
Αναπλήρωση Αποθεμάτων
στα μικρά καταστήματα

Προκλήσεις- Ευκαιρίες



Χαρακτηριστικά Convenience Stores

«Επιχειρήσεις λιανικής με πρωταρχική έμφαση στην παροχή στο κοινό 
μιας βολικής θέσης για γρήγορη αγορά καταναλωτικών προϊόντων 
(κυρίως τροφίμων, ποτών ή καπνικών)»

• Μικρό μέγεθος καταστημάτων

• Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

• Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (24/7)

• Επιλεγμένο κωδικολόγιο προϊόντων

• Προσωπική σχέση πωλητή-πελάτη



Βασικοί τύποι convenience stores

• Περίπτερα

• Mini markets - Ψιλικά

• Παραδοσιακά καταστήματα

• Βενζινάδικα

• Μικρά καταστήματα αλυσίδων SM



Ιδιαιτερότητες στην αναπλήρωση αποθεμάτων

Καταστήματα

• Περιορισμένοι χώροι πώλησης

Προμηθευτές

• Επιλογή γκάμας προϊόντων

• Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων

• Κεφάλαιο κίνησης • Drop size

• Συχνότητα εξυπηρέτησης 



Σημαντικότερες δυσκολίες στην αναπλήρωση 
αποθεμάτων

• Καθορισμός ιδανικής γκάμας προϊόντων ανά σημείο

• Συχνότητα τροφοδοσίας 

• Πρόβλεψη αναγκών / κάλυψη ζήτησης



Καθορισμός ιδανικής γκάμας προϊόντων

• Κατηγοριοποίηση σημείων

Γεωγραφική 

θέση

Κανάλι

Ανταγωνισμός

Δυναμικότητα Τοποθεσία
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Παράδειγμα κατηγοριοποίησης



Καθορισμός ιδανικής γκάμας

Επιλογή κωδικών

Σημαντικότητα κατηγορίας και μερίδια

Αγοραστικές συνήθειες του καναλιού

Ανάγκες των καταναλωτών

Κερδοφορία



Καθορισμός ιδανικής γκάμας

Food Stores A
Αρ. Πελατών 28

Total Suggest. 
Assort. 97

Σημεία με 
Fv1200 : 12 (43%)

ροήροή

Life (Fresh, 

Τσάι, Ambient)

Milko &
Γιαούρτι

Γάλα Υ.Θ.Ε -
Λειτουργικά

Γάλα φρέσκο & 
Παιδικά

Συνοπτικός Πίνακας 

Assortment

Total  Assortment 97

προτεινόμενο

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 8

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟ 0

ΠΑΙΔΙΚΟ HP 2

ΓΑΛΑ H.P. 7

ΓΑΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 1

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  UHT 3

ΓΑΛΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ 5

MILCAFE 1

ΧΥΜΟΣ FRESH 19

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 25

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 0

LIFE TSAI 8

ΧΥΜΟΣ  LONG LIFE 10

MILKSNACKS 1

COFFEE DRINKS 2

ΤΥΡΙ ΔΕΛΤΑ PRE-PACKED 2

VEGETAL DRINKS 3

Food 

Stores AATTIKA : FOOD STORES Α



Συχνότητα τροφοδοσίας

Προϊόντα Capacity Χρόνος



Συχνότητα τροφοδοσίας
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Food stores’ visit frequency - South Greece  

Παράδειγμα ορισμού συχνότητας



Πρόβλεψη αναγκών – κάλυψη ζήτησης

Ιστορικά στοιχεία πωλήσεων ανά κωδικό

Παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την ζήτηση

Trade ενέργειες - προσφορές

Ανταγωνισμός

Καιρικές συνθήκες

Τουρισμός

Τάσεις - μερίδια

Νέα προϊόντα

Διαφήμιση



Πρόβλεψη αναγκών – κάλυψη ζήτησης

O.S.: Android 7

Memory: 6 GB 

CPU: Οκταπύρηνος 2, 7 GHz 

Storage 64 GB

Screen: 5 inches   1080 X 1920

Battery: Sony 4.700  
Virtual Keyboard

Cordex Decoder for Barcode Scanning

Τεχνολογία και Εξοπλισμός

Customized λογισμικό



Πρόβλεψη αναγκών – κάλυψη ζήτησης

Αξιοποίηση συστημάτων

• Καταγραφή αποθεμάτων

• Εμφάνιση Μ.Ο. τελευταίων 3 εβδομάδων

• Ποσότητα προηγούμενης παράδοσης

• Ποσοστό επιστροφών

• Ενημέρωση προωθητικών ενεργειών

• Πρόταση για ποσότητες παράδοσης με τη χρήση αλγορίθμων



Είναι όμως αυτά αρκετά;

• Μειώθηκαν οι επιστροφές αλλά δεν εξαλείφθηκαν

• Μειώθηκαν οι κωδικοί με O.O.S. 

