
Η επαγγελματική πορεία μας είναι σχετική μόνο με το κέρδος ή το οικονομικό όφελος; 
Η εργασία μας έχει σαν κίνητρο και αποτέλεσμα μόνο την αμοιβή, το prim ή το bonus; 

Δεν το πιστεύουμε !

Η εργασία για όλους μας είναι τρόπος ζωής, είναι ένταση και κόπος αλλά και ευχαρίστηση. 
Ευχαρίστηση που καθημερινά μπορούμε να εισπράττουμε. 
Ευχαρίστηση που την αντλούμε από την επικοινωνία και την ανθρώπινη επαφή, την κοινωνικότητα και 
την εμπειρία μας που καθημερινά πλουτίζουμε, την παντός είδους εξέλιξη, τη δημιουργικότητα, την εμπιστοσύνη
των συνεργατών μας, πολλές φορές ακόμα και τη δυνατότητα φυγής από τα προσωπικά μας προβλήματα. 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να την κάνουμε ακόμα πιο ευχάριστη. 

business pleasure
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Συνεργασία ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
με De AGOSTINI

�
�

�
�

�
�

Ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ευρώπης και ένας από τους 3 μεγαλύτερους στην Ελλάδα
έχει επιλέξει το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ επί μια 5ετία σαν στρατηγικό συνεργάτη.

Τα προϊόντα - partworks - είναι σειρές που εκδίδονται σε τεύχη, ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένο χρόνο και
είναι πραγματικά πολύτιμα με χαρακτήρα συλλεκτικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό.

Οι ευρηματικές λύσεις και η πολυεπίπεδη οργάνωση που το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ παρέ-
χει για την υποστήριξη των ειδικών εκδόσεων (partworks) στα σημεία πώλησης, 6.000 πανελλαδικά, αλλά και
στην επικοινωνία με τους καταναλωτές (με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα), έχουν φέρει θεαματικά απο-
τελέσματα στις πωλήσεις κάθε τεύχους. 

Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός data base merchandising και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δομημένο
και εφαρμοσμένο στους στόχους που έχουν τεθεί, που χρησιμοποιεί τα στοιχεία και τα ευρήματα της
επίσκεψης σήμερα ώστε να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει την επόμενη επίσκεψη αύριο, βελτιώνον-
τας και αναπτύσσοντας το σημείο πώλησης άμεσα. 

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη των πωλήσεων στα περίπτερα βασίζονται σε ένα σύστημα ανατροφοδότησης
της σημαντικής πληροφορίας με την αλυσίδα merchandiser - ηλεκτρονικός υπολογιστής (ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ) - De AGOSTINI - διανομή - σημείο πώλησης με ταχύτητα και επανα-
ληπτικότητα έκδοσης ημερήσιας εφημερίδας. 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ είναι υπερήφανο για την κάλυψη των αναγκών του πε-
λάτη τη στιγμή που του ζητήθηκε και για τη συμμετοχή του στην επιτυχία των πωλήσεων και της ανά-
πτυξης της σχέσης πελάτης - δίκτυο διανομής - σημείο πώλησης όλα αυτά τα χρόνια. Ο ευρηματικός
σχεδιασμός και η ειδική ad hoc οργάνωση που έχει χτίσει συνθέτουν ένα πρωτοποριακό πρό-
γραμμα που αποτελεί ενδοεταιρικά πλατφόρμα εκπαίδευσης, αλλά κυρίως αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για την ανάπτυξη των μεθόδων προώθησης πωλήσεων στο μέλλον με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

02
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G O A L S  2 0 0 4

Ο κύκλος εργασιών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩ-
ΛΗΣΕΩΝ για το 2004 παρουσίασε αύξηση 7% και επιβε-
βαίωσε για μια ακόμη φορά την ηγετική θέση της εταιρείας
στην ανταγωνιστική αγορά εταιρειών προώθησης πωλή-
σεων. Ο κύκλος εργασιών συνολικά του δικτύου ανήρθε το
2004 στα _ 8.850.000. 

03

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

1 4 ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  

Η πορεία της εταιρείας για το προηγούμενο έτος παρουσιάστηκε στο
14ο συνέδριο, με background την 27χρονη λειτουργία της. 

