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● ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Fa: Νέα σειρά αποσµητικών µε
άρωµα ροζ τριαντάφυλλου

● BnREAL ESTATE
PSI: Νέο συγκρότηµα κατοικιών
στον Άλιµο

Τη νέα σειρά Fa Pink
Passion με άρωμα ροζ τριαντάφυλλου κυκλοφόρησε η
Fa. Η σειρά περιλαμβάνει
δύο κωδικούς.
Το Fa Deodorant Roll-on
Pink Passion, αντιιδρωτικό
αποσμητικό με τεχνολογία
αρωμάτων, η οποία ενεργοποιείται με την κίνηση
και την υγρασία, προστατεύει από τον ιδρώτα και την κακοσμία έως
και 48 ώρες.
Το Fa Deodorant Spray Pink Passion, με σύμπλεγμα ενεργών συστατικών, δρα άμεσα
κατά των βακτηρίων, που προκαλούν οσμές,
δεν περιέχει άλατα αλουμινίου, δεν αφήνει
σημάδια και διαρκεί έως και 48 ώρες.

Με τα Νότια Προάστια
να
κρατούν τα
σκήπτρα
της ζήτησης
για
ακίνητα,
ένα νέο συγκρότημα κατοικιών πρόκειται να
ξεκινήσει να κατασκευάζεται στον Άλιμο.
Ειδικότερα, η εταιρεία PSI Construction θα
προχωρήσει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην ανάπτυξη οικιστικού project, στην οδό
Ζαλόγγου 5, στον Άλιμο. Σημειώνεται ότι η PSI
Construction έχει έδρα τον Άγιο Δημήτριο και
δραστηριοποιείται όχι μόνο στην κατασκευή,
αλλά και τη μελέτη και επίβλεψη κτιρίων.

DATA
• 5 όροφοι • Εμβαδόν 460 τ.μ.
• Ύψος: 20 μ. • Όγκος κτιρίου 2.290 τ.μ.

● INTERAMERICAN
Συµφωνία της µήτρικης για βιώσιµη Ανακυκλούµενη Πίστωση
Τη συμφωνία για μια νέα, πολυνομισματική Ανακυκλούμενη Πίστωση (Revolving Credit Facility
- RCF) ολοκλήρωσε η Achmea. Tο RCF, της τάξεως του ενός δισ. ευρώ RCF, συμφωνήθηκε με μια
σύμπραξη δώδεκα διεθνών τραπεζών, ενώ έχει ορίζοντα ωρίμανσης πέντε ετών, με δυνατότητα
επέκτασης πίστωσης δύο φορές κατά την περίοδο ενός έτους.
Σημειώνεται ότι, εφόσον γίνει χρήση της option, το RCF θα ωριμάσει το 2026. Όπως επισημαίνει
η μητρική της Interamerican, η δυνατότητα RSF επεκτείνει το υπάρχον πρόγραμμα Ανακυκλούμενης Πίστωσης των 750 εκατ. ευρώ. Το RCF, που έχει βιώσιμο χαρακτήρα, αποτελεί μέρος της
διαχείρισης ρευστότητας της Achmea, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

● BnB IN THE WORLD
Οι χώρες που ανέστειλαν τις πτήσεις των Boeing 737 Max
Η μια μετά
την άλλη
ανακοινώνουν οι χώρες
ότι
προχωDennis Muilenburg,
ρούν
σε
Πρόεδρος & CEO, Boeing
αναστολή
των πτήσεων για τα αεροσκάφη Boeing 737
Max, ύστερα από το αεροπορικό δυστύχημα
στην Αιθιοπία την περασμένη Κυριακή, το
οποίο στοίχισε τη ζωή σε 157 επιβάτες.
Η αναστολή από τη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί
ίσως το ισχυρότερο πλήγμα για την Boeing, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές της χώρας ασκούν
μεγάλη επιρροή στον κλάδο των αερομεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, υποδεικνύοντας
κατά κάποιο τρόπο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη να πράξουν αναλόγως.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Την ίδια στιγμή, η Boeing ανακοίνωσε ότι θα
προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού
της μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες, ενώ το
δυστύχημα έχει κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια στη μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή αεροσκαφών στον κόσμο, η αξία της
οποίας έχει κατρακυλήσει στο αμερικανικό
χρηματιστήριο.

