Recognizing
Excellence in Sales

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι καλύτεροι
των πωλήσεων βραβεύονται!

Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος
σε συνεργασία µε την Boussias
Communications διοργάνωσαν φέτος για
πρώτη φορά τα Sales Excellence Awards
µε στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση
των βέλτιστων πρακτικών πωλήσεων σε
όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους της
ελληνικής αγοράς. Η µεγάλη ανταπόκριση
των εταιρειών στο κάλεσµα των διοργανωτών
υποδεικνύει την ανάγκη για αναγνώριση,
επιβράβευση και επικοινωνία των καλών
πρακτικών εν µέσω κρίσης και αποτελεί ένα
ισχυρό µήνυµα που προδιαθέτει για ένα
ακόµα πιο ευοίωνο µέλλον όσον αφορά στην
καθιέρωση των βραβείων ως σηµαντικού
θεσµού για τα τµήµατα και τους ανθρώπους
των πωλήσεων στο ελληνικό επιχειρείν.

Θεσµός & Κριτική Επιτροπή
Με µήνυµα «Οι καλύτεροι των
Πωλήσεων βραβεύονται» η πρώτη
διοργάνωση των Sales Excellence
Awards ανέδειξε και επιβράβευσε
τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων
σε όλους τους επιχειρηµατικούς
κλάδους. Τα Sales Excellence Awards
απηύθυναν πρόσκληση σε όλα τα
τµήµατα πωλήσεων, στους Διευθυντές
Πωλήσεων και τους πωλητές όλων των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και
σε όλες τις εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες και υποστηρίζουν τις
πωλήσεις των επιχειρήσεων, που έχουν
να επιδείξουν βέλτιστες πρακτικές και
πρωτοβουλίες στις πωλήσεις.
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Οι τρεις µεγάλες ενότητες που
καλύπτουν τα βραβεία είναι οι εξής:
Α. Απόδοση Πωλήσεων και Πωλητών:
Αναφέρεται στα αποτελέσµατα
που φέρνουν τµήµατα πωλήσεων ή
µεµονωµένοι πωλητές,
Β. Οργάνωση των Πωλήσεων:
Αναφέρεται σε βέλτιστες πρακτικές
που αξιοποιούνται στην βέλτιστη
οργάνωση τµηµάτων πωλήσεων,
Γ. Υπηρεσίες & Λύσεις Πωλήσεων:
Αναφέρεται σε εταιρείες που
προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες
και υποστηρίζουν τις πωλήσεις σε
επιχειρήσεις.

Η επιλογή και βράβευση των εταιρειών
πραγµατοποιήθηκε µέσα από αδιάβλητη
διαδικασία που έχει θεσµοθετήσει
το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος
σε συνεργασία µε την Boussias
Communications. Στην κριτική
επιτροπή των βραβείων συµµετείχαν
καθηγητές αλλά και στελέχη εταιρειών,
αντιπροσωπεύοντας έτσι όλο το φάσµα
των ανθρώπων που εµπλέκονται εν γένει
µε τον χώρο των πωλήσεων στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, την κριτική επιτροπή
των βραβείων αποτέλεσαν οι Γεώργιος
Δουκίδης, Πρόεδρος της Κριτικής
Επιτροπής, Καθηγητής Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Χριστόφορος
Γκόκας, C.O.O, My Market, Μαρία
Ξενάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πωλήσεων, Χρυσός Οδηγός, Παύλος
Κατσιβέλης, Group Μanaging Director,
Chipita, Κυριάκος Κοφινάς, Διευθύνων
Σύµβουλος, Safilo Hellas και Νικόλαος
Παναγόπουλος, Καθηγητής Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Τελετή απονοµής
Η τελετή απονοµής των Sales Excellence
Awards 2013 πραγµατοποιήθηκε στις
13 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Grand
Bretagne, µέσα σε ένα εορταστικό
και αισιόδοξο κλίµα. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε σύσσωµη η αγορά των
πωλήσεων, προκειµένου να έλθει σε
επαφή µε τις βέλτιστες πρακτικές και
να επιβραβεύσει τα αποτελέσµατα
των κορυφαίων των πωλήσεων, όπως
προέκυψαν µέσα από τη διαδικασία
αξιολόγησης του θεσµού.
Στην τελετή παρουσιάστηκαν και
βραβεύθηκαν οι πρακτικές και οι
εταιρείες εκείνες που διακρίθηκαν
στις διαφορετικές κατηγορίες των
βραβείων. H Τελετή Απονοµής ξεκίνησε
µε τις απονοµές των 2 τιµητικών
βραβείων, τα οποία απονεµήθηκαν
στον Γεώργιο Διαµαντόπουλο και
στον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, για την
προσφορά τους στον χώρο.
Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν οι

Α. Απόδοση Πωλήσεων και Πωλητών

Από αριστερά: Ο Λάµπρος Γιαννούχος, Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ) και
Εµπορικός Διευθυντής της Alumil, ο Σεραφείµ Τσόκας,
Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών &
Δικτύων και ο Γεώργιος Δουκίδης, Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητής Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Κατηγορία Βραβείου

Εταιρεία

Αύξηση πωλήσεων

SCA HYGIENE PRODUCTS

Επιτυχηµένη εισαγωγή προϊόντος

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS

Αύξηση εξαγωγών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Αύξηση εξαγωγών

MELISSA KIKIZAS SA

Επιτυχηµένη έναρξη εξαγωγών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πωλητής της Χρονιάς

Δηµήτρης Φάκος,
JOHNSON & JOHNSON HELLAS MEDICAL

Τµήµα πωλήσεων της χρονιάς

IMPERIAL TOBACCO HELLAS SA

Διευθυντής πωλήσεων της χρονιάς

Αριάδνη Εξωµανίδου, HELLAS ON LINE

Πωλήσεις µέσω Internet

ORIFLAME ΕΛΛΑΣ

Παραγωγικότητα και απόδοση

PUBLIC

Πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων

HELLAS ON LINE

Τηλεφωνικές πωλήσεις

HELLAS ON LINE

Καινοτόµο προϊόν

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS

Καινοτόµο κατάστηµα

GRANDOPTICAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Direct Διαφηµιστική Καµπάνια

SONY MOBILE - MSPS

Β. Οργάνωση των Πωλήσεων
Κατηγορία Βραβείου

Εταιρεία

Αναδιοργάνωση (re-engineering) πωλήσεων

WIND HELLAS

Εκπαίδευση και ανάπτυξη πωλητών

PRAKTIΚER HELLAS

Τεχνικές πωλήσεων

DIXONS SOUTH-EAST EUROPE (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ)

Οργάνωση νέου δικτύου

PUBLIC

Βραβεία Οργανωτών

Καινοτόµες τεχνολογίες πώλησης

JOHNSON & JOHNSON HELLAS CONSUMER PRODUCTS CSA

Καινοτόµες τεχνολογίες πώλησης

SCA HYGIENE PRODUCTS

• RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Συνεργασιακές πρακτικές

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ

• ICAP TRAINING SOLUTIONS ΑΕ

Ανάπτυξη του τµήµατος πωλήσεων

DIAGEO HELLAS SA

Έπαινοι

Καινοτοµία στις πωλήσεις

GLAXOSMITHKLINE

Καινοτοµία στις πωλήσεις

WEST SA / ELBISCO

Εξυπηρέτηση πελατών

PUBLIC

Τεχνολογίες οργάνωσης των πωλήσεων

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Πάνω: Όλοι οι νικητές των βραβείων.
Κάτω: O Λάµπρος Γιαννούχος, Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ)
και Εµπορικός Διευθυντής της Alumil,

• ADUS
• ACCESS ONE
• BUSINESSLIKE COMMUNICATION
SERVICES
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Από αριστερά: Λάµπρος
Γιαννούχος, Πρόεδρος
του Ινστιτούτου
Πωλήσεων Ελλάδας
(ΙΠΕ) και Εµπορικός
Διευθυντής της Alumil,
Μιχάλης Μπούσιας,
Εκδότης, Boussias
Communications και
Γεώργιος Δουκίδης,
Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής,
Καθηγητής Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

εταιρείες Ελαΐς-Unilever Hellas, Public
και Hellas Online, καθεµία από τις οποίες
απέσπασε από 3 βραβεία και οι εταιρείες
Johnson & Johnson Hellas και SCA
Hygiene Products, οι οποίες απέσπασαν
από 2 βραβεία στον θεσµό.
Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς, ενώ τα βραβεία
απένειµαν στους νικητές θεσµικοί
παράγοντες, υψηλόβαθµα στελέχη
επιχειρήσεων και µέλη της κριτικής
επιτροπής του διαγωνισµού. Ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών & Δικτύων, Σεραφείµ
Τσόκας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό
και απένειµε τα τιµητικά βραβεία της
βραδιάς, ενώ ο Λάµπρος Γιαννούχος,
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων
Ελλάδας (ΙΠΕ) και Εµπορικός Διευθυντής
της Alumil, απένειµε µαζί µε τον
Μιχάλη Μπούσια, Εκδότη της Boussias
Communications, τα βραβεία των
Οργανωτών.
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Βραβεία απένειµαν επίσης ο Κυριάκος
Κοφινάς, Διευθύνων Σύµβουλος
της Safilo Hellas και µέλος της
κριτικής επιτροπής των βραβείων, ο
Χριστόφορος Γκόκας, COO My Market
και µέλος της κριτικής επιτροπής, ο
Τζώρτζης Κανακάρης, Αντιπρόεδρος
της ΑΛΚΟ Ελλάς και Μέλος του ΙΠΕ,
ο Παύλος Κατσιβέλης, Regional
Managing Director της Chipita και
µέλος της κριτικής επιτροπής, η Μαρία
Ξενάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πωλήσεων στον Χρυσό Οδηγό
και µέλος της κριτικής επιτροπής,
ο Αλέξανδρος Δούκας, Γενικός
Διευθυντής VLTs του ΟΠΑΠ και
Αντιπρόεδρος του ΙΠΕ, ο Γιώργος
Ευσταθίου, Διευθυντής Ανάπτυξης
Δικτύου Mapfre Asistencia και
Ταµίας του ΙΠΕ και ο καθηγητής του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
και µέλος της κριτικής επιτροπής των
βραβείων, Νικόλαος Παναγόπουλος.
Για τις συµµετοχές στα βραβεία και

Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Το νέο περιβάλλον πωλήσεων
και ο τρόπος προσέγγισης των
καταναλωτών FMCGs
Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, στην
κεντρική οµιλία της εκδήλωσης,
αναφέρθηκε στο αναδυόµενο
νέο περιβάλλον πωλήσεων
στο πλαίσιο της παγκόσµιας
οικονοµίας και της οικονοµικής
κρίσης. Eπίσης ανέλυσε τον τρόπο
προσέγγισης των καταναλωτών
για τα FMCG προϊόντα και την
αλλαγή στρατηγικής που πρέπει να
σχεδιάσουν οι προµηθευτές. Τέλος,
σχολίασε τη σηµασία που έχουν τα
ψηφιακά µέσα πωλήσεων, καθώς
και τα κοινωνικά δίκτυα.

τη διαδικασία αξιολόγησής τους
µίλησε ο καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πρόεδρος
της κριτικής επιτροπής των βραβείων,
Γεώργιος Δουκίδης, ο οποίος
παρουσίασε επίσης έρευνα µε
σηµαντικά στοιχεία για τις πωλήσεις.

Χορηγοί
Χορηγός των βραβείων ήταν η εταιρεία In
Group Marketing Solutions, Υποστηρικτής
η εταιρεία Access One, ενώ Χορηγοί
επικοινωνίας ήταν ο Alpha, η εφηµερίδα
Κέρδος και τα περιοδικά Marketing Week και
σελφ σέρβις. Χορηγός Οίνου ήταν η εταιρεία
Limnos Organic Wines.
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Βραβεία ΧΧΧΧΧ
Τιµητικά
Βραβεία

Γιώργος Διαµαντόπουλος,
Διευθύνων Σύµβουλος, SponsorValue

Ο Γιώργος Διαµαντόπουλος παραλαµβάνει
το βραβείο από τον Σεραφείµ Τσόκα,
Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το σύνολο της αγοράς αναγνωρίζει τη σηµαντική του συµβολή στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων των οποίων υπήρξε διευθυντικό στέλεχος. Ξεκίνησε την
επαγγελµατική του καριέρα στη Φιξ ως Επιθεωρητής Πωλήσεων και στη
συνέχεια ως Διευθυντής Πωλήσεων. Συνέχισε στην American Express
International ως Marketing Director και στην Bristol Myers ως Διευθυντής
του Κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων. Το 1988 ανέλαβε τα καθήκοντα
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της Jacobs Suchard Pavlides.
Σταθµός στην καριέρα του αποτέλεσε το 1993 οπότε ίδρυσε την Kraft General
Foods Hellas, ενώ το 1996 του ανετέθη και η ευθύνη της Kraft Jacobs
Suchard στη Βουλγαρία. To 1999 προήχθη σε Διευθυντή Περιφέρειας
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουµανίας της Kraft Jacobs Suchard. Από το 2002,
µετά τις αλλαγές της εταιρείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο Γ.Διαµαντόπουλος
ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου των
εταιρειών της Kraft Foods (Kraft Foods Hellas A.E. και Σοκολατοποιία
Παυλίδου Α.Ε.), που το 2004 συγχωνεύτηκαν σε µία εταιρεία, την Kraft Foods
Hellas. Αποχώρησε από την εταιρεία το 2009 µετά από 21 χρόνια ιδιαίτερα
επιτυχηµένης καριέρας. Σήµερα είναι Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας
SponsorValue, την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Είναι µέλος του ΔΣ του Συνδέσµου
Εµπορικών Επιχειρήσεων Τροφίµων, του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ και
µέλος της ΕΕΔΕ, ΣΕΒΤ, ΕΑΣΕ κλπ.

