
AIΣΘANEΣTEAIΣΘANEΣTE AΣΦAΛEIAAΣΦAΛEIA ME TA ΠPOΩΘHTIKA ΣAΣ ΠPOΓPAMMATA;ME TA ΠPOΩΘHTIKA ΣAΣ ΠPOΓPAMMATA;

  > Βελτιώστε την αριθμητική διανομή σας και την παρουσία σας στα P.O.S.
     και αποκτήστε άμεση πληροφόρηση για θέματα ανταγωνισμού

> Βελτιώστε την εικόνα / επικοινωνία του προϊόντος σας μέσα στο σημείο πώλησης

                   > Αυξήστε το brand awareness και το trial των νέων προϊόντων

 > Δημιουργήστε και διατηρήστε κανάλι άμεσης επικοινωνίας
    με την αγορά (λιανεμπόριο - καταναλωτής)

                 > Αποκτήστε το δικό σας ανεξάρτητο sales ή merchandising force

 > Τρέξτε εκτεταμένα display drives, δημιουργήστε ειδικές προβολές, βιτρίνες
    και τοποθετήστε P.O.P. υλικό

                     > Καλύψτε ειδικά κανάλια εμπορίου

        > Πετύχετε συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων

             > Αναπτύξτε push and pull concepts και face - to - face επικοινωνία

                              > Ανταποκριθείτε στα εποχιακά peaks ή events

                       > Ελέγξτε την ποιότητα των υπηρεσιών σας

                  > Δημιουργήστε προστιθέμενη αξία

                                     > Μεγιστοποιήστε τα κέρδη σας
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H ασφάλεια ως ζητούμενο 
στο χτίσιμο συνεργασιών

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η εξέλιξη, η μετάβαση σε κα-
λύτερες εποχές, η ισχυροποίηση και υποστήριξη των μαρκών απαι-
τούν επιλογές με αξιοκρατία, υγιή άμιλλα, αυστηρά κριτήρια, υψηλούς
στόχους και σαφώς μια φυσική - αβίαστη διάθεση γι’ αυτά. 
Οι συνεργασίες μας με πρόσωπα και κατ’ επέκταση με εταιρείες είναι πιο απαιτητι-
κές και δεν μπορούν να βασίζονται σε προσωπικές επιλογές ή και φιλικές διαθέσεις, γιατί το
καλό αποτέλεσμα δεν είναι σήμερα αρκετό στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργούμε. Για
κάθε προσπάθειά μας απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και η μεγαλύτερη δυ-
νατή απόδοση (ROI). 

Ζούμε σε μια χώρα που ο καθένας μας είναι ό,τι δηλώσει και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Η ταυ-
τότητα, οι δυνατότητες, οι ικανότητες, η εξειδίκευσή μας και οι ιδιαιτερότητες πρέπει να απο-
δεικνύονται, να είναι ορατές ώστε να γίνονται αποδεκτές και να δημιουργούν κατ’ αρχήν την
απαιτούμενη ασφάλεια.

Στον ευαίσθητο τομέα του promotion η διαδικασία επιλογής συνεργάτη ή εταιρείας δεν μπορεί και
δεν πρέπει να είναι επιλογή στιγμής ή ενός στελέχους. Δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε μια γρα-
πτή πρόταση ή ακόμη χειρότερα απλώς σε μια οικονομική προσφορά. Χρειάζεται να γίνει σοβαρή
έρευνα, με συγκεκριμένα κριτήρια και αξιοκρατικές διαδικασίες ώστε μετά την επιλογή να νιώθουμε
κατ’ αρχήν ασφαλείς και σωστά προετοιμασμένοι και οργανωμένοι για την επίτευξη των στόχων μας. 

Η αίσθηση της ασφάλειας προκύπτει επίσης και ενισχύεται με σαφή, πλήρη και ειλικρινή επικοινωνία
μεταξύ συνεργατών με αντίστοιχη γνώση και αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να τοποθετούνται οι σω-
στοί στόχοι και οι σωστές διαδικασίες για μια αποτελεσματική συνεργασία με προοπτική. 

