στο HR ως στρατηγικός στόχος η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
της εταιρείας. 
Η Lidl Hellas αξιοποίησε τεχνολογίες αιχμής, επιδιώκοντας ψηφιακές λύσεις. Συγκέντρωσε 
και δόμησε τις ανάγκες της, για να καταλήξει στη δημιουργία του My Lidl Portal, ενός web 
application, το οποίο περιλαμβάνει και συνδέεται με διάφορες εφαρμογές HR. Μέσω αυτού, 
οι εργαζόμενοί της μπορούν να παρακολουθούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους 
δεδομένα, οποιαδήποτε στιγμή (24/7), ακόμη και από το σπίτι τους ή με τη χρήση των κινητών 
τους τηλεφώνων.
Η υλοποίηση του My Lidl Portal ξεκίνησε από τον τομέα HR Services και πραγματοποιήθηκε 
σε πέντε διαφορετικά στάδια. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 με την υλοποίηση του application 
δημιουργίας συμβάσεων (Contracts-Escriba), προχώρησε με την υλοποίηση του application 
δημιουργίας εξοδολογίων επαγγελματικών ταξιδίων (Concur) και το 2019 δόθηκε στους 
εργαζόμενους η δυνατότητα digital πρόσβασης στις αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας και τις 
καρτέλες ωρομέτρησης (ePayslip). Αυτή τη χρονιά ολοκληρώθηκε το Transformation Personnel 
Administration, για τη νέα διαχείριση όλων των βασικών δεδομένων του προσωπικού, καθώς και 
όλα τα modules του HR Administration. Τον Οκτώβριο 2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
το Transformation Personnel Time, για τη νέα διαχείριση όλων των δεδομένων ωρομέτρησης 
και απουσιών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρύτερης επίδρασής της στην εθνική οικονομία και τις 
θέσεις εργασίας, η εταιρεία θέλησε να προσμετρήσει την άμεση και έμμεση συνεισφορά της 
με την κατάρτιση μελέτης, η οποία καλύπτει την περίοδο Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020. 
Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση μελέτης κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Lidl Ελλάς 
στη χώρα. Τα ευρήματα σε όρους προστιθέμενης αξίας, υποστήριξης θέσεων εργασίας και 
καταβολής φόρων και εισφορών στο ελληνικό κράτος παρουσιάζονται αναλυτικά στη μελέτη 
με τη μορφή δεικτών.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της 
Lidl Ελλάς στην Ελλάδα βασίζεται στο μοντέλο «εισροών-εκροών», μια μέθοδο που επιτρέπει 
τη μοντελοποίηση των διαδοχικών επιδράσεων εντός της οικονομίας και, ως εκ τούτου, τον 
υπολογισμό τής προστιθέμενης αξίας και των θέσεων εργασίας στο σύνολο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Κατά συνέπεια οι άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις υπολογίζονται βάσει της 
ιδιαίτερης δομής της ελληνικής οικονομίας και των αλληλεπιδράσεων που έχουν οι διαφορετικοί 
κλάδοι. Τα πρωτογενή στοιχεία (εισροές) του μοντέλου «εισροών-εκροών» είναι τα οικονομικά 
αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα άμεσα αποτελέσματα από τη 
δραστηριότητα της Lidl Ελλάς. 
Βασική πηγή πρωτογενών στοιχείων του μοντέλου «εισροών-εκροών» αποτέλεσαν η βάση 
δεδομένων και οι οικονομικές καταστάσεις της Lidl Ελλάς (έσοδα, εργαζόμενοι, μισθοί, φόροι, 
πληρωμές σε προμηθευτές), καθώς και δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat). Τα αποτελέσματα (εκροές) του μοντέλου «εισροών εκροών» είναι η προστιθέμενη αξία 
και η απασχόληση που δημιουργούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας της Lidl Ελλάς στην Ελλάδα.

Employer Value Proposition (EVP)

Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης 2019 

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
Ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Μαρία Ρουκούδη
CSR Consultant

Περικλής Αντωνιάδης 
Head of Employer Brand



AΦΙΕΡΩΜΑ

Η Lidl Ελλάς απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε σταθερή βάση, 
προσφέροντας ιδανικές συνθήκες value-for-money αγορών, ενώ σε μια τόσο ανταγωνιστική 
και κατακερματισμένη αγορά έχει καταφέρει να κατέχει την 3η θέση σε μερίδιο αγοράς. Η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η διαρκής αποδοχή τους στα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρει από τα καταστήματά της σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενισχύσει την αίσθηση 
ευθύνης προς όλη την αγορά. Λόγω αυτής της ευθύνης και με βάση τις σύγχρονες τάσεις στο 
shopping experience, δημιούργησε το καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας πελατών Lidl Plus, ένα 
προγραμμα επιβράβευσης που διαφέρει σε σχέση με τα αντίστοιχα καθιερωμένα προγράμματα, 
επειδή σχεδιάστηκε για τους πελάτες της Lidl Ελλάς, τις ανάγκες τους και τις αγοραστικές τους 
συνήθειες. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε τη συμμετοχή πολλών τμημάτων, τόσο 
της Lidl International, όσο και της Lidl Ελλάς. Χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος προετοιμασίας 
και συντονισμού πολλών εμπλεκόμενων. Σε συνεννόηση με την μητρική, έγιναν οι απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και προσαρμογές σε όλα τα σχετικά συστήματα και έπειτα υλοποιήθηκαν τα 
απαραίτητα τεστ για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εφαρμογής σε όλα τα καταστήματα.
Το κινητό είναι το βασικό μέσο αξιοποίησης του προγράμματος: ψηφιακή «κάρτα», εκπτωτικά 
κουπόνια, επιβραβεύσεις, ειδοποιήσεις, πλησιέστερο κατάστημα Lidl για αγορές, αγαπημένο 
κατάστημα, αντίγραφα αγορών, ιστορικό εκπτώσεων, «παιχνίδι» τύχης για περαιτέρω 
επιβραβεύσεις, προϊοντικά φυλλάδια, info banners, επικοινωνία με Hotline.
Η επικοινωνιακή υποστήριξη για το λανσάρισμα του Lidl Plus ξεκίνησε με μια teaser φάση 
διάρκειας 1 εβδομάδας με κύριο μήνυμα «Αν δεν το κατεβάσεις, δεν το ‘χεις!», ενώ το επίσημο 
Go-Live πραγματοποιήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Lidl Plus

