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ΦΡΕΣΚΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σούπερ μάρκετ: Τι πούλησαν οι μεγάλες αλυσίδες και το σύνολο  
του λιανεμπορίου το 2020
Ανάπτυξη πωλήσεων, αλλά και ανάμεικτα συναισθήματα άφησε η χρονιά που πέρασε

Του Γιώργου Λαμπίρη

Με ανάπτυξη πωλήσεων αλλά και 
με ανάμεικτα συναισθήματα έκλεισε 
για το οργανωμένο λιανεμπόριο 
το 2020. Η αγορά στο σύνολό της 
κινήθηκε στα επίπεδα του +9,7% σε 
πωλήσεις σε σύγκριση με το 2019, 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Nielsen. Ο λόγος που αναφερόμαστε 
σε ανάμεικτα συναισθήματα είναι διότι 
παρά το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες 
κινήθηκαν ανοδικά σε τζίρους, κάποιοι 
απώλεσαν μερίδιο αγοράς έναντι 
κάποιων που κατέγραψαν ισχυρή 
ανάπτυξη. Να σημειωθεί ότι ο συνολικός 
κύκλος εργασιών του οργανωμένου 
λιανεμπορίου κινήθηκε στα επίπεδα 
των 10,7 δισ. ευρώ βάσει στοιχείων της 
Nielsen (εξαιρουμένων των νησιών), ενώ 
μαζί με τη νησιωτική Ελλάδα το σύνολο 
του τζίρου ανέρχεται στα 11,34 εκατ. 
ευρώ. Σημειώνεται ότι η αναφορά των 
αλυσίδων στη συνέχεια γίνεται βάσει 
αναλογίας τζίρων, ενώ στο σύνολο 
συμπεριλαμβάνεται και η Lidl Ελλάς.
Πιο συγκεκριμένα, ο κυρίαρχος της 
αγοράς, Σκλαβενίτης, κατέγραψε 
σε εταιρικό επίπεδο πωλήσεις στα 

επίπεδα του 19% και σε επίπεδο ομίλου 
σημείωσε πωλήσεις άνω του 15%  
με το τζίρο να υπερβαίνει το 3,1 δισ.  
σε όρους εταιρείας και τα 3,8 δισ.  
σε όρους ομίλου. 
Για τον δεύτερο τη τάξει παίκτη της 
αγοράς, ΑΒ Βασιλόπουλο, το ποσοστό 
ανάπτυξης των πωλήσεων ανήλθε σε 
λίγο πάνω από 4% κάτι που σηματοδοτεί 
την τοποθέτηση του κύκλου εργασιών 
σε ποσό που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ 
(1,94 δισ. το 2019). 

Βελτιωμένη εικόνα και για τη Lidl 
Ελλάς
Να σημειωθεί ότι η Lidl Ελλάς, η οποία 
δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις 
λόγω εταιρικής σύστασης, κατέγραψε 
ποσοστό ανάπτυξης στα επίπεδα του 8% 
στη χρήση 2019/2020, η οποία έκλεισε 
στα τέλη Φεβρουαρίου της περασμένης 
χρονιάς. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα 
χρήση 2020/2021, η οποία κλείνει 
στο τέλος του μήνα η εικόνα θα είναι 
σύμφωνα με πληροφορίες περαιτέρω 
βελτιωμένη σε σύγκριση με την περσινή. 

Στο +5,5% Metro, στο +6,3% ο 
Μασούτης, στο +13,7% ο Γαλαξίας
Σε ό,τι αφορά τον όμιλο Μetro της 

οικογένειας Παντελιάδη, οι πωλήσεις για 
την περασμένη χρονιά έφτασαν τα 1,33 
δισ. ευρώ με ποσοστό ανάπτυξης που 
ανήλθε στο +5,5% σε σχέση με το 2019. 
Η Μασούτης κινήθηκε στα επίπεδα του 
+6,3% σε επίπεδο κύκλου εργασιών 
για το 2020. Έτσι οι πωλήσεις της 
επιχείρησης ανήλθαν στα 883 εκατ. 
ευρώ από 830 εκατ. ευρώ που ήταν το 
2019, ενώ η κερδοφορία κατέγραψε 
ποσοστό ανάπτυξης 20%.

Στα 511 εκατ. ευρώ ο Γαλαξίας
Ο δεύτερος σε επίπεδο ποσοστού 
ανάπτυξης μετά τον Σκλαβενίτη ήταν η 
Πέντε Α.Ε. καθώς ο Γαλαξίας υπερέβη 
για δεύτερη φορά στην ιστορία 
του τα 500 εκατ. ευρώ, κινούμενος 
συγκεκριμένα στα 511 εκατ. ευρώ  
με ποσοστό ανάπτυξης της τάξεως  
του 13,7%. 