Κωνσταντίνος Μαχαίρας,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Όµιλος Delhaize,
Διευθύνων Σύµβουλος ΝA Ευρώπης και
Ινδονησίας

Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας παραλαµβάνει το
βραβείο από τον Σεραφείµ Τσόκα, Γενικό Γραµµατέα
Υπουργείου Ανάπτυξης και τον Γιώργο Δουκίδη,
Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητή
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Η επαγγελµατική του πορεία έχει επανειληµµένα αναγνωριστεί από τον κλάδο
και έχει βραβευθεί. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο λιανικό
εµπόριο στις Η.Π.Α. ως Διευθυντής προµηθειών στην εταιρεία Quality Super
Market στο Σικάγο. Υπήρξε δυναµικό στέλεχος για πάνω από 14 χρόνια στη
Μars Inc., από το 1982 στην Ολλανδία (Marketing & Sales), καθώς επίσης και
Γενικός Διευθυντής στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Είχε επίσης υπηρετήσει ως
Γενικός Διευθυντής της Chipita International.
Διετέλεσε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανώτατων
Στελεχών Επιχειρήσεων) και 6 χρόνια της ΣΕΕΤ (Συνδέσµου Ελληνικών
Εταιρειών Τροφίµων) έως σήµερα. Είναι, επίσης, µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΕΕΔΕ από το 1999. Το 2005, ο βασιλιάς του Βελγίου
Αλβέρτος ΙΙ του απέµεινε τον τίτλο του Ανώτατου Αξιωµατούχου του βασιλιά
Λεοπόλδου ΙΙ. Τον Απρίλιο του 2009 ανακηρύχθηκε Manager της Χρονιάς
για το 2008 από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 2009
ανακηρύχθηκε Retailer of the Year και το 2010 ως ο πρώτος CEO σε θέµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βραβεία Οργανωτών

Ειδικό Βραβείο Οργανωτών
για Εκπαίδευση Πωλήσεων

Ειδικό Βραβείο Οργανωτών
για Εκπαίδευση Πωλήσεων

Response Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων

ICAP
Training Solutions

Η

Response SA πρωτοπορώντας στον χώρο της
εκπαίδευσης Πωλήσεων, έχει εισαγάγει στην ελληνική
αγορά τα προγράµµατα Integrity Selling και Integrity
Sales Coaching της Integrity Solutions USA, µε
µακροχρόνια παρουσία στην παγκόσµια αγορά συµβούλων
επιχειρήσεων που έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1,8 εκατ. στελέχη
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Τα δύο προγράµµατα
αποτελούν µια ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική λύση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλητών και των προϊσταµένων τους.
Τα προγράµµατα δίνουν έµφαση στην καταλληλότητα και
ακεραιότητα των πωλήσεων, εστιάζοντας στην αλλαγή και
την ανάπτυξη εκείνων των παραγόντων που καθορίζουν τις
αξίες και τις συµπεριφορές των στελεχών πωλήσεων και είναι
σηµαντικοί στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πωλητών.
Η υλοποίηση των προγραµµάτων επιταχύνει την αλλαγή και
υιοθέτηση των συµπεριφορών, την αφοµοίωση των δεξιοτήτων
και την πρακτική εφαρµογή των τεχνικών. Η δοµική προσέγγιση
των προγραµµάτων περιλαµβάνει την ενηµέρωση των
προϊσταµένων (πριν την έναρξη του προγράµµατος) για την άµεση
ευθυγράµµιση µαζί τους, το βασικό σεµινάριο (µίας ηµέρας) και
τις οκτώ εβδοµαδιαίες συναντήσεις (Follow Up Action Leanings),
σε διάστηµα 2 µηνών µετά το σεµινάριο. Σε αυτό διάστηµα οι
συµµετέχοντες εφαρµόζουν τις τεχνικές και τις δεξιότητες που
αποκτούν, συζητούν τα αποτελέσµατα των προσπάθειών τους
και επανεκπαιδεύονται στην πιο αποτελεσµατική χρησιµοποίηση
των τεχνικών. Στα προγράµµατα έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία
5 χρόνια πάνω από 2.000 στελέχη πωλήσεων (πωλητές και
προϊστάµενοι) από εταιρείες διαφόρων τοµέων.
O Γιώργος Δρακουλάκος, Head of Commercial L&D και Senior Consultant
της Response µε τον Μιχάλη Μπούσια, Εκδότη, Boussias Communications.

Η

ICAP Training Solutions αποτελεί αποκλειστικό
αντιπρόσωπο και στρατηγικό συνεργάτη στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη της Huthwaite International,
ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης πωλήσεων. Η εταιρεία έχει εισαγάγει προγράµµατα
e-learning σε συνεργασία µε την SQLearn και έχει εκπαιδεύσει
3.500 στελέχη πωλήσεων. Οι εισηγητές της εταιρείας αφιέρωσαν
590 ηµέρες σε εκπαίδευση και ο Μ.O. των αξιολογήσεων που
έλαβαν από τους εκπαιδευόµενους σε κλίµακα 1 έως 7, είναι
6.38 για το πρόγραµµα και 6.59 για τους εισηγητές. Η εταιρεία
συµµετείχε στην υλοποίηση του µεγαλύτερου έργου εκπαίδευσης
πωλήσεων που ανέθεσε ποτέ η Ericsson παγκόσµια, µε 2.264
εκπαιδευόµενους και 60 εκπαιδευτές σε 55 χώρες. Επιπλέον,
σε µία δύσκολη χρονιά για τους οργανισµούς εκπαίδευσης
πωλήσεων, η ICAP Training Solutions αναπτύχθηκε σε οικονοµικά
µεγέθη (15% αύξηση τζίρου) και προσέφερε νέες θέσεις
εργασίας. Η επιτυχία της αποδίδεται στις στέρεες σχέσεις που
έχει αναπτύξει µε πελάτες που την εµπιστεύονται ξανά και ξανά
(Alpha Bank, Lundbeck, BSH κ.α.) και σε νέους πελάτες που
εκφράζουν την ευαρέσκειά τους (Vodafone, HOL, VW Bank κ.α.)
για τα µοντέλα εκπαίδευσης και τα µετρήσιµα αποτελέσµατα που
έφεραν. Ένα έργο εκπαίδευσης για το οποίο η εταιρεία δηλώνει
«υπερήφανη» είναι αυτό για τη Siemens, η οποία όταν αποφάσισε
να επενδύσει σε ένα µεγαλόπνοο πρόγραµµα εκπαίδευσης
πωλήσεων στο πλαίσιο του High Performance Training Program
2012, επέλεξε το πρόγραµµα εκπαίδευσης «Account Strategy for
Major Sales» της Huthwaite.
Ο Γιώργος Παστίδης, Director , ICAP Training Solutions, µε τον Λάµπρο Γιαννούχο,
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ) και Εµπορικό Διευθυντή
της Alumil και τον Μιχάλη Μπούσια.

9

Response SA

Αλλάζοντας τη συµπεριφορά για επιτυχηµένες πωλήσεις
Η Response SA, µία αµιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία 17 χρόνια στον χώρο
της Εκπαίδευσης – Αλλαγής Συµπεριφοράς Προσωπικού, βραβεύτηκε στα Sales Excellence Awards µε το
βραβείο των οργανωτών για τα προγράµµατα Integrity Selling και Integrity Sales Coaching, τα οποία έχουν
εκπονηθεί από την Integrity Solutions USA και αποδεδειγµένα επιτυγχάνουν την πολυπόθητη αλλαγή.
Τι µας διαφοροποιεί

Η διαδικασία της αλλαγής συµπεριφοράς

Η Response SA σε συνεργασία µε το στρατηγικό της συνεργάτη
Integrity Solutions USA, εστιάζει στην ανάπτυξη οµάδων
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών οι οποίες στοχεύουν
σε µετρήσιµα αποτελέσµατα-αύξηση των πωλήσεων, αύξηση
της πιστότηταςτων πελατών και διατήρηση των ταλέντων.
Η Response SA χρησιµοποιεί µε επιτυχία τα τελευταία 6 χρόνια
τη µοναδική διαδικασία της Integrity Solutions, επενδύοντας στη
δύναµη της ακεραιότητας ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της
να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι περίπου το 75% της
γνώσης που αποκοµίζει ένας συµµετέχοντας σεµιναρίου αρχίζει
να χάνεται 48 ώρες µετά την λήξη του. Η πλήρης εφαρµογή
των συστηµάτων Integrity Selling και Integrity Sales Coaching
επιτυγχάνουν την αφοµοίωση και την πρακτική εφαρµογή των
τεχνικών πωλήσεων που διδάσκονται.
Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από τη δοµική προσέγγιση του
προγράµµατος η οποία περιλαµβάνει το βασικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα µίας ηµέρας και 8 εβδοµαδιαίες 3ωρες συναντήσεις
που πραγµατοποιούνται µέσα σε διάστηµα 2-3 µηνών µετά την
ολοκλήρωση του βασικού σεµιναρίου. Στον χρόνο που µεσολαβεί,
µέχρι την κάθε εβδοµαδιαία συνάντηση, οι συµµετέχοντες
καλούνται να βάλουν σε εφαρµογή όλα όσα έχουν διδαχθεί.

Sales

Service

Integrity

=

Customer
Value

Increasing the Learning Curve

Selling with integrity creates value. Servicing with integrity
sustains value... and customer value leads to loyalty and
profitable growth.

Τα Προγράµµατα
Το Integrity Selling και το Integrity Sales Coaching
είναι 2 προγράµµατα που λειτουργούν παράλληλα και
συµπληρωµατικά, αποτελώντας µια ολοκληρωµένη λύση στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πωλητών και των προϊσταµένων
πωλήσεων, δίνοντας έµφαση στην καταλληλότητα και
ακεραιότητα των πωλήσεων και εστιάζοντας στην ανάπτυξη των
παραγόντων που καθορίζουν τις αξίες και τις συµπεριφορές
των στελεχών που συµµετέχουν στη διαδικασία πώλησης.
Τα συγκεκριµένα προγράµµατα της Integrity Solutions
επικεντρώνονται, πέρα από τις τεχνικές και τις δεξιότητες
πώλησης, στην αλλαγή συµπεριφοράς των συµµετεχόντων,
αναγνωρίζοντας ότι αυτός ο παράγοντας είναι εξαιρετικά
σηµαντικός στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των
πωλητών.

Performance

Leadership

0

Time

Στη διάρκεια των επαναληπτικών συναντήσεων οι συµµετέχοντες
καλούνται να αναφερθούν στην πρακτική εφαρµογή
των τεχνικών που διδάχθηκαν στο βασικό σεµινάριο, να
συζητήσουν µε τον εισηγητή τα θέµατα / προβλήµατα που
πιθανά αντιµετώπισαν (real-plays) και να «επανεκπαιδευθούν»
στη χρησιµοποίηση µεθόδων ή/και πρακτικών για την επίλυσή
τους. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους συµµετέχοντες
να ανταλλάξουν γνώσεις και εµπειρίες σχετικές µε το
γνωστικό αντικείµενο και να µοιραστούν βέλτιστες πρακτικές
αντιµετώπισης παρόµοιων θεµάτων (peer coaching).
ENHANCEMENT
SUSTAINMENT

Sales Success Factor

APPLICATIONS
KNOWLEDGE

85%
Behaviors &
Beliefs

Assessments and Leadership Reviews

15%
Knowledge &
Skills
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Η συγκεκριµένη εκπαιδευτική µέθοδος ενεργοποιεί τον
συµµετέχοντα στην διαδικασία µάθησης, βελτιώνει αισθητά
την «καµπύλη διατήρησης γνώσης», αυξάνει το ποσοστό
των γνώσεων που αφοµοιώνεται και, τελικά, µεγιστοποιεί
την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.

“Our main finding, put simply, is that the central issue is never about strategy, structure,
culture and systems. All these elements, and other, are important, but the core of the matter
is always about changing the behavior of people”
John P. Kotter, The Heart Of Change

Η σταθερά αυξανόµενη αποδοτικότητα των προγραµµάτων
της Integrity Solutions USA στηρίζεται επίσης στα πρόσθετα
χαρακτηριστικά της δοµικής προσέγγισής τους, που
περιλαµβάνουν:
(α) αξιολόγηση δεξιοτήτων πριν και µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου εκπαίδευσης τόσο από τον ίδιο τον συµµετέχοντα
όσο και από συναδέλφους και προϊσταµένους,
(β) εκπόνηση προσωπικού πλάνου ανάπτυξης για εφαρµογή
σε συνεργασία µε τον άµεσο προϊστάµενο.

Το Σύστηµα των Πωλήσεων

Προσέγγιση (Approach):

Για να δηµιουργήσουµε µια
σχέση εµπιστοσύνης.
Διερεύνηση (Interview):
Για να προσδιορίσουµε ανάγκες
επιθυµίες και προκλήσεις.
Παρουσίαση (Demonstrate): Για να δείξουµε πώς τα προϊόντα
µας ικανοποιούν συγκεκριµένες
ανάγκες.
Επικύρωση (Validate):
Για να αποδείξουµε τους
ισχυρισµούς µας.
Διαπραγµάτευση (Negotiate):Για να κατανοήσουµε και να
επιλύσουµε τα προβλήµατα.
Κλείσιµο (Close):
Για να ζητήσουµε τη δέσµευση
στις ενέργειες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποτελέσµατα
Στα προγράµµατα Integrity Selling και Integrity Sales Coaching
τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εκπαιδευτεί συνολικά περισσότερα
από 2000 στελέχη πωλήσεων (πωλητές και προϊστάµενοι)
από 21 εταιρείες. Αξίζει να επισηµανθεί ότι έχουν επίσης
πραγµατοποιηθεί µετρήσεις αποτελεσµατκότητας των
προγραµµάτων αυτών που αγγίζουν τα 3 σηµεία µέτρησης της
εκπαίδευσης (µοντέλο KIRKPATRICK). Τα αποτελέσµατα αυτά
συνοψίζονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες:
1. Αξιολόγηση Αντίδρασης (Κλίµακα 1-4: Ποσοστό ικανοποίησης
από το σεµινάριο 3.76, Ποσοστό εφαρµογής γνώσεων 3.72).
2. Αξιολόγηση Μάθησης - Μετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε τεστ γνώσεων όπου ο
µέσος όρος της συνολικής βαθµολογίας ήταν 82,57%.
3. Αξιολόγηση της Συµπεριφοράς - Πριν την έναρξη και στη
λήξη των προγραµµάτων (2 µήνες µετά) πραγµατοποιείται
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης (σε δεξιότητες πωλήσεων και
καθοδήγησης των πωλήσεων) από τον ίδιο τον συµµετέχοντα
καθώς και από τον προϊστάµενο του.