SUP Free hackathon
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – 
MARKETPLACE ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δημήτρης Χρυσίδης, 
Content Manager

Το εργαστήριο SUP Free Innovation Lab, το οποίο υποστηρίζεται από τη Lidl Ελλάς, είχε ως 
στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) σε θέματα 
αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλάμβανε τη διοργάνωση του μαραθωνίου 
καινοτομίας SUP Free hackathon τον Δεκέμβριο 2020 και τον 5μηνο κύκλο υποστήριξης των πέντε 
λύσεων που προτάθηκαν τον Δεκέμβριο, ώστε οι πρωτότυπες εφαρμογές να μετασχηματιστούν σε 
παραγωγικές λύσεις. Η διοργάνωση υποστήριξε τους συμμετέχοντες ώστε να σχηματίσουν ομάδες 
και να συνεργαστούν για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Οι ομάδες και οι 
λύσεις που διακρίθηκαν είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν επί 5μηνο για την ανάπτυξη της 
λύσης τους σε παραγωγική εφαρμογή (φάση acceleration), ενώ τον Ιούνιο 2021 ανακοινώθηκε ο 
μεγάλος νικητής. Το SUP Free hackathon κινητοποιεί το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, 
επενδύει στις συνεργασίες, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί 
την καινοτομία. Εντάσσεται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου «brain drain», δίνοντας στους νέους 
επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας. Παράλληλη επιδίωξη 
του SUP Free hackathon είναι η προώθηση καταλυτών για την τοπική ανάπτυξη, όπως τα ανοικτά 
δημόσια δεδομένα (open data) που αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας και η 
διασύνδεση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την πρωτοβουλία 
για την επιχειρηματική κουλτούρα shared value initiative.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΕΥΘΥΝΗ(CSR) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Kυριακή Δοβλέτογλου, 
CSR Consultant

LIDL  gold
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Η ΑΒ εδώ και 24 χρόνια έχει αναπτύξει μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
της, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιστορικά προγράμματα επιβράβευσης της ελληνικής αγοράς, 
που σήμερα αριθμεί σε 2,3 εκατομμύρια πιστούς πελάτες, οι οποίοι απολαμβάνουν μοναδικά 
προνόμια και οφέλη με τις καθημερινές τους αγορές.
Αξιοποιώντας τον πλούτο των πληροφορίων που συλλέγει και των insights που προκύπτουν από 
το σχήμα πιστότητας, η ΑΒ έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει ενέργειες και να τις επικοινωνεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες επιθυμίες και τις καταναλωτικές συνήθειες 
των πελατών της.
Με το πρόγραμμα ΑΒ Plus οι πελάτες κερδίζουν πόντους, από τις αγορές τους στα φυσικά 
καταστήματα και στο e-shop της ΑΒ, ενώ οι πόντοι που συλλέγονται μετατρέπονται σε επιταγές 
έκπτωσης για επόμενες αγορές τους. Αξιοποιώντας την επιστήμη των δεδομένων (Data Science) η 
ΑΒ σχεδιάζει στοχευμένες ενέργειες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών της. Παράλληλα, 
η εταιερία φροντίζει να εμπλουτίζει το πρόγραμμα με στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες 
και οργανισμούς προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
Το πρόγραμμα ΑΒ Plus δημιουργεί ευκαιρίες και για τους προμηθευτές. Μπορούν να ενημερώνουν 
τους πελάτες για νέα προϊόντα και γευστικές εμπειρίες, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του κοινού που θέλουν να προσεγγίσουν, και να λαμβάνουν χρήσιμα insights από κάθε καμπάνια. 
Επιπλέον, έχουν η δυνατότητα πρόσβασης σε brand insights, ώστε να επεκτείνουν το οπτικό 
πεδίο τους σχετικά με την αγορά και να μεγιστοποίήσουν την επίδοση της μάρκας τους.
Το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus εξελίσσεται συνεχώς και αξιοποιεί πλέον τις δυνατότητες 
που παρέχει ο ψηφιακός του μετασχηματισμός.

Τον Μάιο του 2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος λάνσαρε τη νέα της καμπάνια «ΑΒ, για όλα όσα 
νοιάζεσαι», απαντώντας σε μία καθημερινή ερώτηση: «Τι θα φάμε σήμερα;». Πρόκειται για μία 
επικοινωνία που τονίζει την άμεση σχέση και τη σημασία που έχει το φαγητό στις ζωές όλων μας. 
Γι’ αυτό η ΑΒ επέλεξε να δείξει ζεστές, φιλικές κι ανάλαφρες σκηνές, μέσα από έξι ταινίες της, 
με πρωταγωνιστές καθημερινούς ανθρώπους, με ένα γνωστό και αγαπημένο μουσικό κομμάτι 
του Μάνου Χατζιδάκι σε μια φρέσκια εκδοχή και με το φαγητό να παίζει κυρίαρχο ρόλο στις 
σχέσεις των ανθρώπων. Οι ταινίες αυτές και cut version τους προβάλλονται σε τηλεόραση και 
digital, ενώ ειδικά σποτάκια έχουν δημιουργηθεί για το ραδιόφωνο. 
Επιπλέον, η καμπάνια συμπεριλαμβάνει outdoor επικοινωνία σε στάσεις λεωφορείων κεντρικών 
σημείων της Αθήνας και μεγάλων επαρχιακών πόλεων, σε λεωφορεία και τραμ και σε panels έξω 
από καταστήματα ΑΒ, καταχωρήσεις σε έντυπα, αλλά και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. 
Όλα τα υλικά οδηγούν στη σελίδα https://giaolaosanoiazesai.ab.gr/, που δημιουργήθηκε ειδικά 
για την περίσταση.
Ειδικά υλικά δημιουργήθηκαν για τα καταστήματα, ενώ και τα ταμεία «ντύθηκαν» με τα μηνύματα 
της νέας επικοινωνίας. Επιπλέον, το έντυπο προσφορών, η προωθητική τηλεοπτική και 
ραδιοφωνική επικοινωνία, όπως και οι ενέργειες του προγράμματος ΑΒ Plus και όλες οι άλλες 
ενέργειες της ΑΒ, εναρμονίστηκαν με τη νέα καμπάνια για να εμπνεύσουν τους καταναλωτές 
με τα νέα μηνύματά της.
Τέλος, για την καμπάνια αυτή σχεδιάστηκε ειδική εσωτερική επικοινωνία, ώστε περίπου 15.000 
άνθρωποι της ΑΒ να εκτεθούν πρώτοι στα μηνύματα της νέας καμπάνιας.