DATA
ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ BOEING 737 ΜΑΧ
Μεγάλη Βρετανία - Γερμανία - Γαλλία
Ιρλανδία - Αυστραλία - Κίνα
Μεξικό - Ινδονησία - Νότια Κορέα
Βιετνάμ - Ινδία - Αργεντινή
Μογγολία

● G HOTELS - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Ψάχνει αγοραστή για τρεις
µονάδες του µέσω Deloitte

Διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή για τρεις
από τις συνολικά έξι μονάδες του διενεργεί ο
όμιλος Τηλέμαχου Γρηγοριάδη.
Τη διαδικασία τρέχει, σύμφωνα με πληροφορίες του BnB Daily, η Deloitte και αφορά σε
τρεις από τις πέντε μονάδες της στη Χαλκιδική (η 6η βρίσκεται στην Κρήτη).
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ...
Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την είδηση πως υπεγράφη εμπορική συμφωνία για τη
χρήση του ονόματος Bomo Hotels στα ξενοδοχεία Athos Palace, Pallini Beach και Macedonian
Sun, συμφερόντων της οικογένειας Γρηγοριάδη,
με σκοπό την προώθησή τους στις αγορές, που
δραστηριοποιείται ο Όμιλος Μουζενίδη.
...ΚΑΙ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (;)
Η ιδιοκτησία και το management των ανωτέρω
ξενοδοχείων παραμένει στην οικογένεια Γρηγοριάδη και κύκλοι της αγοράς σημειώνουν πως
"στην τρέχουσα συγκυρία, είναι μάλλον αδύνατο να ενδιαφέρεται για εξαγορά τους ο ίδιος ο
όμιλος Μουζενίδη, ο οποίος φέρεται να είναι
απασχολημένος με την απομόχλευση του ισολογισμού του". Προσθέτουν, όμως, πως πιθανώς η συνεργασία αυτή να "αποτελεί πρόκριμα
για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος από ρωσικά συμφέροντα".
Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Σε κάθε περίπτωση, η είδηση πως η οικογένεια Γρηγοριάδη σκοπεύει να μειώσει στο
μισό το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιό της έρχεται σε μια περίοδο, που πυκνώνουν τα πωλητήρια μονάδων στην Ελλάδα εν γένει, καθώς
εκτιμάται πως ο τρέχων οικονομικός κύκλος
της τουριστικής δραστηριότητας βρίσκεται
κοντά στο ζενίθ του.
Ο ΟΜΙΛΟΣ G-HOTELS
Η ιστορία του ομίλου G-Hotels ξεκίνησε το
1972, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σε μια εποχή, που η Χαλκιδική ήταν εντελώς άγνωστη ως
τουριστικός προορισμός. Σήμερα, αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα με βάση τον
αριθμό των δωματίων, που ελέγχει, και διαθέτει πέντε ξενοδοχεία στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ένα στο Πάνορμο Κρήτης, παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις all inclusive διακοπών σε ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων και
πέντε αστέρων.
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● BnRETAIL
Jumbo: Αυξηµένα κατά 9% τα κέρδη εξαµήνου
Αύξηση του κύκλου
εργασιών, τoυ EBITDA
και της κερδοφορίας
κατέγραψε η Jumbo
το εξάμηνο της χρήσης
2018 - 19. Σε επίπεδο
8μήνου οι πωλήσεις
Απόστολος Βακάκης,
του ομίλου κινήθηκαν
Πρόεδρος, Jumbo
επίσης ανοδικά. Η
εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο εορτασμός των
Αποκριών και του Πάσχα είναι πιο αργά από
πέρυσι και κατά συνέπεια τα στοιχεία των
πωλήσεων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.
ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Η διοίκηση αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 0,19 ευρώ ανά μετοχή,
αυξημένο κατά 10%.
DATA ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
Πωλήσεις
2017: 442,96
2018: 476,75
Μεταβολή: +7,6%
Μικτό αποτέλεσμα
2017: 222,97
2018: 242,14

Μεταβολή: +8,6%
EBITDA
2017: 130,59
2018: 140,35
Μεταβολή: +7,5%
Καθαρό αποτέλεσμα
2017: 98,74
2018: 90,42
Μεταβολή: +9,2%
Μεταβολή πωλήσεων 8μήνου: +7%

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Β.
ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη ενός
ακόμη ιδιόκτητου καταστήματος στην
πόλη Braila της Ρουμανίας, ενώ μέχρι τον
προσεχή Ιούνιο έχει προγραμματιστεί το
άνοιγμα ενός ακόμα καταστήματος στη
Βόρεια Ελλάδα. Από τον Ιούλιο, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους δύο νέα καταστήματα στην αγορά της Ρουμανίας, ένα
στο Βουκουρέστι και ένα στο Bacau.
INFO - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βουκουρέστι: 13.600 τ.μ.
Bacau: 12.900 τ.μ.
Braila: 12.000 τ.μ.

