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

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ORACLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΗ: ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους, και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις κινούνται προς
την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αποκάλυψε έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε
από την Oracle. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα αναποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης καταναλωτών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, μεταξύ
άλλων, δείχνουν ότι παρά τη σχεδόν ομόφωνη αναγνώριση της σημασίας του να είναι ο πελάτης χαρούμενος, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους καταναλωτές δε θεωρούν αποτελεσματική τη λειτουργία των τμημάτων εξυπηρέτησης.
ΤΟ Μ.Κ. ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 12.288.669,60 ΕΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ: 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πλήρως καλύφθηκε τελικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Χατζηϊωάννου
Συμμετοχές ΑΕ, με τα συνολικά έσοδα που η εταιρεία άντλησε να ανέρχονται στα
30,1 εκατ. ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα
προτίμησης από τις 13/02/2008 έως και τις 27/02/2008 και η αμκ καλύφθηκε κατά 95,82% με την καταβολή συνολικού ποσού 28.849.960,30 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 29.438.735 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.282.939 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με απόφαση του δ.σ. της εταιρείας στις 14/03 οι 1.288.564 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους βασικούς μετόχους της, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αμκ να ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αμκ να
ανέλθει σε 12.288.669,60 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας θα αυξηθεί κατά 12.288.669,60 ευρώ, με την έκδοση 30.721.674 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ έκαστη.

Ψιθυρίζεται...
• Ποιες εταιρείες χάνουν τη «μάχη» στην
κατηγορία «επιδόρπιο γιαουρτιού» της
προηγούμενης εβδομάδας; Μεβγάλ και
Friesland βρίσκονται στην τέταρτη και
πέμπτη σειρά κατάταξης πλέον, χάνοντας την
παραδοσιακή «χάλκινη θέση».

• ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
ΚΥΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Συνέχιση των ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής προμηνύει ο δείκτης εισροών-εκροών
σε γεωργία - κτηνοτροφία για τον Ιανουάριο,
όπου καταγράφεται αύξηση 15,5% στις τιμές
παραγωγού και 15% στο κόστος παραγωγής.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική
αύξηση στις τιμές παραγωγού οφείλεται, κυρίως, στα αγροτικά προϊόντα, ειδικότερα τα δημητριακά, όπου οι αυξήσεις έφτασαν το 66,1% και
διψήφιες αυξήσεις σε φρούτα - λαχανικά.

• MYMARKET:
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κυκλοφόρησε το νέο φυλλάδιο προσφορών της Mymarket, με διάρκεια 12/3 ως
25/3. Ενδεικτικά, αγοράζοντας 2kg μοσχαρίσια μπριζόλα Γερμανίας με κόκαλο στην
τιμή των 8.90 ευρώ το κιλό, ο καταναλωτής
παίρνει δώρο 1kg χοιρινά Σουβλάκια Ολλανδίας. Επίσης, με την αγορά 1 τεμαχίου
Kallimanis χταπόδι μεγάλο κομμένο 1 kg,
οι καταναλωτές κερδίζουν 1 ούζο Ζέπος
750ml, στα 16.95 ευρώ το σετ.
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