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RETAILBUSINESS AWARDS 2010

RETAILER OF THE YEAR 2010 
KΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι «Winners» του ελληνικού λιανεµπορίου βραβεύθηκαν 
χθες στην Τελετή Απονοµής των RetailBUSINESS Awards 
2010, στο Μetropolitan Expo. Στην 9η διοργάνωση του 
καταξιωµένου θεσµού του Εκδοτικού Οργα-
νισµού Direction και του περιοδικού Retail 
Business, που πραγµατοποιήθηκε σε συνερ-
γασία µε την ΕΣΕΕ και το ΣΕΛΠΕ, τιµήθηκαν 
επιχειρήσεις και στελέχη που παρά τη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία, συνεχίζουν να πιστεύουν 
στην ανάπτυξη και βοηθάνε το retail στην Ελλά-
δα να κάνει βήµατα προόδου. Μεγάλος πρωτα-
γωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε η Κωτσό-
βολος DSGi Eλλάδος, η οποία τιµήθηκε µε τρεις συνολικά 
διακρίσεις, µεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και η κορυ-
φαία βράβευση της βραδιάς. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία 

απέσπασε τις διακρίσεις Retailer of the Year και CSR Retail 
Strategy (Το Ταξίδι Συνεχίζεται… Ανακύκλωση Συσκευών), 
καθώς και το βραβείο Retail Store Hλεκτρικά-Ηλεκτρονικά 

Είδη για το κατάστηµα Κωτσόβολος στο ∆ιε-
θνές Αεροδρόµιο Αθηνών, όπου εφαρµόστηκε 
για πρώτη φορά το νέο concept της αλυσίδας. 
Επίσης, βραβεύθηκαν οι Κωνσταντίνος Μα-
χαίρας (ΑΒ Βασιλόπουλος-Retail Manager), 
plaisio.gr (e-retailer), Spot JWT/Vodafone 
(Retail Campaign-Eθνική Οµάδα, ο Ταξι-
τζής) Σκλαβενίτης-Hypermarket Kαλλιθέας 
(Retail Store-Super Market), Public Café-

Συνταγµα (Retail Store-Eστίαση), Καλογήρου-Golden 
Hall (Retail Store-Ένδυση/Υπόδυση) και Notos Galleries-
Θεσσαλονίκη (Retail Store-Πολυκατάστηµα). 
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Επίσης, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά απονεµήθηκαν τα 
βραβεία για τους Προµηθευτές της Χρονιάς, σε συνερ-
γασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστηµίο Αθηνών. Πιο συ-
γκεκριµένα, η Coca-Cola Tρία 
Εψιλον αναδείχθηκε Preferred 
Supplier/Food & Drink και η 
Unilever Hellas Preferred 
Supplier/Non Food. Τέλος, τι-
µητικά βραβεία δόθηκαν στον 
Νικόλαο Βερόπουλο, πρόε-
δρο & διευθύνοντα σύµβουλο 
του Οµίλου Βερόπουλος, για 
τη συµβολή του στην ανάπτυξη 
της ελληνικής λιανεµπορικής 
δραστηριότητας στο εξωτερι-
κό, καθώς και στον Βασίλειο 
Φουρλή, πρόεδρο & διευθύ-
νοντα σύµβουλο της Fourlis 
AE Συµµετοχών, καθώς και 
πρόεδρο της House Market 
AE (IKEA) και της Fourlis 
Trade ΑΕBΕ, για τη συµβολή 
του στην ανάπτυξη του ελληνι-
κού λιανεµπορίου.

Ο  δ ι ευθύνων 
σύµβουλος της 
Direction Εκ-
δοτικός Ορ-
γανισµός και 
εκδότης του πε-

ριοδικού Retail Business, 
Βαγγέλης Παπαλιός, µεταξύ άλλων, τόνισε πως «επιδίωξη 
του θεσµού είναι να δείξουµε πως η κρίση αυτή έχει ηµερο-
µηνία λήξης και πως το ελληνικό λιανεµπόριο µπορεί να βγει 

πιο δυνατό από αυτή την περιπέτεια. Οι ‘‘χρυσές εποχές’’ 
έχουν µάλλον παρέλθει ανεπιστρεπτί, αλλά αυτό ίσως να 
µην είναι και τόσο κακό. Μπαίνουµε στην εποχή του εξορ-

θολογισµού, στην εποχή που η 
αγορά θα βρει τις πραγµατικές 
της διαστάσεις». Όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε: «Υπάρχει 
ακόµη χώρος για αισιοδοξία», 
στηρίζοντας την άποψή του 
αυτή στη δυναµική του χώρου 
του λιανικού εµπορίου, που 
αποτελεί έναν τοµέα ευηµερίας 
και παραγωγής πλούτου για την 
Ελλάδα». 
Μήνυµα αισιοδο-
ξίας έδωσε από 
τη µεριά του και 
ο υφυπουργός 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος 
Ρόβλιας, ο οποίος απένειµε 
την κορυφαία διάκριση του θε-
σµού, το βραβείο Retailer of 
the Year. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε και στις προσπάθειες 
της κυβέρνησης για τη στήριξη 
της επιχειρηµατικότητας, υπο-
γραµµίζοντας: «Tο Υπουργείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας καλείται να 