Εσείς πόσο… 
ασφαλείς αισθάνεστε 
με τα προωθητικά σας 
προγράμματα; 
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ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ

Νέα μορφή πρατηρίων της ΕΚΟ με αναβαθμισμένη
εικόνα, μοντέρνα προσέγγιση και πληρέστερο
service. 
Face-to-face επικοινωνία προς τους καταναλωτές
σε επιλεγμένα πρατήρια με ολοκληρωμένες εκδη-
λώσεις που περιλαμβάνουν διανομή ενημερωτικού
εντύπου, προσφορά café και εδεσμάτων και ανα-
μνηστικών δώρων. 
Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση από το
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Ε Ω Σ  Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Ν

GOALS 2006

Ο κύκλος εργασιών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
το 2006 παρουσίασε αύξηση 7% και επιβεβαίωσε για μια ακόμη
φορά την ηγετική θέση της εταιρείας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνι-
στική αγορά. Ο κύκλος εργασιών συνολικά του δικτύου ανήρθε το
2006 στα x 10.578.000,00.

TO 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

H πορεία της εταιρείας για το προηγούμενο έτος και οι στόχοι
για το 2007 παρουσιάστηκαν σε 3ημερη εορταστική εκδήλωση
που έγινε φέτος στο Ναύπλιο 2-4/02/2007. 
Το συνέδριο παρακολούθησαν 72 στελέχη απ’ όλη την Ελλάδα.

Ακολούθησε βράβευση στελεχών για διάφορους τομείς απο-
δοτικότητας, η κοπή της πίτας και βραδιά γλεντιού σε απο-
κριάτικο κλίμα. 

SELONDA
Φρέσκα Ψάρια «Ποιοτικής Οδού»

Με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του
brand SELONDA και φυσικά την αύξηση των
πωλήσεων, ολοκληρώνεται μεγάλο πρόγραμμα
ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με mer-
chandising και face-to-face επικοινωνία για τα προ-
ϊόντα (ψάρια) SELONDA, σε συνδυασμό με το
concept «ποιοτική οδός» στα super markets
CARREFOUR & CHAMPION, αλλά και σε επι-
λεγμένα ιχθυοπωλεία. 

AMITA MOTION - HAPPY PARADE

Την ημέρα που ήρθε επισήμως η άνοιξη (21/03) 
Ομάδες promoters «Θετικής Ενέργειας» με συνοδεία
μουσικής περιφέρονταν οργανωμένα σε κεντρικά ση-
μεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και μεγάλων επαρχια-
κών πόλεων μοιράζοντας χαμόγελα, λουλούδια και
δώρα στους περαστικούς, με σκοπό να αλλάξουν την
καθημερινή τους ρουτίνα και να τους μεταδώσουν
«Θετική Ενέργεια».
Οι ομάδες πλαισιώθηκαν από celebrities, ενώ υπήρχε
και ραδιοφωνική υποστήριξη των events. 
Η οργάνωση και υλοποίηση του project έγινε από το
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΒ

Πρόγραμμα υποστήριξης προϊόντων και ολοκληρωμέ-
νης ενημέρωσης των καταναλωτών με έντονες προ-
ωθητικές ενέργειες και γευστικές δοκιμές στα super
markets AB. Έντονο ενδιαφέρον από το καταναλωτικό
κοινό για τα προϊόντα με το σήμα ΑΒ και σημαντική
αύξηση των πωλήσεων. 

Ετήσιο πανελλαδικό
πρόγραμμα απογραφής
για την CHEP σε super markets
στα πλαίσια πανευρωπαϊκού project. 
Το πρόγραμμα που απαιτεί σημαντική οργάνωση
και ακρίβεια υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από ειδικά
σχεδιασμένο πρόγραμμα από το IT Department
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και
βρίσκεται σε on line σύνδεση με τα κεντρικά της
CHEP στις Βρυξέλλες. 
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