● BnREAL ESTATE
Georgioupolis Suites: Πράσινο φως για νέο ξενοδοχείο στα Χανιά

Στη χορήγηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία ενός καινούριου ξενοδοχείου προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας
Πενθερουδάκη θα υλοποιήσει ξενοδοχείο
πέντε αστέρων στη Γεωργιούπολη Χανίων.
Το θέρετρο θα έχει την επωνυμία,
Georgioupolis Suites, θα αποτελείται από
τέσσερα ανεξάρτητα μεταξύ τους κτίρια,
ενώ σε τρία από αυτά θα βρίσκονται τα δωμάτια. Σημειώνεται ότι στον όμιλο Πενθερουδάκη ανήκει η αλυσίδα Harpin Hotels,

που ελέγχει τα ξενοδοχεία Georgioupolis
resort και Happy Days Hotel στην Κρήτη.
DATA
Δυναμικότητα: 54 δωμάτια - 100 κλίνες
Επιφάνεια οικοπέδου: 12,4 στρέμματα
Συνολικό εμβαδόν δόμησης
κεντρικού κτιρίου: 2.500 τ.μ.
Συνολική δόμηση ξενοδοχειακής
μονάδας: 2.500 τ.μ.
Εστιατόριο: 355 τ.μ.
Πράσινοι χώροι: 3.260 τ.μ.
Εμβαδόν πισίνων: 616 τ.μ.

● ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
Στα δικαστήρια η διοίκηση
µετά το δίµηνο λουκέτο

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η
διοίκηση του καζίνο Πόρτο Καρράς, η οποία
εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη. Σύμφωνα
με τη συγκεκριμένη απόφαση, αναστέλλεται
η λειτουργία του καζίνο για δύο μήνες. Η Επιτροπή Παιγνίων προχώρησε σε αυτή την κίνηση ύστερα από καταγγελίες των εργαζομένων
στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για οφειλές
της ιδιοκτησίας που ξεπερνούσαν τους έξι μήνες. "Δε χρωστάμε κανένα μισθό", δηλώνει η
διοίκηση του καζίνο στο BnB Daily, λέγοντας
ότι θα προχωρήσει σε προσφυγή προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση αναστολής
των εργασιών μέχρι τις αρχές Μαΐου.
"ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ"
Όπως υποστηρίζει, οι εργαζόμενοι του Πόρτο Καρράς έχουν υπογράψει κοινά αποδεκτές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν την
καταβολή της μισθοδοσίας μετά το πέρας
του εξαμήνου. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά
τους χειμερινούς μήνες, η κίνηση μειώνεται
δραματικά, ενώ αντίθετα, την άνοιξη, μπαίνουν κάποια χρήματα στα ταμεία της επιχείρησης λόγω είσπραξης προκαταβολών ή
εξόφλησης περυσινών οφειλών, που επιτρέπουν την έναρξη καταβολής των μισθών.
Μάλιστα, έχουν ήδη κατατεθεί κάποια χρήματα στους υπαλλήλους και δεν υπάρχει καμιά ληξιπρόθεσμη οφειλή.
Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι
πίσω από τις καταγγελίες κρύβονται τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου
των εργαζομένων, που είχαν αρνηθεί να
υπογράψουν τις συγκεκριμένες διμερείς
συμφωνίες. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Παιγνίων έκρινε βάσει της νομοθεσίας, η
οποία προβλέπει την αναστολή της λειτουργίας των καζίνο, σε περίπτωση, που μια επιχείρηση καζίνο δεν καταβάλει τη μισθοδοσία πέραν των 30 ημερών.
Ματίνα Χαρκοφτάκη
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Op nιon

EDITORIAL

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ*

Διαπιστώσεις και μαθήματα από την υπόθεση των My market
Το θέμα, που απασχόλησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το τελευταίο διάστημα τον χώρο του λιανεμπορίου και των πωλήσεων στην
Ελλάδα, είναι, φυσικά, αυτό που προέκυψε με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ
My market, βασικό βραχίονα της ιστορικής ελληνικής εταιρείας χονδρικού
και λιανικού εμπορίου, METRO ΑΕΒΕ.
Ένα θέμα που δημιουργήθηκε από την
απερισκεψία μιας μεμονωμένης υπαλλήλου της εταιρείας, η οποία με τον
τρόπο της έγινε η αιτία να βρεθεί η My
market στο «μάτι του κυκλώνα» και να
γίνει, χωρίς πολλή σκέψη και μέσα σε
λίγες ώρες, αντικείμενο αρνητικής δημοσιότητας, κυρίως στο Διαδίκτυο και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την
- υποτιθέμενη - εργοδοτική της στάση.
Με 225 και πλέον σημεία πώλησης
σε όλη την Ελλάδα, περισσότερες
από 10.500 θέσεις εργασίας και
έντονη κοινωνική δράση, ιδιαίτερα
στα χρόνια της κρίσης, η My market
και η METRO AEBE, αποτελούν σταθερούς υποστηρικτές του θεσμού
της εργασίας στη χώρα μας. Και την
διαπίστωση αυτή, ενισχύει η πρόσφατη παραδοχή του Γ.Γ. του Υπουργείου
Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη, ο
οποίος σε σχόλιό του για το θέμα,
επισήμανε πως δεν έχει διαπιστωθεί
η παραμικρή παράβαση από την αλυσίδα σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό, κατά

