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Οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση των online παραγγελιών αυξάνονται με ρυθμό τέτοιο, 
ώστε ακόμα και οι πρόσφατες επενδύσεις των λιανεμπόρων να μην επαρκούν για να 
τις καλύψουν. Παράδειγμα γνωστή αλυσίδα, η οποία διαπιστώνει πως χρειάζονται 
περισσότερες υποδομές για την εξυπηρέτηση περιοχών εντός λεκανοπεδίου μεν, μακριά 
όμως από το κέντρο διανομής, όπως αποδείχθηκε.

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
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Κρασί: Η Κίνα… απειλεί τις πωλήσεις της 
Γαλλίας    
Πρωτιά των ΗΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές οίνων

Τη Γαλλία θα ξεπεράσει το 2020, η Κίνα σε 
πωλήσεις, που θα συνεχίσει στην ίδια πορεία 
που έχει έως αυτή τη στιγµή και θα υπερβεί τα 
19,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2022, όπως 
προβλέπει το IWSR. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η Κίνα είναι αντιστοίχως στην τρίτη και τέταρτη 
θέση των κυριότερων χωρών εισαγωγής πίσω 
από τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
ανοδικές τάσεις. Σηµειώνεται ότι την παραµονή 
της Prowein δηµοσιεύθηκαν στοιχεία από το 

IWSR για την συνολική εκτίµηση της αξίας της διεθνούς αγοράς οίνου. 

Ενισχυσµένη η αξία σε σχέση µε τον όγκο
Η εξέλιξη της αξίας θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τον όγκο, ο οποίος 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,15% µεταξύ 2017 και 2022, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την παγκόσµια τάση του κοινού, να καταναλώνει λιγότερα αλλά 
καλύτερα, και επηρεάζει ιδιαίτερα την Αµερική και την Ασία, σηµειώνει το IWSR. 

Αξία 2017 (σε δισ. δολάρια)
ΗΠΑ: 34,8 
Γαλλία: 16,7 
Κίνα: 16,5 

Όγκος 2017 (σε κιβώτια)
ΗΠΑ: 318 εκατ. 
Ιταλία: 266 εκατ. 
Γαλλία: 250 εκατ. 
Γερµανία: 224 εκατ. 
Κίνα: 156 εκατ.

Ανοδικά αναµένονται οι πωλήσεις µπύρας  
Ανοδικά θα κινηθεί και φέτος η εγχώρια αγορά µπύρας, καθώς στη διάρκεια του 2018 
κινήθηκε στα επίπεδα του +4,5%, όπως ανέφερε σχετικά, πρόσωπο του κλάδου. 
Το ίδιο πρόσωπο µάλιστα εξέφρασε την εκτίµηση ότι η αύξηση των πωλήσεων του 
κλάδου θα είναι περίπου στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, και πρόσθεσε ότι οι εκλογές 
ευνοούν την κατανάλωση µπύρας από τον Έλληνα καταναλωτή. 
Κατά το ίδιο πρόσωπο οι πωλούµενοι όγκοι για το 2019 αναµένεται στο σύνολο της 
αγοράς να αγγίξουν τα 4 εκατ. hl, ενώ δεν απέκλεισε ακόµα και να ξεπεράσουν το 
συγκεκριµένο αριθµό. 
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Πολυκαναλική… 
υπόθεση η αγορά 
τροφίµων 
Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η διαδικασία 
αγορών τροφίµων, ενώ ο καταναλωτής 
είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάµεσα σε 
διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας 
συγκεκριµένα προϊόντα από διαφορετικά 
σηµεία πώλησης, επιλέγοντας σε 
σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένους 
πωλητές για συγκεκριµένες οµάδες 
προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ σε δείγµα 2.000 ατόµων κατά 
Μ.Ο. ο καταναλωτής αγοράζει από 14 
έως 16 φορές την εβδοµάδα κάποιου 
είδους τρόφιµα από κάποιο από τα 
εξεταζόµενα σηµεία πώλησης. 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 
σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα 
δεν µεταφράζεται και σε αξία 
καλαθιού καθώς π.χ. ο φούρνος-
αρτοπωλείο µπορεί να έχει µεγαλύτερη 
επισκεψιµότητα από το κρεοπωλείο, 
αλλά κατά κανόνα έχει καλάθι 
χαµηλότερης αξίας. Το µεγαλύτερο 
καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο 
σουπερµάρκετ, καθώς πρόκειται για το 
σηµείο πώλησης που συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο εύρος προϊόντων, στο οποίο 
άλλωστε ο καταναλωτής µπορεί να βρει 
και τα προϊόντα των ανταγωνιστικών 
καναλιών. Ωστόσο ο Έλληνας 
καταναλωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την 
αγοραστική εµπειρία στα σουπερµάρκετ 
σε ποσοστά άνω του 80%.