υπηρετήσει δυο στόχους ταυτόχρονα. Το στόχο της ανάπτυξης 
των υγιών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που απασχολούν 
εργαζόµενους, και ταυτόχρονα το στόχο της συγκράτησης των 

RETAILBUSINESS AWARDS 2010
RETAILER OF THE YEAR ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑ∆ΟΣ
RETAIL MANAGER ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
e-RETAILER WWW.PLAISIO.GR (ΠΛΑΙΣΙΟ)
RETAIL CAMPAIGN VODAFONE /SPOT JWT (EΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α, Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ)
CSR RETAIL STRATEGY ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑ∆ΟΣ 

(ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)
RETAIL STORE HΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑ∆ΟΣ (ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT)
RETAIL STORE SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (HYPER MARKET ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
RETAIL STORE ΕΣΤΙΑΣΗ PUBLIC CAFÉ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
RETAIL STORE (ΕΝ∆ΥΣΗ-ΥΠΟ∆ΥΣΗ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (GOLDEN HALL)
RETAIL STORE (ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΝΟTOSGALLERIES (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
PREFERRED SUPPLIER FOOD & DRINK COCA-COLA TΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
PREFERRED SUPPLIER NON FOOD UNILEVER HELLAS
TIMHTIKO BΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

Η οµάδα του µεγάλου νικητή µε τις τρεις διακρίσεις της αλυσίδας.
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τιµών». Όσον αφορά στο θεσµό των RetailBUSINESS Awards, 
ανέφερε πως «πρωτοβουλίες όπως η βράβευση των επιχειρη-
µατιών ή των επιχειρήσεων που αρίστευσαν στον τοµέα τους 
και µάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές συνθή-
κες για τη χώρα µας, βελτιώνουν την ψυχολογία κι ενισχύουν 
την αγορά», για να ολοκληρώσει το χαιρετισµό του δίνοντας 
ένα µήνυµα αισιοδοξίας. «Πιστεύω ότι έχουµε δικαίωµα και 
υποχρέωση να αισιοδοξούµε. Πιστεύω ότι η σηµερινή κρίση 
είναι η µεγάλη ευκαιρία για να αλλάξουµε και θα αλλάξουµε», 
ήταν τα ακριβή του λόγια. 

Υποστηρικτές
Η φετινή διοργάνωση των RetailBUSINESS Awards 
πραγµατοποιήθηκε από την Direction Eκδοτικός Οργα-
νισµός, σε συνεργασία µε την ΕΣΕΕ και το ΣΕΛΠΕ και µε 
την υποστήριξη των Emporiki Bank (Exclusive Official 
Bank Partner), ForestView, Google (Χορηγοί), Colibri 
(Concept Βραβείων), Chiquita, dis, Meandros New 

Concept, Nespresso, Real Consulting, Scicom, West 
SA (Official Partners), 7on media, Athens Golf Club, 
avitron, CSE, fdi, ImagePro, Le Spot Productions, 
Mass Courier, North Star, Vision, Vision2Watch (Yπο-
στηρικτές), Metropolitan Expo (Congress Hall Sponsor), 
Eλεύθερος Τύπος, Κέρδος, ΣΚΑΪ, Euro2day (Xορη-
γοί Επικοινωνίας), Σάµινθος (Χορηγός βραβείων), Copy 
Express (Xορηγός Ψηφιακών Εκτυπώσεων), myclimate 
(Φορέας πιστοποίησης κλιµατικά ουδέτερων εκδηλώσεων) 
και KPMG (Ελεγκτικός Φορέας). Θα πρέπει να σηµειωθεί 
πως για τρίτη συνεχόµενη φορά η διοργάνωση ήταν κλιµα-
τικά ουδέτερη, λαµβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση από το 
διεθνή Οργανισµό Myclimate, σε συνεργασία µε το Kέντρο 
Αειφορίας (CSE). Το Kέντρο Αειφορίας (CSE) είναι ένας  
κορυφαίος εξειδικευµένος συµβουλευτικός και εκπαιδευτι-
κός οργανισµός στον τοµέα της Αειφόρου Ανάπτυξης και της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) µε έργα σε πάνω από 
18 χώρες παγκοσµίως.

Για ακόµη µία χρονιά η αγορά στήριξε το θεσµό, γεµίζοντας την αίθουσα του Metropolitan Expo και δίνοντας ένα µήνυµα αισιοδοξίας.
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O υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος Ρόβλιας, 
απονέµει την κορυφαία διάκριση της βραδιάς στον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο της Κωτσόβολος DSGi Eλλάδος, Chris Matthews. 

O Κωνσταντίνος Γεράρδος, αντιπρόεδρος της Πλαίσιο, παραλαµβάνει από τον Οδυσ-
σέα Ντότσικα, διευθύνοντα σύµβουλο της thinkdigital, το νέο βραβείο του e-retailer 
για το www.plaisio.gr.

