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η µεγάλη γιορτή του λιανεµπορίου διοργά-
νωσε για ένατη συνεχή χρονιά η Direction 
Εκδοτικός Οργανισµός και το περιοδικό 
RetailBUSINESS, σε συνεργασία µε τα θε-
σµικά όργανα του εµπορίου, την ΕΣΕΕ και 
το ΣΕΛΠΕ. Η τελετή απονοµής των βραβεί-
ων πραγµατοποιήθηκε φέτος σε νέο χώρο, 

Athens Metropolitan Expo, και 
όπως κάθε χρόνο, την τίµησε µε την 
παρουσία της η «αφρόκρεµα» του 
χώρου, δίνοντας το δυναµικό παρών 
στη βράβευση των ανθρώπων και 
των εταιρειών, που, παρά τις δυ-
σκολίες, όχι απλά ανταποκρίνονται 
στα νέα δεδοµένα, αλλά οδηγούν το 
λιανεµπόριο µπροστά. Αν και σε µια 
δύσκολη αντικειµενικά συγκυρία 
για την αγορά, τα RetailBUSINESS 
Awards 2010, η 9η διοργάνωση του 
πιο σηµαντικού και καταξιωµένου 
θεσµού του ελληνικού λιανεµπορί-
ου, µε αέρα αισιοδοξίας, απέδειξαν 
ότι υπάρχει και η υγιής πλευρά της οικονοµίας, που ξέρει να 
επενδύει και να ανοίγει το δρόµο της ανάπτυξης, φέροντας 
δικαιωµατικά τον τίτλο του νικητή. 

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε η Κωτσόβολος 
DSGi Eλλάδος, η οποία απέσπασε τρεις συνολικά διακρίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένου και του κορυφαίου βραβείου του 
Retailer of the Year. Συγκεκριµένα, η εταιρεία κέρδισε τα βρα-
βεία Retailer of the Year, CSR Retail Strategy για την ενέργεια 
«Το Ταξίδι Συνεχίζεται… Ανακύκλωση Συσκευών», καθώς 
και το βραβείο Retail Store Hλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη για 
το κατάστηµά της στο Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, όπου 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το νέο concept της αλυσίδας.  

Όσο για τους νικητές των άλλων κατηγοριών, αυτοί ήταν οι: 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας της ΑΒ Βασιλόπουλος για τον τίτλο 
του Retail Manager, plaisio.gr για τον τίτλο του e-retailer, Spot 

τ
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν τα RetailBUSINESS AWARDS 2010, 
µε τους Winners του λιανεµπορίου να δείχνουν το δρόµο της ανάπτυξης και 
να δίνουν ένα µήνυµα αισιοδοξίας, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. 

Oι winners 
του ελληνικού λιανεµπορίου

JWT & Vodafone για την καλύτερη καµπάνια Retail, Σκλαβε-
νίτης-Hypermarket Καλλιθέας, που έλαβε το βραβείο της 
κατηγορίας Retail Store-Super Market, Public Café-Σύνταγµα 
για την κατηγορία Retail Store-Eστίαση, Καλογήρου-Golden 
Hall για την κατηγορία Retail Store-Ένδυση/Υπόδηση και 
NotosGalleries-Θεσσαλονίκη για την κατηγορία Retail 
Store-Πολυκατάστηµα. 

Επίσης, για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά απονεµήθηκαν τα βραβεία 
για τους Προµηθευτές της Χρο-
νιάς, σε συνεργασία µε το Οικονο-
µικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε την 
Coca-Cola Tρία Έψιλον να αναδει-
κνύεται σε Preferred Supplier/Food 
& Drink και την Unilever Hellas σε 
Preferred Supplier/Non Food. 

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και 
τα τιµητικά βραβεία σε επιχειρηµα-
τίες που ξεχωρίζουν µε τη δραστη-
ριότητά τους στην επιχειρηµατική 
σκηνή και λαµπρύνουν το χώρο του 

retail. Συγκεκριµένα, στον Νικόλαο Βερόπουλο, πρόεδρο 
& διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Βερόπουλος, δόθηκε 
το τιµητικό βραβείο για τη συµβολή του στην ανάπτυξη της 
ελληνικής λιανεµπορικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, ενώ 
στον Βασίλειο Φουρλή, πρόεδρο & διευθύνοντα σύµβουλο 
της Fourlis AE Συµµετοχών και πρόεδρο των House Market AE 
(IKEA) και Fourlis Trade ΑΕΒΕ, δόθηκε η τιµητική διάκριση για 
τη συµβολή του στην ανάπτυξη του ελληνικού λιανεµπορίου.

Τα RetailBUSINESS Awards 2010 πραγµατοποιήθηκαν σε συ-
νεργασία µε την ΕΣΕΕ και το ΣΕΛΠΕ στον εκθεσιακό χώρο του 
Metropolitan Expo, παρουσία 700 εκπροσώπων του χώρου, 
για να τιµηθούν όλες εκείνες οι επιχειρήσεις και στελέχη, που, 
παρά την οικονοµική συγκυρία, πιστεύουν στην ανάπτυξη του 
λιανικού εµπορίου και την υποστηρίζουν εµπράκτως, δίνοντας 
µάχες καθηµερινά. Ο θεσµός ανανεώνει το ραντεβού του µε 
το λιανικό εµπόριο για τα τέλη του επόµενου έτους, οπότε και 
συµπληρώνει την πρώτη του δεκαετία! 
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Οι νικητές του λιανεµπορίου για το 2010
RETAILER OF THE YEAR ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑΔΟΣ

RETAIL MANAGER ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)

e-RETAILER WWW.PLAISIO.GR (ΠΛΑΙΣΙΟ)

RETAIL CAMPAIGN VODAFONE /SPOT JWT 
(EΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ)

CSR RETAIL STRATEGY ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑΔΟΣ 
(ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)