Πώς δουλεύουµε µε τους πελάτες µας
Η έµπειρη οµάδα µας θα καθοδηγήσει την Εταιρεία σας µέσα
από µία δοµηµένη διαδικασία για την εξασφάλιση της µετρήσιµης
βελτίωσης των επιδόσεων των στελεχών πωλήσεων και των
τελικών αποτελεσµάτων τους.

Engagement|Process
ASSESS
Performance Gaps
Best Practices

SUSTAIN

COLLABORATE

Online Diagnostic Tools
Results Tracking

Problem Solving
Executable Solutions

IMPLEMENT

CUSTOMIZE

Behavioral Impact
Accountable Leadership

Srategic Relevance
Cultural Intergration

ALIGN
Change Readness
Top-Down Commitment

• Assess: Αναλυτική εκτίµηση που οδηγεί σε προκαταρκτικές
υποθέσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες που θέτει ο πελάτης
στον τοµέα της ανάπτυξης των πωλήσεων.
• Collaborate: Συνεργασία για τον ορισµό µιας ρεαλιστικής
και πρακτικής λύσης.
• Customize: Προσαρµογή της εκπαίδευσης ώστε
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα
• Align: Ευθυγράµµιση των εκτελεστικών και διοικητικών
οµάδων γύρω από αυτή την πρωτοβουλία για να
εξασφαλίσετε ότι η εταιρεία είναι έτοιµη για αλλαγή.
• Implement: Υλοποίηση της λύσης.
• Sustain: Ανάπτυξη σχεδίου Διατήρησης για τη συνεχή
παρακολούθηση και την ενίσχυση των αποτελεσµάτων.
Γιώργος
Δρακουλάκος
Head of
Commercial L&D
Σταµάτης
Τσαπραλής
Senior
Consultant

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
Response Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Μυκάλης 12, 15124,
Μαρούσι, τηλ. 210 8021145
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Βραβεία / Ενότητα: Απόδοση Πωλήσεων και Πωλητών

SCA Hygiene Products

Ελαΐς-Unilever Hellas

Αύξηση πωλήσεων

Επιτυχηµένη εισαγωγή προϊόντος

Σ

Τ

τις τέσσερις προϊοντικές κατηγορίες που
δραστηριοποιείται η SCA Hygiene Products στην
ελληνική αγορά, προϊόντα ακράτειας ενηλίκων
µε το brand Tena, προϊόντα παιδικής φροντίδας
µε το brand Libero, προϊόντα γυναικείας υγιεινής µε το
brand Libresse και προϊόντα καταναλωτικών χαρτικών µε
το brand Zewa, παρατηρήθηκε ανάπτυξη µε ρυθµό 15%
το 2012, όταν στο σύνολο της αγοράς καταγράφηκαν
απώλειες 4,9% σε σχέση µε το 2011. Συγκεκριµένα, το
brand Tena γνώρισε ανάπτυξη 1,5%, το brand Libero 3,1%,
το brand Zewa 63,1% και η Libresse 8%.
Οι τακτικές που ακολουθήθηκαν ήταν, στόχευση
σε συγκεκριµένες αλυσίδες λιανικής, στοχευµένες
προωθητικές ενέργειες, συµπληρωµατικές υπηρεσίες
στους καταναλωτές. Στα υπόλοιπα brands η στρατηγική
ήταν ενιαία και υλοποίηθηκε µε ένταση προωθήσεων
εντός των καταστηµάτων λιανικής, αύξηση συµµετοχής
σε φυλλάδια πελατών, price offs και καινοτόµες µεθόδους
προώθησης µε κύριο χαρακτηριστικό τη διαδραστικότητα
και σκοπό την προσέλκυση καταναλωτών από τον
ανταγωνισµό.

ο Lipton λανσάρει το Μάρτιο του 2012 το νέο
«Lipton Sun Tea», την 1η πυραµίδα τσαγιού που
διαλύεται σε κρύο νερό. Πρόκειται για την πρώτη
πρόταση τσαγιού µε πραγµατικά φύλλα τσαγιού
και κοµµάτια φρούτων, που αποδίδει όλη τη φυσική γεύση
του ζεστού τσαγιού σε κρύο νερό. Συνάδει µε τη σύγχρονη
τάση προς το «σπιτικό» και το χειροποίητο, δεν περιέχει
ζάχαρη και γλυκαντικά, ενώ ταυτόχρονα, η πυραµίδα
επιτρέπει τη χρήση µεγαλύτερων φύλλων τσαγιού και
κοµµατιών φρούτων, απελευθερώνοντας στο µέγιστο
δυνατό βαθµό το άρωµα και τη γεύση τους.
Το έντονο πλάνο επικοινωνίας τόσο ATL όσο και µέσα
στο σηµείο πώλησης, έδωσε τη δυνατότητα στους
καταναλωτές να γνωρίσουν τη σειρά Lipton Sun Tea
και να απολαύσουν τσάι και το καλοκαίρι, µια περίοδο
παραδοσιακά χαµηλής κατανάλωσης τσαγιού (leaf tea).
Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά, καθώς το Lipton Sun
Tea έφερε νέους χρήστες στην κατηγορία του τσαγιού και
αύξησε τη συχνότητα αγοράς της.

Η Αµαλία Χανδρινού και η Κατερίνα Αρβανιτάκη, Sales Manager
και National Account Manager, SCA Hygiene Products µε τον
Τζώρτζη Κανακάρη, Αντιπρόεδρο της ΑΛΚΟ Ελλάς και Μέλος του ΙΠΕ.

H Eλένη Τσέντου, Category & Customer Marketing Manager Personal
Care της Ελαΐς Unilever Hellas και ο Π. Κατσιβέλης, Regional Managing
Director της Chipita και µέλος της κριτικής επιτροπής των βραβείων.
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Συστήµατα Sunlight

Μέλισσα Κίκιζας

Αύξηση εξαγωγών

Αύξηση εξαγωγών

Η

Τ

Συστήµατα Sunlight ABEE, συµφερόντων Πάνου
Γερµανού, µε έδρα την Ελλάδα και επίκεντρο το
βιοµηχανικό συγκρότηµά της στο Νέο Όλβιο Ξάνθης,
δραστηριοποιείται τρεις δεκαετίες στη διεθνή αγορά
αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Συγκαταλέγεται µεταξύ
των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστηµάτων
ενέργειας στον κόσµο, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη και την
προτίµηση µεγάλων εταιρειών. Διαθέτει αυτόνοµη επιχειρηµατική
παρουσία σε 9 χώρες (Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία,
Πολωνία, Ουκρανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία), διατηρεί
ενεργό πελατολόγιο σε πάνω από 100 χώρες και κατατάσσεται
µεταξύ των 5 κορυφαίων παραγωγών βιοµηχανικών µπαταριών
στην Ευρώπη και στους 3 κορυφαίους παραγωγούς µπαταριών
προηγµένης τεχνολογίας στον κόσµο. Το 98% της παραγωγής
εξάγεται και το 85% του τζίρου προέρχεται από εξαγωγική
δραστηριότητα. Προϊόντα της Sunlight που παράγονται στην
Ξάνθη εξάγονται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια
Αµερική, Ρωσία και ευρύτερα στις χώρες της Κοινοπολιτείας των
Ανεξάρτητων Κρατών και σε Ασιατικές Χώρες. Κοµβικό σηµείο
στο επιτυχηµένο εξαγωγικό προφίλ της αποτελεί το βιοµηχανικό
συγκρότηµα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, το πλέον σύγχρονο του
κλάδου στην Ευρώπη, όπου το σύνολο των επενδύσεων αγγίζει
το ποσό των 100 εκατ. ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Πρόσθετα
µια νέα επένδυση της εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη, που αφορά
στην κατασκευή της πιο σύγχρονης µονάδας Ανακύκλωσης
Συσσωρευτών Μολύβδου της Ευρώπης στην Κοµοτηνή.

α ζυµαρικά της εταιρείας Μέλισσα Κίκιζας έχουν
σηµαντικό µερίδιο διακίνησης στο εξωτερικό.
Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές αποτελούσαν το 2011
το 25% των επωνύµων πωλήσεων της εταιρείας,
ενώ το 2012, το 30%, αυξηµένες κατά +20%.
Η πρώτη εξαγωγή έγινε το 1972 στις ΗΠΑ, συχνά όµως
παρατηρούνταν το φαινόµενο σε κάποιο κράτος να υπάρχουν
περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι χώριζαν τα
brand names της εταιρείας και τα εκπροσωπούσαν ξεχωριστά.
Στην αρχή της δεκαετίας του ’90, η εταιρεία εξαγόρασε στην
Πολωνία την τοπική εταιρεία «Ατλάντα», η οποία έγινε µόνιµο
κέντρο εξαγωγικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα,
αλλά και στις όµορες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Με
Έλληνα επικεφαλής, η εταιρεία βοηθά και άλλες αµιγώς
ελληνικές εταιρείες, να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε αυτή
την τεράστια αγορά. Πλέον, οι µόνιµες εκπροσωπήσεις της
εταιρείας οδηγούν σε αδιάλειπτη ροή προϊόντων της σε 35
αγορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές χώρες της Αφρικής,
σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Αµερική, την Άπω Ανατολή, τη
Μέση Ανατολή, την Ινδία, ακόµη και την Κίνα, όπου τα προϊόντα
της εταιρείας, βρίσκουν ένθερµους καταναλωτές. Σε χώρες,
µάλιστα, όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Κύπρος, τα
ζυµαρικά της Μέλισσα Κίκιζας κατέχουν σηµαντικά µερίδια
αγοράς, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, ανταγωνιζόµενα τους
τοπικούς leaders ή πολυεθνικές µάρκες.

Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, Διευθυντής Βιοµηχανικών Πωλήσεων
της Συστήµατα Sunlight µε τον Τζώρτζη Κανακάρη, Αντιπρόεδρο
της ΑΛΚΟ Ελλάς και Μέλος του ΙΠΕ.

Ο Γεώργιος Ευσταθόπουλος, Εµπορικός Διευθυντής και ο Δηµήτριος Βέττας,
Διευθυντής Εξαγωγών, Μέλισσα Κίκιζας µε τον Τζώρτζη Κανακάρη,
Αντιπρόεδρο της ΑΛΚΟ Ελλάς και Μέλος του ΙΠΕ.
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Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης
Επιτυχηµένη έναρξη εξαγωγών

Α

πό το Σεπτέµβριο 2012 η Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης
(ΠΚΚ) διεύρυνε το δίκτυο διανοµής των βιολογικών
αφεψηµάτων µε Kρόκο Κοζάνης στη Γαλλία,
προσθέτοντας το κανάλι του φαρµακείου, ώστε να
προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Η σειρά τοποθετήθηκε αρχικά
σε 300 φαρµακεία, ενώ στόχος της εταιρείας είναι ο αριθµός
των σηµείων να ανέλθει σε 2.000 έως το τέλος του 2014.
Η εξαιρετική συνολική πρόταση της συγκεκριµένης προϊοντικής
σειράς, σε επίπεδο καινοτοµίας, ποιότητας και λειτουργικότητας,
έτυχε ιδιαίτερα θερµής υποδοχής από το δίκτυο των φαρµακείων
–τόσο από την πλευρά των επαγγελµατιών, όσο και του κοινού.
Τα προϊόντα της ΠΚΚ διατίθενται, παράλληλα, και σε
καταστήµατα βιολογικών προϊόντων και delicatessen.
Η Γαλλία είναι µία από τις αγορές, που παρουσιάζει δυναµική
και σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο συγκεκριµένο τοµέα
προϊόντων, καθώς το κοινό αναζητά ποιοτικά, λειτουργικά
τρόφιµα προστιθέµενης αξίας, ενώ είναι εξοικειωµένο µε τη
χρήση του σαφράν, αλλά και την κατανάλωση ροφηµάτων.
Σε συνεργασία µε το διανοµέα στη Γαλλική αγορά, η ΠΚΚ
σχεδιάζει µια σειρά προωθητικών ενεργειών –όπως έντυπο
υλικό, δειγµατοδιανοµή, υλικό προβολής εντός των σηµείων
πώλησης- µε σκοπό την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του κοινού
σχετικά µε την υψηλή ποιότητα και τις ευεργετικές ιδιότητες
του πολύτιµου ελληνικού καρυκεύµατος, την ενίσχυση
της αναγνωρισιµότητας των αφεψηµάτων, αλλά και την
προτροπή δοκιµής.

