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2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 

για τα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο 

Mega Shifts – Mega Trends: 

Το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο 

 

(Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, Αθήνα) 

 

Ομιλία του Γενικού Διευθυντή της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ 

 

Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας το 2ο Συνέδριο για τα Καταναλωτικά 

Αγαθά και το Λιανεμπόριο που διοργανώνει η Ναυτεμπορική στο πλαίσιο των Naftemporiki 

Conferences.  

 

Είναι εντυπωσιακό το πόσο και με ποιο ρυθμό αναδιαμορφώνεται το λιανικό εμπόριο. Τι 

μπορεί να συμβεί στα επόμενα 15 χρόνια; Αν κοιτάξουμε πίσω το 2000 διαπιστώνουμε τα 

τελευταία 15 χρόνια πόσο άλλαξε ο κόσμος. Τότε, περίπου το 30% των ανθρώπων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες ζούσαν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας, έναντι λιγότερων από 15% 

σήμερα. Μόνο το 12% των ανθρώπων ήταν ιδιοκτήτες κινητού τηλεφώνου. τώρα, περισσότερο 

από το 60%. Το Facebook, το οποίο σήμερα έχει σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες, δεν είχε 

ξεκινήσει ακόμα. Αυτές και άλλες εξελίξεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι 

καταναλωτές, σκέφτονται και ψωνίζουν - και οι αλλαγές αυτές πρόκειται να επιταχυνθούν. 

 

Σύμφωνα με το McKinsey Report, οι εταιρείες που θέλουν να είναι στην κορυφή το 2030 πρέπει 

να μελετήσουν τις αναδυόμενες τάσεις και να αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτές. Tάσεις 

για παράδειγμα που σχετίζονται με το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του καταναλωτή, τα νέα 

πρότυπα προσωπικής κατανάλωσης και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, μέχρι το 

2020, η εμπειρία των πελατών θα ξεπεράσει την τιμή και το προϊόν ως τον βασικό παράγοντα 

διαφοροποίησης της μάρκας. Οι πελάτες σε σύμπλεξη (engaged customers) θα δαπανούν 

περισσότερο και τείνουν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης. 

 

Το τοπίο λιανικής πώλησης φαίνεται διαφορετικό σήμερα από ό, τι πριν από δέκα χρόνια. Ο 

τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές μεταβάλλεται δραματικά: 
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στέκονται στα καταστήματα χρησιμοποιώντας τα smartphones τους για να συγκρίνουν τις τιμές 

και να ενημερωθούν για τις κριτικές προϊόντων. Τα σχόλια της οικογένειας και των φίλων στα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και όταν είναι έτοιμοι να αγοράσουν, 

ένας συνεχώς αυξανόμενος κατάλογος online επιχειρήσεων λιανικής προσφέρουν τα προϊόντα 

τους απευθείας σε αυτούς, μερικές φορές την ίδια στιγμή. 

 

Σε όρους αγοράς αυτό σημαίνει ότι μια νέα πραγματικότητα εγκαθίσταται σταδιακά. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, η ευρεία χρήση των έξυπνων συσκευών ως μέσων διευκόλυνσης των 

καθημερινών εργασιών, η ευρεία και ταχεία ενημέρωση αλλά και η βελτιστοποίηση της 

αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή πλέον σε εξατομικευμένο επίπεδο, η ανάγκη του 

πολλαπλασιασμού των «καναλιών» επαφής με τον δυνητικό πελάτη, αλλά και ο ανταγωνισμός 

στο επίπεδο του «κάτι περισσότερο» που περιμένουν οι πελάτες για να γίνουν και να 

παραμείνουν πιστοί σε μια μάρκα ή ένα κατάστημα, είναι δεδομένα τα οποία διατρέχουν και 

επηρεάζουν σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο τον κλάδο του λιανεμπορίου αλλά και τα καταναλωτικά 

προϊόντα στη διαδικασία σχεδιασμού, παραγωγής και μάρκετινγκ.  

 

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλάζει και ο καταναλωτής, από απλός πελάτης που περιμένει να 

του προτείνει ο πωλητής μετατρέπεται σε έμπειρο γνώστη που είναι σε θέση να αναζητά αυτό 

που ικανοποιεί τις ανάγκες του, να κάνει συγκρίσεις σε παρόμοια προϊόντα και να απαιτεί 

καλύτερο προϊόν, καλύτερη τιμή και καλύτερη εξυπηρέτηση. 

 

Ο νέος καταναλωτής και το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο είναι οι βασικοί άξονες των συζητήσεων 

στα πάνελ του σημερινού συνεδρίου.  

 

Όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς 

που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο 

συνέδριο, είτε ως ομιλητές, είτε ως χορηγοί, είτε ως σύνεδροι και φυσικά την ομάδα 

διοργάνωσης. 

 

Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας για την έμπρακτη 

στήριξή τους στις προσπάθειες της Ναυτεμπορικής να προσφέρει βήμα εποικοδομητικού 

διαλόγου στο πλαίσιο των συνεδρίων της. 

Και πιο συγκεκριμένα τον Premier sponsor μας:  

 Την εταιρεία Bonduelle   

Τους Accosiate Sponsors: 

 ΚΑΥΚΑΣ 

 ΜΕΤΡΟ 

 Παπαστράτος 

 Procter & Gamble  

 ΣΕΛΟΝΤΑ  

Τους Supporters: 

 DHL  
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 First Data 

 OK! ANYTIME MARKETS Α.Ε. 

 Transcombi Express 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν με corporate participation: 

 ATTICA 

 ΜΕΒΓΑΛ 

 Real Consulting 

Τον χορηγό επικοινωνίας 

 STAR Κεντρικής Ελλάδας 

Τους εξειδικευμένους χορηγούς  επικοινωνίας 

 Business News 

 Retail Business 

 Retail Today 

 

Επιπροσθέτως τους φορείς που υποστηρίζουν το συνέδριο: 

 Την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) 

 Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 

 Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) 

 Τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) 

 Τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΣΗΕ) 

 Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) 

 Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) 

 Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ELTRUN) 

 Την Ελληνική Επιτροπή Εφφίσιεντ Κονσιούμερ Ρεσπόνς (Efficient Consumer 

Response/ECR Hellas) 

 Τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ 

 

 


