
“The measure of Intelligence  
is the Ability to Change” 

Albert Einstein 

Αντοχή  
Ταχύτητα  
Φιλότιμο  



METRO Cash & Carry 

1.300 παραγγελίες  

1.700 εργαζόμενοι 

12.000 πελάτες 
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καταστήματα 

80 εξειδικευμένοι  
Σύμβουλοι Πωλήσεων 

69 van 

16 φορτηγά  

50 



Στρατηγική 2019 - 2023 

5ετές πλάνο ανάπτυξης με  στόχευση στην αγορά HO.RE.CA.  

Επενδύσεις 12.000.000€ 

• 8 νέα Καταστήματα 

• 24 νέα Κρεοπωλεία 

• Ιχθυοπωλείο 

• HUB διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

• Ενίσχυση του στόλου διανομής με van και  φορτηγά 
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Ομάδα Πωλήσεων 
HO.RE.CA. 
Αναδιοργάνωση της Ομάδας Πωλήσεων με νέα δομή 
και 50 νέες προσλήψεις 

• Εξειδίκευση 

• Εφαρμογές και εξοπλισμός υποστήριξης 

• Συνεχής εκπαίδευση  σε τεχνικές πώλησης και 
καθημερινή υποστήριξη 

• Νέα «εργαλεία» προς διευκόλυνση και καθοδήγηση 
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• Area Managers σε Coaching & Training skills 

• Σύμβουλοι Πωλήσεων σε Τεχνικές Πωλήσεων & Νέες Τάσεις 
Αγοράς (Ασιατική κουζίνα, premium κωδικοί κρέατος, κ.λπ.) 

• Δημιουργία manual με συγκεκριμένες οδηγίες για την 
προσέγγιση πελατών HO.RE.CA. 

Νέα Δομή Πωλήσεων 
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1 Προϊστάμενος 
τμήματος 

Πωλήσεων  

7 Area Sales 
Managers 

80 Σύμβουλοι 
Πωλήσεων 

Εκπαίδευση 

Νέα Εργαλεία 

• Εφαρμογή Ειδικών Συμφωνιών 

• Εφαρμογή Ανάπτυξης & στόχευσης Πελατολογίου 

• Δημιουργία Ομάδας Διανομής στα καταστήματα για την 
υποστήριξή του έργου των Συμβούλων Πωλήσεων 



 

 

Ομάδα Πωλήσεων HO.RE.CA. 



Υποστήριξη HORECA 



Αποτελέσματα 
Επιτυχόντων 
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Εποχή COVID-19 

Το 2019 η νέα στρατηγική, έφερε 
ανάπτυξης (+7,9%).  



Για κάθε πρόβλημα - υπάρχει μία λύση 

Αποκρυπτογραφήσαμε γρήγορα τα νέα δεδομένα και για κάθε ένα πρόβλημα, 
δημιουργούσαμε κατάλληλες δράσεις που το καθιστούσαν μία νέα ευκαιρία.  
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Έκλεισε ή υπολειτουργούσε σχεδόν 
το 50% του πελατολογίου μας 

(HO.RE.CA.) 

Κρατήσαμε ενεργή όλη την ομάδα Πωλήσεων και 
την εκπαιδεύσαμε για να ασχοληθεί  

με RETAIL σημεία 

Απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις 
Παρείχαμε διανομή προϊόντων σε επαγγελματίες 

retail. 

Υπήρχε φόβος για τις δια ζώσης 
συναντήσεις 

Καθημερινά επικοινωνούσαμε ενδοεταιρικά αλλά 
και με τους πελάτες μας με ηλεκτρονικά μέσα 

Υπήρξε κίνδυνος ελλείψεων σε 
βασικά είδη 

Ανταποκριθήκαμε στην υψηλή ζήτηση, 
παρουσιάζοντας σχεδόν μηδενικές ελλείψεις 

Ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος 
διασποράς του covid-19 στους 

εργαζομένους μας 

Δημιουργήσαμε άμεσα διαδικασίες τόσο για τη 
ασφάλεια των εργαζομένων μας, όσο και 

διαχείρισης θετικού κρούσματος 



Αποτελέσματα 2020 
Η τακτική του να αλλάξουμε την στόχευση μας στο 
πελατολόγιο αλλά να μείνουμε προσηλωμένοι στους 
οικονομικούς μας στόχους απέδωσε… 
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• Διατηρήσαμε τις πωλήσεις μας στα επίπεδα του 2019 

• Αυξήσαμε τους πελάτες μας +0,6% 

• Αυξήσαμε το μέσο καλάθι μας 

• Αυξήσαμε τη διανομή μας +30% 



Συνεχίσαμε να Επενδύουμε 

Mε στόχευση στην αγορά HO.RE.CA.  

Τα αποτελέσματα του 2020 μας έδωσαν  
την αυτοπεποίθηση ώστε να συνεχίσουμε τις 
επενδύσεις. 
• 4 νέα Κρεοπωλεία 

• Προσλήψεις Συμβούλων Πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα 

• Ανάπτυξη του δικτύου Διανομής μας με νέα Μέσα 
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Επανεκκίνηση 
HO.RE.CA. 

Πώς μας βρίσκει η επιστροφή στην 
κανονικότητα… 
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Προετοιμασία για την νέα πραγματικότητα  
Ποια είναι τα ζητούμενα και πως σχεδιάζουμε να τα επιτύχουμε 

Προκλήσεις - Στόχοι 
• Αύξηση Μεριδίου Αγοράς στη HO.RE.CA. 

• Διατήρηση των νέων πελατών στον χώρο της 
μικρής λιανικής. 

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης της ομάδας διανομής 

• Αύξηση της πιστότητας των πελατών μας  

Εργαλεία & Δράσεις  
• Περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας Πωλήσεων και των 

εργαλείων διανομής 

• Ειδικές συμφωνίες για τους πελάτες Μεταπώλησης, ώστε 
να ενισχύσουμε το redemption rate τους 

• Νέα πλατφόρμα B2B E-SHOP προσωποποιημένη ανά 
πελάτη 

• Πλατφόρμα εσωτερικής πληροφόρησης στοιχείων και 
αποτελεσμάτων (TABLEU) 

• Marketing Plan προσανατολισμένο στις ανάγκες του 
επαγγελματία της HO.RE.CA. 

• Νέο mobile app 
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Βαγγέλης Τακούλας 

2102893500 

V.Takoulas@metro.com.gr 

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων 
METRO Cash & Carry 
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