AB Plus: Μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς

ΑΒ Για όλα όσα νοιάζεσαι

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LOYALTY

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MΑΡΚΕΤ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρυσάνθη Κοροπούλη
Brand Equity & Digital Marketing Manager

Αλέξανδρος Δοδόπουλος
Intelligence, Loyalty & Analytics Director



AΦΙΕΡΩΜΑ

ΧΑΛΚΊΑΔΑΚΗΣ  gold

Οι αυξημένες ανάγκες για αποδεδειγμένη και σίγουρη αντιμικροβιακή προστασία που 
προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2 δημιούργησαν νέα δεδομένα στην 
κατηγορία των αντιβακτηριδιακών μαντηλιών. Η Μέγα, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες 
απαιτήσεις των καιρών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, βρέθηκε για άλλη μία φορά στην πρώτη 
γραμμή προσφοράς ολοκληρωμένης προστασίας. Συνδυάζοντας την ειδική τεχνογνωσία της, 
την ελληνική καινοτομία και την απαρέγκλιτη προσήλωσή της στην προϊοντική ασφάλεια, 
προέβη τάχιστα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμβάλει στη μάχη κατά 
του νέου κορωνοϊού. Μέσα από ένα σύστημα αυστηρού και ενδελεχούς Ποιοτικού Ελέγχου που 
διασφαλίζει άριστη ποιότητα και πιστοποιημένη ασφάλεια, ανταποκρίθηκε άμεσα, στρέφοντας 
τις προτεραιότητές της προς τη μελέτη και τον σχεδιασμό προϊόντων τα οποία θα εξασφαλίσουν 
την ενισχυμένη προστασία που απαιτούν τα νέα δεδομένα. Έτσι, προσέθεσε στην γκάμα της 
ένα πρωτοποριακό προϊόν που εξασφαλίζει επιστημονικά αποδεδειγμένη αντιβακτηριδιακή 
προστασία, ακόμα και κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2, τα υγρά αντισηπτικά μαντήλια 
χεριών Wet Hankies Antibacterial Extra Safe. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, τα υγρά αντισηπτικά 
μαντήλια χεριών Wet Hankies Antibacterial Extra Safe ήταν τα πρώτα και μέχρι και σήμερα τα 
μόνα αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση κατά του 
συγκεκριμένου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Μια μεγάλη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης διοργάνωσε η εταιρεία Χαλκιαδάκης, με 
στόχο να ενισχύσει τη μεγάλη μερίδα πολιτών που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο σε όλη 
την Κρήτη και επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του Covid-19. Η δράση υλοποιήθηκε 
με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και 51 εταιρειών-προμηθευτών της Χαλκιαδάκης. Η 
επιλογή των 1.150 δικαιούχων, καθένας εκ των οποίων έλαβε δωροεπιταγές αξίας 150 ευρώ, έγινε 
σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια και με τη συμβολή των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης, 
του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και του Σωματείου Επαγγελματιών 
Ξεναγών Κρήτης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020 η εταιρεία απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους 
εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα της Κρήτης, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή για την ενέργεια 
στα Σωματεία τους. Ταυτόχρονα, επικοινώνησε με τους προμηθευτές της, ώστε να τους έχει 
συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, με στόχο να συγκεντρωθούν όσα περισσότερα χρήματα 
γίνεται και να ενισχυθούν όσες περισσότερες οικογένειες είναι δυνατόν. Στα μέσα Νοεμβρίου 
διανεμήθηκε στους δικαιούχους το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε, ύψους 172.500 ευρώ. Η 
ενέργεια επικοινωνήθηκε μέσα από τα social media της εταιρείας, τους τοπικούς ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς και με δελτία τύπου στα τοπικά συνεργαζόμενα sites και εφημερίδες. 
Επίσης, επικοινωνήθηκε εντός των καταστημάτων με αφίσες, αλλά και με ειδικούς δείκτες 
ραφιού στα προϊόντα των συνεργατών που συμμετείχαν στη δράση. Η επικοινωνιακή καμπάνια 
κορυφώθηκε με συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, με τη 
συμμετοχή του Περιφεριάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, της κ. Χαλκιαδάκη και εκπροσώπων 
όλων των φορέων και σωματείων εργαζομένων του τουρισμού της Κρήτης.

Αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial Extra Safe: 
Αποτελεσματική προστασία που εμπιστεύεστε

Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί!

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ / ΣΕΙΡΑΣ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - NON FOOD

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ /  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG 

ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CSR

Νάσια Τσουμπρή
Marketing Manager

Μιχάλης Τζαγκαράκης
Υπεύθυνος Marketing

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΊΚΗΣ ΥΓΊΕΊΝΗΣ gold



Η στρατηγική έμφαση της Μέγα στα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας αναγνωρίστηκε 
και διεθνώς, αφού η εταιρεία το 2019 τιμήθηκε από την Κομισιόν με το «European Commission 
Product Safety Award». Η εταιρεία παράγει προϊόντα εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών, 
βασιζόμενη σε ένα σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων της, 
το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας, συνεχώς εξελισσόμενο, απόλυτα αυτοματοποιημένο και 
μηχανογραφημένο. Παράλληλα, πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους σε εγκεκριμένα εργαστήρια 
και επίσημους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων του κλάδου. Η Μέγα φροντίζει ώστε η Αρχή 
της Άριστης Ποιότητας Προϊόντων να αποτελεί καθημερινή μέριμνα σε κάθε δραστηριότητά 
της και γι΄αυτό έχει θεσπίσει συγκεκριμένες διαδικασίες, που εξυπηρετούν τη διασφάλισή 
της. Παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις διεθνώς, εκσυγχρονίζει αδιάλειπτα τον 
εξοπλισμό της, εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές παραγωγής, εκπαιδεύει τους εργαζομένους 
της, επενδύει σε καταρτισμένο προσωπικό, επενδύει στην έρευνα καταναλωτών, ώστε να 
αξιολογεί τα προϊόντα της, και παρακολουθεί το Σύστημα Διαχείρισης μέσα από ένα αυστηρό 
πλαίσιο δεικτών, το οποίο επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Quality 
Assurance (QA) της εταιρείας περιλαμβάνει ένα καθολικό σύστημα ελέγχου, με δυνατότητα 
παρακολούθησης της εξέλιξης των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, καθώς και 
πλήρη έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μονάδων παραγωγής. Παράλληλα, η 
εταιρεία συνεργάζεται με διαπιστευμένα εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια σε Ευρώπη και 
Αμερική, που πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των προϊόντων της για 
τον έλεγχο των ιδιοτήτων τους, εξασφαλίζοντας έτσι αποδεδειγμένη προϊοντική ασφάλεια.

Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας Covid-19, η Μέγα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
προσφοράς προς την κοινωνία, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της. Σε ό,τι αφορά 
τους εργαζόμενους, υιοθέτησε τα ακόλουθα μέτρα για την ασφάλεια τους: Υποχρεωτική χρήση 
μάσκας σε όλες τις θέσεις εργασίας, τακτική διενέργεια rapid tests και μοριακών PCR tests 
κάθε εβδομάδα, με κάλυψη του κόστους από την εταιρεία, καμπάνια ενημέρωσης για τους 
κίνδυνους, τα συμπτώματα του ιού Covid-19, καθώς και για τα μέτρα προστασίας που έχει 
λάβει η εταιρεία, καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδό τους στην εταιρεία, υιοθέτηση 
αυστηρής πολιτικής τήρησης αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων, τοποθέτηση Plexiglas 
στα γραφεία και εφαρμογή τηλεργασίας, καθημερινές απολυμάνσεις στους χώρους εργασίας 
και στα λεωφορεία μεταφοράς των εργαζομένων, απομάκρυνση από την εργασία και μέριμνα 
για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές, με 
στόχο να μπορέσει να συμβάλλει στην εγχώρια ανάγκη για αυτάρκεια κρίσιμων για την εποχή 
προϊόντων, κρίθηκαν απαραίτητες έκτακτες επενδύσεις σε επιπλέον γραμμές παραγωγής 
στα αντισηπτικά προϊόντα, καθώς και σε άλλα προϊόντα ατομικής προστασίας. Οι επενδύσεις 
πραγματοποιήθηκαν άμεσα και οι νέες γραμμές παραγωγής αντισηπτικών μαντηλιών τέθηκαν 
γρήγορα σε λειτουργία, ενώ παράλληλα στελεχώθηκαν με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Εκτός των παραπάνω επενδύσεων, η Μέγα επένδυσε εκτάκτως και σε γραμμές παραγωγής 
χειρουργικών μασκών, ξεκινώντας παραγωγή τον Οκτώβριο του 2020. Οι νέες γραμμές παραγωγής 
και οι πρώτες ύλες είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, ενώ διασφαλίζουν ανέπαφη παραγωγή σε 
όλα τα στάδια παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. Τέλος, η εταιρεία προχώρησε σε 
υποστήριξη κοινοτήτων, ανθρωπιστικών οργανώσεων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια με ελληνική υπογραφή

Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
(CSR) – ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΊΚΗΣ ΥΓΊΕΊΝΗΣ gold

Γεωργία Μαντά 
Εμπορική Διευθύντρια

Σοφία Τσάκα 
Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης



H Μέγα προχώρησε στον σχεδιασμό του στρατηγικού Προγράμματος Βιωσιμότητας Act Green. 
Ειδικότερα: Επέλεξε από το 1997 το βαμβάκι ως πρώτη ύλη σε βασικά προϊόντα της. Δεσμεύεται 
να συνεχίσει τον ανασχεδιασμό των προϊόντων, ώστε να αυξήσει την χρήση βαμβακιού έως το 
2050. Από το 2019 χρησιμοποιεί στις βρεφικές πάνες τεχνολογία που επιτρέπει τη διατήρηση της 
ίδιας απορροφητικότητας, ενώ επιτυγχάνει μείωση της χρήσης πολυμερών κατά 10%. Δεσμεύεται 
για τη μείωση πλαστικού και τη μεγιστοποίηση χρήσης φυτικών ινών κατά τον σχεδιασμό τον 
υφιστάμενων και νέων προϊόντων της έως το 2050 και για τη χρήση 100% FSC χαρτόμαζας σε 
όλα της τα προϊόντα της έως το 2030. Tην τελευταία διετία μείωσε κατά 13% την κατανάλωση 
νερού στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις και χρησιμοποιεί 100% πράσινη ενέργεια. Δεσμεύεται 
για την περαιτέρω μείωση του υδάτινου αποτυπώματος από τις δραστηριότητες της, τη μείωση 
υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα της τα προϊόντα έως το 2030,  τη μείωση των άμεσων 
και έμμεσων εκπομπών CO2 κατά 50% έως το 2030 και καθαρό μηδενισμό τους έως το 2050 
(έτος αναφοράς 2020). Από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε 
αρκετά προϊόντα και στόχος είναι να αφορά το σύνολο των προϊόντων έως το 2023. Από το 2004 
προωθεί στην ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική 
διαδικασία. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη διεύρυνση χρήσης χάρτινων συσκευασιών 
που προέρχονται από ≥95% από ανακυκλωμένο χαρτί και δεσμεύεται στην αύξηση της χρήσης 
ανακυκλωμένου υλικού στις σακούλες συσκευασίας από 30% σήμερα, σε 50% έως το 2050.

Η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, μετά από 2 χρόνια έρευνας και συνεργασίας των 
τμημάτων  Έρευνας και Ανάπτυξης, Marketing και Πωλήσεων, παρουσίασε μία νέα προϊοντική 
κατηγορία Ready To Eat προϊόντων, τα όσπρια έτοιμα φυσικά!. Αυτή η στρατηγική απόφαση 
είχε ως αποτέλεσμα η 3αλφα να εισχωρήσει δυναμικά στο κοινό 25 – 45, που επιλέγουν με 
κριτήριο την υγεία, αλλά και την υπεύθυνη στάση της εταιρείας, και απαιτούν διαφάνεια τόσο 
σε αυτά που δηλώνονται στην ίδια την συσκευασία όσο και στο προϊόν και τον τρόπο παραγωγής 
και επεξεργασίας του. Με το λανσάρισμα των έτοιμα φυσικά! οσπρίων η 3αλφα πέτυχε να 
πολλαπλασιάσει το brand visibility μέσα στα καταστήματα, να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές 
για τη νέα προϊοντική κατηγορία, να αναδείξει τους διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης, 
αλλά και να κάνει τα νέα προϊόντα συνειδητή επιλογή κατανάλωσης.Το στοχευμένο πλάνο 
λανσαρίσματος της νέας σειράς, σε συνδυασμό με την ταχύτατη ανάπτυξη της διανομής σε 
όλα τα κανάλια της ευρείας λιανικής πώλησης, πέτυχε όχι μόνο να ανοίξει μία εντελώς νέα 
κατηγορία στα όσπρια, αλλά και μέσα σε πέντε μήνες (Οκτ. 2020 – Φεβ. 2021) να αποκτήσει 
σημαντικό μερίδιο πωλήσεων σε αξία, άνω του συνήθους ποσοστού που επιτυγχάνουν τα νέα 
λανσαρίσματα. Παράλληλα και αναλογικά, αυξήθηκε σημαντικά και το μερίδιο της 3αλφα στο 
σύνολο της κατηγορίας των οσπρίων, συγκριτικά με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

ΜΕΓΑ Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά
Πρόγραμμα για επαγγελματίες

Αύξηση πωλήσεων και μεριδίου 3αλφα με το καινοτόμο 
λανσάρισμα έτοιμα φυσικά!