τους σχετικούς ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Είναι άδικο, λοιπόν, να σπιλώνεται η
φήμη που, με κόπο και μεγάλη προσπάθεια, έχει δημιουργήσει η My
market όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό λιανεμπόριο - το οποίο στηρίζει
ποικιλοτρόπως - για ένα ξεχωριστό
και σίγουρα άτυχο, περιστατικό, που
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
εκφράζει τη φιλοσοφία, τις αρχές και
τις αξίες, τις οποίες πρεσβεύει η διοίκηση της εταιρείας.
Ένα σημείο, ωστόσο, στο οποίο αξίζει
να σταθούμε και να το αξιοποιήσουμε
ως «μάθημα» για το επιχειρείν, είναι
η πολύ σημαντική δύναμη που έχουν
αποκτήσει το Διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των My
market αναπτύχθηκε και γιγαντώθηκε
σε μεγάλο βαθμό μέσα από σχόλια
χρηστών στα social media, τα οποία
επηρέασαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, την κοινή γνώμη.
Αυτή, ακριβώς, η εξέλιξη καταδεικνύει την ανάγκη για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε οποιονδήποτε τομέα
της οικονομίας κι αν δραστηριοποιούνται, να επενδύσουν σοβαρά στο
management της online παρουσίας
τους, ώστε να είναι σε θέση ανά
πάσα στιγμή να περιορίσουν εν τη
γενέσει τους τις αρνητικές συνέπειες παρόμοιων περιστατικών.

Το σχόλιο του Richard Branson
στους New York Times αυτή την
εβδομάδα έχει πολλές αναφορές
στην ελληνική πραγματικότητα.
"Ελάχιστα πράγματα στον κόσμο των
επιχειρήσεων είναι πιο σημαντικά
από το αίσθημα της εμπιστοσύνης.
Σε τελική ανάλυση, εάν οι δυνητικοί
πελάτες δεν πιστεύουν στο προϊόν ή
την υπηρεσία που θα τους προσφερθεί, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ανθοφορήσει.
Και δεν είναι μόνον οι πελάτες οι
οποίοι πρέπει να κερδηθούν. Από
τους άμεσους παραγωγούς έως
τους διανομείς, όλοι χρειάζονται
έναν βαθμό πειθούς από πλευράς
σας για να κινηθούν.
Δεν πρόκειται για εύκολο εγχείρημα, ειδικά όταν κανείς βρίσκεται στο
ξεκίνημα μιας προσπάθειας και τα
λόγια του δεν μπορούν εκ των
πραγμάτων να στηριχθούν σε απτά
στοιχεία. Χωρίς ένα ήδη αναγνωρισμένο brand ή μια παράδοση
επιτυχίας ή επιτυχιών, επιχειρηματίες και startups πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλες τεχνικές προκειμένου να ευδοκιμήσουν οι δραστηριότητές τους.
Ταυτόχρονα, πρέπει να παραμένεις
ευέλικτος, αφήνοντας χώρο για νέες
εξελίξεις στην πορεία του χρόνου.
Ψάξτε για ιδέες που θα σας
ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές
σας. Σε όλους αρέσει να εκπλήσσονται θετικά, οπότε κρατάτε τους
πελάτες σας "ζεστούς" κάνοντας
που και που το μη αναμενόμενο, κάτι
που μπορεί να σας δώσει την
πρωτοβουλία των κινήσεων".
Απλά πράγματα.

* Ο Αντώνης Ποταμίτης είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας
και Πρόεδρος του ομιλου WEST . Έχει σπουδάσει Οικονομικές επιστήμες
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Διεθνές marketing στο University of Derby.

