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Λ I A N E M Π O P I O Y
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΑ 100 «ΠΑΤΗΣΕ» Η SPRIDER STORES
Ο όμιλος Sprider Stores προχώρησε στη δημιουργία
ακόμη τριών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, με
τον αριθμό των καταστημάτων της να φτάνει τα 100 συνολικά και τα 34 στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ξεκίνησαν
τη λειτουργία τους: το κατάστημα στο Αίγιο (Κορίνθου
52 & Αγ. Κυριακής, έκτασης 1.240 τ.μ.), το δέκατο τρίτο
κατάστημα στη Ρουμανία στην πόλη Πιτέστι (εντός του
εμπορικού κέντρου Iris Shopping Center, οδός Sal.
Ceamanu, με έκταση 1.040 τ.μ.) και το πέμπτο κατάστημα στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στη Φιλιππούπολη (Plovdiv, εντός του retail park της πόλης, επί της Λεωφόρου Mendeleev 2, με έκταση 900 τ.μ.).

Ψιθυρίζεται...
• Μάχη έχει ξεσπάσει σχετικά με την προσέλκυση νέων μελών μεταξύ των συνεταιριστικών αλυσίδων στα ηλεκτρικά. Μετατοπίσεις
έως και 4 μελών αναφέρουν πληροφορίες
ότι επίκεινται στο αμέσως επόμενο διάστημα.

• MICROLAND:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
Η Microland ανακοινώνει την εκλογή του κ.
Κωνσταντίνου Μαράντου του Ευσταθίου ως
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου,
κ. Μιχαήλ Τσιμπρή.

ΣΤΟ ATHENS HEART ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ COSTA COFFEE
Η αλυσίδα καφέ Costa Coffee, συνεχίζοντας την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά,
εγκαινίασε το 8ο κατάστημά της στο νέο εμπορικό κέντρο Athens Heart, στην Πειραιώς 180. Το καθιερωμένο «Friends & Family Party», που διοργανώνει κάθε νεοσύστατο κατάστημα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (5/12) σε μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα. Φίλοι των Costa Coffee, καθώς και απαιτητικοί λάτρεις του ιταλικού
καφέ επισκέφτηκαν τη νέα «ιταλική γωνιά», για να δοκιμάσουν παραδοσιακό
espresso & cappuccino και να γευτούν ζεστά και κρύα ροφήματα, συνδυάζοντάς τα
με παραδοσιακές ιταλικές γλύκες και αλμυρές γεύσεις. Την τιμητική τους, φυσικά, είχαν οι νέες χριστουγεννιάτικες απολαύσεις των Costa Coffee, Orange & Chocolate
Muffin και Tiramisu Latte. H ιταλικής προέλευσης αλυσίδα καφέ σύντομα θα εγκαινιάσει και το επόμενο κατάστημά της, σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας, το οποίο
αναμένεται στα τέλη Δεκεμβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ

• ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ
Η εταιρεία Αττική, που εδώ και 80 χρόνια
έχει ταυτίσει το όνομά της με το επώνυμο και
εκλεκτής ποιότητας και γεύσης ελληνικό
μέλι, τώρα παρουσιάζει στην ελληνική
αγορά δύο νέες εκλεκτές ποικιλίες. Το μέλι
από τα Θυμάρια των Νησιών και το μέλι
Ελάτης. Tο μέλι από τα ξεχωριστά θυμάρια
των ελληνικών νησιών και το μέλι Eλάτης,
επιλεγμένο από τα ελληνικά ελατοδάση,
εμφανίστηκαν ήδη στα ράφια των σούπερ
μάρκετ για να προσφέρουν νέες γεύσεις σε
όσους αναζητούν την ποικιλία. Οι δύο νέες
επιλεγμένες ποικιλίες Αττική προσφέρουν
πλούσιο άρωμα και μεστή γεύση από ελατοσκέπαστες βουνοπλαγιές (μέλι Ελάτης) και
χαρακτηριστικό άρωμα και σπάνια γεύση
θυμαριού των νησιών (μέλι από τα θυμάρια
των νησιών της Ελλάδας).