RETAIL STORE 
HΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DSGi EΛΛΑΔΟΣ 
(ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT)

RETAIL STORE 
SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (HYPER MARKET ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
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Οι νικητές του λιανεµπορίου για το 2010
RETAIL STORE ΕΣΤΙΑΣΗ PUBLIC CAFÉ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

RETAIL STORE 
(ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ) 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
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www.plaisio.gr
ΠΛΑΙΣΙΟ

O Κωνσταντίνος Γεράρδος, αντιπρό-
εδρος της Πλαίσιο, παραλαµβάνει 
από τον Οδυσσέα Ντότσικα, διευθύ-
νοντα σύµβουλο της Thinkdigital, 
το νέο βραβείο του e-retailer για το 
www.plaisio.gr.

e-RETAILER 2010

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, 
DSGi ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το ταξίδι συνεχίζεται…
(Ανακύκλωση Συσκευών)

Ο Γιώργος Καράµπελας, δ/ντής 
Marketing της Κωτσόβολος, παρα-
λαµβάνει το «κοινωνικά υπεύθυνο» 
βραβείο CSR Retail Strategy 2010 
από τον Country Manager της 
Google Ελλάς, Στέφανο Λουκάκο.

CSR RETAIL STRATEGY 2010

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, 
DSGi ΕΛΛΑΔΟΣ

O υφυπουργός Περιφερειακής Ανά-
πτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος 
Ρόβλιας, απονέµει την κορυφαία 
διάκριση της βραδιάς στον αντιπρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο της Κωτσό-
βολος DSGi Eλλάδος, Chris Matthews. 

RETAILER OF THE YEAR 2010

Μαχαίρας Κωνσταντίνος
AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

O Κωνσταντίνος Μαχαίρας, διευθύ-
νων σύµβουλος της ΑΒ Βασιλόπου-
λος, παίρνει από τα χέρια του εκδότη 
της Direction Eκδοτικός Οργανισµός, 
Βαγγέλη Παπαλιού, το βραβείο του 
Retail Manager για το 2010.

RETAIL MANAGER 2010

VODAFONE
Εθνική Οµάδα, O Ταξιτζής

SPOT JWT
H Eλίνα Σβύρου, Μarketing Com-
munication Manager της Vodafone, 
και ο Δήµητρης Κόρδας, γενικός δι-
ευθυντής της Spot JWT, αποχωρούν 
από τη σκηνή µε το βραβείο Retail 
Campaign 2010, υπό το βλέµµα 
του προέδρου της ΕΔΕΕ, Δηµήτρη 
Μαύρου, και του προέδρου του ΣΔΕ, 
Γρηγόρη Αντωνιάδη.

RETAIL CAMPAIGN 2010

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, DSGi 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

Athens International Airport

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

RETAIL STORE 2010 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Hypermarket Καλλιθέας

Ο εντεταλµένος σύµβουλος της 
Σκλαβενίτης, Χρήστος Μαραγκός, 
παραλαµβάνει το βραβείο Retail 
Store 2010 Super Market για το νέο 
Hypermarket της Καλλιθέας από τον 
ειδικό γραµµατέα για την ανταγωνι-
στικότητα του Υπουργείου Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, Μανώλη Πατεράκη.

RETAIL STORE 2010
SUPER MARKET

COCA-COLA 
3E

O διευθυντής Δηµοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας της Coca-Cola Τρία Έψι-
λον, Βασίλης Λώλας, παραλαµβάνει το 
βραβείο του Preferred Supplier of the 
Year Food & Drink από τον Γεώργιο 
Πανηγυράκη, καθηγητή Μarketing & 
δ/ντή MBA του Τµήµατος Οργάνωσης 
και Διοίκησης του Οικονοµικού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. 

PREFERRED SUPPLIER 
FOOD & DRINK

PUBLIC CAFÉ
Σύνταγµα

Ο Σωτήρης Πολίτης, Operations 
Manager των Public Café, παρα-
λαµβάνει το βραβείο Retail Store 
2010 Eστίαση από τον πρόεδρο του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, 
Νικόλαο Κανελλόπουλο, για το κα-
τάστηµα Public Café του Συντάγµα-
τος που εγκαινίασε το συγκεκριµένο 
concept  για την αλυσίδα. 

RETAIL STORE 2010 
ΕΣΤΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Golden Hall

UNILEVER
HELLAS

O Φραγκίσκος Λεµονής, διευθύ-
νων σύµβουλος της Φ.Κ. Λεµονής, 
παραλαµβάνει το βραβείο Retail 
Store 2010  Ένδυση-Υπόδηση από 
τον Νικόλαο Μανεσιώτη, αντιπρό-
σωπο ΕΣΕΕ και ταµία του Εµπορικού 
Συλλόγου Πειραιά.  Μια διάκριση 
που έρχεται στην επέτειο των 120 
χρόνων του Οµίλου στην αγορά. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, 
Σπύρος Δεσύλλας, παραλαµβάνει 
από τον Νικόλαο Καραγεωργίου, 
πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Επωνύµων  Προϊό-
ντων, το βραβείο για τον Preferred 
Supplier of the Year 2010 για την 
κατηγορία Non Food.

RETAIL STORE 2010
ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

PREFERRED SUPPLIER 
NON FOOD

NOTOSGALLERIES 
Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος της ΕΕΔΕ, Κωνσταντί-
νος Λαµπρινόπουλος, απονέµει το 
βραβείο Retail Store 2010 Πολυκα-
τάστηµα στη Bαρβάρα Βερνίκου για 
το NotosGalleries στη Θεσσαλονίκη, 
το νέο στολίδι στην ιστορική Στοά 
Χίρς στη συµπρωτεύουσα, το οποίο 
εγκαινιάστηκε πριν από λίγο καιρό 
χάρη σε µια σηµαντική επένδυση.  

