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08:15 – 09:00

09:00 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:10

11:10 – 11:50

11:50 – 13:50

13:50 – 14:10

Προσέλευση – Εγγραφές

Χαιρετισμός Έναρξης
Αριστοτέλης Παντελιάδης,
Διευθύνων Σύμβουλος METRO AEBE, Πρόεδρος Δ.Σ ECR Hellas Λιανεμπόριο

Έναρξη εργασιών 11ου Συνεδρίου ECR Hellas 
Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

Ομιλία
Κωστής Χατζηδάκης, τ. Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Βουλευτής Ν.Δ.

Ομιλητής από το χώρο των τραπεζών

Παρουσίαση έρευνας ΙΕΛΚΑ για τη Συμβολή του Κλάδου των FMCG 
στην Εθνική Οικονομία
Καθηγητής Γιώργος Δουκίδης,  Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΕΛΚΑ

Καφές

ShopperHood Study – Η διεισδυτική ματιά στη ζωή, στη συμπεριφορά 
και στις εκφάνσεις του Έλληνα shopper μέσα στο super market
Παρουσίαση Ευρημάτων Μελέτης Shopper ECR Hellas
Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas AE

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης – Συζήτηση
Νίκος Βερόπουλος,  Πρόεδρος ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas AE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Γεύμα

Outer Cases: Η ποσότητα μετράει…
Σπύρος Κυρούσης, Senior Vice President  Logistics ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

From Category to Shopper Mission Management: 
Επαναπροσδιορίζοντας το στήσιμο του καταστήματος
Κατερίνα Πραματάρη, Αν. Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Mini MBA in Retail Innovation: Αναπτύσσοντας τα στελέχη του 
μέλλοντος
Σπύρος Τρύφωνας, Corporate Sales Director NESTLE HELLAS AE

Digital: What’s Next
Ηλίας Σούσης, Head of Agencies & YouTube, Greece and Cyprus GOOGLE

Σταθερά βήματα σε ασταθείς συνθήκες
Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου DELHAizE & 
Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Ασίας

Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου
Χρήστος Τσεντεμεΐδης, Shopper Marketing Director JOHNSON & JOHNSON 
HELLAS AEE, Πρόεδρος Δ.Σ ECR Hellas Βιομηχανία - Προμηθευτές

14:10 – 15:20

15:20 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 16:45

16:45 – 17:15

17:15 – 17:30

Θα υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά



Οι έντονοι μετασχηματισμοί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον διαμόρφωσαν νέες συνθήκες και απομάκρυναν 
οποιαδήποτε σκέψη για επιστροφή σε προηγούμενα πρότυπα. 

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις πορεύονται ήδη αρκετά χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον ύφεσης, αντιμετωπίζοντας 
καθημερινά σημαντικές προκλήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Η έλλειψη της ρευστότητας, το μεταβαλλόμενο θεσμικό 
περιβάλλον, η συγκέντρωση του εμπορίου, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ο καταναλωτής που αλλάζει 
ταχύτατα απόψεις, συνήθειες και επιλογές, η τεχνολογία που καλπάζει  εντάσσοντας καινούρια αγοραστικά κανάλια, 
είναι μόνο μερικές από αυτές. Σχεδιάζοντας τα επόμενα αναγκαία βήματα τους, οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην 
εξοικονόμηση πόρων, στη βελτιστόποιηση των διαδικασιών, στην προβολή της εταιρικής φήμης, στην αύξηση του 
μεριδίου αγοράς τους, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τελικά στην επίτευξη της βιωσιμότητας και της 
ανάπτυξης.
 
Είναι πλέον βέβαιο ότι με «παλιές συνταγές» δεν μπορεί να δομηθούν και να λειτουργήσουν νέα βιώσιμα 
επιχειρηματικά μοντέλα. Απαιτείται αφομοίωση των αλλαγών, ευελιξία, ταχύτητα, ανοικτό πνεύμα, εξωστρέφεια και 
διάθεση για δημιουργία και καινοτομία. Στη διαδρομή θα αντιμετωπίσουμε αρκετές αναταράξεις όμως πρέπει να 
πορευτούμε με θετική σκέψη και αισιοδοξία. 