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr
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Editorial
Μπορεί το πλαίσιο κανόνων, που έχει
σκοπό να προστατεύσει τους προμηθευτές τροφίμων από αθέμιτες πρακτικές
των χονδρεμπόρων και των retailers, να
τίθεται σε ευρωπαϊκή βάση, δεδομένου
ότι υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, το σίγουρο, όμως, είναι ότι έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία για το ελληνικό επιχειρείν και τις
σχέσεις προμηθευτών - πελατών.
Μετά και την κατάρρευση του Μαρινόπουλου, και τα όσα την ακολούθησαν, η θέσπιση κανόνων στις συναλλαγές των δύο μερών είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη, την ώρα, που
εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα
και γκρίνιες στην ελληνική αγορά.
Αυτό, που πλέον απαιτείται, είναι η
άμεση ενσωμάτωση της οδηγίας στο
εθνικό μας δίκαιο, μόλις αυτή εγκριθεί
επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τόσο απλά.
Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr
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● MANPOWER

Σε υψηλό 11ετίας οι προοπτικές απασχόλησης το Β΄ τρίµηνο

Αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων καταγράφουν για το β' τρίμηνο του 2019 οι
Έλληνες εργοδότες, παρόλο που η πλειοψηφία τους δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
Σύμφωνα με Έρευνα για τις Προθέσεις
Προσλήψεων της Manpower, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται
στο υψηλότερο επίπεδο, που έχει καταγραφεί εδώ και 11 χρόνια, φέρνοντας την
Ελλάδα στην τρίτη θέση της παγκόσμιας
κατάταξης. Το πιο αισιόδοξο κλίμα προσλήψεων καταγράφεται στην Κροατία,
την Ιαπωνία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το
Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, ενώ οι πιο
αδύναμες αγορές εργασίας αναμένονται
στην Αργεντινή, την Ουγγαρία, την Ισπανία και την Τουρκία.
ΠΡΟΘΥΜΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΙ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε επίπεδο μεγέθους των επιχειρήσεων,
την ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένουν οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρή-

σεων. Οι εργοδότες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων αναφέρουν υγιή σχέδια προσλήψεων, ενώ χαμηλότερες είναι
οι προοπτικές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Σε σύγκριση, πάντως, με πέρυσι, τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται για τους
εργοδότες των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ οι Προοπτικές για τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται
αμετάβλητες.
DATA ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Μεγάλες επιχειρήσεις: +34%
Μεσαίες επιχειρήσεις: +24%
Μικρές επιχειρήσεις: +21%
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: +13%
Μεταβολή από Q2 2018
Μεγάλες επιχειρήσεις: +11%
Μεσαίες επιχειρήσεις: +10%
Μικρές επιχειρήσεις: +6%
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: -

● ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Eurobank: Αναβάθµιση των πλατφορµών υποστήριξης του egg
Το αναβαθμισμένο πλαίσιο
λειτουργίας
του ΠρογράμΣταύρος Ιωάννου, Αναπ. CEO, Eurobank ματος egg πα- Μαριάνθη Φραγκοπούλου, CEO,
ρουσίασαν η
Herado - Παύλος Λινός, CEO, Exit Bee Eurobank και
το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. Συγκεκριμένα, η
αναβάθμιση του egg έγκειται σε δύο διακριτές
και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, τις Start-Up και
Scale-Up. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ένα επιχειρηματικό πλάνο, που επιτρέπει επενδυτική ανάπτυξη, αλλά και εμπορική δραστηριοποίηση.
ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
Η πλατφόρμα Start-Up απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες -μέχρι
3 ετών- με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, στις
οποίες παρέχεται υποστήριξη μέσω των παροχών του προγράμματος, ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας στα αρχικά τους βήματα.
Η νέα πλατφόρμα Scale-Up απευθύνεται σε πιο
ώριμες start-ups. Παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, με σκοπό την
άντληση κεφαλαίων, τη στόχευση στην κατάλληλη πελατειακή βάση και την επιτάχυνση της
προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, για
την επέκταση των πωλήσεων, εντός και εκτός
Ελλάδας. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες θα έχουν
πρόσβαση και σε μια δέσμη χρηματοδοτικών
επιλογών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
χρηματοδότηση από τη Eurobank με δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και μακροπρόθεσμα
δάνεια, όπως το Crowd Equity Funding μέσω
της Eurobank Equities με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΑ FUNDS
Η τράπεζα συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής
σε τρία funds: Το Big Pi, το Uni.fund και το
Velocity Partners, τα οποία υποστηρίζονται
από το Equifund, την επενδυτική πλατφόρμα,
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.

