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ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ATHENS MILLENNIUM

PLANET HOME: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
SHOP-IN-SHOP ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το ολοκαίνουργο Planet Home, το οποίο στεγάζεται στους χώρους του υπερσύγχρονου εμπορικού
κέντρου Athens Millennium στο Παγκράτι. Το πρώτο shop-in-shop θα διαθέτει στους καταναλωτές ευρεία γκάμα επίπλων και οικιακού εξοπλισμού. Σε ένα
χώρο με ετήσια επισκεψιμότητα 4.000.000 ατόμων, που διαθέτει καφέ, εστιατόριο, σούπερ μάρκετ και ένα πάρκινγκ από τα μεγαλύτερα της πρωτεύουσας,
καθώς επίσης και πολυκινηματογράφο Village, το Planet Home θα καταστεί
πόλος έλξης των επισκεπτών του Athens Millennium, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι νέοι ενεργοί καταναλωτές (άνδρες και γυναίκες, 15-55 ετών).
Το νέο κατάστημα εκτείνεται σε δύο ορόφους του εμπορικού κέντρου και διαθέτει μεγάλη ποικιλία επίπλων, αξεσουάρ και αντικειμένων για το σπίτι που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα, την αισθητική, τη λειτουργικότητα και το σύγχρονο design τους. Εκεί ο καταναλωτής μπορεί να περιηγηθεί τους χώρους του
Planet Home και να επιλέξει τα αντικείμενα της αρεσκείας του, που με μεράκι
έχουν επιλεγεί από τις αγορές όλου του κόσμο.
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 15% ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΗΣ KEGO ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΡΕΑΣ
Την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της Kego A.E., δια συγχωνεύσεως,
από την Νηρέας Α.Ε., αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών
στις από 19/12/07 συνεδριάσεις τους. Αποφασίστηκε να προταθεί προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων ως σχέση ανταλλαγής η διανομή 0,95 μετοχών της
Νηρέας αντί 1 μετοχής της Kego. Η Νηρέας κατέχει σήμερα το 28% του μετοχικού
κεφαλαίου και ασκεί το μάνατζμεντ της εταιρείας, ενώ μαζί με τα συνδεδεμένα μέρη η Νηρέας ελέγχει το 59% του μετοχικού κεφαλαίου της Kego. Την ίδια στιγμή,
η Κego θα ξεκινήσει την απόσχιση του κλάδου των αγρο-κτηνοτροφικών ειδών, ο
οποίος θα ενταχθεί σε θυγατρική εταιρεία της Κego A.E., διατηρώντας το σήμα Kego. Επίσης, για το 2007, τα αποτελέσματα αναμένεται να εμφανίσουν απόκλιση
της τάξης του 15% από τα αρχικώς εκτιμηθέντα στο business plan της εταιρείας.

• FASHION BOX: ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Επενδυτικό σχέδιο για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Nοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιεί η
Fashion Box Ελλάς, αντιπρόσωπος των προϊόντων Replay. Η εισηγμένη που σήμερα δραστηριοποιείται με λιανικές και χονδρικές πωλήσεις σε 5 χώρες, έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2007 την υλοποίηση business plan, που περιλαμβάνει τη δημιουργία 12 νέων καταστημάτων στην επόμενη 5ετία.
Σήμερα η Fashion Box εκτός ελληνικής και κυπριακής αγοράς διαθέτει 2 Replay Stores στη Σόφια
και 1 στα Σκόπια. Στην αλυσίδα έρχεται τώρα να προστεθεί ένα ακόμη κατάστημα στο Βουκουρέστι.

Ψιθυρίζεται...
• Νέες κινήσεις, αυτή τη φορά από τα
ΚΑΕ θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στο
επόμενο δίμηνο. Η εταιρεία θα
ανακοινώσει καινούργια συνεργασία που
θα συζητηθεί την ώρα που το εμπορικό της
κέντρο στον Προμαχώνα ολοένα και
βρίσκεται πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του.

• MEDIA MARKT:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Για τους μικρούς και μεγάλους φίλους που
αγαπούν το μπάσκετ, το κατάστημα της
Media Markt Αγίου Ιωάννη Ρέντη πραγματοποίησε πρόσφατα διαγωνισμό. Σε έναν
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που ήταν προσομοίωση γηπέδου μπάσκετ, ο γνωστός για
τη χρυσή του βολή στον τελικό του 1987,
Αργύρης Καμπούρης, περίμενε τους επίδοξους καλαθοσφαιριστές για να τους δώσει
χρήσιμες αθλητικές συμβουλές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν
δώρα από μπλούζες με την υπογραφή του
Αργύρη Καμπούρη, μέχρι cd και δωροεπιταγές, ανάλογα με τον αριθμό των επιτυχημένων βολών. Παράλληλα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στην κλήρωση για τα μεγάλα
δώρα, ένα mp3 player, ένα φορητό dvd
player και μία τηλεόραση Philips LCD 32”.

• ΛΕΜΟΝΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ DSMS
Με ταχύτατους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας Planar
Coolsign στο δίκτυο καταστημάτων του
Ομίλου Επιχειρήσεων Λεμονή (Haralas,
Nine West, All About Shoes, Salvatore
Ferragamo, Dolce & Gabbana) σε Ελλάδα
και Κύπρο από την DSMS. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Λεμονή δραστηριοποιείται στο χώρο της
παραγωγής και εμπορίας πολυτελών υποδημάτων, τσαντών και δερμάτινων αξεσουάρ από
το 1890 με τα καταστήματα Καλογήρου.
Σήμερα, εκτός από τα καταστήματα Καλογήρου, στο δίκτυό του ανήκουν τα καταστήματα:
Haralas, Nine West, All About Shoes, Tod’s,
Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana. Το
δίκτυο του Ομίλου αριθμεί σήμερα 56 καταστήματα με στόχο το 2010 να φτάσει τα 100,
αφού μόλις διασφάλισε και την ανάπτυξη
δικτύου λιανικής της ιταλικής φίρμας Geox.
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