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Χαηξεηηζηήξην Μήλπκα Γ.. ECR Cyprus
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη φια ηα κέιε ηνπ ECR Cyprus είκαζηε ππεξήθαλνη πνπ ζαο παξνπζηάδνπκε
ην πξψην καο “white paper” ζην Category Management, αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο
ηνπ Light Category Management (LCM), ηεο θαηαγξαθήο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (best practices) γηα
ηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο & απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
Η επηηειηθή ζχλνςε / executive summary ηνπ white paper ζα απνζηαιεί ζε νιφθιεξε ηελ Κππξηαθή
αγνξά, ελψ έρεη ήδε αλαξηεζεί ζην site ηνπ ECR Cyprus www.ecrcyprus.com.cy.
Ελ κέζσ ηεο θξίζεο πνπ δηέπεη ηε Κππξηαθή Οηθνλνκία θαη ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ησλ πξνκεζεπηηθψλ / παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ
δηεξεπλνχλ δπλαηφηεηεο πηνζέηεζεο λέσλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο.
Σην πιαίζην απηφ, ην ECR Cyprus, θαηαλνψληαο πιήξσο ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ιηαλεκπνξίνπ γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθξφηεζε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο κέζα απφ ηα κέιε
ηεο θαη αλέδεημε ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Κππξηαθή αγνξά ζρεηηθά κε ην Category
Management. Παξάιιεια, κειέηεζε ηελ πθηζηάκελε κεζνδνινγία LCM θαη αλαγλψξηζε ηα
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ελζσκαηψλνληαο πθηζηάκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ην δηεζλέο δίθηπν
ηνπ ECR EUROPE.
Τν ελ ιφγσ white paper, πξνηείλνπκε λα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο Light Category Management.
Τν ECR Cyprus θαιεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ αιιά θαη ηηο πξνκεζεπηηθέο / παξαγσγηθέο
επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ νδεγνχ θαη ζην πιαίζην απηφ ζα δηαλέκεη ηνλ αλαιπηηθφ
νδεγφ αξρηθά ζε φια ηνπ ηα κέιε.
Έρνληαο ηελ ηηκή λα εθπξνζσπψ ην Δ.Σ ηνπ ECR Cyprus ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηα κέιε ηεο νκάδαο
εξγαζίαο ηνπ Light Category Management θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο/ ηνπο:


















Wilson Νηθφιαο - ERMES GROUP
Αλησλίνπ Θεφδσξνο – PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD
Γεξκαλφο Εχεο - ARGOSY TRADING COMPANY LTD
Γεσξγίνπ Γεσξγία - CARREFOUR CYPRUS
Δεκεηξίνπ Φξηζηηάλα - ARGOSY TRADING COMPANY LTD
Κίξθνο Κσλζηαληίλνο - ARGOSY TRADING COMPANY LTD
Κνγθνξφδεο Μάξηνο - C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD
Λντδίδεο Γεψξγηνο – ΕΥ / Ernst & Young
Μαχξνο Θάλνο - ΕΥ / Ernst & Young
Μηθειιίδεο Δεκήηξεο - CARREFOUR CYPRUS
Νηθνιαίδεο Θεφδσξνο - C.A.C. PAPANTONIOU TRADING LTD
Παπαλησλίνπ Αλδξέαο - C.A.C. PAPANTONIOU TRADING LTD
Σηαθαιιήο Γηψξγνο - IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD (IPH)
Σνισκνχ Ειέλε - LANITIS BROS LTD
Σηξαηήο Γηψξγνο - DIPLOMAT DISTRIBUTORS CYPRUS LTD
Τνπκπαληάξεο Άθεο - ΕΥ / Ernst & Young
Φξίζηνπ Μηθέιιεο - DIPLOMAT DISTRIBUTORS CYPRUS LTD
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 Φξηζηνθή Φξίζηνο - C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD
 Χαξάο Σηέθαλνο - LANITIS BROS LTD