Το συνέδριο έγινε φέτος στη Θεσσαλονίκη συνδυαστικά με 3ήμερη εκ-
δρομή. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν 80 στελέχη απ’ όλη την Ελλάδα και τις
εταιρείες του δικτύου:

• ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.
• GARAMOND DESIGN E.E.
• POWER TEAM - THE FIELD MARKETING COMPANY ΕΠΕ 
• ART SCRIPTA O.E.

Ακολούθησε βράβευση στελεχών σε διάφορους τομείς αποδοτικό-
τητας, η κοπή της πίτας και επίσημη βραδινή έξοδος.
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04

για τα cigarillos 

P R O J E C T S

με αγγλόφωνο ανθρώπινο δυναμικό άνδρες - γυναίκες σε όλα 

τα επίπεδα των αναγκών (αίθουσες διαλέξεων, registration desk κ.λ.π.)

στην έκθεση ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ.

Face - to - face επικοινωνία για την παρουσίαση

και διασφάλιση σωστής λειτουργίας - χρήσης των νέων ΑΤΜ 

για την

& τις on line συναλλαγές.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγραμμάτων ενημέρωσης καταναλωτών 

για την

Οργάνωση και παρουσία

του εταιρικού stand

• Event sampling σε χώρους διασκέδασης 

• Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων / parties 

• Merchandising σε σημεία πώλησης  

Συνεδρίου ΚαρδιολογίαςΚάλυψη Πανευρωπαϊκού 
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για τις νέες ψηφιακές προτάσεις της

& διασκέδασης για το 

ενημέρωση γονέων για PHISIOMER και LICATACK 

της 

της                       σε point of sales. 

για τα MILKY BAR και POWERTIME της

& Πώληση 

Παρουσίαση 
Επίδειξη 

Εκτεταμένο Sampling σε χώρους εργασίας 

School Sampling
& face - to - face

Event promotion
για την υποστήριξη λανσαρίσματος

του νέου ηλεκτρονικού παιχνιδιού "SID MEIER’S PIRATES"

School sampling
σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς 

27  9/17/07  11:34 AM  Page 7



• Καταχωρήσεις σε περιοδικά ποικίλης ύλης 

• Σχεδιασμό και παραγωγή Ρ.Ο.Ρ. υλικού για όλα τα κανάλια διανομής 

• Επίδειξη / πώληση σε επιλεγμένα P.O.S. 

• Concept, σχεδιασμός  Ρ.Ο.Ρ. 

• ISS 

• Γευστική δοκιμή 

για τη MOVIE COURIERS.

• Αρχική τοποθέτηση (πώληση, φυσική διανομή, οικονομική διαχείριση)

• Tοποθέτηση Ρ.Ο.Ρ. υλικού σε point of sales.

P R O J E C T S

06

Tailor - Made πρόγραμμα

για το                       
        της ARLA 

Ολοκληρωμένη

προωθητική καμπάνια 2005

below - the - line

για την 

Κινητοποίηση λιανεμπορίου
για τις SMARTALK της

Event Promotion
Street Events

& Παρουσία σε επιλεγμένες εκθέσεις
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Οι κοινές προωθητικές ενέργειες (joint promotions) απο-

τελούν στρατηγική που υιοθετούν όλο και περισσότερες

εταιρείες. 

Η τάση αυτή για κοινές προωθητικές καμπάνιες παρατη-

ρείται μεταξύ μαρκών διαφορετικών εταιρειών αλλά και με-

ταξύ μαρκών των ίδιων εταιρειών. Ευκολία διείσδυσης αλλά

και μείωση του κόστους από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα

των joint promotions. Όλο και περισσότερα στελέχη marketing, στις ΗΠΑ, ανα-
γνωρίζουν ότι η προώθηση των πωλήσεων (sales promo-
tion) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο τόσο
τακτικής όσο και στρατηγικής ταυτόχρονα.H μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών marketing πιστεύει ότι
η στρατηγική προώθησης των πωλήσεων είναι ένα αναπό-
σπαστο στοιχείο της ευρύτερης στρατηγικής marke-
ting. Αυτό ίσχυε και σε προηγούμενη μέτρηση (2000).
Ωστόσο, ο αριθμός των στελεχών που πιστεύει κάτι τέτοιο
είναι αυξημένος κατά 11% στη μέτρηση του 2004.