Σύνολο έως το 2022
Αξία: 207 δισ. δολάρια το 2022 

Όγκος: 2,7 δισεκατοµµύρια κιβώτια 9 lt. 

Find us on

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ
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Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Burger King Γαλλίας: 
Παραγγείλτε 
ακόμη και από τα… 
McDonald’s      
Πρωτότυπη καμπάνια 

Με ένα μήνυμα αλληλεγγύης το οποίο 
υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν 
αδιανόητο, η Burger King της Γαλλίας 
προέτρεψε τους καταναλωτές να 
παραγγείλουν φαγητό όχι μόνο από 
την ίδια την αλυσίδα, αλλά και από 
αντίστοιχες ανταγωνιστικές, ύστερα 
από το λουκέτο που ανακοινώθηκε 
στο χώρο της εστίασης. «Παραγγείλτε 
από τα McDonald’s», έγραψαν σε 
ένα story στη σελίδα τους στο 
Instagram, με το μήνυμα να συνεχίζει: 
«Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα σας 
ζητούσαμε κάτι τέτοιο.  
Όπως δεν περιμέναμε να σας 
ζητήσουμε να παραγγείλετε από 
το KFC, το Quick, το O’Tacos, τη 
Domino’s Pizza, το Subway, το 
Eat Sushi, το Pizza Del Arte, το 
Hippopotamus, το Pitaya, το Sushi 
Shop, το Big Fernand, το Mamma 
Primi, το Chez Michel, το Le Bistrot 
Basque, το Café Kokomo, το Yima και 
όλα τα άλλα ανεξάρτητα εστιατόρια 
που δεν χωράνε, δυστυχώς, εδώ. 
Εν ολίγοις, από κάθε αδελφικό 
κατάστημα των (γρήγορων ή όχι και 
τόσο γρήγορων) αλυσίδων».

Walmart: Μετατρέπει 4 φυσικά καταστήματα 
σε εργαστήρια δοκιμών για το e-commerce      

Η Walmart μετατρέπει τέσσερα μεγάλα 
καταστήματά της σε ζωντανά ερευνητικά κέντρα 
δοκιμών προκειμένου να εξετάσει τους τρόπους 
με τους οποίους τα φυσικά της σούπερ μάρκετ 
θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα 
τις ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσα από την 
εφαρμογή διαφορετικών νέων τεχνολογιών. 
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα κάνουν χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, η παραλαβή από το 

κατάστημα θα αναπροσαρμοστεί, ενώ θα υλοποιηθούν νέες στρατηγικές με στόχο τη 
βελτίωση και την επιτάχυνση της διαδικασίας για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών 
παραγγελιών. Με περισσότερα από 4.700 φυσικά καταστήματα στις ΗΠΑ, πάνω από 
το 90% των Αμερικανών ζει σε ακτίνα 16 μιλίων από ένα Walmart, τα οποία μπορούν 
να μετατραπούν σε κόμβους τόσο για την προετοιμασία παραγγελιών όσο και για 
την παραλαβή και παράδοση. Μάλιστα, μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν τη 
διαφορά για την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι 
που δυσκολεύονται να βρουν κάποια προϊόντα, διευκολύνονται κατά 20% μέσα από 
τον καλύτερο σχεδιασμό των διαδρόμων, καθώς και από τη χρήση ενός κινητού 
τηλεφώνου που τους δείχνει την κατεύθυνση.

ADUS: Διακρίθηκε στο 20ό συνέδριο 
Marketing και πωλήσεων      

Η ADUS βραβεύτηκε για τις υπηρεσίες 
Πωλήσεων & Merchandising στο 20ό 
συνέδριο Marketing και πωλήσεων, στην 
κατηγορία best launching 2020. Το συνέδριο 
είχε θέμα «Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες 
απαιτούν νέους τρόπους συνεργασίας 
πωλήσεων – προωθήσεων & επικοινωνίας», 
ενώ το παρών έδωσε ο αν. υπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece/
https://www.youtube.com/user/boussiascomm