Σύνολο αγοράς  
(εκτός νησιών + discounters)

2020: 10,72 δισ. ευρώ

2019: 9,77 δισ. ευρώ

Μεταβολή: +9,7%

Φρέσκα επί ζυγίω

2020: 2,49 δισ. ευρώ

2019: 2,32 δισ. ευρώ

Μεταβολή:+7,2%

Bazaar

2020: 700 εκατ. ευρώ

2019: 632,6 εκατ. ευρώ

Μεταβολή: +10,7%

Τρόφιμα - ποτά

2020: 5,7 δισ. ευρώ

2019: 5,2 δισ. ευρώ

Μεταβολή: +9,8%
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Ο ΕΦΕΤ, ο ρόλος του αλατιού και οι «αδικίες» του Nutri-Score 
Τι ισχύει για μέλι, φέτα και σαλάμι αέρος  

Στον άδικο τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζει το σύστημα αξιολόγησης 
Nutri-Score ορισμένα ελληνικά προϊόντα 
αναφέρθηκαν οι ομιλητές του webcast, 
το οποίο διοργανώθηκε με τη συμμετοχή 
αρκετών φορέων και διεπαγγελματικών 
οργανώσεων όπως το Ινστιτούτο 
Προϊόντων Κρέατος, Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Κρήτης, ο ΣΕΒΙΤΕΛ κ.α.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 
2022 θα κληθεί να αποφασίσει 
για την υποχρεωτική υιοθέτηση 
ενός εναρμονισμένου συστήματος 
επισήμανσης των τροφίμων με το Nutri-
Score, που αναπτύχθηκε πριν μερικά 
χρόνια στην Γαλλία, να αναδεικνύεται 
ως το επικρατέστερο μεταξύ των 
προτάσεων καθώς έχει ήδη υιοθετηθεί 
προαιρετικά από αρκετά ευρωπαϊκά 
κράτη όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η 
Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο.  
Θυμίζουμε ότι το σύστημα κατατάσσει τα 
προϊόντα σε πέντε κατηγορίες ανάλογα 
με το διατροφικό τους προφίλ, και τις 
απεικονίζει στην εμπρόσθια ετικέτα με 
αντίστοιχα χρώματα (A, B, C, D, E), όπου 
η Α’ θεωρείται πιο υγιεινή κατηγορία 
(πράσινο χρώμα) και Ε η λιγότερο υγιεινή 
(κόκκινο χρώμα).  
Ωστόσο, η αξιολόγηση βασίζεται 
αποκλειστικά στα λιπαρά, στα σάκχαρα, 
στις πρωτεΐνες, στο αλάτι και στις 
φυτικές ίνες και όχι στα συνολικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Τα ελληνικά τρόφιμα που 
αδικούνται 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
«αδικούνται» τρόφιμα-ναυαρχίδες της 
Ελλάδας, όπως το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο το οποίο αντιμετωπίζεται 
όπως το κραμβέλαιο και το φοινικέλαιο, 
τα οποία είναι αρκετά επεξεργασμένα. 
Μέχρι στιγμής έχει υιοθετηθεί από 
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του 
εξωτερικού, οι οποίες ζητούν από 
ελληνικές επιχειρήσεις ελαιόλαδου 
να τοποθετήσουν τη συγκεκριμένη 
επισήμανση και αν δεν πειθαρχήσουν 

τότε απειλούν μέχρι και για διακοπή της 
συμφωνίας.  
Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
σύστημα δεν λαμβάνει όλες τις 
παραμέτρους δημιουργεί διάφορες 
οξύμωρες κατατάξεις. Σύμφωνα με 
τον Κώστα Μπαρμπέρη, προϊστάμενο 
διεύθυνσης του ΕΦΕΤ, η Ελλάδα θα 
απαιτήσει την εξαίρεση των ΠΟΠ και 
ΠΓΕ προϊόντων από τη συγκεκριμένη 
αξιολόγηση και κατά επέκταση 
των μονοσυστατικών προϊόντων, 
σημειώνοντας ότι  στο πρόσφατο 
ευρωπαϊκό συμβούλιο, η Ελλάδα 
μαζί με την Ιταλία και την Τσεχία 
δημιούργησε έναν σκληρό πυρήνα 
προβάλλοντας τις ενστάσεις τους 
και κατάφεραν τα συμπεράσματα 
του συγκεκριμένου συμβουλίου να 
περάσουν ως συμπεράσματα προεδρίας 
της Γερμανίας, αφήνοντας χώρο για 
περαιτέρω διαβούλευση. 

Τα προϊόντα που δεν απειλούνται
Να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, το μέλι 
και ορισμένα βότανα εξαιρούνται από 
τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, ωστόσο 
δεν διασφαλίζει κανείς στο μέλλον ότι 
οι ξένες αλυσίδες μπορεί να ζητήσουν 
την τοποθέτηση της επισήμανσης και στο 
μέλι. Από την άλλη, και η φέτα καθώς και 
το σαλάμι αέρος δεν κινδυνεύουν από 
την κατάταξη του Nutri-Score καθώς 
αποτελούν προϊόντα που προήλθαν από 
τη διαδικασία ωρίμανσης. 