• Αυξήθηκαν οι πωλήσεις

Μπορούν τα παραπάνω να έχουν καθολική εφαρμογή;

Όπου εφαρμόστηκαν 



Πώς διαμορφώνεται το νέο περιβάλλον για τα μικρά 
καταστήματα  

• Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Μείωση των επισκέψεων στα καταστήματα

Λιγότερες προσωπικές επαφές με τον πωλητή

Προσωποποιημένες ανάγκες των καταναλωτών

• At home deliveries



Τί βλέπουμε στο μέλλον

Η τεχνολογία θα κυριαρχήσει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Καινοτόμες τεχνολογίες, όπως το blockchain και η AI / machine
learning, μπορούν δυνητικά και σημαντικά να διαταράξουν τα
υφιστάμενα μοντέλα λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

H υιοθέτηση του IoT αυξάνεται σε επιλεγμένους τομείς της
αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά σπάνια ως μέρος μιας
ολοκληρωμένης (end 2 end) διαδικασίας supply chain. Ήδη
χρησιμοποιούνται αισθητήρες για τον εντοπισμό περιουσιακών
στοιχείων ή containers. Το IoT θα μπορούσε να έχει ευρείες και
βαθιές επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού σε τομείς όπως η
αξιοποίηση των παγίων, η βελτιωμένη εξυπηρέτηση των
πελατών, ή η βελτιωμένη διαθεσιμότητα της προσφοράς και η
αξιοπιστία.



Τί βλέπουμε στο μέλλον

Το Blockchain είναι ευθυγραμμισμένο ώστε να μπορεί να
εκπληρώσει τις κρίσιμες και μακροχρόνιες προκλήσεις που
παρουσιάζονται σε όλες τις δυναμικές και σύνθετες αλυσίδες
εφοδιασμού παγκοσμίως.

Oι τρέχουσες δυνατότητες που προσφέρονται από τις λύσεις
blockchain για την αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνουν
χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών και διαδικασιών που καλύπτουν
ενδιάμεσες εφαρμογές, βάση δεδομένων, επαλήθευση,
ασφάλεια, αναλύσεις και αρχές διαχείρισης ταυτότητας.

To Blockchain προσφέρεται όλο και περισσότερο ως επιλογή
υπηρεσιών ή ανάπτυξης σε όλες τις λύσεις της αλυσίδας
εφοδιασμού που στοχεύουν σε ευθυγραμμισμένους στόχους,
όπως αυτοματοποίηση, ανιχνευσιμότητα και ασφάλεια.



Για να διαχειρίζονται τις πράξεις εφοδιασμού όσο το δυνατόν
ακριβέστερα, οι προμηθευτές βασίζουν τις προβλέψεις τους στις
προσωρινές τάσεις που δημιουργεί η λύση VMI. Όταν οι
λιανοπωλητές αποφασίζουν να επιλέξουν ένα συνεργατικό
μοντέλο διαχείρισης της προσφοράς, επιδιώκουν να αποκτήσουν
ένα βέλτιστο ποσοστό εξυπηρέτησης.
Κύριος στόχος: Ποτέ ξανά ελλείψεις και συνεχής ικανοποίηση των
απαιτήσεων των καταστημάτων.
Με την ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της προσφοράς, μια
εταιρεία λιανικής επιδιώκει να εκπληρώσει τις ανάγκες των
καταστημάτων της, ενώ παράλληλα μειώνει το απόθεμα. Ως εκ
τούτου, οι προμηθευτές πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν
τις παραγγελίες που εισέρχονται σε καθημερινή βάση από τα
διάφορα σημεία πώλησης για να βελτιστοποιήσουν το ποσοστό
εξυπηρέτησής τους.

Τί βλέπουμε στο μέλλον



Το μυστικό της επιτυχίας

Εξέλιξη

Καινοτομία

Συνεργασία



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μηνάς Γ. Καρύδης


