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Online: Το πρόβλημα & η ευκαιρία

Οι πελάτες πιεστικά 
απαιτούν online 

υπηρεσία από τις 
αλυσίδες 

λιανεμπορίου

ΑΛΛΑ η online 
παραγγελία έχει 

πρόσθετα κόστη αν και 
οι καταναλωτές 

απαιτούν τιμές ραφιού 
…

… και έτσι το online 
γίνεται μη κερδοφόρο 
και αιτία μείωσης της 

κερδοφορίας για τους 
παραδοσιακούς 

παίκτες

… και ο μόνος βιώσιμος 
τρόπος είναι η χρήση 

τεχνολογίας για τη 
μείωση του κόστους 

προετοιμασίας και 
παράδοσης

Οι εκπτωτικές 
αλυσίδες (Lidl κ.α.) 

συνεχώς αυξάνουν τα 
μερίδιά τους

Οι παραδοσιακοί παίκτες 
στρέφονται στο online 
για να διατηρήσουν τα 

μερίδιά τους στην αγορά

Για να γίνει κερδοφόρο 
χρειάζεται η μείωση του 

κόστους των 
πρόσθετων υπηρεσιών 

που απαιτούνται …

Η πανδημία του Covid-19 
εκτόξευσε το online σε 

επίπεδα που 
αναμένονταν να φτάσει 

μετά από 5 χρόνια



To online ήρθε για να μείνει 

Μπορεί το online channel να γίνει κερδοφόρο ;

 Το έχουν καταφέρει ήδη μερικοί (OCADO, Peapod) με βασικό όπλο τη χρήση τεχνολογίας

 Η εκθετική αύξηση της ζήτησης λόγω πανδημίας εμπλέκει υποχρεωτικά όλους τους retailers

 Ο καταναλωτής παρακάμπτει εξ ανάγκης αρχικές φοβίες και ενδοιασμούς και ανακαλύπτει 
τα πλεονεκτήματα της χρήσης του online

 Όπως η οικονομική κρίση του 2008 βοήθησε καθοριστικά την αποδοχή χρήσης πλαστικού 
χρήματος έτσι και η κρίση του Covid-19 θα επιβάλλει την σημαντική διεύρυνση της χρήσης 
του online στο retail

 Οι συνθήκες είναι ώριμες τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς διαθέσιμης 
τεχνολογίας για την κερδοφόρα λειτουργία του online και στο grocery retail.



Μπορεί όμως αυτό να γίνει ομαλά και προοδευτικά; 

 Ναι εφόσον χρησιμοποιηθούν ρομποτικές τεχνολογίες μικρής κλίμακας που να 
καλύπτουν όλες τις διαδικασίες, ήτοι:

 Παραλαβή και αναπλήρωση αποθέματος

 Εκτέλεση παραγγελίας

 Ομαδοποίηση παραγγελιών – αυτόματη προώθηση για φόρτωση 
αυτοκινήτων

 Αυτόματη παραλαβή από κατάστημα ή άλλο σημείο



Γιατί  η τεχνολογία της Myrmex μπορεί να βοηθήσει;

Benefits for the grocer
• 24X7 operation
• Fully unmanned
• Ultra high replenishment speed
• ROI < 2 Years

 Διότι πρόκειται για εξαιρετικά προηγμένη ρομποτική τεχνολογία (3 διεθνείς πατέντες)

 Δεν απαιτεί μεγάλη αρχική επένδυση – το σύστημα είναι εξαιρετικά αποδοτικό ακόμη και για 

μικρό αριθμό online παραγγελιών

 Είναι όμως ταυτόχρονα και εύκολα επεκτάσιμο



Έχει ελεγχθεί η τεχνολογία ;

Benefits for the grocer
• 24X7 operation
• Fully unmanned
• Ultra high replenishment speed
• ROI < 2 Years

 Μια πλήρης εγκατάσταση βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία στο κέντρο R&D στην Αθήνα

 Η #1 online grocery εταιρεία στο κόσμο (OCADO) αγόρασε πρόσφατα τεχνολογία από την 

Myrmex και επένδυσε στην εταιρεία για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών

 Ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις για την δρομολόγηση πιλοτικών έργων με online grocery 

retailers σε διάφορες χώρες του εξωτερικού αλλά και με σημαντικούς retailers στην Ελλάδα

 Βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο για νέο γύρο χρηματοδότησης για να επιταχύνουμε την 

παράλληλη προώθηση των αναμενόμενων έργων



Δομικά στοιχεία της τεχνολογίας Myrmex

Mini Load Roll Rack

Autonomous Mobile Robot (AMR)

Bin (Tote)



Myrmex CPS Configuration
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• ROI < 2 Years
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Curbside Pickup System (CPS) Models

• Delivery throughput 120 bins/ hour
• Storage capacity 140 bins
• Full storage replenishment 5 min
• Size 7,5m X 3,5m X 3,3m height
• Area demand 26,25 m2

• Delivery throughput 150 bins/hour
• Storage capacity 260 bins
• Full storage replenishment 9 min
• Size 15m X 3,5m X 3,3m height
• Area demand 52,5 m2

• Delivery throughput 300 bins/hour
• Storage capacity 520 bins
• Full storage replenishment 18 min
• Size 15m X 7m X 3,3m height
• Area demand 105 m2

Type CPS 120 Type CPS 150 Type CPS 300
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MMS - Myrmex Marshalling System

• Fully unmanned 24/7 operation
• Automatic bin reshuffling and order 

consolidation
• Automatic Van loading / unloading
• Adaptable to both store and dark store 

fulfillment
• The KPI's for this Marshalling unit are:

- 150 bins/hour 
- 1 Mini-Load + 2 AMRs
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Marshalling System – Automatic Order Staging 

Operations
• Bins on picking carts belong to different online orders –

Need to get sorted per order and destination
• Orders to be picked up are transferred to the attached CPS
• Orders that are to be home delivered are exported on the 

platform and loaded on Vans
• Dekit bins returning from delivery are placed on picking 

carts and transferred back into the fulfillment area
• CPS is Adjacent to Marshalling in this example

• Mini Loads :  3
• Mobile Robotic Units - MRUs : 5
• Unit throughput : 400 bins/hour
• ROI: < 2 Years
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