Ο ρόλος του αλατιού  
και τα θετικά του Nutri-Score
Επιπλέον, ένα συστατικό που φαίνεται 
να επηρεάζει σημαντικά στο εάν 
ένα τρόφιμο θα τοποθετηθεί  σε 
υψηλότερη ή χαμηλότερη κατηγορία. 
Για παράδειγμα, οι φρυγανιές και η 
γραβιέρα με χαμηλότερη περιεκτικότητα 
σε αλάτι κατατάσσονται σε υψηλότερη 
κατηγορία σε σχέση με τα προϊόντα με 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλάτι. 
Ωστόσο, το Nutri-Score εκτός από 
τα αρνητικά συγκεντρώνει και θετικά 
στοιχεία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση 
των καταναλωτών καθώς ο αλγόριθμος 
διαθέτει μια ικανή αξιοπιστία, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
παραμέτρους που έχουν επιβεβαιωθεί 
από επιστημονικά στοιχεία. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 

Πίνακας 1.  
Ενδεικτική κατάταξη ορισμένων τροφίμων στο Nutri-Score
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Μεγάλες αλυσίδες 
αποφασίζουν να επανέλθουν 
σε λειτουργία μέσω 

ραντεβού, παρά την αρχική τους 
απόφαση να λειτουργήσουν 
μόνο με ηλεκτρονικές πωλήσεις. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο όμιλος Inditex, ο οποίος 
διαχειρίζεται αλυσίδες όπως τα Zara, 
τα Massimo Dutti, τα Pull & Bear. 
Οι συνθήκες στην αγορά 
αναπροσαρμόζονται. Και η αλήθεια 
είναι ότι το σύστημα με το ραντεβού 
όταν γίνεται οργανωμένα, φαίνεται 
ότι λειτουργεί.  
Είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω 
το περασμένο Σάββατο. Λίγα λεπτά 
αργότερα έλαβα μήνυμα και σε δέκα 
λεπτά μπήκα στο κατάστημα για να 
κάνω τα ψώνια μου. 
Αυτό που είδα ήταν μία πολιτισμένη 
εικόνα, καθότι επρόκειτο για 
πολυκατάστημα – κατάστημα 
αλυσίδας. Τα ρούχα ήταν 
τακτοποιημένα στα ράφια, ο κόσμος 
ήταν σε απόσταση μεταξύ του και 
όλα κύλησαν ωραία και καλά. 
Μοναδική παραφωνία εάν θέλετε 
είναι το γεγονός ότι υπάρχει 
χρονικός περιορισμός ως προς το 
διάστημα που μπορεί να παραμείνει 
κανείς στο κατάστημα και μάλιστα 
ειδοποιείται ότι πρέπει να το 
εγκαταλείψει για να μπει το επόμενο 
κύμα το ραντεβού.  
Σημεία των καιρών βλέπετε. 
Με νέα ήθη, νέα έθιμα και νέες 
καταναλωτικές συνήθειες.  
Και όσοι πιστοί επιθυμείτε, ας 
προσέλθετε.  
Γιώργος Λαμπίρης

Καφές: Το «μονοπώλιο» της Nestle στην 
αγορά που αναπτύχθηκε διψήφια στα σούπερ 
μάρκετ            
Σταθερά ανοδικά τα μερίδια των Illycaffe και Lavazza 
στην ελληνική αγορά

Στη δικαίωση των βιομηχανιών 
καφέ που αποφάσισαν να 
επενδύσουν στο κανάλι του 
οργανωμένου λιανεμπορίου 
συνομολογούν τα στοιχεία 
της ελληνικής αγοράς που 
έχει συλλέξει κι επεξεργαστεί 
η Euromonitor για το 2020, 
μία χρονιά κατά την οποία 
ορισμένες κατηγορίες 
FMCGs που διατίθενται μέσω 
των σούπερ μάρκετ είδαν 
πρωτόγνωρη ανάπτυξη.  

Μία από αυτές φαίνεται να είναι κι ο καφές, καθώς όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα, η αγορά του φρέσκου και στιγμιαίου καφέ ήρθε σε υψηλό εξαετίας και 
μάλιστα έχει καταγράψει διψήφια ανάπτυξη της τάξης του 17,3% στο κανάλι του 
λιανεμπορίου, φτάνοντας μια ανάσα από τα 380 εκατομμύρια.  
Σύμφωνα με τη Euromonitor, αυτή η άνοδος έχει ισορροπήσει εν μέρει την 
απώλεια από το food service, κυρίως χάρη στην κουλτούρα των Ελλήνων που είναι 
συνδεδεμένη με την κατανάλωση καφέ. Παράλληλα αναπτύσσεται και η κατηγορία 
της κάψουλας, στην οποία εισέρχονται όλο και περισσότεροι παίκτες.
Τα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων μαρτυρούν συντριπτική υπεροχή της Nestle, 
της οποίας το μερίδιο σε αξία ξεπερνά διαχρονικά το 50% και μάλιστα πέρσι έφτασε 
το 64,2%.  
Σημαντικό είναι το μερίδιο της Jacobs Douwe Egberts, που πλησιάζει το 15%, 
ανοδικά κινείται η Lavazza – που άλλαξε χέρια το 2019 και τη διανομή της έχει 
αναλάβει πλέον η Beverage World του κυπριακού ομίλου Φωτιάδη – όπως και 
η Illycaffe, brand που διανέμεται στην Ελλάδα από την Kafea Terra. Στην πρώτη 
πεντάδα βρίσκεται και η Δανδάλης, η κρητική βιομηχανία καφέ που παράγει 8.500 
κιλά ημερησίως, της οποίας το μερίδιο έφτασε το 2020 σε 1,9%. 

