
After COVID-19: 

Η νέα κανονικότητα 



Facts

✓ Το λιανικό εμπόριο είναι ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε 
περισσότερο από το COVID-19, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. 

✓ Καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου υποστηρίζουν περισσότερο 
την πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα πρώτης ανάγκης 
και επιλεγμένες κατηγορίες "αποστολή στο σπίτι", ενώ την ίδια 
στιγμή προσπαθούν να προστατεύσουν πελάτες, υπαλλήλους 
και προμηθευτές.

✓ Ταυτόχρονα, το κλείσιμο των καταστημάτων και οι απότομες 
μειώσεις του consumer spending επιδείνωσαν τα καταστήματα 
λιανικής δευτερευόντων προϊόντων (εκτός τροφίμων, ένδυσης). 

✓ Παρά το δύσκολο περιβάλλον, οι αναλύσεις των προηγούμενων 
κρίσεων έδειξαν ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα δημιουργίας αξίας 
σε όλες τις βιομηχανίες. 



Impact

➢ Oι καταναλωτές σχεδιάζουν να μειώσουν τις 
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δαπάνες, ειδικά σε 
μη απαραίτητες κατηγορίες. Η πρόθεση του 
καταναλωτή, φυσικά, διαφέρει ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

➢ Ο αντίκτυπος της κρίσης στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών θα δημιουργήσει ή θα επιταχύνει πολλές 
και διαφορετικές τάσεις στον τομέα της λιανικής που θα 
έχουν διαρκή αντίκτυπο .



Υγιεινή & Ασφάλεια
• Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι retailers είναι η ανάγκη 

προστασίας των πελατών και των εργαζομένων από τη διάδοση του COVID-19. Οι 
ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια δεν υπήρξαν ποτέ μεγαλύτερες για εμάς ως 
stakeholders. Οι έμποροι λιανικής με τον υψηλότερο βαθμό αυτοματισμού χωρίς επαφή 
στα καταστήματα, μπορούν να απολαμβάνουν ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
καθώς αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και 
τη συνολική λειτουργία τους. 

• Το customer experience στο κατάστημα θα γίνει ακόμη πιο critical από ότι ήταν η αύξηση 
του walk in και η βελτίωση της κερδοφορίας.



• Μάθαμε να εκτιμούμε την εργασία από το σπίτι τον τελευταίο 1,5 
χρόνο. 

• Κι όμως, το trend του home office έχει και τις σκοτεινές πλευρές του. 
Λιγότερος έλεγχος με impact στην ποιότητα της απόδοσης

• Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Η ευελιξία θα παραμείνει στην 
επαγγελματική μας ζωή και μετά την πανδημία. Και κυρίως οι μεγάλες 
επιχειρήσεις είναι εκείνες που επιδιώκουν ακόμη περισσότερη ευελιξία 
στον χώρο εργασίας. 

• Βέβαια για επιχειρήσεις που έχουν εδραιωθεί στον κόσμο της 
τεχνολογίας, η ιδέα της τηλεργασίας δεν είναι καινούρια. 

• Το Home office δεν είναι για όλους και ειδικά στο Retail.

• Ωστόσο, ακόμη και στον τομέα των τεχνολογιών δεν θέλουν όλοι να 
μεταφέρουν την εργασία τους στο σπίτι, εγκαταλείποντας εντελώς το 
γραφείο. Σημαντικό κριτήριο για την απόφαση αυτή είναι οι 
συνθήκες που παρέχει το ίδιο το σπίτι των εργαζόμενων και όχι το 
είδος της δουλειάς τους. 

Τηλεργασία, το νέο Status Symbol



Τάσεις

Μετάβαση σε διαδικτυακές και ψηφιακές αγορές. 
• Καθώς οι παραγγελίες πολλαπλασιάζονται και δυνητικά 

επεκτείνονται, και το άγχος των καταναλωτών σχετικά με τη 
μόλυνση συνεχίζεται, οι καταναλωτές σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες έχουν ήδη μεταφέρει τo spending σε διαδικτυακά 
κανάλια. Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα οι αγορές μέσω Διαδικτύου να γίνουν η 
επόμενη νέα κανονικότητα. 

• Σε όλους τους παίκτες του mass market, η μετατόπιση των 
καταναλωτικών δαπανών στο διαδίκτυο θα θέσουν μεγάλα 
ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του positioning (φυσικά 
σημεία πώλησης ή μη). 



Νέες ευκαιρίες Loyalty

Η έλλειψη προϊόντων έχει δώσει ώθηση στη δοκιμή νέων 
εμπορικών σημάτων καθώς οι ανάγκες των πελατών δεν άλλαξαν. 

Οι προκαταλήψεις για μάρκες πλέον περιορίζονται. 
Πολλοί καταναλωτές δήλωσαν ότι δοκίμασαν για πρώτη φορά 

καταστήματα ή Brands, με πολλούς να λένε ότι δεν το ήξεραν, ήταν 
ικανοποιημένοι με το προϊόν και θα αγόραζαν ξανά. 

Αρά value στο new loyalty.



Μετάβαση σε Value 4 Money

Όπως και σε κάθε οικονομική ύφεση, η ύφεση μετά την κρίση πιθανότατα θα οδηγήσει τους 
καταναλωτές σε value for money λύσεις σε όλους τους τομείς λιανικής. 

Αυτό υπάρχει και είναι πολύ εμφανές από την αυξανόμενη χρήση των private label 

προϊόντων. 



M&A στην μετά Covid Retail αγορά

• Σύμφωνα με έρευνα της Mckinsey η ανάλυση παγκόσμιων 
συμφωνιών merger & acquisitions στον τομέα τα τελευταία 
χρόνια είχε να κάνει με:  
• like-for-like acquisitions, δηλαδή την εξαγορά άμεσου 

ανταγωνιστή που παίζει στα ίδια κανάλια πώλησης και 
εξυπηρετεί παρόμοιους καταναλωτές.

• category or channel expansion, δηλαδή διείσδυση σε 
μια νέα κατηγορία ή κανάλι με στόχο τη βελτίωση του 
exposure στην ανάπτυξη προϊόντων στον 
καταναλωτή. 

• new business models για ενίσχυση του value 

proposition

• capabilities μέσω στόχων που προσφέρουν 
τεχνογνωσία και ταλέντο για την ενίσχυση του value 

proposition και της υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή



Τα επόμενα βήματα για τους Retailers

• Ο COVID-19 και η έναρξη μιας οικονομικής 
επιβράδυνσης ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν το 
τοπίο των συμφωνιών λιανικής και των 
συνεργασιών. Ίσως χρειαστεί να ενθαρρύνουμε 
τους εμπόρους λιανικής να βελτιώσουν τις 
εταιρικές σχέσεις, με βάση τις γνωστές σε όλους 
μας στρατηγικές όπως : ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, ικανότητα και πεποίθηση.

• Η μετάβαση στην νέα κανονικότητα 
επαναπροσδιορίζει την στρατηγική εταιρικής 
σχέσης κάνοντας μας να κατανοήσουμε καλυτέρα 
τι σημαίνει η νέα κανονικότητα για κάθε μάρκα και 
λιανοπωλητή. 



Thank You