Ο Γιώργος Καράµπελας, διευθυντής Marketing της Κωτσόβολος, παραλαµβάνει το 
«κοινωνικά υπεύθυνο» βραβείο CSR Retail Strategy από τον Country Manager της 
Google Ελλάς, Στέφανο Λουκάκο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas παραλαµβάνει από 
τον Νικόλαο Καραγεωργίου, πρόεδρο του ΕΣΒΕΠ, το βραβείο για τον Προµηθευτή της 
Χρονιάς από το χώρο του Non-food. 

O Κωνσταντίνος Μαχαίρας, διευθύνων σύµβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, παίρνει από 
τα χέρια του Βαγγέλη Παπαλιού το βραβείο του Retail Manager.

H Eλινα Σβύρου, Μarketing Communication Manager της Vodafone, και ο ∆ήµητρης 
Κόρδας, γενικός διευθυντής της Spot JWT, αποχωρούν από τη σκηνή µε το βραβείο 
Retail Campaign 2010, υπό το βλέµµα του προέδρου της Ε∆ΕΕ, ∆ηµήτρη Μαύρου, 
και του προέδρου του Σ∆Ε, Γρηγόρη Αντωνιάδη.

O διευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον 
παραλαµβάνει το βραβείο του Preferred Supplier of the Year Food & Drink από τον 
Γεώργιο Πανηγυράκη, καθηγητή Μarketing & διευθυντή MBA του Τµήµατος Οργά-
νωσης και ∆ιοίκησης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Ο εντεταλµένος σύµβουλος της Σκλαβενίτης, Χρήστος Μαραγκός, παραλαµβάνει το 
βραβείο Retail Store Super Market 2010 για το νέο Hypermarket της Καλλιθέας από 
τον ειδικό γραµµατέα για την ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μανώλη Πατεράκη.
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Ο πρόεδρος της ΕΕ∆Ε, Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος, απονέµει το βραβείο 
Retail Store Πολυκατάστηµα στη Bαρβάρα Βερνίκου για το Notos Galleries στη 
Θεσσαλονίκη.  

O Φραγκίσκος Λεµονής (δεξιά), διευθύνων σύµβουλος της ΦΚ Λεµονής, παραλαµ-
βάνει το βραβείο Retail Store Ένδυση-Υπόδυση 2010 από τον Νικόλαο Μανεσιώτη, 
αντιπρόσωπο ΕΣΕΕ και ταµία του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά. 

Ο Νικόλαος Βερόπουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Βερόπουλος, 
παραλαµβάνει από τον Βαγγέλη Παπαλιό το τιµητικό βραβείο για τη συµβολή που στην 
ανάπτυξη της ελληνικής λιανεµπορικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. 

Ο Κωνσταντίνος Θανόπουλος, διευθυντής Πωλήσεων της Κωτσόβολος, και ο Πάρης 
Καστέρης, διευθυντής Καταστήµατος Αεροδροµίου, παραλαµβάνουν το βραβείο Retail 
Store Hλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη 2010 από το Ευάγγελο Αποστολάκη, γενικό 
διευθυντή & επικεφαλής του Advisory της ΚPMG.

Ο Σωτήρης Πολίτης, Operations Manager των Public Café, παραλαµβάνει το βραβείο 
Retail Store Eστίαση 2010 από τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, 
Νικολαο Κανελλόπουλο. 

Ο Βασίλειος Φουρλης, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της Fourlis AE Συµµετο-
χών, καθώς και πρόεδρος της House Market AE (IKEA) και της Fourlis Trade ΑΕΒΕ, 
παραλαµβάνει από τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Θεόδωρο Βάρδα, το τιµητικό βραβείο 
για τη συµβολή του στην ανάπτυξη του ελληνικού λιανεµπορίου.



»6DIRECTION@DIRECTION.GR

15.12.10_BUSINESSTODAY_#3048

Τα στελέχη της αγοράς παρακολουθούν απο την «πρώτη γραµµή» τη φετινή 
µεγάλη γιορτή του λιανεµπορίου, τα RetailBUSINESS Awards 2010.

Ο Κωνσταντίνος Mαχαίρας της ΑΒ Βασιλόπουλος και ο Νικόλαος Βερόπουλος παρα-
κολουθούν την εξέλιξη της εκδήλωσης, που επιφύλασσε διακρίσεις και για τους δύο.

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις και φιλικά «πηγαδάκια» µε αντικείµενο την αγορά στήθη-
καν στο cocktail-party, µετά την ολοκλήρωση της τελετής απονοµής των βραβειών.

Ο Ντίνος Ρόβλιας και ο -για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά- παρουσιάστης της εκδήλωσης, 
∆ηµήτρης Καµπουράκης, λίγο πριν από την ανάδειξη του Retailer of the Year 2010. 

Τα βραβεία περιµένουν τους «δικαιούχους» τους πριν από τις απονοµές.  Σε νέο πολύ φιλόξενο χώρο πραγµατοποιήθηκε φέτος ο θεσµός.