RETAIL STORE 2010
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ A  Β ΡΑ Β Ε Ι A

Νικόλαος Βερόπουλος Βασίλειος Φουρλής

Ο Νικόλαος Βερόπουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος 
του Οµίλου Βερόπουλος, παραλαµβάνει από τον διευθύνοντα 
σύµβουλο της Direction Εκδοτικός Οργανισµός, Βαγγέλη Πα-
παλιό, το τιµητικό βραβείο για τη συµβολή του στην ανάπτυξη 
της ελληνικής λιανεµπορικής δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Ο Βασίλειος Φουρλής, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της 
Fourlis AE Συµµετοχών, 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.

Για ακόµη µία χρονιά η αγορά στήριξε το θεσµό, γεµίζοντας την αίθουσα του Metropolitan Expo, σε ένα ξεκάθαρο µήνυµα αισιοδοξίας.
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Έχοντας το προνόµιο να είναι ο οικοδεσπότης των RetailBUSINESS Awards, του πιο ση-
µαντικού και καταξιωµένου θεσµού του ελληνικού λιανεµπορίου, για ένατη συνεχόµε-
νη φορά, ο Βαγγέλης Παπαλιός στο χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην κατάσταση, της 

αγοράς, αλλά και στην αισιοδοξία του πως το λιανεµπόριο µπορεί να βρει τις απαντήσεις στην 
κρίση. Χαρακτηριστικά σηµείωσε: «Η χώρα βιώνει µια µοναδικά αρνητική οικονοµική συγκυρία 
και η πραγµατικότητα αυτή έχει ξεκάθαρο αντίκτυπο στο χώρο του ελληνικού λιανεµπορίου. Οι 
καταναλωτές έχουν περιορίσει σηµαντικά τις δαπάνες τους, ενώ έχει αναπτυχθεί στους περισ-
σότερους από εµάς µια κακή ψυχολογία, που είναι µακράν ο µεγαλύτερος εχθρός της αγοράς». 
Συνέχισε επισηµαίνοντας πως τα RetailBUSINESS Awards θέλουν να αποτελέσουν µέρος της 
προσπάθειας να αναστραφεί αυτό το κλίµα. «Επιδίωξή µας ως θεσµού είναι να δείξουµε πως η 
κρίση αυτή έχει ηµεροµηνία λήξης και πως το ελληνικό λιανεµπόριο µπορεί να  βγει πιο δυνα-
τό από αυτή την περιπέτεια. Οι “χρυσές εποχές” έχουν µάλλον παρέλθει ανεπιστρεπτί, αλλά 
αυτό ίσως να µην είναι και τόσο κακό. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι έχουµε µπει στην εποχή 
του ρεαλιστικού εξορθολογισµού, στην εποχή που η αγορά πρέπει να βρει τις πραγµατικές της 
διαστάσεις» ανέφερε, για να συνεχίσει συµπληρώνοντας πως «γι’ αυτό και τα  φετινά βραβεία 
έχουν ως στόχο να αναδείξουν τους Winners. Μέσα στη γενική οικονοµική κρίση αναδεικνύ-
ουµε και επιβραβεύουµε τους τολµηρούς, τους διορατικούς, εκείνους που συνεχίζουν να 
επενδύουν, να διατηρούν θέσεις εργασίας, να ανακαινίζουν καταστήµατα, να επικοινωνούν 
µε δηµιουργικό τρόπο µε το κοινό τους, να µειώνουν τιµές -ενώ αυξάνονται οι φόροι. Εκείνους 
που δίνουν καθηµερινά τη µάχη της ανάπτυξης». 
Μάλιστα, δεν παρέλειψε να εκφράσει και την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής αγοράς 
λιανικής: «Θέλω να τονίσω ότι η παρουσία όλων σας στέλνει από µόνη της ένα ηχηρό µήνυµα αι-
σιοδοξίας. Προσωπικά πιστεύω πως ακόµα και στη σηµερινή κρίση, το εµπόριο θα τα καταφέρει. 
Θα ανακαλύψει τις ευκαιρίες και θα αναδείξει Νικητές. Μην ξεχνάµε πως µιλάµε για τη λιανική, 
έναν τοµέα ευηµερίας και παραγωγής πλούτου για την Ελλάδα. Ένα εθνικό κεφάλαιο, που από 
πλευράς συνολικού κύκλου εργασιών αντιπροσωπεύει περί τα 50 δισ. ευρώ ετησίως και αποτελεί 
τον κλάδο της εθνικής οικονοµίας µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ. Μιλάµε για κάποιες από 
τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας και για µερικούς από τους µεγαλύτερους εργοδότες 
αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα. Μιλάµε για brands µε χρόνια παράδοσης στην ελληνική αγορά και 
για αλυσίδες µε σηµεία πώλησης που φτάνουν σε κάθε σηµείο της ελληνικής επικράτειας, αλλά 
και πέραν αυτής. Μιλάµε για ανθρώπους που έχουν µάθει να έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυ-
ξη και το αποδεικνύουν ακόµη και σήµερα, σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, παρουσιάζοντας νέα 
concept, ανοίγοντας καταστήµατα, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ…

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DIRECTION
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Μήνυµα αισιοδοξίας πέρασε µε το χαιρετισµό του ο υφυπουργός Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος Ρόβλιας, ο οποίος 
απένειµε και το βραβείο του Retailer of the Year στον Chris Matthews. 

Αφού ζήτησε από το δηµοσιογραφικό κόσµο να βοηθήσει στο να αλλάξει η κακή 
ψυχολογία στην αγορά, αναφέρθηκε στο διττό ρόλο του υπουργείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Όπως σηµείωσε: «το Υπουργείο καλείται 
να υπηρετήσει δυο στόχους ταυτόχρονα. Το στόχο της ανάπτυξης των υγιών επιχει-
ρήσεων και ταυτόχρονα το στόχο της συγκράτησης των τιµών. Οι πυλώνες της πολι-
τικής µας για τη διαµόρφωση του πεδίου υπηρέτησης αυτών των δυο στόχων είναι: 
1.  Το ασφαλές επιχειρηµατικό περιβάλλον που θα εξασφαλίσει βιώσιµες επιχειρή-

σεις και θέσεις εργασίας.
2.  Η διαµόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού µε σκοπό τις βέλτιστες τιµές για 

τον καταναλωτή. Έχω τη βεβαιότητα ότι ο υγιής ανταγωνισµός είναι ο ανταγωνι-
σµός που επιθυµούν και ασκούν οι σοβαρές επιχειρήσεις. 