Καφές 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πωλήσεις 
καφέ (retail)

282,9 
εκατ. 
ευρώ

288,3 
εκατ. 
ευρώ

289,8 
εκατ. 
ευρώ

315,8 
εκατ. 
ευρώ

336,5 
εκατ. 
ευρώ

323,4 
εκατ. 
ευρώ

379,3 
εκατ. 
ευρώ

Ανάπτυξη 
αγοράς (retail)  +1,9% +0,5% +9% +6,5% -3,9% +17,3%

Μερίδιο 
πωλήσεων  
σε αξία

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nestle 60,2% 60,1% 58,8% 58,2% 54,7% 58,1% 64,2%

JDE       14,9%

Lavazza 1,9% 1,9% 2,3% 2,1% 2,6% 2,6% 2,6%

Illycaffe 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 1,8% 1,9% 2,2%

Δανδάλης 1,9% 1,9% 2,2% 2,4% 2,3% 2,3% 1,9%

Χριστίνα Παπαγιάννη
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Μύλοι Λούλη: Ο Kalin 
Yonov διευθύνων 
σύμβουλος της 
θυγατρικής στην 
Βουλγαρία             
Από την 1η Φεβρουαρίου 2021, ο 
Kalin Yonov αναλαμβάνει το ρόλο 
του διευθύνοντος συμβούλου της 
βουλγαρικής θυγατρικής της Μύλοι 
Λούλη, Loulis Mel Bulgaria.  
Η Loulis Mel Bulgaria κατέχει 
και λειτουργεί μια υπερσύγχρονη 
βιομηχανική μονάδα άλεσης αλεύρων - 
Μύλο στην πόλη General Toshevo στη 
βορειοανατολική Βουλγαρία.  
Η εταιρεία το 2020 - πρώτο έτος 
λειτουργίας της, δημιούργησε 
έσοδα περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ 
επεξεργάστηκε περίπου 21.000 τόνους 
σίτου και απασχόλησε 40 άτομα.  
Ο Kalin Yonov, απόφοιτος του 
Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών, 
εργάστηκε σε σημαντικές θέσεις, 
για περισσότερα από 10 χρόνια, 
σε θυγατρικές των Βαλκανίων του 
ελληνικού-βελγικού ομίλου επεξεργασίας 
μετάλλων Viohalco. Πρόσφατα, μέσα 
από τη θέση του CEO στη Belovo 
Paper Mill SA, παραγωγού προϊόντων 
υγιεινής FMCG, διεύρυνε τον τομέα της 
εξειδίκευσής του. Μιλάει άπταιστα 6 
γλώσσες και λαμβάνει αυτόν τον μήνα 
τον τίτλο του MBA στη Στρατηγική 
Διαχείριση από το πανεπιστήμιο της 
Σόφιας. Έχοντας ευρεία γενική εμπειρία 
διαχείρισης στον επαναπροσδιορισμό 
της οργανωτικής δομής, στην ανάπτυξη 
πωλήσεων, στη διαχείριση αλυσίδων 
εφοδιασμού και στη χρηματοδότηση 
επιχειρηματικών σχεδίων, ο κ. Yonov θα 
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του 
οράματος και της στρατηγικής της Μύλοι 
Λούλη για τη μελλοντική ανάπτυξή της 
στη Βουλγαρία.

Συσκευασμένα τρόφιμα: Τα 6,3 δισ. του 2020 
και η πορεία των πέντε κορυφαίων            
Πώς διαμορφώθηκε το 2020 το μερίδιο των Vivartia, 
Unilever, FrieslandCampina, Ελληνικά Γαλακτοκομεία  
και Παπαδόπουλος

Το φράγμα των 6,3 δισ. ευρώ έσπασε το 
2020 η αγορά των συσκευασμένων τροφίμων, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Euromonitor για 
την προηγούμενη χρονιά.  
Στο τζίρο αυτό συμπεριλαμβάνονται 
τυποποιημένα τρόφιμα και ροφήματα, 
συσκευασμένα και προπαρασκευασμένα 
προϊόντα, μεταξύ των οποίων και βοηθήματα 
μαγειρικής, που είδαν τις πωλήσεις τους να 

εκτοξεύονται πέρσι χάρη – κυρίως – στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown που 
ώθησε τους καταναλωτές σε υψηλή αποθεματοποίηση προϊόντων.  
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται 
οι πωλήσεις σε duty free, HoReCa, νοσηλευτικά, εκπαιδευτικά και σωφρονιστικά 
ιδρύματα, άρα αφορά κυρίως σε σούπερ μάρκετ και μικρή λιανική.  
Για την εταιρεία μετρήσεων, οι μεγάλες εταιρείες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
σημειώσουν βελτιωμένες επιδόσεις, χάρη στο ευρύ τους χαρτοφυλάκιο.  
Ως παράδειγμα φέρνει η Euromonitor την Ελαΐς Unilever και τη Mondelez Hellas, 
ωστόσο το 2021 θα φέρει πτώση στην κατηγορία, καθώς οι καταναλωτές θα 
θελήσουν να ξοδέψουν τα περσινά αποθέματα.  
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο τζίρος των συσκευασμένων κινούταν 
πτωτικά το 2014 – 2015 κι έκτοτε άρχισε να καταγράφει σταδιακή άνοδο. 
Αναφορικά με τους βασικούς παίκτες της κατηγορίας, τα μερίδια είναι μοιρασμένα, 
με τη Vivartia, την Ελαΐς Unilever και τη Friesland να έχουν απωλέσει σε μικρό 
βαθμό μερίδιο και την Παπαδόπουλος να διατηρεί σταθερή πορεία την τελευταία 
εξαετία. 