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
(CSR) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
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ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /  
ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3ΑΛΦΑ – ΑΦΟΊ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΊΟΥ gold

Σοφία Τσάκα
Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

‘Αγης Καραγεωργίου
Πρόεδρος & Διεθύνων Σύμβουλος
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3ΑΛΦΑ – ΑΦΟΊ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΊΟΥ gold

Η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, παρουσίασε ένα νέο προϊόν, διευρύνοντας τις 
επιλογές όσων αναζητούν την ένταξη στη διατροφή τους υγιεινά προϊόντα, χωρίς τεχνητά ή 
πρόσθετα συστατικά, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους πρόσληψης πρωτεΐνης πέραν του 
κρέατος. Ειδικότερα, η εταιρεία δημιούργησε μία νέα προϊοντική σειρά, βασιζόμενη στα προϊόντα 
που γνωρίζει καλύτερα και για τα οποία την εμπιστεύονται οι καταναλωτές και όλη η εφοδιαστική 
αλυσίδα, δηλαδή τα όσπρια. Απώτερος στόχος της νέας προϊοντικής σειράς ήταν η περαιτέρω 
ενίσχυση και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της 3αλφα, η ανανέωση της εικόνας της, η διεύρυνση 
της καταναλωτικής της βάσης, αλλά και η ανάδειξη του καινοτόμου χαρακτήρα της.
Μετά από δύο χρόνια έρευνας και συνεργασίας των τμημάτων  Έρευνας και Ανάπτυξης 
Marketing και Πωλήσεων, αποφάσισε να επενδύσει και να τοποθετήσει στην αγορά μία νέα 
προϊοντική κατηγορία Ready To Eat προϊόντων, τα όσπρια έτοιμα φυσικά!. Πρόκειται για όσπρια 
μαγειρεμένα στον ατμό, για την καλύτερη διατήρηση των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων που 
περιέχουν, παρασκευασμένα με 100% φυσικό τρόπο, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες 
και συσκευασμένα χωρίς νερό, ώστε να διατηρούν όλη τη θρεπτική τους αξία.
Το λανσάρισμα των προϊόντων οδήγησε στη δυναμική αύξηση της διείσδυσης στις ηλικίες 25-45, 
που επιλέγουν προϊόντα με κριτήριο την υγεία, αλλά και την εταιρική υπευθυνότητα, τόσο 
σε ό,τι αφορά την παραγωγή όσο και την επεξεργασία τους. Παράλληλα, η 3αλφα πέτυχε να 
πολλαπλασιάσει το brand visibility μέσα στα καταστήματα, να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές 
σχετικά με τη νέα προϊοντική κατηγορία, να αναδείξει τους διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης, 
αλλά και να κάνει τα νέα προϊόντα συνειδητή επιλογή κατανάλωσης.

Έχοντας ως στόχο να καλύψει τις νέες διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και 
ειδικότερα την στροφή στην υγιεινή διατροφή, η 3αλφα – Αφοί Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, αποφάσισε 
να επενδύσει σε ένα νέο προϊόν, Δημιούργησε μία νέα προϊόντική κατηγορία Ready To Eat 
προϊόντων, τα όσπρια έτοιμα φυσικά!, μαγειρεμένα στον ατμό για την καλύτερη διατήρηση των 
βιταμινών και των ιχνοστοιχείων, παρασκευασμένα με 100% φυσικό τρόπο, χωρίς συντηρητικά 
και χρωστικές ουσίες και συσκευασμένα χωρίς νερό, ώστε να διατηρούν όλη τη θρεπτική τους 
αξία. Απώτερος στόχος της νέας προϊοντικής σειράς ήταν η συνολική αύξηση της κατανάλωσης 
οσπρίων και η στήριξη της υγιεινής διατροφής με νέους τρόπους κατανάλωσης. 
Με το βλέμμα στραμμένο στις σύγχρονες τάσεις, όπως η αλλαγή στον τρόπο ζωής, η on the go 
κατανάλωση, η συχνότερη άσκηση, η ανάγκη για υγιεινή διατροφή και η έλλειψη χρόνου για 
μαγειρική, η 3αλφα επικεντρώθηκε στην δημιουργία και παροχή έτοιμων υγιεινών γευμάτων. 
Αυτή η στρατηγική απόφαση είχε ως αποτέλεσμα η 3αλφα να εισχωρήσει δυναμικά στο κοινό 
που περιλαμβάνει τις ηλικίες 25 – 45. Πρόκειται για κοινό που κάνει τις επιλογές του με βάση 
την υγεία, αλλά και την υπεύθυνη στάση της εταιρείας, και απαιτεί διαφάνεια τόσο σε αυτά 
που δηλώνονται στην ίδια την συσκευασία όσο και στο προϊόν και τον τρόπο παραγωγής και 
επεξεργασίας του.
Μέσα από το λανσάρισμα των έτοιμα φυσικά! οσπρίων, η 3αλφα πέτυχε να πολλαπλασιάσει το 
brand visibility μέσα στα καταστήματα, να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές στη νέα προϊοντική 
κατηγορία, να αναδείξει τους διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης, αλλά και να κάνει τα νέα 
προϊόντα συνειδητή επιλογή.

Έτοιμα φυσικά! από την 3αλφα. Δημιουργία νέας προϊοντικής 
κατηγορίας Ready To Eat οσπρίων

Έτοιμα φυσικά! από την 3αλφα, η πιο γρήγορη, 
υγιεινή και νόστιμη επιλογή!