Ο ξεκάθαρος τρόπος λειτουργίας της αγοράς και η τήρηση της νοµιµότητας είναι 
αυτά που επιδιώκουµε κι αυτά που θα φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι στόχοι 
και οι προτεραιότητές  µας επικεντρώνονται πρωτίστως στην επανεκκίνηση της 
οικονοµίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας και στην προώθηση της καινοτοµίας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας». 
Όσον αφορά στα βασικά προβλήµατα της αγοράς σήµερα, ο υφυπουργός έκανε 
αναφορά στην έλλειψη ρευστότητας, την κακή ψυχολογία των επιχειρηµατιών και 
των καταναλωτών, και τη γραφειοκρατία. Όπως σηµείωσε, το µεγάλο πρόβληµα 
της ρευστότητας, ήδη αντιµετωπίζεται από το υπουργείο σε τρία επίπεδα: α) Με το 
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, µέσω του οποίου θα διατεθούν 
περισσότερα από 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στην αγορά ως το τέλος του 2011. β) Με 
τη δανειοδότηση των ελληνικών Τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, µε την εγ-
γύηση του ελληνικού Δηµοσίου, για ποσό µεγαλύτερο των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
γ) Με την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και των συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. 
Παράλληλα, υπογράµµισε πως το Αναπτυξιακό Νοµοσχέδιο είναι σε δηµόσια δια-
βούλευση, καθώς και ότι σύντοµα θα υπάρξει ανάλογη διαδικασία για το σήµα για 
τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ακόµη σηµείωσε πως το Υπουργείο έχει 
κηρύξει πόλεµο στο παραεµπόριο, σε συνεργασία µε το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, το ΣΔΟΕ και τις αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές. 
Αναφορικά µε το θεσµό των RetailBUSINESS Awards,  ανέφερε πως «τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, όπως η βράβευση των επιχειρηµατιών ή των επιχειρήσεων που 
αρίστευσαν στον τοµέα τους και µάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες για τη χώρα µας, βελτιώνουν την ψυχολογία κι ενισχύουν την αγορά. Συγ-
χαίρω τους διοργανωτές για την πραγµατικά σηµαντική κι αξιέπαινη πρωτοβουλία 
τους. Εύχοµαι οι επιχειρήσεις σας να συµβάλλουν καθοριστικά µε ιδέες και πρωτο-
βουλίες στην υλοποίηση του εθνικού στοιχήµατος για την έξοδο της χώρας από την 
κρίση, αλλά και για τη διαµόρφωση συνθηκών προόδου κι ευηµερίας για όλους τους 
Έλληνες. Πιστεύω ότι έχουµε δικαίωµα και υποχρέωση να αισιοδοξούµε, πιστεύω 
ότι η σηµερινή κρίση είναι η µεγάλη ευκαιρία για να αλλάξουµε, και θα αλλάξουµε». 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κλιµατικά ουδέτερη 
εκδήλωση
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως για 
τρίτη συνεχόµενη φορά η διορ-
γάνωση ήταν κλιµατικά ουδέ-
τερη, λαµβάνοντας τη σχετική 
πιστοποίηση από το διεθνή Ορ-
γανισµό myclimate, σε συνερ-
γασία µε το Kέντρο Αειφορίας 
(CSE), κορυφαίο εξειδικευµένο 
συµβουλευτικό και εκπαιδευτικό 
Οργανισµό στον Τοµέα Αειφόρου 
Ανάπτυξης και ΕΚΕ, µε έργα σε 
πάνω από 18 χώρες παγκοσµίως.  

Oι υποστηρικτές
Τη φετινή διοργάνωση υποστήρι-
ξαν οι: 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 (Yποστηρικτές), 
Metropolitan Expo (Congress 
Hall Sponsor), Eλεύθερος Τύ-
πος, Κέρδος, ΣΚΑΪ, Euro2day 
(Xορηγοί Επικοινωνίας), Σάµιν-
θος (Χορηγός βραβείων), Copy 
Express (Xορηγός Ψηφιακών 
Εκτυπώσεων), myclimate (Φο-
ρέας πιστοποίησης κλιµατικά ου-
δέτερων εκδηλώσεων) και KPMG 
(Ελεγκτικός Φορέας).   
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΙΚΗΤΗ
CHRIS MATTHEWS
Αντιπρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος 
της Dixons South - East Europe

«Αναγνώριση για όλους 
τους ανθρώπους µας» 
«Είµαι πολύ χαρούµενος που έλαβα το 

βραβείο εκ µέρους όλης της εταιρείας. Έχω πίσω µου 
2.000 ανθρώπους που εργάζονται ασταµάτητα σε δύ-
σκολους καιρούς και είναι σηµαντικό να λάβουν την ανα-
γνώριση που τους αξίζει. Στόχος µας είναι να παρέχουµε 
τεχνολογία και να προσδώσουµε σε κάθε πελάτη την 
τελειότητα που αναζητά. Αγωνιζόµαστε πολύ σκληρά 
και σηµειώνουµε σηµαντική πρόοδο. Εποµένως, είµαστε 
πολύ χαρούµενοι για κάθε διάκριση. Ήδη έχουµε καθ’ 
οδόν επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας νέα κατα-
στήµατα και ανακαινίζοντας άλλα, διότι πιστεύουµε ότι 
είναι µια καλή περίοδος να επενδύσουµε στην Ελλάδα. 
Κλείνοντας 60 χρόνια και έχοντας κερδίσει την εµπι-
στοσύνη των καταναλωτών, είναι καιρός να δώσουµε 
πίσω λίγη από την εµπιστοσύνη τους, επενδύοντας στην 
αγορά. Αυτό είναι τα σχέδιό µας και θα επιµείνουµε. 
Ελπίζουµε ότι το 2011 θα είναι πιο φωτεινό».