O Άγγελος Μάρκου, Γενικός Διευθυντής, Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης.
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Δηµήτρης Φάκος,
Johnson & Johnson Hellas
Medical / Πωλητής της χρονιάς 2013

Ο

Δηµήτρης Φάκος σε µία ακόµη χρονιά που η αγορά
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελληνική
αγορά υποχώρησε κατά µέσο όρο κατά 25%,
κατάφερε να υπερβεί τους ετήσιους στόχους και πήρε
προαγωγή αναλαµβάνοντας τη θέση προϊστάµενου πωλήσεων.
Ξεκίνησε τη χρονιά ως µέλος µιας οµάδας πωλήσεων που
προχώρησε σε συγχώνευση των δύο µεγαλυτέρων χειρουργικών
τµηµάτων της εταιρείας. Έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην οµαδικότητα
και οµαλή µετάβαση κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης, η οποία
είχε ως αποτέλεσµα την πιο αποτελεσµατική προσέγγιση της
αγοράς, απαντώντας στις σηµερινές ανάγκες και ταυτόχρονα
επιτυγχάνοντας οικονοµία κλίµακας µε σηµαντικά οικονοµικά
οφέλη για την εταιρεία.
Χαρτογράφησε την αγορά, εφάρµοσε µεθόδους Key Account
Management, εστίασε σε όλες τις σηµαντικές ευκαιρίες
ανάπτυξης και είχε αποτελεσµατική στρατηγική τιµών στους
διαγωνισµούς της περιοχής του. Μετέφερε την υψηλή προϊοντική
του γνώση στους πωλητές του και κράτησε την οµάδα του
ενωµένη σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Η περιοχή ευθύνης του υπερέβη τον ετήσιο στόχο πωλήσεων
κατά 9%, παρουσιάζοντας ισόποση ανάπτυξη συγκρινόµενη µε
το 2011. Οι περιοχές των πωλητών του παρουσίασαν όλες µεγάλη
υπέρβαση του αρχικού ετήσιου στόχου: +9% vs. BP για το σύνολο
της περιοχής, +33% vs. BP περιοχή ευθύνης πωλητή 1 (+342.000
ευρώ), +16% vs. BP περιοχή ευθύνης πωλητή 2 (+192.000 ευρώ),
+27% vs. BP περιοχή ευθύνης πωλητή 3 (+119.000 ευρώ και
+20% vs. BP περιοχή ευθύνης πωλητή 4 (+68.000 ευρώ).
Ο πωλητής της χρονιάς, Δηµήτρης Φάκος, Sales Supervisor
της Johnson & Johnson Hellas Medical.

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης

Το «χρυσάφι της ελληνικής γης» στην παγκόσµια αγορά
Η Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία «Επιτυχηµένη Έναρξη
Εξαγωγών» των Sales Excellence Awards, παρουσιάζοντας το case study της αγοράς της Γαλλίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η

Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης (ΠΚΚ) ιδρύθηκε το
2007 και αποτελεί συνεργασία του Αναγκαστικού
Συνεταιρισµού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και
της ΚΟΡΡEΣ. Στόχος της είναι η στοχευµένη και
συστηµατική προώθηση του «χρυσαφιού της ελληνικής γης»
στις διεθνείς αγορές, αλλά και η συνεπής επένδυση στην
Έρευνα & Ανάπτυξη λειτουργικών, καινοτοµικών προϊόντων,
βασισµένων στον ευεργετικό Κρόκο Κοζάνης. Μέσα από τη
δραστηριότητά της η εταιρεία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
ευηµερίας για την κοινότητα των κροκοπαραγωγών, στηρίζοντας
περισσότερες από 1.000 οικογένειες σε 20 χωριά της περιοχής,
που ασχολούνται µε τη συλλογή και επεξεργασία µιας από τις
καλύτερες ποιότητες κρόκου παγκοσµίως. Πρώτο «δείγµα
γραφής» της ΠΚΚ είναι η σειρά βιολογικών αφεψηµάτων µε
Κρόκο Κοζάνης που παρουσιάστηκε το 2008 -παγκόσµια
καινοτοµία σε επίπεδο συνδυασµού βοτάνων και συστατικών µε
τεκµηριωµένη αντιοξειδωτική δράση, που µετατρέπει το πολύτιµο
ελληνικό καρύκευµα σε καθηµερινή διατροφική συνήθεια
τόνωσης και ευεξίας. Η ΠΚΚ υλοποίησε σηµαντικά βήµατα
ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας εντυπωσιακή
αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, που αγγίζει το 147%
για το διάστηµα 2010-2012, ενισχύοντας την αναγνωρισιµότητα
και καταναλωτική βάση των προϊόντων της.
Οι επιτυχηµένες επιχειρηµατικές πρακτικές στις διεθνείς αγορές
αποτέλεσαν και το αντικείµενο διάκρισης στο πλαίσιο των Sales
Excellence Awards 2013.
Η εταιρεία αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία «Επιτυχηµένη
Έναρξη Εξαγωγών» των βραβείων, παρουσιάζοντας το case
study της αγοράς της Γαλλίας. Το 2012 εγκαινίασε την παρουσία
των βιολογικών αφεψηµάτων µε Κρόκο Κοζάνης στο κανάλι
του φαρµακείου, επιτυγχάνοντας την τοποθέτηση κατά το
λανσάρισµα σε 300 σηµεία, ενώ προσβλέπει σε αύξηση των
σηµείων στα 2.000 έως το τέλος του 2014. Το συγκεκριµένο
κανάλι πώλησης κρίθηκε το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να
αναδειχθούν οι ευεργετικές για τον οργανισµό ιδιότητες του
προϊόντος, λειτουργώντας σε συνέργεια µε τα περίπου 600
σηµεία πώλησης σε καταστήµατα βιολογικών προϊόντων και
delicatessen.

Άγγελος Μάρκου,
Γενικός Διευθυντής, ΠΚΚ

Παγκόσµιο δίκτυο 30 αγορών εντός του 2013
για την ΠΚΚ
Η Γαλλία είναι µία από τις 25 αγορές που συνθέτουν το δίκτυο
εξαγωγών της ΠΚΚ, ενώ εντός του 2013 η προσθήκη των
Ουγγαρία, Σλοβακία, Δανία, Σουηδία και Ταϊβάν θα επεκτείνουν
τη διεθνή παρουσία της εταιρείας. Αυτή τη στιγµή η σειρά
αφεψηµάτων µε Κρόκο Κοζάνης διατίθεται σε περισσότερα
από 1.500 σηµεία στην Ελλάδα (supermarkets, επιλεγµένα
καταστήµατα τροφίµων και café), ενώ έχει παρουσία σε Κύπρο,
Αγγλία, Γερµανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία,
Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ρωσία, Σλοβενία,
Ουκρανία, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Αυστραλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ινδία και Καναδά. Παράλληλα,
µέσω της συνεργασίας µε την εταιρεία παραγωγής και διανοµής
τροφίµων Γαία Τρόφιµα (GAEA), η συλλογή των πρωτοποριακών
αφεψηµάτων διατίθεται και στην Αµερική.
Η διάκριση στα Sales Excellence Awards 2013, αλλά και οι
προϊοντικές βραβεύσεις από επίσηµους, αξιόπιστους διεθνείς
φορείς, όπως το International Taste & Quality Institute ή στο
πλαίσιο εθνικών θεσµών, όπως τα βρετανικά Great Taste Awards,
επισφραγίζουν τη δυναµική και τις ορθές επιχειρηµατικές
πρακτικές µίας ελληνικής εταιρείας µε ισχυρό εξαγωγικό προφίλ
και επιβεβαιώνουν την υπεροχή και προστιθέµενη αξία των
προϊόντων της, µε κεντρικό άξονα το «χρυσάφι της ελληνικής
γης» και τη µοναδική, διεθνώς αναγνωρισµένη ποιότητα και
επιστηµονικά τεκµηριωµένη δράση του.

Κρόκος Κοζάνης
Ο κρόκος είναι το ακριβότερο µπαχαρικό στον κόσµο, λόγω της απαιτητικής και χειρωνακτικής
διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας του φυτού. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάζονται περίπου
150.000 άνθη κρόκου για ένα κιλό αποξηραµένων στιγµάτων του άνθους. Οι ευεργετικές ιδιότητές του
σύµφωνα µε την παραδοσιακή ιατρική, όπως η αντισηπτική, η αντισπασµωδική και η χωνευτική δράση,
έχουν πλέον επιβεβαιωθεί επιστηµονικά. Νέες µελέτες απέδειξαν, παράλληλα, ότι τα στίγµατα του
κρόκου διαθέτουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστατεύουν ενάντια στις ελεύθερες ρίζες,
ενώ συγκλίνουν προς το συµπέρασµα ότι βελτιώνουν και τη µνήµη. Ο δηµοφιλής Κρόκος Κοζάνης
θεωρείται η καλύτερη ποιότητα σαφράν διεθνώς. Από το 1999 ο Ελληνικός Κρόκος Κοζάνης βρίσκεται
στο µητρώο των Προστατευοµένων Ονοµασιών Προέλευσης.
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Oriflame Hellas

Public

Πωλήσεις µέσω internet

Παραγωγικότητα και απόδοση

Η

Τ

Oriflame έκλεισε τη χρήση του 2012 εντυπωσιακά
στο ηλεκτρονικό εµπόριο µε µία αύξηση στις online
παραγγελίες κατά 17,5% από το προηγούµενο έτος,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης όσον αφορά
στις πωλήσεις άγγιξε το 19%. Σήµερα, το 62% των παραγγελιών
της εταιρείας γίνονται µέσω του www.oriflame.gr και του
www.oriflame.com.cy, αντιστοιχώντας στο 63% των συνολικών
πωλήσεων, ενώ το 94,5% των εγγραφών νέων µελών της
Oriflame γίνονται online. Η ιστοσελίδα της Oriflame Ελλάδας
αριθµεί περίπου 4.250 µοναδικούς επισκέπτες καθηµερινά και
παρέχει στα µέλη της εταιρείας καινοτόµες υπηρεσίες, όπως
πλήρη κατηγοριοποίηση των προϊόντων µε τις αξιολογήσεις
των καταναλωτών, τη διαδραστική υπηρεσία «Make Up Guide»
όπου µπορεί να δοκιµάσει τα προϊόντα µακιγιάζ της Oriflame στο
πρόσωπό του, ειδικές καµπάνιες αφιερωµένες στα νέα προϊόντα
όπου ο επισκέπτης µπορεί να γνωρίσει τα νέα προϊόντα και µέσα
από τις συµβουλές χρήσης από τους ειδικούς της Oriflame,
εγγραφή γρήγορα και εύκολα µε ένα click και συνολικά την
«Oriflame εµπειρία» που ξεκινά από τη στιγµή που γίνεται
η εγγραφή online. Το site της εταιρείας προσφέρει επίσης µία
σειρά από online υπηρεσίες για τα µέλη της εταιρείας. Τέλος,
η Oriflame έχει αγκαλιάσει από νωρίς τα Social Media στην
Ελλάδα και στα 2,5 χρόνια που µετρά η επίσηµη σελίδα της στο
Facebook έχει περισσότερους από 48.000 φίλους, µε υψηλό
engagement, ενώ διατηρεί επίσης και λογαριασµό στο Twitter
και κανάλι στο YouTube.

α Public κατάφεραν το 2012 να διατηρήσουν τον
τζίρο τους στα επίπεδα του 2011 (LFL καταστήµατα)
ενώ το δ’ τρίµηνο πέτυχαν αύξηση τζίρου 10% σε σχέση
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2011 (LFL καταστήµατα).
Επίσης, πέτυχαν αύξηση άνω του 15% του µικτού κέρδους που
προήλθε και από την αύξηση του τζίρου αλλά και από την αύξηση
του ποσοστού µικτής κερδοφορίας. Το 2012, προχώρησαν σε
µείωση σε όλες τις γραµµές κόστους και πέτυχαν βελτίωση όλων
των δεικτών: αύξηση 10% του αριθµού αποδείξεων ανά πωλητή,
αύξηση 10% του τζίρου και 12% της κερδοφορίας ανά πωλητή,
αύξηση 50% των πωλήσεων που έρχονται από Cross Selling σε
όγκο, αξία και µικτό κέρδος, διατήρηση της µέσης απόδειξης
στα επίπεδα του 2011, µείωση κατά 35% του aging stock στα
καταστήµατα, µε διατήρηση των discounts και αύξηση κατά
20 µονάδες του ποσοστού προϊόντων που πωλούνται µε επέκταση
εγγύησης. Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη των αποτελεσµάτων,
έπαιξαν projects, όπως αλλαγή συστήµατος bonus,
συστηµατοποιηµένη παρακολούθηση αποτελεσµάτων και δεικτών,
στοχοθέτηση και σύνδεση µε το σύστηµα αµοιβών για όλους
τους δείκτες, περιοδικές απογραφές, µηνιαία Sales Meeting και
τριµηνιαίες περιφερειακές συναντήσεις, on the job εκπαιδεύσεις,
βελτίωση συστήµατος ανατροφοδοσίας και ενδοδιακινήσεων,
αξιολογήσεις ανθρώπων και πλάνα ανάπτυξης, προγράµµατα
παρακολούθησης και διαχείρισης κόστους, rotation προσωπικού
ανάλογα µε το traffic, Category Ambassadors και εσωτερική
επικοινωνία / newsletter και ανάδειξη πωλητή του µήνα.

