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Αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων (COVID – 19)



Άμεσες Συνέπειες της πανδημίας

Μείωση δαπάνης από τον 
τουρισμό κατά 80% 

Μείωση της κατανάλωσης (PCE) 

κατά 10,2%
Μείωση διαθεσίμου εισοδήματος 

κατά 8,1%

Ευμετάβλητο φορολογικό 
καθεστώς Νέες αγοραστικές τάσεις



Εσωτερικές προκλήσεις

Αλλαγή προτεραιοτήτων και στοχοθέτησης από τον όμιλο μόνο σε 3 στόχους.

• Ταμειακές ροές.

• Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT).

• Μερίδιο / Πελάτες



Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

• Επαναυπολογισμός πιστωτικών ορίων πελατών.
• Με βάση την νέα πραγματικότητα αναπροσαρμόσαμε τα πιστωτικά όρια των πελατών ώστε να 

αντικατοπτρίζουν και τις νέες ανάγκες της αγορά αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε το δικό μας 
ρίσκο. 

• Αξιολόγηση ανά πελάτη με βάση το input της εμπορικής ομάδας και το “risk profile” καθενός.
• Ιστορικό και συνεργασία με του πελάτες.
• Αξιοποίηση ασφάλειας πιστώσεων 

• Factoring υποχρεώσεων προμηθευτών.
• Στο κομμάτι των προμηθευτών μεγάλοι συνεργάτες αξιοποίησαν ένα ευέλικτο win – win factoring 

σχήμα.
• Δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα με μικρό κόστος για τον προμηθευτή.
• Εκμετάλλευση μεγαλύτερων όρων πληρωμής για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης για εμάς.



Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Μείωση κατά 30% των κεφαλαιουχικών δαπανών σε σχέση με το αρχικό business plan.

• Η μείωση αφορούσε κατά κύριο λόγο επενδύσεις που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με 

τον όγκο πωλήσεων όπως αγορές και συντηρήσεις ψυγείων και μηχανών καφέ. 

• Έγιναν επίσης και συγκεκριμένες μειώσεις σε επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, 

μεταφέροντας όπου ήταν εφικτό πληρωμές στο 2021.



Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT)

• Αναπροσαρμογή προωθητικού πλάνου και εμπορικών εκπτώσεων.

• Ορθολογισμός έμμεσων συμφωνιών αγοράς με τα τελικά σημεία.

• Μεταφορά επενδύσεων από το κανάλι του HoReCa στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

• Εστίαση προωθητικού πλάνου στο λιανεμπόριο σε πακέτα σχετικά με τις νέες 

καταναλωτικές τάσεις.



Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT)

• Κατηγοριοποίηση εξόδων σε “discretionary” και “non discretionary”

• Εντοπίζοντας έξοδα τα οποία δεν επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας 
καταφέραμε να μειώσουμε τις δαπάνες κατά 10,5% σε σχέση με το αρχικό μας πλάνο

• Κύριες κατηγορίες μειώσεων ήταν τα έξοδα ταξιδιών και διασκέδασης, έξοδα στόλου 
αυτοκινήτων, εποχικό προσωπικό, merchandising .

• Σταθερά έξοδα παραγωγής: ανάγκη κάλυψης εξόδων από την πτώση του όγκου. (Μισθοί / 
αποσβέσεις / προγραμματισμένες συντηρήσεις). 
• Κάλυψη με ευκαιρίες από τα έξοδα ενέργειας και εποχικού προσωπικού. 



Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT)

• Επαναδιαπραγμάτευση μεγάλων συμβολαίων με προμηθευτές υπηρεσιών (π.χ. έρευνες 
αγοράς) και υλικών.
• Εκμετάλευση της στρατηγικής hedging του ομίλου για τις Α’ ύλες.

• Εξορθολογισμός εξόδων προβολής και διαφήμισης. 

• Στοχευμένες επενδύσεις πίσω από το την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και value 

adding ενέργειες.
• Στήριξη του νέου προωθητικού πλάνου και δυναμικής των καναλιών.



Πελάτες

• Αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας πελατών (χονδρεμπόρων) Ho.Re.Ca κατά 

περίπτωση.

• Κατηγοριοποίηση αιτημάτων για μεγαλύτερη πίστωση με βάση το προφίλ και την 

ιστορικότητα του κάθε πελάτη.

• Δυνατότητα αποπληρωμής  ανοιχτών υπολοίπων με βραχυπρόθεσμο πλάνο διακανονισμού

(3 μηνών).



Πελάτες

• Επιστροφή προϊόντων (ληγμένων) με σκοπό την στήριξη της επανεκκίνησης της αγοράς.

• Αξιολόγηση επέκτασης συνεργασίας με χονδρεμπόρους και στο κομμάτι του e – commerce.

➢ Δημιουργία νέας εμπορικής ομάδας με ειδίκευση στην συγκεκριμένη αγορά και στα δυο 

κανάλια.



Ευχαριστώ πολύ.