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Διευθυντής Marketing 
της Dixons South - East Europe

«Συνεχίζουµε την ανάπτυξη»
«Βραβευτήκαµε για µια προσπάθεια 
που έχουµε ξεκινήσει τα τελευταία 

τρία χρόνια. Μέχρι τώρα έχουµε καταφέρει να ανακυ-
κλώσουµε 280.000 συσκευές και θέλω να ευχαριστήσω 
όλους όσους µας ψήφισαν, αλλά και τη διοργάνωση 
που αναδεικνύει ακόµα µια φορά τη λιανική και τόσο 
πολύ έχει βοηθήσει το λιανεµπόριο στην Ελλάδα. Ευ-
ελπιστούµε να πάρουµε και ένα ακόµα βραβείο του 
χρόνου. Για την ώρα θα συνεχίσουµε την ανάπτυξη, 
το άνοιγµα και την ανακαίνιση καταστηµάτων. Δύο 
νέα καταστήµατα franchise πρώην Εxpert µπήκαν 
στην οµάδα µας και αναµένονται και νέα ανοίγµατα 
καταστηµάτων µέσα στο 2011». 

OΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ!

RETAIL MANAGER 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Διευθύνων σύµβουλος της ΑΒ Ν/A Ευρώπης 
και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οµίλου Delhaize

«Επιβράβευση για ένα έργο 10 ετών»
«Σε προσωπικό επίπεδο είναι µια αναγνώριση ενός πολύ 
µεγάλου έργου, που έχει συντελεστεί τα τελευταία 10 χρό-

νια, όπου τα στελέχη και µε τη δική µου καθοδήγηση και µε τη βοήθεια της 
Delhaize, καταφέραµε να είναι τα ΑΒ µια διαφοροποιηµένη  επιχείρηση στην 
ελληνική επικράτεια, χωρίς να αυξήσουµε τα κόστη. Αντιθέτως, έχουµε µειώ-
σει τα κόστη µας από το 23% στο 20%, επενδύοντας κυρίως στην τεχνολογία 
και την καινοτοµία. Αυτή η επιβράβευση έρχεται ως κορονίδα σε όλη αυτή την 
ενέργεια που έχουν επενδύσει τα στελέχη του ΑΒ τα τελευταία χρόνια. Είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να ικανοποιήσεις όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Από 
εκεί και πέρα προσπαθείς να κάνεις µια συγκεκριµενοποίηση των κατανα-
λωτών και να στραφείς πάνω σε µια πολύ µεγάλη πυκνότητα πελατών τόσο 
στην Αθήνα, όσο και στην επαρχία. Δεν µπορείς να τα κάνεις όλα µε το ίδιο 
concept, γι’ αυτό µέσα στα ΑΒ έχουµε δηµιουργήσει και διαφορετικά concept, 
αλλά και διαφορετικούς τύπους καταστηµάτων, για να µπορέσουµε να έχουµε 
µια καλύτερη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό. Η βασική εµπειρία 
µας είναι πάνω στο “καθαρό” super market και πάνω σε αυτό έχουµε να προ-
σφέρουµε ακόµη στο καταναλωτικό κοινό πολύ περισσότερες καινοτοµίες. 
Ευελπιστούµε να προσαρµοστεί η ελληνική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή, 
ώστε όταν δηµιουργούµε κάτι, να µην είµαστε παράνοµοι. Εδώ υπάρχει ένα 
µεγάλο χάσµα και γι’ αυτό τα ΑΒ είναι από µόνα τους ένα case study: πώς σε 
ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, δηµιουργούν ένα τόσο σηµαντικό κατάστηµα 
λιανεµπορίου. Δεν υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει τι είναι 
ένα super market στη χώρα µας. Έχουµε τις υποσχέσεις από το υπουργείο 
και τη σηµερινή διοίκηση και νοµίζω ότι θα το πετύχει, γιατί είναι περισσό-
τερο γνώστες, έχουν διατελέσει και στο παρελθόν στην ίδια θέση, ένα πολύ 
µεγάλο µέρος των αιτηµάτων -µπορεί να µην τα τροποποιήσουν όλα- θα τα 
προχωρήσουν ώστε να µας βοηθήσουν να γίνουµε ακόµη πιο ανταγωνιστικοί 
και να πέσουν οι τιµές. Γιατί το ζητούµενο σε µια χώρα που υπάρχει κρίση, 
είναι να µπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει τα προϊόντα σε χαµηλές τιµές και 
να µη χαλάει την ποιότητα της ζωής του.  Κλείνοντας, θέλω να δώσω συγχα-
ρητήρια στον κ. Παπαλιό, διότι πραγµατικά µε αυτή την οργάνωση που έχει 
κάνει -θεσµό πλέον- έβγαλε το λιανεµπόριο από την αφάνεια και µας βοηθάει 
πολύ να δείξουµε στα νέα παιδιά και στους νέους managers, ότι υπάρχουν 
κι άλλες εταιρείες, πέρα των κλασικών πολυεθνικών, στις οποίες µπορούν 
να κάνουν καριέρα. Μέσα από την ενηµέρωση που γίνεται από τα δικά σας 
κλαδικά έντυπα, µπορούµε να βρίσκουµε καλύτερους ανθρώπους. Και τα 
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µορφωµένα παιδιά πλέον έρχονται και στο λιανεµπόριο, που παλιά 
ήταν κλάδος προς αποφυγή. Σε αυτό µας έχετε βοηθήσει πολύ, διότι 
αναγνωρίσατε έναν κλάδο που στο παρελθόν  δεν ασχολιόταν κανείς 
και σε αυτό οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κ. Παπαλιό».