Συσκευ-
ασμένα 
τρόφιμα

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πωλήσεις 
(retail)

6,39 δισ. 
ευρώ

6,29 δισ. 
ευρώ

6,13 δισ. 
ευρώ

6,16 δισ. 
ευρώ

6,20 δισ. 
ευρώ

6,27 δισ. 
ευρώ

6,36 δισ. 
ευρώ

Ανάπτυξη 
αγοράς 
(retail)

 -1,5% -2,6% +0,4% +0,8% +1,1% +1,5%

Μερίδιο 
πωλήσεων 
σε αξία

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vivartia 5,3% 5% 4,6% 4% 3,8% 3,7% 3,5%

Unilever 5,1% 5% 4,8% 4,6% 3% 3% 3%

Friesland-
Campina 3,6% 3,3% 3,3% 3,2% 3% 2,9% 2,8%

Ελληνικά 
Γαλακτο-
κομεία

    2,4% 2,4% 2,3%

Ε.Ι. Παπα-
δόπουλος 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,2%

Χριστίνα Παπαγιάννη
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ΣΥΖΗΤΆΜΕ ΓΙΆ ΤΆ ΒΆΣΙΚΆ ΠΕΔΙΆ  
ΠΟΥ ΘΆ ΚΆΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:
• Περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς
•  Στρατηγικές προσαρμογής στο δυναμικό 

omnichannel περιβάλλον
•  Οργανωτικές αλλαγές, αναζήτηση και εκπαίδευση 

ανθρώπινου δυναμικού
•  Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη και υγιεινή διαβίωση
•  Εξυπηρέτηση του καταναλωτή με ταχύτητα, 

ποιότητα και ασφάλεια
•  Αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα πεδία

ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΧΟΥΝ
•  Κορυφαία στελέχη της 

διοίκησης επιχειρήσεων σούπερ 
μάρκετ και προμηθευτών

•  Έλληνες και διεθνείς ειδικοί 
αναλυτές

•  Keynote εισηγητές με υψηλή 
εξειδίκευση στον κλάδο 

•  Στελέχη δυναμικών καινοτόμων 
επιχειρήσεων 

•  Εκπρόσωποι σημαντικών 
κλαδικών φορέων

Οι αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες  
και ανάγκες μεταβάλλονται με πρωτόγνωρη ταχύτητα, υπό 
την πίεση της διπλής κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, 
οδηγώντας σε αντίστοιχης ταχύτητας μετασχηματισμό  
του λιανεμπορίου τροφίμων, με πρωταγωνιστές τα σούπερ 
μάρκετ και τους προμηθευτές τους. 

Οι στρατηγικές κινήσεις που λαμβάνουν υπόψη  
τις εξελίξεις στους τομείς της υγείας, της οικονομίας  
και της τεχνολογίας, θα διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο 
λειτουργίας της κλαδικής αγοράς. 

22042021
LIVE ON YOUR SCREEN

11o συνέδριο σελφ σέρβις

Food Retail  
Forum
Προς ένα δυναμικό μοντέλο αγοράς

www.foodretailforum.com

Περιεχόμενο: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 164), E: xman@boussias.com
Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com
Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com

Δίνουμε χώρο στις νέες ιδέες και στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο του κλάδου

presents

E A R LY  B I R D-10% EΩΣ 19/03/2021
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Stalactites 
Μελβούρνη: 
Επαναλανσάρει το 
σουβλάκι Τσιτσιπάς             
Στην ανακούφιση  
των πληγέντων  
από την πανδημία  
το σύνολο των εσόδων 

Για δεύτερη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
συνεργάζεται με το ελληνικό εστιατόριο 
Stalactites στην Μελβούρνη για το 
επαναλανσάρισμα του  limited edition 
σουβλάκι που φέρει το όνομα του 
Έλληνα τενίστα. Μάλιστα, το 100% 
των κερδών από τις πωλήσεις του θα 
διατεθούν για να συνεισφέρουν σε όσους 
επηρεάστηκαν από την πανδημία του 
κορονοϊού.  
Το συγκεκριμένο σουβλάκι θα είναι 
διαθέσιμο στο εστιατόριο από την 1η 
Φεβρουαρίου μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου. 
«Σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας, 
ήθελα να φάω ένα σουβλάκι Stalactites. 
Επομένως, είμαι ενθουσιασμένος που 
βρίσκομαι και πάλι εδώ και έχω τη 
δυνατότητα να το γευτώ», ανέφερε ο 
Τσιτσιπάς.  
Να σημειωθεί ότι τα χρήματα θα 
μοιραστούν σε δύο φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς, στο Μαζί για το Παιδί 
στην Ελλάδα και στο SecondBite στην 
Μελβούρνη.  
Η τιμή στο σουβλάκι Tsitsipas ανέρχεται 
στα 17 δολάρια και περιλαμβάνει 
αρνίσιο γύρο, ντομάτα, τζατζίκι, φέτα, 
κρεμμύδι, πατάτες και δυόσμο. «Το να 
ονομάζουμε το σουβλάκι μας από τος 
Έλληνες αθλητές που λαμβάνουν μέρος 
στο Αυστραλιανό Open αποτελεί για 
εμάς μια παράδοση που ξεκίνησε το 
2006 και είμαστε ενθουσιασμένοι που 
συνεργαζόμαστε για ακόμη μία φορά με 
τον Στέφανο», δήλωσε η συνιδιοκτήτρια 
του εστιατορίου, Nicole Papasavas.