Η Βαλεντίνη Κυριακίδου, PR & Image Manager και η Κρινάνθη Ιωαννίδου,
Online Coordinator της Oriflame, µε τον Χριστόφορο Γκόκα, C.O.O,
My Market και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Ο Γιώργος Παπαπασχάλης και ο Θοδωρής Γαρίδας, Store Manager και
Store Manager Συντάγµατος των Public µε τον Τζώρτζη Κανακάρη,
Αντιπρόεδρο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ και Μέλος του ΙΠΕ.
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Ιmperial Tobacco Hellas
Τµήµα πωλήσεων της χρονιάς

Αριάδνη Εξωµανίδου,
Hellas Online
Διευθυντής πωλήσεων της χρονιάς

Η

µικρή λιανική είναι δύσκολος και απαιτητικός χώρος,
ειδικά για τα καπνικά, για τα οποία αποτελεί,
το µοναδικό κανάλι πώλησης αλλά και επικοινωνίας.
Το τµήµα πωλήσεων της Imperial Tobacco Hellas, µε
µία δυναµική οµάδα που απλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα,
καλείται καθηµερινά µε προσωπικές επισκέψεις να κερδίσει και να
επηρεάσει το λιανοπωλητή µε έναν «ευρύτερο» στόχο- οµπρέλα:
να µετατρέψει όσο το δυνατόν περισσότερους σε «πρεσβευτές».
Θεµέλιοι λίθοι για την επιτυχία είναι µια δυνατή σχέση, που
υποστηρίζεται από ορθούς και βιώσιµους εµπορικούς όρους,
θετική συµπεριφορά από τον υπεύθυνο πωλήσεων και
πλαισιώνεται από ένα ταχυκίνητο κωδικολόγιο µε προϊόντα
όπως τα τσιγάρα Davidoff, JPS, Maxim, West, τα καπνά Golden
Virginia, Drum, τα προϊόντα Rizla, κ.ά., τα οποία υποστηρίζουν την
κερδοφορία του σηµείου λιανικής. Ξεκινώντας τον Απρίλιο του
2012 µε µια ανώνυµη ποιοτική και ποσοτική έρευνα, µε σκοπό
τη διάγνωση των αναγκών των συνεργατών, καταγράφηκε η
προτίµηση για την Imperial Tobacco Hellas, τοποθετώντας την
πρώτη αναφορικά µε την κάλυψη αυτών των αναγκών. Αυτό
επιβεβαιώνει και κλαδική έρευνα της Exceed Consulting, µε
σκοπό τη διερεύνηση σε βάθος του καναλιού και τη µελέτη των
αναγκών των λιανοπωλητών, µε τη συµµετοχή 15 εταιρειών. Η
εταιρεία κατέλαβε διακρίσεις, όπως: 1η θέση στα καπνικά- 6η στο
σύνολο στη συνολική αξιολόγηση, 1η στα καπνικά - 1η στο σύνολο
για τη συχνότητα επαφής προς τους λιανοπωλητές, 1η στα καπνικά
- 1η στο σύνολο για την υποστήριξη από το τµήµα πωλήσεων και 1η
στα καπνικά - 2η στο σύνολο για τις ενέργειες και προσφορές.
O Νίκος Νικηφορίδης, Διευθυντής Πωλήσεων και Εµπορίου,
Imperial Tobacco Hellas.
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Η

Αριάδνη Εξωµανίδου, από το 2010 µέχρι σήµερα
κατέχει τη θέση του Retail Sales Senior Manager
της Hellas Online έχοντας στην ευθύνη της τον
σχεδιασµό της εµπορικής πολιτικής, την υλοποίηση
και την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών Call Centers,
των sales dealers και των καταστηµάτων Vodafone. Είναι
απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, κάτοχος MBA και προήλθε στην εταιρεία ύστερα
από15ετή θητεία στη Wind ως Corporate Sales Director. Από το
2010 µέχρι 31/12/ 2012 έχει καταφέρει σηµαντική αύξηση της
πελατειακής βάσης της Hellas Online έναντι του ανταγωνισµού,
καθώς το 2009 διέθετε 282.548 πελάτες στο ιδιόκτητο δίκτυό
της, αριθµός που σήµερα έχει αυξηθεί κατά 42%, ήτοι 492.553
ενεργούς πελάτες. Η Ηellas Οnline κατέχει τη 2η θέση ανάµεσα
στους εναλλακτικούς παρόχους. Επιπλέον, καταλυτική κρίνεται
η συµβολή της Αριάδνης Εξωµανίδου στην υλοποίηση της
συνεργασίας Vodafone µε Ηellas Οnline για την εµπορική διάθεση
των συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και internet για
οικιακούς συνδροµητές, τόσο σε επίπεδο συνεργασίας µε τη
Vodafone, όσο και στην καθοδήγηση και εποπτεία των πωλητών.
Οι επιτεύξεις της Αριάδνης Εξωµανίδου διατήρησαν τη σταθερή
ανοδική πορεία των οικονοµικών µεγεθών και συνέβαλαν
σηµαντικά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)
της εταιρείας, η οποία από τα 9,7 εκατ. το 2009 ανέρχεται στα
64,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2012.

H Αριάδνη Εξωµανίδου, Retail Sales Senior Manager, Hellas Online
µε τον Κυριάκο Κοφινά, Διευθύνοντα Σύµβουλο, Safilo Hellas και µέλος της
κριτικής επιτροπής.

Hellas Online

Hellas Online

Πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων

Τηλεφωνικές πωλήσεις

Τ

ο 2009 η Hellas Online εισάγει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ένα πρωτοποριακό τρόπο προώθησης
προϊόντων στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών. Έτσι
γεννιέται ένα νέο εναλλακτικό δίκτυο διανοµής
D2D-Πόρτα- Πόρτα που συνδυάζει την άµεση επικοινωνία
και πώληση στον πελάτη (face 2 face) στον χώρο του πελάτη.
Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να µεταφέρει το σηµείο
πώλησης των υπηρεσιών της, στον χώρο του τελικού οικιακού
ή εταιρικού καταναλωτή. Σε συνεργασία µε την Appco
και χρησιµοποιώντας το µοντέλο Human Commercial η
Hellas Online δηµιούργησε και οργάνωσε ένα εκτεταµένο
και συνεχώς αναπτυσσόµενο πανελλαδικό δίκτυο τοπικών
συνεργατών, µε σκοπό σε πολύ σύντοµο χρόνο να στήσει
ένα δίκτυο πωλήσεων ευέλικτο και δυναµικό που θα έπαιζε
πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της. Η επιλογή
των τοπικών αυτών γραφείων έγινε µε γνώµονα τόσο
τη µέγιστη πληθυσµιακή διασπορά όσο και τη δυναµική
παρουσία της Hellas Online έναντι του ανταγωνισµού. Μέσα
από συγκεκριµένη µεθοδολογία και από τα reports ελέγχου
απόδοσης έχει καταφέρει το συγκεκριµένο κανάλι να είναι
ο πιο αποτελεσµατικός και µε τη µεγαλύτερη παραγωγή
εξωτερικός αντιπρόσωπος της εταιρείας. Συγκεκριµένα,
µέσα στο 2012 επετεύχθη αύξηση κατά 30% στην πώληση
µεγάλων πακέτων σταθερής τηλεφωνίας και Internet,
αύξηση του δείκτη ικανοποίησης του πελάτη (NPS) κατά
10 ποσοστιαίες µονάδες και διατήρηση στα ίδια επίπεδα
των πωλήσεων σε σχέση µε τo 2011.

Η Αριάδνη Εξωµανίδου, Retail Sales Senior manager, Hellas Online µε τον
Χριστόφορο Γκόκα, C.O.O, My Market και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Η

Hellas Online έχοντας αποφασίσει στρατηγικά να µην
επενδύσει σε branded καταστήµατα πώλησης των
προϊόντων της, διαφήµισε, υποστήριξε και ανέδειξε
τη φωνητική της πύλη, τον τηλεφωνικό αριθµό
13844, ως την εταιρική της ταυτότητα µέσα από την οποία ένας
πελάτης υπάρχων ή δυνητικός σε ένα διευρυµένο ωράριο
λειτουργίας µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του. Παράλληλα
ξεκίνησε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες τηλεφωνικών
πωλήσεων, µε αποτέλεσµα σε µια συνδροµητική βάση 486.000
συνδροµητών, που την κατατάσσει µέχρι στιγµής στη 2η θέση
ανάµεσα στους εναλλακτικούς παρόχους, το 68% αυτής να έχει
προέλθει από τηλεφωνικές πωλήσεις. Οι οµάδες τηλεφωνικών
πωλήσεων για την καλύτερη λειτουργία και απόδοσή τους έχουν
IVR µε φωνητικές πύλες µέσω των οποίων δροµολογούνται
οι κλήσεις ανάλογα µε το αίτηµα του πελάτη, CRM-Siebel
για την άµεση καταχώριση των αιτηµάτων, real time έλεγχο
διαθεσιµότητας και ολοκλήρωση της αίτησης, Siebel Campaign
Smartscripts, List Management και άµεση διαχείριση αιτήσεων.
Για τους σκοπούς του reporting, έχουν δηµιουργηθεί περισσότερα
από 700 Sales reports αυτοµατοποιηµένα, µε άµεση υλοποίηση,
βασισµένα στις ανάγκες των πωλήσεων. Όσον αφορά στην after
sales υποστήριξη, στο διάστηµα που µεσολαβεί από το αίτηµα
των πελατών µέχρι και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας τους
λαµβάνουν µε sms τα χρονικά βήµατα από πλευράς της εταιρείας
που τους δηλώνουν την πορεία της αίτησής τους, ενώ παράλληλα
ο πελάτης µπορεί να εξυπηρετηθεί όλο το 24ωρο από το 13844.
Η Λίνα Μπάιλα, Retail Fixed Sales Manager και η Μαριαλένα Καρατζά, Retail
Mobile Sales Manager, Hellas Online, µε τον Χριστόφορο Γκόκα, C.O.O,
My Market και µέλος της κριτικής επιτροπής.
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Βραβεία / Ενότητα: Απόδοση Πωλήσεων και Πωλητών

Ελαΐς-Unilever Hellas

Grand Optical

Kαινοτόµο προϊόν

Kαινοτόµο κατάστηµα

Η

µάρκα Ελαΐς, απαντώντας στις ανάγκες που
δηµιουργεί η οικονοµική κρίση στον καταναλωτή,
προχώρησε στο λανσάρισµα της σειράς
οικονοµικών προϊόντων Ελαΐς, µέχρι τα µέσα
του Ιουλίου 2012. Νέες συνταγές προϊόντων αναπτύχθηκαν
µε γνώµονα την αρτιότητα της ποιότητας, µε τη «σφραγίδα
Ελαΐς», στο καλύτερο δυνατό κόστος του τελικού προϊόντος.
Η σειρά απαρτίζεται από προϊόντα που ανήκουν σε 4 βασικές
κατηγορίες τροφίµου όπου δραστηριοποιείται η Ελαΐς-Unilever
Ελλάς, ελαιόλαδο, χυµός τοµάτας, µαγιονέζα και µαργαρίνη.
Οι προτεινόµενες τιµές των προϊόντων τα τοποθετούν
τιµολογιακά ανάµεσα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα
best-selling επώνυµα ανά κατηγορία. Υποστηρίχθηκαν κατά
τους πρώτους µήνες κυκλοφορίας τους µε ένα προωθητικό
πλάνο γνωριµίας µε τον καταναλωτή. Η τοποθέτησή τους
ήταν πολύ γρήγορη και στο µεγαλύτερο ποσοστό των
καταστηµάτων των retailers. Τα µερίδιά τους χαρακτηρίζονται
ως επιτυχηµένα αφού συνεχίζοντας µε αυτήν τη δυναµική
όλες οι κατηγορίες κωδικών στοχεύουν µέσα στο 2013 να
βρίσκονται µέσα στους top 10 κωδικούς ανά αγορά όπου
διακινούνται.

O Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Head of Customer Marketing, Ελαΐς-Unilever
Hellas µε τον Παύλο Κατσιβέλη, Regional Managing Director της Chipita
και µέλος της κριτικής επιτροπής.
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Τ

ο Μάρτιο του 2010, όταν ξεκίνησε το νέο concept της
εταιρείας µε το slogan «Το τέλος των ακριβών γυαλιών»,
οι εργαζόµενοι δεσµεύτηκαν στους πελάτες ότι θα
πληρώνουν λιγότερα χρήµατα για να απολαµβάνουν
την καλύτερη εµπειρία εξυπηρέτησης, την καλύτερη ποιότητα στα
προϊόντα και το άριστα οργανωµένο και φιλικό περιβάλλον.
Η δέσµευση δεν εξαντλήθηκε στην αλλαγή του slogan, αλλά έγινε
µέρος της καθηµερινότητας των υπαλλήλων της GrandOptical µε
απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. Η δέσµευση
ξεκινά από τη βιτρίνα και συνεχίζεται µέσα στο κατάστηµα, µε µια
διαδικασία που ονοµάζεται «Το ταξίδι του πελάτη» όπου σηµαντική
καινοτοµία αποτελεί ο τρόπος έκθεσης των σκελετών οράσεως,
oι οποίοι είναι ταξινοµηµένοι βάσει του στυλ που εκπροσωπούν
και της τιµής, που περιλαµβάνει σκελετό και φακούς οράσεως.
Οι πάγκοι εξυπηρέτησης και το ταµείο αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της «ξενάγησης» του πελάτη, ο οποίος και κατά την έξοδό
του βλέπει γραπτά όλες τις δεσµεύσεις ποιότητας της εταιρείας,
προτού ενηµερωθεί για τα trends των γυαλιών ηλίου σε τιµές πολύ
χαµηλές. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή του στα καταστήµατα,
ο επισκέπτης έχει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς σηµαίνει για την
εταιρεία «το τέλος των ακριβών γυαλιών»: Η καλύτερη ποιότητα
προϊόντων, µε την πλέον φιλική και επιστηµονική εξυπηρέτηση
στο πιο όµορφο περιβάλλον και στις καλύτερες τιµές της αγοράς.
Αποτέλεσµα των ενεργειών είναι η σηµαντική αύξηση των
ποσοτήτων σε βασικές προϊοντικές κατηγορίες και συγκεκριµένα:
σκελετοί οράσεως +36%, φακοί οράσεως +30%, φακοί επαφής
+15%, υγρά φακών επαφής +17% και γυαλιά ηλίου +14%.
Ο Στράτος Κόντες, Διευθυντής Πωλήσεων, Grand Optical µε τον Παύλο
Κατσιβέλη.