Ε-RETAILER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ
Αντιπροέδρος, Πλαίσιο  

«Φοβερή καταξίωση 
για µια προσπάθεια 11 ετών» 
«Ένας επιχειρηµατίας κι ένα στέλεχος, σε αυτά 
τα επίπεδα που συζητάµε, είναι καταξιωµένοι. 

Αλλά η συστηµατική κοινωνική αναγνώριση αυτών των ανθρώ-
πων, είναι το πιο σηµαντικό πράγµα που µπορείς να τους προ-
σφέρεις. Νοµίζω πως το να ηρωοποιήσεις κάποιους ανθρώπους 
οι οποίοι παλεύουν µερόνυχτα και προσπαθούν να πετύχουν 
ορισµένα πράγµατα, είναι το µεγαλύτερο πράγµα που µπορεί 
να κάνει η Ελλάδα για να αναζωογονηθεί. Τόσο ο θεσµός του 
κ. Παπαλιού, όσο και οι υπόλοιπες ενέργειες που προβάλλουν 
ανθρώπους που παλεύουν, είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις. 
Αναφορικά µε τη βράβευση της Πλαίσιο, εµείς κάνουµε µια 
προσπάθεια 11 ετών µε το site, ξεκινήσαµε το 1999 κι αλλάζουµε 
κάθε χρόνο site, προσθέτουµε νέα features και το χτίζουµε τού-
βλο-τούβλο. Το γεγονός πως αναγνωριζόµαστε σήµερα, έπειτα 
από 11 χρόνια, είναι µια φοβερή καταξίωση για εµάς και όλη την 
οµάδα. Το Internet δεν έχει peak. Είναι αυτήν τη στιγµή το µόνο 
κανάλι που παρουσιάζει αύξηση. Μπορεί να πηγαίνει από +5 
µέχρι +50% αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα. Μελλοντικά, µπορείτε 
να περιµένετε µια συνεχή αναγέννηση. Με την κατάσταση που 
επικρατεί σήµερα, µας προσφέρονται ευκαιρίες να αλλάξουµε 
το επιχειρηµατικό µας µοντέλο, να το κάνουµε πιο βιώσιµο και 
να το εξαγάγουµε. Αυτό παλεύουµε να κάνουµε και θεωρώ πως 
θα το πετύχουµε».     

RETAIL STORE-EΣΤΙΑΣΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Operations Manager Public Café

«Αποτέλεσµα 
συλλογικής προσπάθειας»
«Αυτή η βράβευση σηµαίνει πάρα πολλά για 
εµάς και είναι αποτέλεσµα µιας συλλογικής 

προσπάθειας που έγινε. Η Public ξεκίνησε αυτό το µακρύ 
δρόµο από το 2005, το 2007 µπήκαν τα καφεστιατόρια µέσα 
στο Public, για να πλαισιώσουν όλο το πρόσωπο της εταιρείας. 
Πιστεύουµε πως έχουµε αναβαθµίσει πάρα πολύ το κτίριο που 
στεγαζόµαστε, αλλά και τον ευρύτερο χώρο, το Σύνταγµα γενι-
κότερα. Στόχος του Public και του Public Café είναι η γενικότερη 
παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες και πιστεύουµε πως τόσο 
το Public, όσο και το Café, βαδίζουν σε αυτή την κατεύθυνση. 
Σχετικά µε τα µελλοντικά µας σχέδια, θα προτιµούσαµε να µην 
αναφερθούµε ακόµα σε αυτά, αλλά να χαρούµε µε αυτό που 
έχουµε, δίνουµε focus σε αυτά που ήδη παρέχουµε και στην 
αναβάθµισή τους, υποσχόµαστε κι άλλα πράγµατα -ιδιαίτερα 
στον τοµέα της καφεστίασης. Θα δείτε καινούργια πράγµατα 
µέσα στο 2011, τόσο στο κατάστηµα του Συντάγµατος, όσο και 
σε αυτό του Πειραιά, στα οποία δίνουµε έµφαση. 
Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι από την ανταπόκριση του κόσµου 
αναφορικά µε τις καινοτοµίες και την τεχνοτροπία που παρου-
σιάζουµε στον καφέ».

RETAIL STORE-EΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ
Διευθύνων σύµβουλος , Φ.Κ. Λεµονής 

«Βράβευση στα 120 µας χρόνια»
«Η βράβευση αυτή σηµαίνει για εµάς την ανα-
γνώριση προσπάθειας 120 ετών και τιµά εµέ-
να, τα αδέρφια µου και τους προγενέστερους 

από εµάς. Αυτό που πιστεύουµε ακράδαντα αυτήν τη στιγµή 
είναι πως ο κόσµος χρειάζεται αλλαγή στην ψυχολογία του. 
Όλοι ζούµε σε µια κατήφεια και πρέπει να καταλάβουµε πως 
ναι, ζούµε σε µια κρίση και χρειάζεται να αναπροσαρµόσουµε 
τις ζωές µας, καθώς η ζωή δε σταµατά εδώ. Τα µελλοντικά 
µας σχέδια, αφορούν στην ανασυγκρότηση δυνάµεων. 
Η διοργάνωση µου φάνηκε εξαιρετική, είναι η δεύτερη φορά 
που βραβευόµαστε και ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό. Θεωρώ 
πως η προηγούµενη διοργάνωση που είχα παραβρεθεί, το 
2003, µε τη σηµερινή, είναι η µέρα µε τη νύχτα». 