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ  

ΣΕ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ / 
 VEGAN VEGETERIAN  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ

Αιμιλία Τσοράπη
Διευθύντρια Πωλήσεων

Κωνσταντίνος Καραγεωργίου
Γενικός Διευθυντής
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Η Μπάρμπα Στάθης το 2020 παρουσίασε μία ανανεωμένη και διαφοροποιημένη προϊοντική 
σειρά, από 12 σαλάτες με φρεσκοκομμένα λαχανικά σε πρωτότυπους συνδυασμούς. Κάθε 
κωδικός αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή υψηλής διατροφικής αξίας, με ιδιαίτερο γευστικό 
χαρακτήρα, χρώμα και υφή, που αποτυπώνεται στις ευφάνταστες ονομασίες. Εκτός από κλασικούς  
συνδυασμούς, όπως το σπανάκι ή τη σαλάτα μαρούλι, η ανανεωμένη γκάμα περιλαμβάνει 
μείγματα με πρωτότυπα λαχανικά, όπως τα παντζαρόφυλλα, το kale και τα μουσταρδόφυλλα, 
super salads με μείγμα ξηρών καρπών και φρούτων, καθώς και ολοκληρωμένες προτάσεις που 
περιέχουν γευστικές σως. Αυτή ακριβώς η ποικιλία, οι συνδυασμοί των υφών και των χρωμάτων, 
απαίτησαν και μία νέα και ακόμη πιο φρέσκια προσέγγιση συσκευασίας. Το επαναλανσάρισμα 
υλοποιήθηκε λειτουργικά αφενός μέσα από την πρωτοποριακή συσκευασία που προστατεύει 
τα λαχανικά και τους επιτρέπει να αναπνέουν, αλλά και σχεδιαστικά, μέσα από ένα εικαστικό 
που επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέξει τη σαλάτα του προσεκτικά, αφού το «παράθυρο 
φρεσκάδας» τού δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ελέγξει την ποιότητα και την ασφάλεια του 
προϊόντος που αγοράζει, αλλά και να απολαύσει οπτικά τον χρωματικό συνδυασμό λαχανικών 
κάθε μίας! Το αποτέλεσμα του επιτυχημένου επαναλανσαρίσματος και του στοχευμένου πλάνου 
επικοινωνίας, ανέδειξαν τη σειρά «φρεσκοκομμένα» Μπάρμπα Στάθης σε πρωταγωνιστή 
της ανάπτυξης για το 2020, με σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε όγκο συγκριτικά με την 
περσινή περίοδο, αλλά και με αύξηση σε μερίδιο, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερος από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς των πλυμένων και συσκευασμένων σαλατών.

Η Μπάρμπα Στάθης, με τη σειρά «Ας Μαγειρέψουμε…» φέρνει την παράδοση στο σήμερα, 
με 12 προϊόντα παραδοσιακών ελληνικών συνταγών. Γεμάτα νοστιμιά και θρεπτικά συστατικά, τα 
«λαδερά» δίνουν όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν σε ένα πιάτο ό,τι καλύτερο καλλιεργείται 
στην ελληνική γη.
Στο τελευταίο τρίμηνο του 2020, η σειρά «Ας Μαγειρέψουμε…» επικοινωνήθηκε μέσω μίας 
νέας καμπάνιας, που είχε στόχο την ανάδειξη της δυνατότητας που προσφέρει η σειρά στο 
καταναλωτικό κοινό να απολαύσει παραδοσιακά φαγητά με λαχανικά και, συνακόλουθα, την 
περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης και την αύξηση χρήσης της σειράς. Με υπογραφή «Το 
παραδοσιακό φαγητό, όπως το έχεις αγαπήσει κι ακόμα καλύτερο!» απευθύνθηκε τόσο στο 
ηλικιακό κοινό των νεότερων γυναικών, ώστε να τους συστήσει δυναμικά το προϊόν, όσο και 
στις πιο «έμπειρες» νοικοκυρές, ώστε να τις οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης. Η καμπάνια, 
διάρκειας τριών μηνών (Οκτ.- Δεκ. 2020), υλοποιήθηκε μέσα από ένα άρτιο πλάνο επικοινωνίας, 
που οδήγησε σε επίτευξη του στόχου. Η υλοποίηση της τηλεοπτικής ταινίας κατάφερε να 
αναδείξει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σειράς, αλλά και τη φρεσκάδα, την ποιότητα, 
την ασφάλεια και φυσικά την ευκολία. Η τηλεοπτική παρουσία υλοποιήθηκε με sandwich spot 
54’’+6’’ και cut version 30’’+6’, «Ρολόι» πριν τα μεσημεριανά / απογευματινά δελτία ειδήσεων 
και τηλεοπτικά spot του λιανεμπορίου, που επικοινώνησαν προϊοντική έκπτωση 30%. Η digital 
καμπάνια αξιοποίησε πολλαπλά ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες (Youtube, WebTV, Programmatic, 
Social Media), ενώ επίσης, έγινε χρήση των έντυπων μέσων, με καταχωρήσεις σε επιλεγμένα 
έντυπα μαγειρικής, υγείας & ομορφιάς, ποικίλης ύλης, αλλά και στον κλαδικό τύπο.

Παράθυρο στη φρεσκάδα! Νέα συσκευασία 
για τις Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα Στάθης «φρεσκοκομμένα»

Aς Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακό φαγητό 
όπως το χ́εις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γιώργος Κάργας 
Brand Manager

Στάθης Μανάκος
Group Brand Manager
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Η συνεχής και συνεπής τροφοδοσία των καταστημάτων σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές 
τους, ιδίως κατά τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου των μέτρων καταπολέμησης της 
πανδημίας, υπήρξε ζωτικής σημασίας, ώστε η αγορά να μην αντιμετωπίσει ελλείψεις, ιδίως 
σε τρόφιμα. Οι όγκοι και η συχνότητα τροφοδοσίας πολλαπλασιάστηκαν, δοκιμάζοντας 
επανειλημμένα και διαρκώς την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα όλων των κρίκων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Μπάρμπα Στάθης ανταποκρίθηκε με συνέπεια και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, στηριζόμενη πρωτίστως στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους πελάτες και τους 
συνεργάτες της. Η στρατηγική της απόφαση για αύξηση των αποθεμάτων, πριν και κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης, αποτέλεσε τη βάση ανθεκτικότητας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην αρχή της πανδημίας τα αποθέματα ήταν υψηλότερα της 
μηνιαίας ζήτησης, ενώ μέσα στην πανδημία δεν έπεσαν ποτέ κάτω από τα 2/3 της μηνιαίας 
ζήτησης. Με βάση τη διαθεσιμότητα κατάλληλων αποθεμάτων, ο συντονισμός και η ευθυγράμμιση 
των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας υπήρξε πρωταρχικής σημασίας για την εξυπηρέτηση 
των σημείων λιανικής. Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες των συστημάτων EDI και 
CRP, η οριζόντια διάχυση και ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ της εταιρείας και των αλυσίδων 
λιανεμπορίου επιτάχυνε την κίνηση της πληροφορίας και τη γρήγορη απόκριση στη ζήτηση 
των σημείων λιανικής, τόσο όσον αφορά κεντρικές παραδόσεις όσο και τις παραδόσεις σημείο-
σημείο. Τέλος, η ευθυγράμμιση των λειτουργιών logistics της εταιρείας και των συνεργατών της 
με αυτές των αλυσίδων, ενορχήστρωσαν την άψογη εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών.