/ Eνότητα: Οργάνωση των πωλήσεων

Sony Mobile / MSPS

Wind Hellas

Direct Διαφηµιστική καµπάνια

Αναδιοργάνωση (re-engineering) πωλήσεων

Η

Η

Sony Mobile διατηρεί οµάδα από 6 Market
Development Managers µε στόχο την περαιτέρω
ανάπτυξη της µάρκας Xperia στα σηµεία πώλησης.
Στα καθήκοντά τους περιλαµβάνονται Direct BTL
ενέργειες όπου έµφαση δίνεται στην ενεργή συµµετοχή στην
αύξηση πωλήσεων µέσω προκαθορισµένων in-store days, µε
έµφαση στην περίοδο λανσαρίσµατος σηµαντικών προϊόντων.
Τα αποτελέσµατα µετριούνται συστηµατικά και οδηγούν συνήθως
σε αύξηση της αξίας του όγκου πωλήσεων Sony Mobile σε σχέση
µε µια συνηθισµένη ηµέρα στα ίδια καταστήµατα. Επιπλέον,
αρµοδιότητά τους είναι η τοποθέτηση και σωστή εικόνα των
υπαρχόντων προϊόντων και προωθητικών υλικών Sony mobile
στα καταστήµατα,επιτυγχάνοντας να είναι η εταιρεία στις 3
κορυφαίες, µε αυξητική τάση, η παρακολούθηση, καταγραφή
του στοκ, η άµεση ενηµέρωση προς την οµάδα Πωλήσεων και
Marketing και η εκπαίδευση των πωλητών, καλύπτοντας 1.200
άτοµα σε κάθε κύκλο. Oι MDMs αποτελούν επίσης σηµαντική
πηγή ενηµέρωσης των Πωλήσεων και του Marketing της Sony
Mobile Ελλάδας µε καθηµερινές ενηµερώσεις-reports στους Key
Account Managers και στους Marketing Managers. Η εταιρεία
στηρίζει και αξιολογεί την οµάδα µε τους έξης τρόπους: Μηνιαίες
συναντήσεις, µε reporting που χρησιµοποιούνται για αξιολόγηση
του προηγούµενου χρονικού διαστήµατος και καθορισµό στόχων
για το επόµενο και τριµηνιαίες εκπαιδεύσεις. Τα αποτελέσµατα
παρακολουθούνται και ελέγχονται συστηµατικά, τοπικά και από
τα HQ της εταιρείας. Τη Sony Mobile υποστηρίζει η MSPS.

Wind σχεδίασε και υλοποιεί από το Μάρτιο του 2012
ένα πλάνο επιθετικής διανοµής στην καρτοκινητή
βασισµένο σε 4 πυλώνες: -στρατηγική push
-εικόνα στο δρόµο -«εκπαίδευση» του καταναλωτή
-προϊοντική υποστήριξη, που περιλαµβάνει µια εκτεταµένη
σειρά ενεργειών. Τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα θετικά
τόσο όσον αφορά στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά κριτήρια
αξιολόγησης (KPI’s). Συγκεκριµένα, σηµειώνεται αύξηση των
νέων συνδέσεων καρτοκινητής κατά 30%. Επίσης αυξητική
ήταν η πορεία και στο αριθµό των πρώτων ανανεώσεων χρόνου
οµιλίας σε ποσοστό 26% µε σηµαντική συµµετοχή στο σύνολο
της καρτοκινητής Wind.
Οι πωλήσεις από το συγκεκριµένο κανάλι αντιπροσωπεύουν
το 22% του συνόλου των πωλήσεων της καρτοκινητής.
Παράλληλα είχαν πολύ θετικές επιπτώσεις και στην προϊοντική
εικόνα αλλά και την «Εκπαίδευση» των καταναλωτών. Σηµαντική
ήταν η βελτίωση στα έσοδα καρτοκινητής ανά πωλητή και στο
µεσοσταθµικό δείκτη ταυτοποιήσεων – ενεργοποιήσεων – 1ης
ανανέωσης χρόνου οµιλίας ανά πωλητή. Τέλος, όσον αφορά
στην εµφάνιση των εξωτερικών πωλητών, διασφαλίστηκε
επίσης σωστή εικόνα µε παροχή στολής (dress code) καθώς
και επαρκής εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα και µεθόδους
προσέγγισης πελατών και πώλησης.

H Μαρίζα Σακκαλή, Channel & Marcom Manager, Sony Mobile και ο Αντώνης
Καλλιανιώτης, Account Field Manager, MSPS και τον Χριστόφορο Γκόκα, C.O.O,
My Market και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, Prepaid Sales Manager και ο Θοδωρής
Καραπανάγου, Q Card Brand Manager µε τον Αλέξανδρο Δούκα, Γενικό Διευθυντή
VLTs του ΟΠΑΠ και Αντιπρόεδρο του ΙΠΕ.
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Praktiker Hellas

Dixons Southeast Europe

Εκπαίδευση και ανάπτυξη πωλητών

Τεχνικές πωλήσεων

T

Τ

o τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Praktiker
Hellas καταρτίζει και υλοποιεί πανελλαδικά το
εκπαιδευτικό πλάνο των 1.300 εργαζοµένων σύµφωνα
µε την εταιρική στρατηγική, τους στόχους και τα
προσωπικά πλάνα ανάπτυξης. Η Ακαδηµία Praktiker είναι µια
εκπαιδευτική πλατφόρµα µε περισσότερα από 30 εξειδικευµένα
προγράµµατα µέσω της οποίας η εταιρεία χρηµατοδοτεί κάθε
χρόνο µεταπτυχιακά προγράµµατα για συνεργάτες της στον
τοµέα της Διοίκησης, µε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
όπως το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το ALBA Graduate
Business School, το Leicester University, η Ελληνοαµερικάνικη
Ένωση και το University of Kentucky και έχει χρηµατοδοτήσει
µακροχρόνια προγράµµατα πιστοποίησης της Ε.Ε.Δ.Ε και
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Επιπλέον, σε υψηλόβαθµα στελέχη δίνεται
η δυνατότητα να παρακολουθήσουν διεθνή αναπτυξιακά
εκπαιδευτικά προγράµµατα που διοργανώνονται στο εξωτερικό
και συµµετέχουν στελέχη από όλες τις χώρες του Οµίλου, ενώ
τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πλάνο το
ηλεκτρονικό εµπόριο, η digital επικοινωνία και τα social media.
Η Praktiker Hellas έχει επίσης καταρτίσει το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών «ΔΕΧΟΜΑΙ» που
έχει ως στόχο την ενίσχυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας,
ενώ ταυτόχρονα παρέχει τεχνικές και εργαλεία για την προσωπική
ανάπτυξη των στελεχών. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας
των προγραµµάτων γίνεται από εξωτερικό εκπαιδευτικό φορέα
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ επίσης διενεργούνται
ετησίως έρευνες ικανοποίησης πελατών και Mystery Shopping.

ο µοντέλο πωλήσεων της Κωτσόβολος στηρίζεται
στο να δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και ζωής
µε τους πελάτες της εταιρείας. Αναλυτικά το µοντέλο
πωλήσεων της εταιρείας βασίζεται στα παρακάτω:
SFM (Sales Floor Management - µοντέλο υποδοχής) , το οποίο
έχει ως στόχο να χαλαρώνει ο πελάτης τη στιγµή που µπαίνει
στο κατάστηµα. Το µοντέλο πώλησης FIVES βασίζεται σε
5 ξεκάθαρα και διακριτά βήµατα µε συγκεκριµένες
συµπεριφορές που στόχο έχει τη διερεύνηση των αναγκών
του πελάτη. Το µοντέλο µέτρησης της απόδοσης Performance
Management βασίζεται στην πλατφόρµα συνολικής διαχείρισης
της απόδοσης των υπαλλήλων µας «Being The Best» και στη
δηµιουργία ενός κοινού εργαλείο µέτρησης της απόδοσης,
µέσω συλλογής πόντων που βασίζεται σε 10 KPI’S, ποσοτικά, και
ποιοτικά, βάσει των οποίων κατατάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι.
Οι καλύτεροι συµµετέχουν στο 3µηνιαίο bonus scheme της
εταιρείας, ενώ αυτοί που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις
της κατάταξης για τρεις συνεχόµενους µήνες, αν και εφόσον
δεν έχουν προσωπικά ζητήµατα, αποµακρύνονται. Με την ίδια
ακριβώς φιλοσοφία µετριέται και αναγνωρίζεται η απόδοση
των διευθυντών, αλλά και τα καταστήµατα και αυτή η διαχείριση
είναι τελείως αυτοµατοποιηµένη και βασισµένη σε συστήµατα
που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά. Από τον Μάιο του 2012 που
λανσαρίστηκε το µοντέλο πώλησης και διαχείρισης απόδοσης,
έχει παρατηρηθεί στην παραγωγικότητα της εταιρείας µέση
αύξηση 8,5% και αύξηση στην εξυπηρέτηση των πελατών και
αύξηση της µετατρεψιµότητας των πελατών.

Ο Κων/νος Ντελής, Training and Development Manager, Praktiker Hellas µε τη Μ.
Ξενάκη, Αναπλ. Διευθ. Πωλήσεων, Χρυσός Οδηγός και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Ο Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Sales Manager, Dixons South-East Europe (Κωτσόβολος)
µε τον Αλέξανδρο Δούκα, Γενικό Διευθυντή VLTs, ΟΠΑΠ και Αντιπρόεδρο του ΙΠΕ.
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Public
Οργάνωση νέου δικτύου

Johnson & Johnson Hellas
Consumer Products
Καινοτόµες τεχνολογίες πώλησης

Τ

ο 2012 ήταν µια χρονιά αναδιοργάνωσης του οµίλου.
Εκτός από τη βασική στρατηγική προτεραιότητα
του re-engineering και η Total Quality Operational
Management των υφισταµένων 9 καταστηµάτων ο
όµιλος προχώρησε στο άνοιγµα 10 νέων καταστηµάτων Public
σε όλη την Ελλάδα, µε ταυτόχρονη συρρίκνωση του δικτύου
καταστηµάτων Multirama. Σε κάποια σηµεία, τα καταστήµατα
Multirama µετατράπηκαν σε Public. Το πλάνο θα συνεχιστεί
για όλο το 2013 µε στόχο να δηµιουργηθούν καταστήµατα
Public σε όλες τις πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων σε όλη την
Ελλάδα. Προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο αναδιοργάνωσης
του δικτύου, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω οργανωτικές
αλλαγές: Δηµιουργήθηκαν 5 περιφέρειες µε αντίστοιχο αριθµό
περιφερειακών διευθυντών, όπου εντάσσονται και καταστήµατα
Public αλλά και Multirama., τοποθετήθηκαν δύο Διευθυντές
Ανάπτυξης, για Νότια και για Βόρεια Ελλάδα και δηµιουργήθηκε
τµήµα µελέτης και κατασκευών που έχει ως αποστολή τη µελέτη
των χώρων και την κατασκευή των καταστηµάτων. Προωθήθηκαν
πάνω από 50 άτοµα από το υφιστάµενο δίκτυο καταστηµάτων, σε
υψηλότερες θέσεις στα νέα καταστήµατα. Έτσι, ενδυναµώθηκε η
παρακίνηση των ανθρώπων του δικτύου, «µπολιάστηκε» το δίκτυο
των νέων καταστηµάτων µε πελατοκεντρική κουλτούρα και αξίες
και πραγµατοποιήθηκε γρήγορα και άµεσα το πλάνο εκπαίδευσης
των ανθρώπων σε συστήµατα και διαδικασίες. Ένα Project που
βοήθησε ιδιαίτερα, είναι οι Category Ambassadors, οι οποίοι
συµµετέχουν στο «στήσιµο» του νέου καταστήµατος.
Ο Πάνος Κακουλίδης, Area Sales Manager και ο Γιάννης Ντόκος, Network
Development Manager, Public, µε τη Μαρία Ξενάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πωλήσεων, Χρυσός Οδηγός και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Η

Johnson & Johnson Consumer, επενδύoντας
στην ανάπτυξη του φαρµακείου και στην ενίσχυση
της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας,
δηµιούργησε την υπηρεσία e@PoS σε συνεργασία
µε µια από τις εταιρείες παροχής εξειδικευµένων εφαρµογών
πληροφορικής για φαρµακεία. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα
σε κάθε φαρµακείο για ηµερήσια ανταλλαγή πληροφοριών,
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και πρόσβαση σε δεδοµένα
σε πραγµατικό χρόνο, όπως απεικόνιση αποθεµάτων, αξία
αυτών, πωλήσεις προς τον καταναλωτή (real time data). Η
υπηρεσία απλουστεύει τη συνεργασία µεταξύ φαρµακοποιού και
εταιρείας και δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεται η εταιρεία,
µειώνει τον χρόνο παραµονής του πωλητή στο φαρµακείο
και αναβαθµίζει τον ρόλο του παρέχοντας αναφορές προς
τον συνεργάτη φαρµακοποιό, εκπαιδεύοντάς τον στη λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων. Παράλληλα, προσφέρει οφέλη
στον φαρµακοποιό, καθώς γνωρίζει τον ρυθµό ανακύκλωσης
των αποθεµάτων ανά µάρκα και κατηγορία κατά τη διάρκεια του
έτους, τα αποτελέσµατα πωλήσεων του φαρµακείου σε σχέση
µε τον ετήσιο στόχο και την προηγούµενη χρονιά, το κέρδος που
αποκοµίζει από τη συνεργασία µε την εταιρεία και τις περιοχές
εστίασης των προωθητικών ενεργειών µε στόχο τη µεγιστοποίηση
αποτελεσµάτων. Επιπλέον εξαλείφεται ο χρόνος απασχόλησης
του φαρµακοποιού για την ενηµέρωση των ειδών και της
καταχώρησης του τιµολογίου στα ηλεκτρονικά του συστήµατα.
Η εφαρµογή ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου και η συµµετοχή των
φαρµακείων έχει φτάσει το 50% επί του αρχικού στόχου.
Ο Μιχάλης Μόνος, Customer Director Skin Care & OTC, J&J Consumer Products µε τον
Γιώργο Ευσταθίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Mapfre Asistencia και Ταµία του ΙΠΕ.
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SCA Hygiene Products
Καινοτόµες τεχνολογίες πώλησης