RETAIL STORE-SUPER MARKET
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Σύµβουλος Διοίκησης Σκλαβενίτης

«Ιδιαίτερη τιµή για την εταιρεία»
«Η βράβευσή αυτή τιµά ιδιαίτερα την εταιρεία 
µας. Ευχαριστούµε πολύ τους συντελεστές 
αυτής της εκδήλωσης, ήταν πραγµατικά πολύ 

καλή. Σχετικά µε το περιοδικό σας, είναι το καλύτερο που 
κυκλοφορεί, καθώς παρέχει αντικειµενική και έγκυρη ενηµέ-
ρωση. Σήµερα ανοίξαµε το 73ο µαγαζί µας και συνεχίζουµε. 
Έχουµε κάποια µελλοντικά σχέδια και θέλουµε µέσα στην 
κρίση αυτή, να µεγαλώσουµε περισσότερο. Η διοργάνωση 
αυτή είναι η σηµαντικότερη στο χώρο του λιανεµπορίου κι 
αυτό φαίνεται από τη µεγάλη προσέλευση του εµπορικού 
κόσµου. Πρέπει να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια».   

RETAIL STORE-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ
Γενική διευθύντρια πολυκαταστηµάτων Notos Com 

«Μεγάλη τιµή και 
µεγάλη αναγνώριση»
«Θεωρώ ότι είναι πολύ µεγάλη τιµή, αλλά 
συγχρόνως και πολύ µεγάλη αναγνώριση αυτό 

το βραβείο. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όσους µας ψήφισαν 
και κυρίως ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που µας 
στήριξαν. Γιατί η προσπάθεια αυτή κράτησε 5 χρόνια και µας 
στήριξαν οι προµηθευτές µας, οι άνθρωποί µας γιατί πίστε-
ψαν σε αυτό το έργο και νοµίζω ότι ήταν µεγάλη η ανταµοιβή, 
γιατί βγήκε ένα πολύ ωραίο µαγαζί. Είναι σύγχρονο, φωτεινό, 
έχει βάλει κάτω από µια στέγη ό,τι καλύτερο µπορεί να βρού-
µε σήµερα στην αγορά, σε ένα φάσµα τιµών και σε ένα φάσµα 
ονοµάτων, και νοµίζω για µας η µεγαλύτερη ικανοποίηση 
είναι ότι ο καταναλωτής στη Θεσσαλονίκη το εκτίµησε και το 
αγάπησε. Βλέπουµε τον κόσµο να έρχεται και να δουλεύει 
και να αισθάνονται περήφανοι που απέκτησαν στην πόλη 
τους ένα ωραίο µαγαζί. Το 2011 θα είναι µια χρονιά δύσκολη 
και νοµίζω ότι ο στόχος του καθενός θα είναι µια πολύ καλή 
συντήρηση. Για να είµαστε και πάλι στις επάλξεις όταν οι 
κακές ηµέρες θα έχουν περάσει». 
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RETAIL CAMPAIGN 2010
ΕΛΙΝΑ ΣΒΥΡΟΥ
Marketing Communications Manager Vodafone 

«Χιούµορ και αυθεντικότητα»
«Στη Vodafone βλέπουµε µε ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον το κοµµάτι του Retail. Γι’ αυτόν το 
λόγο κάνουµε προσεγµένες παραγωγές στα 

retail διαφηµιστικά µας και βλέπουµε ιδιαίτερα θετική αντα-
πόκριση από τον κόσµο για τις retail καµπάνιες µας. Είναι 
ιδιαίτερη τιµή για µας ότι διακρίθηκε από το Retail Business 
ως καµπάνια της χρονιάς η retail καµπάνια µας για τη Χορηγία 
της Εθνικής Οµάδας. Πρόκειται για µια διαφήµιση που ήταν 
αποτελεσµατική για µας, που στηρίχθηκε σφαιρικά µε πολλές 
ενέργειες και συζητήθηκε µε µεγάλο ενθουσιασµό από τον 
κόσµο για το χιούµορ και την αυθεντικότητά της». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΑΣ
Γενικός διευθυντής της Spot JWT 

«Ο παλµός της αγοράς»
«Εµείς στη Spot JWT αισθανόµαστε µεγάλη χαρά 
και περηφάνια που για δεύτερη συνεχή χρονιά 
είχαµε την καλύτερη διαφηµιστική καµπάνια στο 

λιανεµπόριο, εκεί που χτυπάει ο παλµός της αγοράς. Θεωρώ ότι 
το πάντρεµα της δηµιουργικότητας µε το γλυκό ήχο του ταµείου 
αποτελούν τη µεγαλύτερη καταξίωση στη δουλειά µας».
 

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ
Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
Fourlis ΑΕ Συµµετοχών

«Ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιµή»
«Δεν περίµενα τη διάκριση και ευχαριστώ 
πολύ το περιοδικό για την ιδιαίτερη τιµή. 

Χαίροµαι γιατί συνεχίζουµε να επενδύουµε και να βλέπου-
µε την κατάσταση µε  αισιοδοξία. Αν και τα πράγµατα είναι 
εξαιρετικά δύσκολα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουµε και ως 
λιανικό εµπόριο και ως ελληνική οικονοµία. Ανοίγουµε το νέο 
κατάστηµα ΙΚΕΑ στα Ιωάννινα, συνεχίζουµε τις επενδύσεις 
στη Βουλγαρία και στην Intersport και σύντοµα θα επενδύ-
σουµε και σε καινούργιες χώρες. Όχι µόνο στα Βαλκάνια, 
αλλά αυτό είναι κάτι που θα ανακοινώσουµε επίσηµα άµεσα».