INFO
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Start-Up:
Δευτέρα, 22 Απριλίου
Υποβολή αιτήσεων στη Scale- Up: Ολόκληρο το
2019 (σταδιακή αξιολόγηση)
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● BnREAL ESTATE

Πού αποδίδει η αγορά την άνοδο της οικοδοµής το 2018
Αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
2018, αλλά και συγκεκριμένα για τον τελευταίο μήνα του, με τους ανθρώπους της
αγοράς του real estate να κάνουν λόγο για
μεγάλη -ακόμη- απόσταση από τα προ κρίσης μεγέθη. Ο αριθμός των αδειών, αλλά
και τα μεγέθη δόμησης κατ' επιφάνεια και
κατ' όγκο, εμφανίζουν διψήφια ανάπτυξη.
DATA ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2018
Μεταβολή αριθμού αδειών: +10,3%*
Μεταβολή σε επιφάνεια: +23,4%*
Μεταβολή σε όγκο: +21,8%*
Προθέσεις προσλήψεων στις Κατασκευές:
+26% (Q2 2019)+
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

+Πηγή: Manpower

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα (όγκος), κατά Περιφέρεια,
για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου των ετών 2017 και 2018)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS
Αναμενόμενη χαρακτηρίζει την άνοδο που
περιγράφει στα στοιχεία της η ΕΛΣΤΑΤ, ο διευθύνων σύμβουλος της ICI, Μάριος Αποστολίνας, καθώς πρόκειται για μία ανάπτυξη που έχει ήδη δει η αγορά να εξελίσσεται.
"Το θετικό είναι πως βλέπουμε μια επικέντρωση στα μεγαλύτερα projects, καθώς η
αύξηση της δόμησης σε επιφάνεια και όγκο

είναι μεγαλύτερη από την άνοδο στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών", παρατηρεί και προσθέτει πως η ανάπτυξη οφείλεται στην αδράνεια, που χαρακτήρισε την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα την τελευταία δεκαετία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος εκτιμά πως η οικονομική δραστηριότητα θα καταγράψει θετικό πρόσημο για το 2019, ενώ η αγορά ελπίζει
σε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Εκδότης - Διευθυντής:
Νεκτάριος Νώτης
Σύµβουλος Έκδοσης:
Γιώργος Αλοίµονος

Commercial Director:
Κλαίρη Στυλιαρά
Τιµή συνδροµής:
300€ + ΦΠΑ/έτος

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3634061
Πληροφορίες: sales@notice.gr
Δελτία τύπου: media@notice.gr

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ AIRBNB
Η μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο οικοδομικών αδειών παρατηρείται στην Αττική, κάτι
που συνδέεται και με το φαινόμενο του
Airbnb, όπως εκτιμά ο κ. Αποστολίνας. Για κύκλους της αγοράς, πάντως, η δραστηριότητα
μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αμεσότερη σχέση με την ανακαίνιση, παρά με τη δόμηση ακινήτων. Αυτό, γιατί η έναρξη της δραστηριοποίησης μέσω ενοικιάσεων τύπου
Airbnb από τους Έλληνες ιδιοκτήτες συνέπεσε
με την οικονομική κρίση, που άφησε άδειους
γραφειακούς χώρους και κυρίως βιοτεχνικά
ακίνητα και παλιά σπίτια στο εμπορικό τρίγωνο του κέντρου της Αθήνας.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
Εκτός της συμβολής του τουρισμού και των
βραχυχρόνιων μισθώσεων που αύξησαν την
ανέγερση ακινήτων στην Αττική, το σύστημα
της golden visa έφερε το λεκανοπέδιο σε πλεονεκτική θέση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της
ICI. "Τουρίστες αλλά και επενδυτές ψάχνουν
για νεόδμητα ακίνητα, τουριστικά και οικιστικά. Είναι γεγονός επίσης ότι η Αθήνα έχει αναδειχθεί στις πρώτες επιλογές των city breakers
ως φθηνός προορισμός", εξηγεί στο BnB Daily.
ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αυτός είναι και ο λόγος που οι Περιφέρειες της
Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας έχουν
αρνητικό πρόσημο στις οικοδομικές άδειες
του 2018. "Η επαρχία δύσκολα θα συνέλθει",
παρατηρεί ο κ. Αποστολίνας.
Χριστίνα Παπαγιάννη
christine@notice.gr
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ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Με την υποστήριξη του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ #5

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

ǀ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ǀ

1 3

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

2 0 1 9

ǀ OFFICE ǀ

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

INTRO
Μερικούς μήνες πριν από
τις αυτοδιοικητικές εκλογές
συνηθίζεται να καταγράφεται
οργασμός έργων οδοποιίας,
αναπλάσεων πλατειών
και ανακαινίσεων κτηρίων.
Ο σκοπός είναι προφανής.
Οι τοπικοί άρχοντες προσβλέπουν
στην επανεκλογή τους,
προσδοκώντας ότι οι πολίτες
θα τους επιβραβεύσουν
στην κάλπη για το έργο τους
στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η κοινοπραξία με μέλη την εταιρεία Δίκτυο και τον γεωλόγο
Γιώργο Γαβριηλίδη έχει προκριθεί στο διαγωνισμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάρτιση της μελέτης
του ειδικού χωρικού σχεδίου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, που έχει προϋπολογισμό περίπου 74 χιλιάδων ευρώ.