Προσδιορίζοντας τη θεματολογία του 11ου Συνεδρίου του ECR Hellas, στόχος είναι η αναζήτηση τρόπων καλύτερης 
προσέγγισης και κατανόησης των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί σε οικονομικό, πολιτικό αλλά κυρίως σε 
επιχειρηματικό επίπεδο και ο εντοπισμός προοπτικών ανάπτυξης.

Το ECR Hellas συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας. Πολλά έχουν αλλάξει στη διάρκεια των χρόνων αυτών. 
Κατανοώντας πάντα τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής, διαμορφώνει τη στρατηγική και τα πεδία 
δράσης του, διατηρώντας όμως πάντα το βασικό του χαρακτηριστικό, να λειτουργεί ως μία ουδέτερη πλατφόρμα 
συνεργασίας. Εδώ οι εταιρείες από το χώρο των καταναλωτικών προϊόντων εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν 
βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην 
αφαίρεση περιττού κόστους από τις αλυσίδες ζήτησης και τροφοδοσίας και στην καλύτερη κατανόηση και ικανοποίηση 
του καταναλωτή.  

Το συνέδριο στις 12 Μαΐου 2015, μέσα από την ανάδειξη των πτυχών της νέας πραγματικότητας στοχεύει να 
συνδράμει στη σφαιρική ενημέρωση των στελεχών του κλάδου για θέματα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
και  θα διαμορφώσουν την επιχειρηματική ατζέντα των επόμενων χρόνων. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Α. Παντελιάδης
METRO AEBE

Χ. Τσεντεμεΐδης
JOHNSON & JOHNSON HELLAS AE

Μ. Φανδρίδης
EXCEED CONSULTING AE

A. Ζούμπος
ΑΜΒΥΞ ΑΕ

Σ. Κυρούσης
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ AE

Β. Κυπριώτης
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ABEE

Κ. Πραματάρη
ΟΙΚ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
«ΘΕΑΤΡΟΝ», Αίθουσα Αντιγόνη
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, Ταύρος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
• Γενικούς Διευθυντές εταιριών λιανικού εμπορίου 
και προμηθευτών/βιομηχανιών 
• Στελέχη από τους τομείς πωλήσεων, marketing, 
trade marketing, customer service, logistics κ.α., 
λιανεμπορικών και προμηθευτικών επιχειρήσεων 
• Συμβούλους Επιχειρήσεων, IT Providers

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζωή Τσαγκρασούλη 
Διευθύντρια Γραφείου
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ECR
Εφέσσου 6, Τ.Κ.171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 21093 29 648 
Fax:  21093 29 649
Email: info@ecr.gr   



ΧΟΡΗΓΟΙ PLUS



ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ DIGITAL CONSULTINGΧΟΡΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-business
& digital marketing
agency

 

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΙΔΕΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



ECR Hellas 
τηλ.: 2109329648, e-mail: info@ecr.gr

www.ecr.gr

Το ECR Hellas δεν θα προβεί σε καμία συζήτηση, ενέργεια ή δραστηριότητα που μπορεί να συνιστά παραβίαση, 
εκ μέρους του ή εκ μέρους των μελών και συμμετεχόντων του, τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Παραδείγματος 
χάριν, τα μέλη και οι συμμετέχοντες δεν θα συζητήσουν, ανακοινώσουν ή ανταλλάξουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη-δημόσιων πληροφοριών επί τιμών, προωθητικών ενεργειών και διαφημιστικών στρατηγικών, 
κόστους και εσόδων, εμπορικών όρων και προϋποθέσεων, συναλλακτικών όρων με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών και όρων προμήθειας, των εμπορικών προγραμμάτων ή των στρατηγικών διανομής. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει 
όχι μόνο τις επίσημες συναντήσεις αλλά επίσης και τις άτυπες συζητήσεις πριν, κατά την διάρκεια ή/και μετά τις συναντήσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