DS Smith Hellas: Στα 63 εκατ. με μείωση 1,5% 
ο τζίρος του 2020            
Περιορισμένες οι απώλειες από την πανδημία

Αντοχή στις επιπτώσεις της πανδημίας έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η DS Smith 
Hellas καταγράφοντας περιορισμένη απώλεια τζίρου αλλά και περαιτέρω βελτίωση 
των αποτελεσμάτων λόγω της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών. Σύμφωνα 
με την εταιρεία συσκευασίας και χαρτοκιβωτίων που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 
η τρέχουσα οικονομική χρήση 2020/2021 εξελίσσεται άκρως ικανοποιητικά με 
περαιτέρω βελτίωση στο μεικτό περιθώριο κέρδους και σταθερή κερδοφορία. 

Οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής έχει θέσει τους 
παρακάτω στόχους, τους οποίους θεωρεί εφικτούς:
• Διατήρηση/αύξηση μεριδίου αγοράς και αύξηση κύκλου εργασιών με επίκεντρο τα 
στρατηγικής σημασίας προϊόντα.
• Μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των 
λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής.
• Συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των προϊόντων μέσα από συστηματική εργασία και 
έρευνα ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των 
πελατών με ανταγωνιστικές τιμές. 

Οι εγγυήσεις για δάνειο €2,5 εκατ. της DS Smith Cretan Hellas
Επιπλέον, η εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,5εκατ. ευρώ  
για την εξασφάλιση δανείων σε δύο τράπεζες για λογαριασμό της θυγατρικής DS 
Smith Cretan Hellas μηδενικού ανεξόφλητου υπολοίπου και διαθέσιμου πιστωτικού 
ορίου συνολικού ποσού 3 εκατ. ευρώ κατά την 30η Απριλίου 2020 και 2019. 

Μείωση τζίρου και ποσοτήτων 
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της DS Smith Hellas κατά την οικονομική χρήση 
2019/2020, ο κύκλος εργασιών της από πωλήσεις προϊόντων σημείωσε οριακή 
μείωση 1,9% ενώ οι ποσότητες πώλησης ανήλθαν σε 57.728 τόνους χαρτοκιβωτίων 
σημειώνοντας επίσης οριακή μείωση της τάξης του 2,4% σε σύγκριση με την 
προηγούμενη εταιρική χρήση. Η διαφορά 
μεταξύ των ποσοστιαίων μειώσεων του 
τζίρου και του όγκου των πωλήσεων 
οφείλεται στις υψηλότερες τιμές πώλησης 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
οι οποίες και ήταν το αποτέλεσμα της 
καλύτερης τιμολογιακής πολιτικής. 
Η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά τα 
περιθώρια κέρδους και τη συνολική 
κερδοφορία της καθώς επέστρεψε στο 
μονοπάτι των κερδών ενώ το περιθώριο 
του μεικτού κέρδους της διπλασιάστηκε 
από το 8,6% που ήταν κατά την 
προηγούμενη χρήση σε 17,2%.

Ματίνα Χαρκοφτάκη

*σε χιλ. €
Κύκλος εργασιών 

2019/2020: 63.360
2018/2019: 64.617
Μεταβολή: -1,9%

EBITDA
2019/2020: 2.550
2018/2019: -3.348

Αποτέλεσμα μετά από φόρους 
2019/2020: 514,623
2018/2019: -5,045

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων:  
3.930

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
22.743 
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14-15.04.21
LIVE ON YOUR SCREEN

eCommerce Conference returns with an all-star lineup of international speakers  
who will share proven methodologies and best practices to help businesses drive traffic  

to their e-shops, generate quality leads and boost their conversion rate. 

ORGANIZED BY

www.e-commerceconference.gr

Derric Haynie  
Chief Ecommerce 

Technologist, 
Ecommercetech.io

Els Aerts  
Co-Founder, 
AGConsult

Emanuela Motta  
Digital Strategy 

Wizard

Aleyda Solis  
International SEO 

Consultant

Karl Gilis  
Returning Top-Rated 

Speaker

Tim Stewart  
Owner & Consultant, 

trsdigital

Ian Hammersley  
CEO,  

Smartebusiness

KEYNOTE SPEAKERS

ECOMMERCE 
CONVERSION 

MASTERCLASS  
WITH TIM ASH

On April 14, one day prior to the 
main event, join digital marketing 
expert Tim Ash in this fast-paced 

crash course in optimizing 
your eCommerce experiences! 
Powerful prepared content will 
alternate with practical hands-

on examples from the audience. 
Plenty of time will be left for 

insightful discussion to answer 
your specific questions. 

EARLY  
BIRD

-20%  
UNTIL  

26.02.2021

Tim Ash  
Keynote, Author & Advisor, 

TimAsh.com

UNDER THE AUSPICES OF

Registrations: Thanasis Konstantopoulos, T: +30 210 6617777 (ext. 228) E: tkonstantopoulos@boussias.com | Sponsorships: Anna Gyparaki,  
Τ: +30 210 6617777 (ext. 152), E: agyparaki@boussias.com | Content: Dannos Tsakalos, Τ: +30 210 6617777 (ext. 151), E: dtsakalos@boussias.com 

 presents

http://www.e-commerceconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Το CVC Capital, πέρα από τη Vivartia, βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα το 
τελευταίο χρονικό διάστημα. Κι αυτό που πολλοί αρέσκονται να λένε είναι ότι 
βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με περισσότερες της μίας αλυσίδες. Ευσεβείς πόθοι ή 
πραγματικότητα; Σε κάθε περίπτωση, ουδείς από τους εμπλεκόμενους επιβεβαιώνει.