Η προσαρμοστικότητα και η άμεση απόκριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας κατά την πρώτη φάση της πανδημίας

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ /

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ  
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Μιχάλης Ράντικ
Logistics Director

Το λανσάρισμα της νέας σειράς «Του Τόπου μας» υλοποιήθηκε κατά την διάρκεια της 
πανδημίας, περίοδο με μειωμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για νέα προϊόντα. Παρόλα 
αυτά, η επιτυχία του λανσαρίσματος έδειξε ότι με ομαδική προσπάθεια, που χαρακτήρισε τις 
εσωτερικές διαδικασίες στη Δέλτα Τρόφιμα, αλλά και τη συνεργασία με τη διαφημιστική και 
το media shop, επιτυγχάνεται ο στόχος της θετικής ανταπόκρισης των καταναλωτών έναντι 
νέων προϊόντων που καλύπτουν βασικές τους ανάγκες. Πριν από το λανσάρισμα της σειράς, 
υλοποιήθηκε ευρεία ποιοτική καταναλωτική έρευνα, με σκοπό να εντοπισθούν οι σύγχρονες 
καταναλωτικές ανάγκες, αλλά και να καταγραφούν τα καινούργια insights των αλλαγών στις 
συνήθειες λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της. Με βάση την έρευνα, που 
κατέδειξε τρία βασικά «θέλω» του καταναλωτή από την κατηγορία γάλακτος υψηλής θερμικής 
επεξεργασίας, δηλαδή πλούσια γεύση, πρακτική διάρκεια ζωής και ξεκάθαρη εντοπιότητα, η 
Δέλτα δημιούργησε τη σειρά «Δέλτα Του Τόπου μας». Υλοποιήθηκε επίσης ένα πλάνο ενεργειών 
στη ζώνη γάλακτος Δέλτα, ώστε να επιτευχθεί η εντοπιότητα και να έχει το κάθε γάλα της 
νέας σειράς τη δική του περιοχή προέλευσης. Πράγματι, για πρώτη φορά μια σειρά γάλακτος 
συνδυάζει: πλούσια γεύση, πρακτική διάρκεια 20 ημέρων, αλλά και ξεκάθαρη εντοπιότητα για 
κάθε είδος γάλακτος: Αγελαδινό γάλα από Φάρμες της Μακεδονίας, Σοκολατούχο γάλα από 
Φάρμες της Μακεδονίας, Βιολογικό γάλα από περιοχές της Φλώρινας και της Κερκίνης και 
Κατσικίσιο γάλα από την Πελοπόννησο. Τα αποτελέσματα της κυκλοφορίας της νέας σειράς 
ήταν εντυπωσιακά, τόσο σε επίπεδο εσωτερικών πωλήσεων όσο και σε επίπεδο μεριδίων.

Λανσάρισμα νέας προϊοντικής σειράς «Δέλτα του τόπου μας»ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
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Αλέξανδρος Κρητικός 
Group Brand Manager Milk



Η Λουξ, με 70 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, είναι η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία 
αναψυκτικών και χυμών και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις στην 
αγορά. Διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα αναψυκτικών και χυμών, που διακρίνονται για την 
ποιότητα και τις αυθεντικές τους συνταγές. Το 1950 ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας δημιούργησε 
μία μικρή βιοτεχνία σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο στην Παλαιά Πόλη της Πάτρας. Τα 
χρόνια κύλησαν και η πορεία της Λουξ ήταν σταθερά ανοδική. Η μικρή μονάδα της οδού 
Παντοκράτορος δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες που είχαν δημιουργηθεί στην 
αγορά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την άφιξη των πολυεθνικών στην Ελλάδα από το 
1967, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλο χώρο. 
Στόχος ήταν η νέα μονάδα να έχει μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, αλλά και προηγμένες 
τεχνολογίες, ως απάντηση στον εντεινόμενο πλέον ανταγωνισμό. Ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, 
έχοντας την αμέριστη στήριξη της συζύγου του Ιωάννας, επιλέγει το φημισμένο Κεφαλόβρυσο, 
που τότε δεν είχε την παραμικρή υποδομή για οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Είχε, 
όμως, στο υπέδαφος του έναν πραγματικό θησαυρό, το περίφημο νερό του. Το κριτήριο ήταν 
για άλλη μια φορά η ποιότητα με οποιοδήποτε κόστος και η μετέπειτα πορεία της επιχείρησης 
απέδειξε πως η επιλογή ήταν ορθή. Σήμερα η Λουξ διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες 
παραγωγικές μονάδες και από το 2008 έχει συνάψει ειδικές αποκλειστικές συνεργασίες με κέντρα 
logistics στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και από το 2016 στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιεί 
εξαγωγές σε 27 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε δύο νέες γευστικές προτάσεις στη σειρά «Μικρές Οικογενειακές 
Φάρμες»: το νέο φρέσκο Βιολογικό Γάλα και το νέο φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα. Το επαναλανσάρισμα 
της σειράς «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» είναι αποτέλεσμα μια συντονισμένης ομαδικής 
δουλειάς, η οποία διασφαλίζει τη συνεχή στήριξη της Δέλτα στους μικρούς  Έλληνες παραγωγούς, 
ώστε να απολαμβάνουν οι καταναλωτές 100% Φρέσκο Ελληνικό Γάλα με γεύση όπως παλιά.
Παράλληλα η Δέλτα καινοτόμησε ακόμη μια φορά, παρουσιάζοντας πρώτη το φρέσκο γάλα σε 
συσκευασία έως και 35% rPet, ανακυκλωμένο πλαστικό, σεβόμενη το περιβάλλον. Μια ακόμη 
καινοτομία στη νέα συσκευασία είναι το μεταλλικό καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη 
φορά στην κατηγορία του γάλακτος. Στο πλαίσιο του επαναλανσαρίσματος της  σειράς «Μικρές 
Οικογενειακές Φάρμες» υλοποιήθηκε ένα 360ο επικοινωνιακό πλάνο, τόσο σε επίπεδο ATL όσο 
και στο σημείο πώλησης. Στην τηλεόραση προβλήθηκε το σποτ που προέβαλε με έναν ιδιαίτερα 
συναισθηματικό τρόπο τη σχέση μεταξύ της Δέλτα και των μικρών Ελλήνων παραγωγών. Μέσω 
του πλάνου τής digital επικοινωνίας έγινε πολύ έντονη προώθηση της ταινίας, τόσο στο YouTube 
όσο και στα social media, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν προϊοντικά banners, για αύξηση του 
awareness των νέων προϊόντων. Με σκοπό να αναδειχθούν οι  προσπάθειες που καταβάλουν 
οι μικροί  Έλληνες παραγωγοί, δημιουργήθηκε και μια dedicated landing page στο website της 
ΔΕΛΤΑ (https://www.delta.gr/giakathetipouaksizei/mof/).