Βέβαια, στο συγκεκριμένο κανόνα
υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Δήμοι που εμφανίζουν, καθημερινά,
έργο και δεν περιμένουν

ΤΟ ΕΡΓΟ

ǀ

μερικούς μήνες πριν απ

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης, η Περιφέρεια θα
καταθέσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, δηλαδή τις χρήσεις γης, που απαιτούνται με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου 42 χιλιομέτρων,
από το Καλοχώρι δυτικά, μέχρι το Αγγελοχώρι, ανατολικά της
Θεσσαλονίκης. Ορισμένα από τα έργα που θα γίνουν περιλαμβάνουν τη διαπλάτυνση της παλιάς παραλίας, την υλοποίηση
μητροπολιτικού πάρκου και μουσείου ολοκαυτώματος. Σημειώνεται ότι η επόμενη φάση του διαγωνισμού αφορά το άνοιγμα
και την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
ǀ
DATA

τις εκλογές για να ξεκινήσουν
σημαντικά έργα ανάπλασης.
Εξάλλου, Δήμαρχοι
που επανεκλέγονται
επί σειρά τετραετιών μπορούν
να βεβαιώσουν ότι απαιτείται
μαραθώνιος και όχι σπριντ
προκειμένου να πειστεί ο Δημότης.
Στο δια ταύτα, οι αναπλάσεις

6 μήνες ο εκτιμώμενος χρόνος
κατάρτισης της μελέτης
Έκταση 40 χλμ.

αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο
στον ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό επειδή,
όπως εξηγούν οι ειδικοί,
εάν δεν οδηγούν σε αύξηση
των τιμών στα ακίνητα,
επιβραδύνουν την πτώση.
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ǀ FACILITY MANAGEMENT ǀ

ǀ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ǀ

ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ Η ΑΛΑΣΚΑ

ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΟ FΜ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι
διαγωνισμοί για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας για τη φετινή χρονιά και το
2020 σε περιφερειακά αεροδρόμια.
Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών
πραγματοποιεί διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των
κτιρίων και των χώρων αεροναυτιλίας στα
αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας,
Κέρκυρας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου,
Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου, Κω,
Ζάκυνθου, Κεφαλονιάς, Άκτιου καθώς
Κοζάνης.

ΣΕ ΣΑΜΟ, ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟ
Πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών

Το ιστορικό αναψυκτήριο στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, η
«Αλάσκα» είχε καταστραφεί, λόγω πυρκαγιάς, το 2003,
αλλά, πλέον, η επαναλειτουργία του έχει «κλειδώσει». Οι εργασίες ανακατασκευής του ακινήτου έχουν ξεκινήσει, ενώ ο
Δήμος Κηφισιάς, ύστερα από διαγωνισμό, έχει προχωρήσει
στην μίσθωση του Αλάσκα στην εταιρεία Quality Taste, με
ορίζοντα επαναλειτουργίας τους προσεχείς μήνες.

ενέκρινε τις τεχνικές προσφορές των
εταιρειών 3G Facilities και SL Hellas για το
έργο FM στο αεροδρόμιο Ρόδου,
προϋπολογισμού 37,2 χιλ. ευρώ. Για τα
αντίστοιχα έργα, στα αεροδρόμια Σάμου
και Σκιάθου, με προϋπολογισμό 12,2 χιλ.
ευρώ καθένα, εγκρίθηκαν οι τεχνικές

ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

προσφορές των σχημάτων 3G Facilities και

Την αρχιτεκτονική μελέτη του κτηρίου έχει επιμεληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Office Weekly η αρχιτέκτων-μηχανικός Ευσταθία Κούππα, η οποία έχει βάλει την υπογραφή
της σε μεγάλα κτηριακά έργα, όπως το ξενοδοχείο Mayia
Exclusive Resort & Spa στη Ρόδο.