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

Δέλτα: Νέο φρέσκο 
Βιολογικό & 
φρέσκο Κατσικίσιο 
Γάλα Μικρές 
Οικογενειακές 
Φάρμες             
Διπλή καινοτομία με 
φιάλη εως και 35% rPet 
και μεταλλικό καπάκι 

Οι «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» 
της Δέλτα μεγαλώνουν και  φέρνουν 
το νέο φρέσκο Βιολογικό Γάλα, από 
πιστοποιημένες βιολογικές φάρμες  
και το νέο φρέσκο Κατσικίσιο Γάλα,  
με παραδοσιακή γεύση σε συσκευασία 
έως και 35% rPet, ανακυκλωμένο 
πλαστικό, σεβόμενη το περιβάλλον και 
τον πλανήτη.  
Μια ακόμη καινοτομία στη νέα 
συσκευασία, είναι και το μεταλλικό 
καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται 
για 1η φορά στην κατηγορία του 
γάλακτος.  
Οι «Μικρές Οικογενειακές Φάρμες» 
της Δέλτα, ολοκληρώνονται με τη 
σειρά γιαουρτιών, στραγγιστών αλλά 
και αγελάδος.  
Σημειώνεται ότι το φρέσκο γάλα 
της ΔΕΛΤΑ «Μικρές Οικογενειακές 
Φάρμες» συλλέγεται καθημερινά από 
μικρούς Έλληνες παραγωγούς.

Photos Photiades: Από την Carlsberg  
στο αθηναϊκό real estate            
Το Evian, η Lavazza και τα… 24.000 στρέμματα γης 

Στους επενδυτές που έχουν αποφασίσει 
να τοποθετήσουν κεφάλαια στην αθηναϊκή 
ριβιέρα ενόψει και της ανάπτυξης στο Ελληνικό 
κατατάσσεται ο κυπριακός όμιλος Φωτιάδη, 
γνωστός στην Ελλάδα από την Beverage 
World, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας ανήκουν 
κυρίως αλκοολούχα, όπως τα Angostura, 
Appleton Estate, Bushmills, Wild Turkey, Jose 
Cuervo και Glengrand, το νερό Evian και η 
Lavazza. Η δραστηριότητα που δεν είναι τόσο 
γνωστή όσο αυτή της διανομής ποτών είναι 

η ανάπτυξη ακινήτων, στην οποία ο όμιλος Φωτιάδη έχει παρουσία μέσα από την 
Emerald Developments. Ο κυπριακός όμιλος μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά του 
με τη μπύρα Carlsberg, καθώς εγκαινίασε το πρώτο ζυθοποιείο της μάρκας εκτός 
Δανίας το 1967. Πέρα όμως από την οινοποιία και την εταιρεία εμφιάλωσης που 
παράγει το νερό Αγρός και τους χυμούς Ένα, ο όμιλος διαθέτει παρουσία στο real 
estate από το 1950, μέσω των Ilonas Estates Ltd, Fontana Amorosa Coast Ltd, 
The Ulysses Home, Loutraki Beach και Emerald Developments.  
Η τελευταία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, ενώ ο όμιλος έχει συνολικά 
στην κατοχή του 24.000 στρέμματα γης σε Ελλάδα και Κύπρο, που αφορούν τόσο 
σε ολοκληρωμένα ξενοδοχειακά, οικιστικά και γραφειακά ακίνητα όσο και projects 
σε εξέλιξη. Την παρούσα περίοδο, η εταιρεία αναπτύσσει συγκρότημα κατοικιών 
έκτασης περίπου 1.400 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο των ISV στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανήκει ο σχεδιασμός 
των νέων βιλών στο Costa Navarino. Το Emerald Prime, όπως ονομάζεται το 
project, βρίσκεται στο κέντρο της Γλυφάδας, κοντά στην πλατεία Νυμφών και 
περιλαμβάνει δύο townhouses με τέσσερα υπνοδωμάτια, 269 τ.μ. και 263 τ.μ., 
τέσσερα διαμερίσματα περί των 128 τετραγωνικών και δύο ρετιρέ 174 τ.μ., ενώ 
στο portfolio της θυγατρικής του κυπριακού ομίλου συγκαταλέγονται αναπτύξεις σε 
Ελληνικό, Γλυφάδα καθώς και ένα θέρετρο στο Ρέθυμνο, 1.600 στρεμμάτων που 
αναπτύσσεται σε δύο φάσεις. 
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Κρασί: Η Κίνα… απειλεί τις πωλήσεις της 
Γαλλίας    
Πρωτιά των ΗΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές οίνων

Τη Γαλλία θα ξεπεράσει το 2020, η Κίνα σε 
πωλήσεις, που θα συνεχίσει στην ίδια πορεία 
που έχει έως αυτή τη στιγµή και θα υπερβεί τα 
19,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2022, όπως 
προβλέπει το IWSR. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η Κίνα είναι αντιστοίχως στην τρίτη και τέταρτη 
θέση των κυριότερων χωρών εισαγωγής πίσω 
από τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
ανοδικές τάσεις. Σηµειώνεται ότι την παραµονή 
της Prowein δηµοσιεύθηκαν στοιχεία από το 

IWSR για την συνολική εκτίµηση της αξίας της διεθνούς αγοράς οίνου. 

