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ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΕΙ 11 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ
Ένα νέο, σύγχρονο σημείο πώλησης ήλθε να προστεθεί στην αλυσίδα supermarket του Ομίλου Βερόπουλος. Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της Κεντρικής Eλλάδας, εγκαινίασε σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα το νέο κατάστημά της στη δυναμική και απαιτητική αγορά της Λάρισας. Το κατάστημα, το
οποίο είναι το 225ο του Ομίλου, καλύπτει χώρο 2.200 μ2 και είναι από τα πλέον
σύγχρονα και καινοτόμα καταστήματα, υψηλής αισθητικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι
για την ομαλή λειτουργία του νέου καταστήματος θα απασχοληθούν 75 νέοι εργαζόμενοι από την περιοχή. Όπως σε όλα τα καταστήματα έτσι και στο συγκεκριμένο
κατάστημα εφαρμόζεται το πρόγραμμα της αλυσίδας «Είναι τοπικό προϊόν, προτιμήστε το!», που αφορά στην πολιτική στήριξης των τοπικών οικονομιών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η λειτουργία του καταστήματος της Λάρισας έρχεται ως
επιβεβαίωση της δέσμευσης στη στρατηγική, την οποία έχει χαράξει ο Όμιλος για
επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου του. Το κόστος υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης ανήλθε σε 11.000.000 ευρώ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2.000 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ CRETA FARM ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Την έγκριση για τη διάθεση των οχτώ πρώτων προϊόντων της στην αχανή αγορά
έλαβε πρόσφατα η Creta Farm από το Εθνικό Οργανισμό Τροφίμων των
ΗΠΑ. Την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου ξεκινάει η παραγωγή και μέχρι τις
15 του ίδιου μήνα θα βρίσκονται τα προϊόντα της εταιρείας στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των άλλων σημείων πώλησης, απ΄ όπου οι καταναλωτές θα
μπορούν να τα προμηθεύονται. Η αρχή θα γίνει από την περιοχή της Φιλαδέλφεια και μέχρι τον Μάρτιο εκτιμάται ότι τα προϊόντα της εταιρείας θα βρίσκονται
σε 2.000 σημεία πώλησης. Το επόμενο χρονικό διάστημα, η ελληνική εταιρεία
θα θέσει σε εφαρμογή μία σειρά από επιχειρηματικές κινήσεις, όπως η επέκταση σε άλλες αγορές, στο μοντέλο των ΗΠΑ.

• ΒΕΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας σημειώνει ότι, η Ελληνική Βιοτεχνία παρά την πληθώρα των επιβαρύνσεων του παραγωγικού κόστους που υφίσταται, βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία
μετακύλισης των βαρών αυτών, στις τιμές του καταναλωτή και επωμίζεται «εξ ολοκλήρου» τις
όποιες δυσμενείς εξελίξεις. Παρ’ όλ’ αυτά το ΒΕΑ συστήνει την περίοδο των εορτών που διανύουμε, όπου ο 14ος μισθός δημιουργεί εποχικά φαινόμενα και πλασματική ευφορία, να γίνουν
προσπάθειες συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων και παράλληλα εντατικοποίηση των
ελέγχων στην κατεύθυνση του περιορισμού του παραεμπορίου.

Ψιθυρίζεται...
• Προσπάθεια καταβάλλεται να
αποτραβηχτούν τα «φώτα» από το
επερχόμενο deal, που θα σηματοδοτήσει
μεγάλες αλλαγές στη λιανική τραπεζική.
Πάντως, πληροφορίες του R.T.
αναφέρουν πως «η τράπεζα συζητά την
πώλησή της και μέχρι το Μάρτιο, θα έχει
ολοκληρωθεί».

• ATHENTIS:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Athentis Consulting, business partner της
Lawson για την Ελλάδα, φέτος, αντί για δώρα
στους πελάτες και συνεργάτες της, και στο
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης,
θα ενισχύσει τη ΦΛΟΓΑ - Σύλλογος Γονέων
Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Η
Lawson Software θα ενισχύσει το «World Vision» τον παγκόσμιο οργανισμό που βοηθάει
γονείς και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας χρηματοδοτώντας με 10 λεπτά την
κάθε επίσκεψη στο site της. Aς συμβάλλουμε
όλοι στην προσπάθεια της Lawson αποκλειστικά και μόνο βλέποντας το video του Merry
Catmas στο www.lawson.com/greetings.

• ΟΤΕ ΑCADEMY:
P.M.I. R.E.P.
Η OTEAcademy ως P.M.I. R.E.P., παρέχει
προγράμματα Project Management, κάνοντας χρήση αποτελεσματικών βέλτιστων
πρακτικών, δίνοντας βάση στην ποιότητα,
στην παραγωγικότητα και εστιάζοντας στους
στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης. Οι
παραδόσεις των προγραμμάτων γίνονται από
πιστοποιημένους PMPs (Project Management Professionals) και η παρακολούθησή
τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στους
συμμετέχοντες για επιτυχία στις εξετάσεις
Πιστοποίησης. Τα προγράμματα Project Management απευθύνονται σε εταιρείες που
υλοποιούν έργα, σε Project Managers, σε
μέλη ομάδων Έργου, αλλά και σε όσους
εμπλέκονται σε οποιαδήποτε ομαδική εργασία. Αποστολή του Project Management Institute (P.M.I.) είναι «οι οργανισμοί παγκοσμίως να αγκαλιάσουν, να αξιολογήσουν και
να αξιοποιήσουν το Project Management
αποδίδοντας την επιτυχία τους σε αυτό».
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