Βασιλέρης Αλέξανδρος Ε.Ε. Τα επόμενα
βήματα περιλαμβάνουν την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών, ώστε να
προχωρήσει η διαδικασία της
κατακύρωσης.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια προβλέπουν την υλοποίηση ενός
κτηρίου που φέρνει την εικόνα του παλαιού εναρμονισμένο
με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της περιοχής. Περιλαμβάνουν ακόμη την αύξηση των μη δομημένων χώρων και των
ημιυπαίθριων με στόχο να ενισχυθεί η επαφή με το φυσικό
ǀ DATA ǀ
περιβάλλον του Άλσους ΚεφαΙσόγειο 180 τ.μ.
λαρίου. Διακριτή θέση στο νέο
Όροφος (πατάρι) 60 τ.μ.
Αλάσκα θα έχει και η λιθοδομή
Υπόγειο 206 τ.μ.
της εισόδου και του πατώματος, τα οποία παραπέμπουν σε
παλαιότερα έργα του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, που
είχε επιμεληθεί τη λιθοδομή του περίβολου της Ακρόπολης
και του Φιλοπάππου.

I

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

I

Office

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΟ

3

NEWSLETTER

ǀ DESIGN ǀ

ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ APPLE
ΣΧΕΔΙΑΣΕ Η FOSTER & PARTNERS
Food for thought... every day!
ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
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Την υπογραφή της στο design 10 καταστημάτων της αλυσίδας
Apple, ανά τον κόσμο, έχει βάλει το αρχιτεκτονικό γραφείο
Foster & Partners, το οποίο στην Ελλάδα έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του project στο Ελληνικό. Μεταξύ των
Apple stores ξεχωρίζουν αυτά στην Κωνσταντινούπολη, που καταλαμβάνει δύο επίπεδα και διαθέτει οροφή σε σχήμα γυάλινου
κύβου, αλλά και το μεγαλύτερο σημείο πώλησης της αμερικανικής αλυσίδας, αυτό στην Κίνα.

«Ë¾QSPKFDUÈÌËÑÐÑÅËÆÁÆÌÐÖÄÈÏ¾Ðº¾ÑÓËÆËÉ¾ËÁÎËÍÂÉ¾ÑÎËÑÅÔÖÉÌÍÌÆÂºÐÑÌÉÐºËÈÆÅ
#VSHFS,JOH¾ÉÖÐºÁ¾ÍÏÌÕÓÏÐÑÌËÌÆÄÊ¾
ÑÌÖÍÏÎÑÌÖÝÐÆÓÍÅÉÌ½ÝÈ¾Ñ¾ÐÑ¹Ê¾ÑÌÔ Ñ½ÍÌÖ
ESJWFUISVÐÂ¹ÁÅÖÃÆÐÑÊÂËÌÈ¾ÑÐÑÅÊ¾ ÍÂ-

£¨© 

Editorial
Μπορεί το πλαίσιο κανόνων, που έχει
σκοπό να προστατεύσει τους προμηθευτές τροφίμων από αθέμιτες πρακτικές
των χονδρεμπόρων και των retailers, να
τίθεται σε ευρωπαϊκή βάση, δεδομένου
ότι υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, το σίγουρο, όμως, είναι ότι έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία για το ελληνικό επιχειρείν και τις
σχέσεις προμηθευτών - πελατών.
Μετά και την κατάρρευση του Μαρινόπουλου, και τα όσα την ακολούθησαν, η θέσπιση κανόνων στις συναλλαγές των δύο μερών είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη, την ώρα, που
εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα
και γκρίνιες στην ελληνική αγορά.
Αυτό, που πλέον απαιτείται, είναι η
άμεση ενσωμάτωση της οδηγίας στο
εθνικό μας δίκαιο, μόλις αυτή εγκριθεί
επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τόσο απλά.
Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr
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Τα υπόλοιπα καταστήματα της Apple που έχει σχεδιάζει το γραφείο Foster & Partners βρίσκονται στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Apple Dubai Mall), τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, την Ταϊλάνδη και ένα ακόμη στην Κίνα.

Γίνε
συνδρομητής
τώρα

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ιαπωνία, η Apple εγκαινίασε την παρουσία της μέσω των καταστημάτων που έχει σχεδιάζει η Foster & Partners.

και επωφελήσου
από τα πακέτα
συνδρομών
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Υπεύθυνη συνδρομών
Κλαίρη Στυλιαρά
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Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Νώτης
Commercial Director: Κλαίρη Στυλιαρά
Με την υποστήριξη του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ BNB DAILY

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι,
Τηλ.: 210 3634061

Βαλαωρίτου 9,
106 71 Κολωνάκι

πληροφορίες: sales@notice.gr

Τηλ.: 210 3634061

www.fnbdaily.com

Πληροφορίες: sales@notice.gr
Δελτία τύπου: media@notice.gr
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