Λουξ: 70 χρόνια παράδοσης & ιστορίας

Επαναλανσάρισμα της Προϊοντικής Σειράς Γάλακτος 
«Δέλτα Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» & Λανσάρισμα
«Μικρές Οικογενειακές Φάρμες»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (FOOD & NON-FOOD)

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ  
ΕΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ  

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 
ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΟΥΞ gold

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΊΜΑ gold

Δημήτρης Σιανδρής
Chief Operating Officer

Αλέξανδρος Κρητικός
Group Brand Manager Milk



EDPS gold

Η EDPS έφερε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την υπηρεσία multi-acquiring Switch, με 
καινοτόμα, τελευταίας τεχνολογίας EFT/POS τερματικά, προσφέροντας ευελιξία, ταχύτητα και 
ασφάλεια στις συναλλαγές. Το proprietary λογισμικό της εφαρμογής των τερματικών, αλλά και 
των transactional συστημάτων έχει αναπτυχθεί inhouse, δίνοντας στην EDPS σημαντική ευελιξία 
και μικρότερο response time, όσον αφορά την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών.
Ο πλήρης έλεγχος της λειτουργικότητας και παραμετροποίησης των τερματικών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την επένδυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, 
αλλά και σε εξοπλισμό υψηλής ποιότητας / απόδοσης, έχουν καταστήσει την εταιρεία μια από 
τις κύριες επιλογές Payment Service Provider (PSP) στον τομέα της εντατικής λιανικής, εφόσον 
ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης συναλλαγής κυμαίνεται στο 1 δευτερόλεπτο. Η πολιτική στενής 
συνεργασίας με τους κυριότερους εμπόρους εντατικής λιανικής έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων εξυπηρέτησης προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες τους, αλλά και 
επέκτασης της λύσης αυτής στην ενσωμάτωση επιπρόσθετων υπηρεσιών (Value Added Services), 
όπως για παράδειγμα: των προγραμμάτων loyalty όλων των Τραπεζών, των προπληρωμένων 
καρτών των Τραπεζών, των λύσεων self-checkout, των ασύρματων τερματικών διανομής και 
των προπληρωμένων καρτών των εμπόρων. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα διασύνδεσης του 
τερματικού με το εκάστοτε ERP της επιχείρησης, καθώς και τα online εργαλεία διαχείρισης / 
πληροφόρησης των συναλλαγών, δίνουν στα κεντρικά λογιστήρια, αλλά και στα υποκαταστήματά 
τους τη δυνατότητα να συνδέσουν τις πληρωμές με τις αντίστοιχες αποδείξεις, προσφέροντας 
μία ολοκληρωμένη εικόνα, διευκολύνοντας τις καθημερινές τους εργασίες και μειώνοντας 
σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης των συμφωνιών τους.

Βέλτιστη Λύση Επεξεργασίας ΠληρωμώνΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΥΣΕΩΝ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πάνος Καρανίκας 
General Manager

Η πανδημία δημιούργησε μια ιδιαίτερη προκληση, σε ό,τι αφορά τη face to face επικοινωνία 
και το instore promotion. Ο καφές Jacobs αναζήτησε ένα ευρηματικό shopper activation. Η Sales 
Promotion Center δημιούργησε το Phygital Promoter, μια νέα μορφή προώθησης, δίνοντας τη  
δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτή και brand στο σημείο πώλησης. 
Οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν live και σε πραγματικό χρόνο με τους 
Phygital Promoters, καθ’ όλη τη διάρκεια των αγορών τους, απομακρυσμένα και με ασφάλεια. 
Οι συνεργάτες της Sales Promotion Center (virtual παρουσία) προσέγγιζαν / καλούσαν τους 
καταναλωτές μέσω livestreaming από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο 
οπτικό-ακουστικό εξοπλισμό, προκαλώντας σε interactive επικοινωνία. Το minimal, eye-catching 
branded σκηνικό, με ενσωματωμένη τεχνολογία αιχμής, πλαισιώθηκε με προβολές προϊόντων 
Jacobs, προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα μοναδικό και ευρηματικό point of communication 
& sales. Το shopper activation πραγματοποιήθηκε σε υπέρ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market 
και Θανόπουλος, με σημαντικά αποτελέσματα σε πολλαπλά πεδία: στο visibililty (παρουσία του 
brand εντός του χώρου των καταστημάτων και alternative touch points με τους coffee lovers), 
το awareness (επικοινωνία των προϊόντων και παρουσίαση των Jacobs signature ροφημάτων, 
μέσω ενός interactive μηχανισμού), το engagement (σύνδεση του καταναλωτικού κοινού με το 
brand και επιβράβευση μέσω συμμετοχής σε κλήρωση με δώρο τον Jacobs καφέ της χρονιάς), 
το experience (εμπειρία των coffee lovers που προσομοιάζει με την αντίστοιχη της φυσικής 
παρουσίας) και το sales (επικοινωνία των trade marketing ενεργειών και πωλήσεις).

Jacobs Phygital PromoterΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΥΣΕΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SALES PROMOTION CENTER gold

Αναστασία Γκίνου
Account Manager, Jacobs Douwe Egberts