Ελαΐς-Unilever Hellas &
Διαµαντής Μασούτης
Συνεργασιακές Πρακτικές

Σ

ε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον µε έντονο
το στοιχείο των προσφορών, η SCA και το brand
Zewa αναζητούσαν τρόπους να ενισχύσουν τις
πωλήσεις και να κερδίσουν νέους καταναλωτές
µέσα από έναν πρωτότυπο και διαφοροποιηµένο πρόγραµµα
προώθησης. Απαραίτητα στοιχεία ήταν µέσα από την ενέργεια
να προβάλλεται ο premium χαρακτήρας της µάρκας και
των προϊόντων και η προσφορά να συνδέεται µε αγορά
άλλου προϊόντος Zewa. Για τον λόγο αυτό, δηµιουργήθηκε
ένα γρήγορο παιχνίδι βασισµένο στον τροχό της τύχης, το
Zewa Spin & Win, που «φορτώθηκε» σε ένα tablet pc (iPad),
τοποθετήθηκε σε ειδική κατασκευή full branded και στη
συνέχεια σε ένα καρότσι µε προϊόντα Zewa. Οι promoters
µε ένα tablet pc κυκλοφορούσαν στους διαδρόµους του
καταστήµατος, και καλούσαν τους καταναλωτές να παίξουν
και να κερδίσουν από τις προσφορές Zewa. Η ενέργεια έτρεξε
σε δύο αλυσίδες σούπερ µάρκετ για 4 ηµέρες. Η συµµετοχή
ήταν ιδιαίτερα µεγάλη, µε response rate 88,3% και 35% - 45%
αύξηση πωλήσεων στα καταστήµατα που έτρεξε το promotion.
Σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων αποτελεσµατικότητας,
καταγράφηκε πλήρης αποδοχή της ενέργειας από τις
συνεργαζόµενες αλυσίδες, ικανοποίηση καταναλωτών,
καθώς και θετικός αντίκτυπος στις πωλήσεις.

Ο Νίκος Κωνσταντίνου, Marketing Manager CT, SCA Hygiene Products
µε τον Γιώργο Ευσταθίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Mapfre Asistencia
και Ταµία, ΙΠΕ.
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Η

Ελαΐς-Unilever Hellas και η Διαµαντής Μασούτης
υλοποίησαν µια νέα ενέργεια για την υποστήριξη
των Παιδικών Χωριών SOS σε Θεσσαλονίκη και
Αλεξανδρούπολη. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας Βορείου Ελλάδος µε σκοπό τη συγκέντρωση 10.000
ευρώ για την κάλυψη του κόστους πετρελαίου θέρµανσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, γεννήθηκε η ιδέα της ενέργειας «Προσφορές
στο κόκκινο» η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Πασχαλινή περίοδο
του 2012 και αφορούσε σε µεγάλες προσφορές (έως -30%) σε µια
µεγάλη γκάµα προϊόντων. Οι «Προσφορές στο κόκκινο» έχτισαν
ένα ενιαίο και ολιστικό πλάνο επικοινωνίας, δίνοντας προσοχή
στην in-store εκτέλεση. Επίσης, η συµµετοχή πολλών και δυνατών
µαρκών βοήθησαν στη µεγιστοποίηση του αντίκτυπου, µέσω
της σηµατοδότησης ολόκληρου σχεδόν του καταστήµατος.
Η ενέργεια επικοινωνήθηκε και σε ΑΤL επίπεδο και µε δελτία
τύπου. Τα αποτελέσµατα ξεπέρασαν τους αρχικούς στόχους:
Οι πωλήσεις των προϊόντων Unilever που συµµετείχαν αυξήθηκαν
κατά +26%, η αξία των κατηγοριών του Μασούτη που συµµετείχαν
αναπτύχθηκαν κατά +8,4%, ενώ το µερίδιο του πελάτη στην αγορά
βελτιώθηκε κατά +1,3%. Το µερίδιο σε αξία της Unilever στον
Μασούτη αυξήθηκε κατά +6,2%, ενώ τα προϊόντα προβλήθηκαν
σε πάνω από 1.600 δεύτερα σηµεία. Οι προωθητήριες
προσέγγισαν πάνω από 38.000 καταναλωτές, το 93,5% των
οποίων έκαναν αγορά, ενώ δόθηκαν και 10.000 δωροεπιταγές.
Όσον αφορά στη δωρεά, το αρχικό ποσό διπλασιάστηκε και
συγκεντρώθηκαν 20.000 ευρώ, ποσό ικανό να καλύψει το κόστος
πετρελαίου της χειµερινής περιόδου και για τα δύο χωριά.
Ο Χρήστος Ντινόπουλος, National Account Manager, Ελαΐς-Unilever και
ο Απόστολος Φυλακτός, Διευθυντής Marketing, Μασούτης.

Diageo Hellas

GlaxoSmithKline

Ανάπτυξη του τµήµατος πωλήσεων

Καινοτοµία στις πωλήσεις

Η

Η

επιτυχία της εµπορικής στρατηγικής της Diageo
Hellas στηρίζεται σε µία δυνατή οµάδα πωλήσεων.
Η αξιολόγηση της επιτυχίας σε σχέση µε τα υψηλά
standards που έχει θέσει, γίνεται µε τρία εργαλεία:
εσωτερική έρευνα, εξωτερική έρευνα ικανοποίησης πελατών
και ατοµικό εργαλείο βελτίωσης των ικανοτήτων της εµπορικής
οµάδας. Οι πρακτικές συνοψίζονται σε 5 περιοχές: 1. Επιλογή, µε
στόχο να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους στη σωστή θέση,
οι οποίοι ενστερνίζονται και εµπνέονται από τις αξίες της Diageo,
2. Ενίσχυση εµπορικών και ηγετικών ικανοτήτων µέσα από
δοµηµένα προγράµµατα εκπαίδευσης αλλά και συµµετοχή όλων
στην ενηµέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, 3. Έµπνευση
µέσα από καινοτόµες ενέργειες όπως ο πολυχώρος εικονικής
πραγµατικότητας Customer Collaboration Center και του Bar
College που επισκέπτεται ολόκληρη την Ελλάδα και η συλλογική
συµµετοχή σε εταιρικές συναντήσεις/εκδηλώσεις, 4. Ανάπτυξη
µέσω αξιολόγησης ώστε να απελευθερώσουν το µέγιστο
των δυνατοτήτων τους, µε ευκαιρίες ανάπτυξης σε Ελλάδα
και εξωτερικό και 5. Επιβράβευση της απόδοσης µε ποικίλα
προγράµµατα αναγνώρισης. Ως αποτέλεσµα, η Diageo έχει
λάβει διακρίσεις όπως η κατάταξή της στην έρευνα ικανοποίησης
πελατών ως Νο1 στην αγορά επιτόπιας κατανάλωσης και στο
χονδρεµπόριο και Νο3 CPG στο λιανεµπόριο, η αναγνώριση των
ανθρώπων της εντός και εκτός συνόρων, η αναγνώρισή της ως
πρότυπο υπεύθυνης εταιρείας µε σπουδαία εταιρική φήµη και ως
µια από τις 10 εταιρείες µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Glaxosmithkline Consumer Healthcare υλοποίησε
για µια ακόµη φορά την ενέργεια «Φρόντισε το
Στόµα σου», µια ιδέα που στόχο έχει να ενηµερώσει
τους καταναλωτές για τα προβλήµατα της στοµατικής
υγιεινής προσφέροντας ταυτόχρονα αξιόπιστες λύσεις στην
κάλυψη των αναγκών τους, µέσα από την ευρεία γκάµα
προϊόντων που διαθέτει.
Η ενέργεια υλοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε super
markets όσο και σε φαρµακεία και βασίστηκε σε εντυπωσιακές
κατασκευές µέσα στα καταστήµατα, promotional event, stands,
προβολές, wobbelrs, posters και οµάδες προώθησης καθώς και
σε προσφορές και εκπτώσεις για όλα τα προϊόντα. Η ενέργεια
υποστηρίζεται επίσης µε έντονη ATL επικοινωνία (tv, pizza panels,
print Metro και στάσεις, εξωτερικά σηµεία καταστηµάτων) και
digital επικοινωνία (Facebook κλπ) µε πληροφορίες για όλα τα
brands (Aquafresh, Sensodyne, Corega, Parodontax, Biotene).
Χρησιµοποιώντας την επιστήµη πίσω από τα προϊόντα της,
η εταιρεία προσφέρει ενηµέρωση σε οδοντιάτρους σε όλη
τη χώρα, η σύσταση των οποίων συνέβαλε σηµαντικά στην
επιτυχία της ενέργειας.
Η ενέργεια γνώρισε ευρεία αποδοχή από το καταναλωτικό
κοινό και συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση των πωλήσεων
και µεριδίων σε όγκο και αξία των προϊόντων (Aquafresh,
Sensodyne, Corega, Parodontax) και στη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία, βοήθησε στη συγκράτηση της πτώσης της κατηγορίας
στοµατικής υγιεινής.

Η Σοφία Καρατζήκα, Commercial Effectiveness & Capability Manager,
Diageo Hellas µε τη Μαρία Ξενάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Πωλήσεων, Χρυσός Οδηγός και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Ο Κωνσταντίνος Κολλάρος, Sales Manager Maas Market & Impulse, GSK CH
µε τον Γιώργο Ευσταθίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Mapfre Asistencia και
Ταµία του ΙΠΕ.
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/ Eνότητα: Οργάνωση των πωλήσεων

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Τεχνολογίες Οργάνωσης
των Πωλήσεων
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ο 2012 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αναζητώντας τρόπους
βελτιστοποίησης της υπάρχουσας διαδικασίας
στοχοθέτησης και ανταµοιβής απόδοσης πωλήσεων,
ανέπτυξε ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα, µε χρήση των
τεχνολογιών SAP BW & SAP ΒΙ Integrated Planning. Η εφαρµογή
συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην οργάνωση, διαχείριση
και έλεγχο της απόδοσης, προσφέροντας στη Διεύθυνση
Πωλήσεων τη δυνατότητα λήψης έγκυρων αποφάσεων και
διορθωτικών ενεργειών όταν και όπου χρειάζεται. Η νέα
πλατφόρµα στοχοθέτησης έχει αναπτυχθεί πάνω στο εταιρικό
δίκτυο (Intranet), στο οποίο όλοι οι χρήστες έχουν δυνατότητα
πρόσβασης από τον υπολογιστή τους. Κάθε υπάλληλος της
Διεύθυνσης Πωλήσεων έχει εξουσιοδότηση - πρόσβαση µόνο
στα δεδοµένα του πελατολογίου που εξυπηρετεί. Η διαδικασία
θα µπορούσε να διαχωριστεί σε 3 φάσεις. Η πρώτη περιλαµβάνει
την καταχώρηση των στόχων από κάθε επίπεδο ιεραρχίας στα
αντίστοιχα υφιστάµενα επίπεδα. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει
την παρακολούθηση της απόδοσης και η τρίτη τον αυτόµατο
υπολογισµό του Bonus για κάθε επιθεωρητή πωλήσεων. Η
εφαρµογή στοχοθέτησης & παρακολούθησης απόδοσης είναι µια
δυναµική εφαρµογή, η οποία ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση,
αντλώντας στοιχεία από τα συστήµατα SAP - ERP & SAP - CRM.
Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όλο τον οργανισµό
πωλήσεων, που υπερβαίνει τα 250 άτοµα, να έχει καθηµερινή
πληροφόρηση για όλους τους δείκτες απόδοσης. Η εφαρµογή
έχει σηµαντικά ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη για την εταιρεία.
Ο Ιωάννης Ταβλαρίδης, Customer Care & Sales Services Manager της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας µε τον Αλέξανδρο Δούκα, Γενικό Διευθυντή VLTs, ΟΠΑΠ και
Αντιπρόεδρο, ΙΠΕ.

Η 2εµπειρία
της γνώσης
6

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Σταθερή αναζήτηση καινοτόµων πρακτικών πωλήσεων
Την πορεία ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µέσω της σταθερής
αναζήτησης καινοτόµων πρακτικών επιβράβευσαν τα Sales Excellence Awards.