Σύμφωνα με το Grocery Incentive Survey του Promotion
Marketing Association, προκύπτουν στοιχεία τα οποία ση-
ματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στις τάσεις ως προς τη
χρήση τεχνικών προώθησης από τους καταναλωτές. 

Ποιές από τις παρακάτω προωθητικές ενέργειες προτι-
μάτε περισσότερο όταν επισκέπτεστε ένα supermarket;

2000 2004 Μεταβολή

Δείγματα 51% 69% +35%

Κουπόνια στο ταμείο 47% 51% +9%

Προβολές 54% 49% -9%

Κουπόνια στα ράφια 51% 36% -30%

Loyalty cards 31% 37% +19%

On-pack promotions 44% 35% -20%

Διαφημίσεις δαπέδου 14% 22% +57%

Στρατηγική marketing

Τάσεις τεχνικών προώθησης

Joint
 prom

otion
s

Η χρήση των κουπονιών δείχνει να έχει μια αυ-

ξητική πορεία τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε αρκε-

τές Ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με πρόσφατη

έρευνα του Promotion Marketing Association. Για

το 2005 προβλέπεται μια μικρή αύξηση των κατα-

ναλωτών που θα χρησιμοποιούν κουπόνια. Όσοι

δεν χρησιμοποιούν καθόλου κουπόνια και εκείνοι

που κάνουν μειωμένη χρήση, ανήκουν κυρίως

στην ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη.

07
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Οι τηλεθεατές παρακολουθούν λιγότερες διαφημίσεις σε σύγ-

κριση με το παρελθόν και η τάση αυτή θα συνεχιστεί, είναι το

βασικό συμπέρασμα έρευνας που έγινε το Νοέμβριο 2004. 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι στα διαλείμματα των διαφημίσεων οι

τηλεθεατές κάνουν ο,τιδήποτε άλλο από το να βλέπουν διαφη-

μίσεις (τηλέφωνο - μικρoδουλειές - κουβέντα - προετοιμασία

mini γεύματος κ.α ) και μόνο το σύνδρομο της «καμπύλης της

νύχτας» που οφείλεται στην έλλειψη διάθεσης να σηκωθούν

από τον καναπέ τις μεγάλες ώρες κάνει τους τηλεθεατές να πα-

ρακολουθήσουν περισσότερες διαφημίσεις. 

sales PROMOTION briefsales PROMOTION briefsales PROMOTION briefsales PROMOTION brief post itpost it

Σας ενδιαφέρει !

Ψάξαμε
και βρήκαμε...

1. Μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης των καταναλωτών

σε Sms ως συνέπεια της μείωσης του διαθέσιμου εισο-

δήματος των Ευρωπαίων καταναλωτών. 

2. Η πλειοψηφία των καταναλωτών ~ 97% αποφασίζει για

την αγορά νέου προϊόντος με κριτήριο την προωθητική

ενέργεια. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας και

φύλλου και είναι ιδιαίτερα φανερό στη μέση κοινωνι-

κοοικονομική τάξη. 

Έρευνα του περιοδικο
ύ 

"The Grocer" αποκαλύπτει: 

Μια τεχνική του sales promotion που φαίνεται ότι είναι και θα εξακο-
λουθήσει να είναι πολύ σημαντική για τους καταναλωτές: η δειγματο-
διανομή. Ιδιαίτερα, όταν η δειγματοδιανομή σχετίζεται με το στόχο για
τη δημιουργία γνώσης ενός νέου προϊόντος. Όταν οι καταναλωτές ρω-
τήθηκαν, σε πρόσφατη έρευνα, για τον πιο σημαντικό τρόπο ενημέρω-
σης σχετικά με το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, προέκυψαν τα
παρακάτω στοιχεία:

• Δείγματα που έφθασαν σπίτι μου, που τα βρήκα 
σε κάποιο κατάστημα ή σε κάποιο event

• Διαφήμιση στην τηλεόραση, στον τύπο, 
στο ραδιόφωνο

• Κουπόνια

• Προϊοντικές προσφορές μαζί με την πρώτη αγορά

Δειγματοδιανομή

52%

10%

1%

37%

Έρευνα
 του L

ondon

Business 
School 
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