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ NESTLE
ΕΛΛΑΣ Ο LAURENT DEREUX

• ΣΑΡΑΝΤΗΣ: ΣΤΑ 8 ΕΥΡΩ
Η ΤΙΜΗ ΑΠΟ ALPHA FIN

Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, και στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στην εταιρική διακυβέρνηση, η Nestlé Ελλάς αποφάσισε να διαχωρίσει τις θέσεις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου από 1ης Ιανουαρίου 2009. Κατά συνέπεια, ο κ. Ε. Καλούσης παραμένει πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου, ενώ διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Laurent Dereux. O κ. Dereux είναι γαλλικής υπηκοότητας, με μεγάλη και διακεκριμένη σταδιοδρομία με τη Nestlé στη Γαλλία, τον Καναδά, το Βέλγιο και το Κέντρο στην Ελβετία.
Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στα 8 ευρώ ανά μετοχή, από 13 ευρώ προηγουμένως, μειώνει την τιμή-στόχο για τη
Σαράντης η Alpha Finance, με έκθεσή της
στις 11/12, στην οποία διατηρεί τη σύσταση
«outperform». Η χρηματιστηριακή προχωρά
παράλληλα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών
της. Συγκεκριμένα, μειώνει την πρόβλεψή
της για τα ΕΒΙΤ κατά 1,5 εκατ. ευρώ, στα
40,5 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση.
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ΑΤΟΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ 875.000 ΜΙΚΡΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ενεργοποιείται το πρόγραμμα χορήγησης άτοκων και εγγυημένων δανείων κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Φώλιας. Ο Χ. Φώλιας και οι υφυπουργοί, Γ. Βλάχος και Σ. Καλαφάτης, παρουσίασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις διοικήσεις επιμελητηρίων από όλη τη
χώρα. Σε δηλώσεις του ο υπουργός τόνισε ότι το 2009 είναι έτος προκλήσεων και αβεβαιοτήτων, τις οποίες έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε. Η πρόκληση, πρόσθεσε, είναι να μετατρέψουμε την
κρίση σε ευκαιρία για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βγουν όχι μόνο
αλώβητες, αλλά και με ενισχυμένη θέση στην
αγορά. Αναφερόμενος εξάλλου στα γεγονότα
των τελευταίων ημερών, ο κ. Φώλιας επεσήμανε ότι η ψυχολογία της αγοράς
και των καταναλωτών είναι κάτω από το μηδέν και συνέστησε να πέσουν οι τόνοι, καθώς χωρίς ψυχολογία δεν μπορεί να δουλέψει η αγορά. Το πρόγραμμα
του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε 875.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που απασχολούν από 0-49 εργαζομένους, δηλαδή το 98% του συνόλου των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα και απασχολούν το 74% του
εργατικού δυναμικού.

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΛΠΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧ. ΣΑΛΛΑ
Ο ΣΕΛΠΕ, συνεχίζοντας τις επαφές του με την τραπεζική ηγεσία
της χώρας, παρέθεσε γεύμα-συζήτηση εργασίας στις
11/12/2008, με καλεσμένο τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλη Σάλλα. Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ αναφέρθηκε
στην ύφεση που πλήττει το εμπόριο και ζήτησε από τον πρόεδρο
της Πειραιώς να ενημερώσει τα μέλη του συνδέσμου για τη διεθνή χρηματοπιστωτική αναστάτωση και τις προβλέψεις του για τη μελλοντική εξέλιξη της
κρίσης, δεδομένου ότι πλήττεται άμεσα η ρευστότητα των λιανεμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και η ψυχολογία του καταναλωτή. Ο κ. Μ. Σάλλας, αναφερόμενος στη διεθνή κρίση, είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μπόρεσε να προβλέψει το μέγεθος και το βάθος της, που ξεκίνησε από τις ρευστοποιήσεις
κεφαλαίων λόγω απομείωσης των αξιών ξένων funds που είχαν επενδύσει σε
στεγαστικά δάνεια. Κατέστησε σαφές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι
θωρακισμένο έναντι της οικονομικής κρίσης, λόγω της υψηλής κεφαλαιακής
επάρκειας των τραπεζών, η οποία οφείλεται στην καλή ποιότητα των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού του. Κατά την άποψη του, η ελληνική αγορά επηρεάζεται σημαντικά και από ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε κάμψη της ζήτησης.
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