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PERFETTI VAN MELLE

CHANGE STORY
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COMPANY STATUS 2010 

ΖΗΜΙΕΣ > 1εκ.

P.V.M -25% vs

Κατηγορία -20% 

PVM Μερίδιο Αγοράς 8%

500k Ληγμένα 
προϊόντα στην αγορά

Αποθέματα 5-6μηνων 
σε W-S & SM

Κακές εμπορικές 
σχέσεις με το 90% της 

αγοράς
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ΑΠΌ ΠΟΎ ΞΕΚΙΝΑΜΕ..? 

Σχεδιασμός & 
Υλοποίηση

Προτεραιότητ
ες

Στρατηγική
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ PVM ΈΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
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CATEGORY MANAGEMENT - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ BRANDS

2010                                                                                                                         2012
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✓ >Όμοιο πλανογραμμα στο σύνολο της αγοράς ανεξαρτήτως «καλού
η κακού» placement

➢ >Προιοντικο μείγμα ταχυκίνητων κωδίκων

➢ >Έξυπνη τοποθέτηση των hero κωδίκων – Brand & Family

blocking

➢ >Προσαρμοσμένα POP Materials ανα τύπο καταστήματος &

σκαλιερας

➢

➢ Εκπαίδευση λιανεμπορίου & καταναλωτών

CATEGORY MANAGEMENT – ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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• Τοποθετήσαμε πρώτοι 
αναγραφόμενη τιμή στο 
πακέτο

• Αφήσαμε ιδια ποσότητα 
& ποιότητα 

Ανάγκη για   
πραγματικά 
«Value for 
Money»

Προϊόντα

• Καινοτομία 

• Διαφοροποίηση -
lifestyle

• Διατήρηση της μέσης 
αξίας της κατηγορίας

Αντίληψη του 
κενού στην 
κατηγορία  

CATEGORY MANAGEMENT - ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ 



Classification: Internal

Real time κάλυψη αναγκών 
σημείου

Merchandising

Επιτόπου διαπραγμάτευση
placement & promos

Ανύπαρκτο στοκ 

Μετρητά στο traditional trade

Όλα σε μια μόνο επίσκεψη 

Διαθεσιμότητα μετρητών 
βάση πραγματικής δυναμικής 
της PVM στο traditional trade

Transfer order στη  χονδρική 

ΕΞΆΛΕΙΨΗ  ΑΠΟΘΕΜΆΤΩΝ & ΛΗΓΜΈΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΜΟΝΤΕΛΟ  X VAN
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Επικέντρωση στο Sell out 

Το Sell in είναι το 
αποτέλεσμα του Sell out 
ποτέ το αντίθετο

Το Sell out είναι 
αποτέλεσμα του 
placement στο σημείο

Στοχοποιηση
Αλλαγή ετήσιων 
στόχων χονδρικής από 
Sell in σε Sell out

Μείωση αποθεμάτων 
στον 1 μήνα

Μείωση του DSO

Ξεκάθαρα KPI’s

Πώληση PVM στο 100% 
του πελατολογίου του 
χονδρέμπορου με 
minimum 
προδιαγραφές

Παροχή βάση θέσης
όχι βάση αξίας 
παραγγελίας

ΕΞΆΛΕΙΨΗ ΣΤΟΚ – ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΉ
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•Προσαρμογή παροχών βάση 
αντιπαροχών –διορθώσεις 

•Απόθεμα μόνο στο ράφι

•Γύρισμα σε λιγότερες ήμερες από τις 
ημέρες πληρωμής

•Προσανατολισμός στο sell out

•Ο αναγκαίος ισχυρος challenger της 
κατηγορίας  

Οργανωμένο

•Προσανατολισμός στο sell out

•Επικέντρωση στον εξωτερικό ανταγωνισμό  
και όχι στον εσωτερικό  - Κλειδί εισόδου 
στο σύνολο του universe

•Account management service στους 
traditional accounts

Παραδοσιακό 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
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•Στην κάλυψη του universe 

•Σε minimum διανομή κωδίκων ανα σημείο

•Σε νεα εργαλεία πωλήσεων

•Στα νεα λανσαρίσματα & promos 

•Στην αξία (αποτέλεσμα των παραπάνω)

Στοχοποιηση

Ομάδας 

•Ετήσια εκπαίδευση πάνω σε πραγματικά 
cases & role playing με συμμετοχές 
ανθρώπων από την αγορά 

•Career path για ολο το προσωπικό 

•Sales kit με κάθε βήμα πώλησης - best 
practices – real claims 

Εκπαίδευση 

ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 
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Όραμα: Na
αποτελούμε 
στρατηγικό 

συνεργάτη & 
αγαπημένο brand

για τον 
καταναλωτή

1,2 m 
Κερδοφορία

28% Μερίδιο 
Αγοράς

Ανύπαρκτο 
στοκ στην 

αγορά 

Ελάχιστα 
Ληγμένα 
Προϊόντα 

50% Αύξηση 
τζίρου από το 

2012

Δέσμευση 
Πιστότητα 

Κουλτούρα 
Νίκης  

COMPANY STATUS 2018 
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BUSINESS REVIEW YTD P4 2019
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