Ενισχυσµένη η αξία σε σχέση µε τον όγκο
Η εξέλιξη της αξίας θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τον όγκο, ο οποίος 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,15% µεταξύ 2017 και 2022, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την παγκόσµια τάση του κοινού, να καταναλώνει λιγότερα αλλά 
καλύτερα, και επηρεάζει ιδιαίτερα την Αµερική και την Ασία, σηµειώνει το IWSR. 

Αξία 2017 (σε δισ. δολάρια)
ΗΠΑ: 34,8 
Γαλλία: 16,7 
Κίνα: 16,5 

Όγκος 2017 (σε κιβώτια)
ΗΠΑ: 318 εκατ. 
Ιταλία: 266 εκατ. 
Γαλλία: 250 εκατ. 
Γερµανία: 224 εκατ. 
Κίνα: 156 εκατ.

Ανοδικά αναµένονται οι πωλήσεις µπύρας  
Ανοδικά θα κινηθεί και φέτος η εγχώρια αγορά µπύρας, καθώς στη διάρκεια του 2018 
κινήθηκε στα επίπεδα του +4,5%, όπως ανέφερε σχετικά, πρόσωπο του κλάδου. 
Το ίδιο πρόσωπο µάλιστα εξέφρασε την εκτίµηση ότι η αύξηση των πωλήσεων του 
κλάδου θα είναι περίπου στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, και πρόσθεσε ότι οι εκλογές 
ευνοούν την κατανάλωση µπύρας από τον Έλληνα καταναλωτή. 
Κατά το ίδιο πρόσωπο οι πωλούµενοι όγκοι για το 2019 αναµένεται στο σύνολο της 
αγοράς να αγγίξουν τα 4 εκατ. hl, ενώ δεν απέκλεισε ακόµα και να ξεπεράσουν το 
συγκεκριµένο αριθµό. 

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

Αρχισυντάκτης:

 
Γιώργος Λαµπίρης
εσωτ: 389, e-mail: glampiris@boussias.com
Σύνταξη – Επιµέλεια: 

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα 

 
Χριστίνα Παπαγιάννη
email: cpapagianni@boussias.com
Σπύρος Πιστικός 
εσωτ: 289, e-mail: spistikos@boussias.com
Ματίνα Χαρκοφτάκη
εσωτ: 392, e-mail: mharkoftaki@boussias.com
Μαρία Γκουρτσιλίδου
εσωτ. 350, email: mgourtsilidou@boussias.com

  

  

Υπεύθυνη Συνδροµών:
Βίκυ Θεοδωρίδου
εσωτ: 101, e-mail: vtheodoridou@boussias.com 

 Στοιχεία επικοινωνίας:
Τ: 210 6617777, F: 210 6617778,
∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας
www.boussias.com

 

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

Σύµβουλος Εκδόσεων: ∆ηµήτρης Κορδεράς

∆ιευθύντρια Εκδόσεων: Αντωνία Κατσουλιέρη
 

∆ιευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων:
Νικόλας Κονδάκης

Πολυκαναλική… 
υπόθεση η αγορά 
τροφίµων 
Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η διαδικασία 
αγορών τροφίµων, ενώ ο καταναλωτής 
είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάµεσα σε 
διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας 
συγκεκριµένα προϊόντα από διαφορετικά 
σηµεία πώλησης, επιλέγοντας σε 
σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένους 
πωλητές για συγκεκριµένες οµάδες 
προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ σε δείγµα 2.000 ατόµων κατά 
Μ.Ο. ο καταναλωτής αγοράζει από 14 
έως 16 φορές την εβδοµάδα κάποιου 
είδους τρόφιµα από κάποιο από τα 
εξεταζόµενα σηµεία πώλησης. 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 
σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα 
δεν µεταφράζεται και σε αξία 
καλαθιού καθώς π.χ. ο φούρνος-
αρτοπωλείο µπορεί να έχει µεγαλύτερη 
επισκεψιµότητα από το κρεοπωλείο, 
αλλά κατά κανόνα έχει καλάθι 
χαµηλότερης αξίας. Το µεγαλύτερο 
καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο 
σουπερµάρκετ, καθώς πρόκειται για το 
σηµείο πώλησης που συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο εύρος προϊόντων, στο οποίο 
άλλωστε ο καταναλωτής µπορεί να βρει 
και τα προϊόντα των ανταγωνιστικών 
καναλιών. Ωστόσο ο Έλληνας 
καταναλωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την 
αγοραστική εµπειρία στα σουπερµάρκετ 
σε ποσοστά άνω του 80%.

Σύνολο έως το 2022
Αξία: 207 δισ. δολάρια το 2022 

Όγκος: 2,7 δισεκατοµµύρια κιβώτια 9 lt. 

Find us on

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης:
Πέτρος Τσάτσης
εσωτ: 388, e-mail: ptsatsis@boussias.com

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Παύλος Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Photos Photiades

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece/
https://www.youtube.com/user/boussiascomm