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Όµιλος Βερόπουλος

«Μια ευχάριστη έκπληξη»
«Το βραβείο µας εξέπληξε ευχάριστα, γιατί το 
κοµµάτι της εξωτερικής δραστηριότητας του 
Οµίλου είναι κάτι που µας έχει απασχολήσει 

πάρα πολύ. Έχουµε βάλει πολλά λεφτά και µας έχει αντα-
µείψει. Έχουµε εγκαινιάσει ένα νέο στιλ καταστηµάτων που 
φτιάχνουµε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το δοκιµάσαµε 
πρώτα στο εξωτερικό, αφού γενικά οι συνθήκες στην Ελλάδα 

δεν µας δίνουν έµπνευση. Παλιότερα µπορούσε να πει κά-
ποιος ότι τα καταστήµατά µας ήταν σε πιο συντηρητικό στιλ, 
πιο απλοϊκά. Στο εξωτερικό βγαίναµε µε άλλη ψυχολογία και 
δοκιµάσαµε καινούργια πράγµατα, που έδειξαν από την αρχή 
την επιτυχία τους. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες στην Ελ-
λάδα για ένα πρότυπο εµπορικού κέντρου όπως είναι αυτό στα 
Σκόπια. Το εµπορικό κέντρο έχει ως επίκεντρο της δραστηριό-
τητας το supermarket και πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθούµε 
και άλλο, αλλά όχι τώρα. Προτεραιότητα τώρα είναι η µείωση 
κόστους και η οικονοµία κεφαλαίων, η αποπληρωµή δανείων 
και η προσπάθεια να µην τραβήξουµε άλλα κεφάλαια». 

OΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

PREFERRED SUPPLIER FOOD & DRINK
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΩΛΑΣ
Διευθυντής Επικοινωνίας και Δηµοσίων 
Σχέσεων  Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος

«Η πελατοκεντρική µας προσέγγιση» 
«H ανάδειξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον 
ως Preferred Supplier Food & Drink στα 

RetailBUSINESS Awards µας τιµά και µας χαροποιεί ιδιαίτερα, 
καθώς είναι µια διάκριση που προέρχεται από τους βασικούς 
µας συνεργάτες, τους πελάτες µας που βρίσκονται στον 
πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων µας. Κυρίως, όµως, γιατί 
αποτελεί µια αναγνώριση της πελατοκεντρικής προσέγγισής  
που ακολουθεί η Coca-Cola Τρία Έψιλον σε όλες τις εκφάν-
σεις της δραστηριοποίησής της. Η βράβευση αυτή έρχεται σε 
µια δύσκολη εποχή για την ελληνική αγορά και επιβεβαιώνει 
ότι η ουσιαστική συνεργασία και η συνεχής προσπάθεια για 
ανάπτυξη είναι τα στοιχεία αυτά που µπορούν να οδηγήσουν 
στην εξέλιξη. Για όλους εµάς στην Coca-Cola Τρία Έψιλον 
πρωταρχικός στόχος είναι να λειτουργούµε µε πυρήνα τον 
πελάτη. Είναι ακριβώς αυτή η δέσµευσή µας και η γόνιµη 
ουσιαστική συνεργασία που έχουµε µε τους πελάτες µας, που 
συνεισφέρει και στην ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή 
των προϊόντων µας». 

PREFERRED SUPPLIER NON FOOD
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Διευθυντής Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΛΑΪΣ-Unilever

«Εξαιρετικά σηµαντικό 
και τιµητικό βραβείο»
«Τα βραβεία Retail είναι πλέον θεσµός. Το βρα-
βείο που λάβαµε είναι εξαιρετικά σηµαντικό 

και τιµητικό, διότι προέρχεται από τους πελάτες µας. Εµείς ως 
εταιρεία έχουµε δύο διεξόδους, η µία είναι οι πελάτες µας, γιατί 
προσέχουν τα προϊόντα µας και είναι η πλατφόρµα µε την οποία 
αυτά βγαίνουν στους καταναλωτές, και η άλλη είναι τα media, 
γιατί είναι η φωνή µας. Εµείς αυτούς τους δύο θεωρούµε ως 
φυσικές διεξόδους της εταιρείας. Είναι ιδιαίτερα τιµητικό το 
ότι πήραµε ένα βραβείο από τους ανθρώπους µε τους οποίους 
συνεργαζόµαστε καθηµερινά, µε στόχο να βελτιώσουµε τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που ο καταναλωτής απολαµβάνει και 
να αυξήσουµε την αξία που του προσφέρουµε. Μαζί και οι δύο 
χέρι µε χέρι. Η δουλειά γίνεται γιατί είναι επιλογή µας. Από εκεί 
και πέρα, τα βραβεία έρχονται ως αποτέλεσµα αυτής. Δεν είναι 
αυτοσκοπός. Ανεξαρτήτως βραβείων, εµείς θα είµαστε παρόντες 
σε τέτοιους θεσµούς».
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O υφυπουργός  Ν. Ρόβλιας και ο για 
πέµπτη συνεχόµενη χρονιά παρουσια-
στής των βραβείων Δ. Καµπουράκης

Τα βραβεία περιµένουν στα κουτιά τους 
«δικαιούχους» τους, τους Winners του  
ελληνικού retail για το 2010. 

Όλοι, αποχώρησαν από το χώρο του 
Metropolitan Expo µε τις καλύτερες...
εντυπώσεις για τη βραδιά. 

Δυναµικό παρών έδωσε η αγορά στην 
9η διοργάνωση του πιο σηµαντικού 
θεσµού για το ελληνικό λιανεµπόριο. 

Από νωρίς ο κόσµος  του λιανεµπορίου 
έσπευσε στο Μetropolitan Expo για να 
τιµήσει για ακόµη µια φορά το θεσµό. 

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την 
αγορά στήθηκαν µε την ολοκλήρωση 
των µεγάλων απονοµών. 

Όµορφες παρουσίες στη γραµµατεία 
των RetailBUSINESS Awards υποδέ-
χονταν τους καλεσµένους της βραδιάς. 

O οικοδεσπότης της βραδιάς και εκδό-
της του περιοδικού RetailBUSINESS, 
Βαγγέλης Παπαλιός, στο βήµα. 

Ένας νέος χώρος φιλοξένησε φέτος τα 
βραβεία. Η επιλογή του Metropolitan 
Expo έτυχε πολλών θετικών σχολίων.

Στιγµές από τη βραδιά…
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