Η

Αθηναϊκή Ζυθοποιία απέσπασε το βραβείο
«Τεχνολογίες Οργάνωσης των Πωλητών» το οποίο
αφορά σε µια νέα πρωτοποριακή ηλεκτρονική
πλατφόρµα που βελτιστοποιεί τη διαδικασία
στοχοθέτησης και ανταµοιβής απόδοσης πωλήσεων. Η νέα
δυναµική εφαρµογή αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο που δίνει
τη δυνατότητα σε ολόκληρο το τµήµα πωλήσεων (>250 άτοµα)
να έχει καθηµερινή πληροφόρηση για όλους τους δείκτες
απόδοσης και συµβάλλει αποτελεσµατικά στην καλύτερη
διαχείριση του χρόνου και την έγκαιρη λήψη των αποφάσεων.
Παράλληλα, το Τµήµα Πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ενδυναµώνεται µε προσλήψεις 45 νέων στελεχών, γεγονός που
αποδεικνύει τη σταθερή δέσµευση της εταιρίας να δηµιουργεί
νέες θέσεις απασχόλησης καθώς και να υποστηρίζει τις
δραστηριότητές της µε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό.
Συµπληρώνοντας φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας της,
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σχεδιάζει τις επόµενες δράσεις της
µε στόχο να συνεχίσει να ανταποδίδει στους εργαζόµενους,
τους συνεργάτες και τους καταναλωτές της ένα κοµµάτι
της εµπιστοσύνης που της δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια,
λειτουργώντας µε διαφάνεια και λογοδοσία στην αγορά,
µε υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Λίγα λόγια για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και
50 χρόνια και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής
οικονοµίας και κοινωνίας συµβάλλοντας ουσιαστικά στην
ανάπτυξη του τόπου µας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1963 από µια
οµάδα ελλήνων επιχειρηµατιών, ενώ το πρώτο εργοστάσιο
λειτούργησε στην Αθήνα το 1965 και παρήγαγε την µπίρα
Amstel. Σήµερα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει συνολικά τρία
ζυθοποιεία, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δύο
βυνοποιεία στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, καθώς και µία
µονάδα εµφιάλωσης του φυσικού µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στη
Λαµία, ενώ παράγει και εµφιαλώνει στη χώρα µας µερικές από
τις πιο δηµοφιλείς και αγαπηµένες µάρκες µπίρας. Σε αυτές
περιλαµβάνονται οι Amstel, Amstel Pils και Amstel Bock, Amstel
Radler, Heineken, ΑΛΦΑ, Fischer, Buckler και η ΒΙΟΣ 5,
η οποία αποτελεί ελληνική καινοτοµία, αφού είναι η πρώτη µπίρα
στον κόσµο που αποτελείται από 5 ελληνικά δηµητριακά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Νίκος Ζώης, Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας,
δήλωσε σχετικά µε τη διάκριση στα Sales Excellence Awards:
«Η διάκρισή µας ενθαρρύνει την προσπάθειά µας να
επενδύουµε σταθερά στην καινοτοµία και την ανάπτυξη των
στελεχών µας. Επιπλέον, το γεγονός της πρόσληψης νέων
στελεχών που ενισχύουν το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας
και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών µας, σε
µια περίοδο µάλιστα που χαρακτηρίζεται από έντονο κλίµα
αβεβαιότητας, ενδυναµώνει για µια ακόµη φορά το µήνυµα
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, «Είµαστε εδώ».

Αριστερά: Ο Γιάννης Ταβλαρίδης, Customer Care & Sales Services Manager,
παραλαµβάνει το βραβείο στην τελετή των Sales Excellence Awards.
Δεξιά: Ο Νίκος Ζώης, Διευθυντής Πωλήσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
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Βραβεία / Eνότητα: Οργάνωση των πωλήσεων

Public

Elbisco/West

Εξυπηρέτηση πελατών

Καινοτοµία στις πωλήσεις

Τ

ο 2012 επανασχεδιάστηκε η έρευνα Mystery µε
την οποία ελέγχεται το επίπεδο εξυπηρέτησης
των πελατών του Public ώστε να καλύπτει όλες τις
προϊοντικές κατηγορίες και να ελέγχει όλα τα στάδια
επαφής. Παράλληλα, επανασχεδιάστηκαν πολλά συστήµατα
και διαδικασίες και λανσαρίστηκαν νέες υπηρεσίες ώστε
να µπορέσουν οι πωλητές να εστιάσουν περισσότερο στην
εξυπηρέτηση του πελάτη. Ένα από τα συστήµατα που βελτιώθηκε
είναι το σύστηµα ανατροφοδοσίας και supply chain, έτσι ώστε να
διασφαλίζει τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις σε κωδικούς και την
άµεση διαθεσιµότητα σε ένα διευρυµένο κωδικολόγιο. Έµφαση
δόθηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού σε όλες τις προϊοντικές
κατηγορίες, έτσι ώστε να µπορούν να ενηµερώνουν τους
πελάτες διεξοδικά. Επιπλέον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να
παραλάβουν το προϊόν τους «σεταρισµένο» από το προσωπικό,
ενώ µέσω της υπηρεσίας Tech Guru, εκπαιδευµένοι και έµπειροι
τεχνικοί επισκέπτονται τον πελάτη στο χώρο του και παρέχουν
υπηρεσίες σχετικά µε τα προϊόντα της εταιρείας. Η υπηρεσία
trade & save, η υπηρεσία ασφάλισης προϊόντων, η υπηρεσία used
games, τα πακέτα ολοκληρωµένης κάλυψης «SafetyNet» και οι
εκδηλώσεις εντάσσονται επίσης στις υπηρεσίες του Customer
Service mix του Public. Προκειµένου να ευθυγραµµιστεί όλο το
προσωπικό προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της εµπειρίας
και εξυπηρέτησης του πελάτη, δηµιουργήθηκε µία σειρά από
KPIs τα οποία – µαζί µε τα αποτελέσµατα της έρευνας Mystery –
δίνουν την εικόνα του επιπέδου εξυπηρέτησης. Το συνολικό score
συνδέεται µε το bonus όλων των ανθρώπων του οργανισµού.
Ο Βασίλης Μαυρόπουλος, Area Sales Manager, Public, και ο Γιώργος
Βασιλείου, The Mall Athens Store Manager, Public, µε τον Γιώργο Ευσταθίου.
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Η

West S.A εµπνεύστηκε, δηµιούργησε και
εφάρµοσε - στα πλαίσιο των γευστικών δοκιµών
Ιουνίου – Ιουλίου 2012, της οικογένειας Κρις
Κρις «Τόστιµο!»- ένα πρωτότυπο µέσο προώθηση
πωλήσεων, τα Promo Trolleys. Πρόκειται για κινούµενα stands
τα οποία οι προωθήτριες µπορούν να µεταφέρουν στους
διαδρόµους του supermarket ώστε να έρχονται σε επαφή
ακόµα και µε καταναλωτές που δεν περνούν από το ράφι
που βρίσκεται το προϊόν. Τα Promo Trolleys έχουν χώρο για
συσκευασίες του προϊόντος και εκπτωτικά κουπόνια, είναι
λογοτυπηµένα και έχουν ειδικό χώρο για διενέργεια γευστικής
δοκιµής. Η συµπεριφορά των καταναλωτών απέναντι σε
αυτό το µέσο προώθησης, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, µελετήθηκε πιλοτικά σε ένα
κατάστηµα, προκειµένου να αξιολογηθεί η χρήση του και το
όφελός του στη µάρκα. Χρησιµοποιήθηκε µια πρωτοποριακή
έρευνα Eye-Tracking, η οποία µπορεί να παράσχει ακριβείς
πληροφορίες σε πραγµατικό τόπο και χρόνο για το τι βλέπει ο
καταναλωτής, τι τραβάει το ενδιαφέρον και την προσοχή του
και να το συνδυάσει άµεσα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει ο
καταναλωτής εντός του καταστήµατος. Τα αποτελέσµατα ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: Το Promo Trolley φάνηκε ότι κέρδισε
την προσοχή όλων των καταναλωτών που συµµετείχαν στην
έρευνα και για αυτό το Promo Trolley χρησιµοποιήθηκε σε
εκτεταµένες προωθητικές ενέργειες σε όλη την Ελλάδα.

Ο Αντώνης Ποταµίτης, CEO, West και η Κατερίνα Λουγγή, Group Brand Manager,
Κρις Κρις, µε τον Γιώργο Ευσταθίου, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου Mapfre
Asistencia και Ταµία, ΙΠΕ.
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Έπαινοι

Adus / Οργάνωση και ανάπτυξη τµηµάτων
Η Adus είναι πλήρως οργανωµένη εταιρεία πωλήσεων-merchandising-διαµεσολάβησης
εισαγωγών-εξαγωγών που παρέχει υπηρεσίες στα supermarkets, µε δυνητικούς πελάτες
τους προµηθευτές των αλυσίδων. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τµήµα πωλήσεων ή θέλουν
την ενίσχυσή του, µπορούν να το κατορθώσουν άµεσα µε χαµηλό κόστος. Η στελέχωση της
εταιρείας πραγµατοποιείται µε άτοµα που διαθέτουν µακρόχρονη εµπειρία και εκπαίδευση
και επισκέπτονται όλα τα καταστήµατα των super markets στην Αττική και στην υπόλοιπη
Ελλάδα, µε συγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων. Έτσι οι πωλητές της Adus, έχοντας
κοινό τόπο δράσης, εργάζονται όχι για έναν, αλλά για όλους τους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία εκµεταλλεύεται τις
οικονοµίες κλίµακας και παρέχει τις υπηρεσίες της µε χαµηλό κόστος, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές,
αποκτώντας ένα άρτια οργανωµένο τµήµα πωλήσεων. Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, on-line παραγγελιοληψία και
τιµοληψία, on-line παρακολούθηση (track & trace) πωλητών και ειδικές αναφορές (reports) για την ταχύτερη και ακριβέστερη ενηµέρωση
των πελατών της.
Ο Γιώργος Καρλαύτης, Managing Director, Adus µε τον Νίκο Παναγόπουλο, καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της κριτικής επιτροπής.

Access One / Καινοτοµία στις πωλήσεις
H Access One ιδρύθηκε το 2002 µε σκοπό να παράσχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε
δίκτυο πωλήσεων και Μάρκετινγκ FMCGs. Το συγκριτικό πλεονέκτηµά της έναντι των
παραδοσιακών δικτύων είναι η άµεση και αποτελεσµατική πρόσβαση στην αγορά που
έρχεται µέσα από συνεχή επαφή και µελέτη των αναγκών πελατών και καταναλωτή.
Μέσα από τη συνεργασία, οι προµηθευτές έχουν άµεση επαφή και έλεγχο του εµπορικού
φάσµατος εξασφαλίζοντας ότι η στρατηγική τους είναι ενήµερη µε τις τελευταίες εξελίξεις.
Και όλα αυτά, λόγω των συνεργειών, µε ένα ελεγχόµενο κόστος πωλήσεων που δύναται
να µεταβληθεί στις εκάστοτε εµπορικές αλλαγές. Οι δύο βασικοί πυλώνες των υπηρεσιών που παρέχει είναι το δίκτυο πωλήσεων και το
Μάρκετινγκ. Οι υπηρεσίες δικτύου πωλήσεων αφορούν στην κάθετη λειτουργία ενός τµήµατος πωλήσεων που περιλαµβάνει: διαχείριση
λογαριασµών/διαπραγµατεύσεις, κάλυψη αγοράς, παραγγελιοληψία σε πανελλαδικό επίπεδο, τοποθέτηση νέων προϊόντων, Merchandising
στα καταστήµατα, και εξυπηρέτηση πελατών. Σκοπός της υπηρεσίας Μάρκετινγκ είναι ο σχεδιασµός και η εκπόνηση ολοκληρωµένων και
αποτελεσµατικών προγραµµάτων που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στο προϊοντικό µείγµα. Στην υπηρεσία εντάσσονται, η στρατηγική
Μάρκετινγκ, οι ενέργειες επικοινωνίας και προώθησης και το Trade Marketing.
Ο Δηµήτρης Τρίκαρδος, Γενικός Διευθυντής, Access One, µε τον Νίκο Παναγόπουλο, καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της κριτικής επιτροπής.

BusinessLike Communications Services /
Direct Διαφηµιστικές Καµπάνιες
Η Businesslike Communication Services σχεδίασε, οργάνωσε και εκτέλεσε για τη Wind την
ενέργεια «Wind Όλα σε 1», από 15/11/12 έως 1/12/12 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Μέσω ενός νέου στην ελληνική αγορά, πρωτοποριακού µηχανισµού, εξασφάλισε
στον πελάτη της - για πρώτη φορά – τη δυνατότητα να γνωρίζει την «τηλεπικοινωνιακή
ταυτότητα» του καταναλωτή, τον οποίο στη συνέχεια έστελνε µέσα στο κατάστηµα Wind,
µε πολύ αυξηµένες πιθανότητες στοχευµένης πώλησης. Η ενέργεια πέτυχε σηµαντική και µετρήσιµη αύξηση πωλήσεων στα promo
καταστήµατα σε σχέση µε τα non promo. Ταυτόχρονα, επετεύχθη πολύ σηµαντική και µετρήσιµη αύξηση της επισκεψιµότητας προς
τα promo καταστήµατα Wind µε στοχευµένο target group. Και όλα αυτά, µε on-line και real time έλεγχο και παρακολούθηση της
προωθητικής ενέργειας σε όλα τα καταστήµατα Wind, µε τη χρήση του µοναδικού στην ελληνική αγορά λογισµικού Couponforge.
Μέσω του συγκεκριµένου λογισµικού «αποκαλύπτεται» το τηλεπικοινωνιακό προφίλ του καταναλωτή, ο οποίος µπαίνει στο κατάστηµα
Wind ενηµερωµένος, µε ισχυρό κίνητρο και έτοιµος για αγορά. Το κατάστηµα, πλέον, προτείνει συγκεκριµένη λύση σύµφωνα µε τις
συγκεκριµένες ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές επιβραβεύονται µε δώρα, ανάλογα µε το προφίλ τους,
µε τη χρήση του Couponforge.
Ο Ηλίας Χρυσικός, Managing Director, BusinessLike µε τον Νίκο Παναγόπουλο, καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της κριτικής επιτροπής.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Συγχαρητήρια
σε όλους όσους βραβεύθηκαν στα
Sales Excellence Awards 2013
ΤΙΜΗΤΙΚΑ BΡABEIΑ

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

������ ������� ��������

www.salesexcellenceawards.gr
XOΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤHΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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