θαη λα ζαο επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ καο δηέζεζαλ, ηηο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο
πνπ καο θαηέζεζαλ θαη ην πάζνο πνπ καο ελέπλεπζαλ.
Ιδηαίηεξα λα επραξηζηήζσ ην ECR Hellas θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα θαη κέινο ηνπ Δ.Σ. Δξ.
Καηεξίλα Πξακαηάξε γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηεο ζηηο πξνζπάζεηεο καο.
Εκείο, ζην ECR Cyprus, ζα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ηεξψληαο πιήξσο ηνπο θαηαζηαηηθνχο
ζθνπνχο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο
θαη απμάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε πξνο ηνλ θαηαλαισηή.
Σηα πιαίζηα απηά απεπζχλνπκε πξφζθιεζε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα ζπζηξαηεπζνχλ καδί καο ζε
απηή ηε πξνζπάζεηα, θαζψο θαη ζηα ηθαλά ζηειέρε ηεο αγνξάο λα πιαηζηψζνπλ ηηο κειινληηθέο καο
νκάδεο εξγαζίαο.
Δνπιεχνληαο καδί εθπιεξψλνπκε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαιχηεξα, γξεγνξφηεξα, κε ην ιηγφηεξν
δπλαηφ θφζηνο θαη κε βηψζηκν ηξφπν

Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο,
Θάλνο Μαχξνο
Πξφεδξνο Δ.Σ. ECR Cyprus
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Οι σσμμετέτοντες στο έργο:

 Λιανεμπόριο

 Σύμβοσλοι Έργοσ

CARREFOUR CYPRUS

ΕΥ

Γεωξγίνπ Γεωξγία

Λνϊδίδεο Γεώξγηνο

Μηθειιίδεο Δεκήηξεο

Μαύξνο Θάλνο

ERMES GROUP

Τνπκπαληάξεο Άθεο (Υπνζηήξημε
ζπγγξαθήο white paper)

Wilson Νηθόιαο
C.A.C. PAPANTONIOU TRADING LTD
Νηθνιαίδεο Θεόδωξνο
Παπαληωλίνπ Αλδξέαο

 Προμηθεστές
ARGOSY TRADING COMPANY LTD
Γεξκαλόο Εύεο
Δεκεηξίνπ Φξηζηηάλα
Κίξθνο Κωλζηαληίλνο
C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD
Κνγθνξόδεο Μάξηνο
Φξηζηνθή Φξίζηνο
DIPLOMAT DISTRIBUTORS CYPRUS LTD
Φξίζηνπ Μηθέιιεο
Σηξαηήο Γηώξγνο
LANITIS BROS LTD
Σνιωκνύ Ειέλε
Χαξάο Σηέθαλνο
PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD
Αληωλίνπ Θεόδωξνο

3

EXECUTIVE SUMMARY
Η Κππξηαθή Οηθνλνκία δηέξρεηαη κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε κείσζε ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ χθεζε θαζψο θαη άκεζν αληίθηππν ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηδηαηηέξσο ζην ιηαληθφ εκπφξην. Ψο εθ ηνχηνπ, ελ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ επκεηάβιεηνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δχλαηαη λα ζηξαθνχλ ζε επθαηξίεο αλάπηπμεο κε
ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Σην πιαίζην απηφ, βαζηθόο ζηόρνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ERC CYPRUS ήηαλ λα απνηππώζεη ηηο
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Κππξηαθή αγνξά γύξω από ηελ κεζνδνινγία Light Category
Management.
Επηπξόζζεηνο, ζηόρνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ήηαλ παξάιιεια λα παξνπζηάζεη κε απιό θαη ζπλνπηηθό
ηξόπν ηε βαζηθή κεζνδνινγία ηνπ Light Category Management βνεζώληαο έηζη ηηο ελδηαθεξόκελεο
εηαηξείεο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηελ κεζνδνινγία ζε πηζαλέο εθαξκνγέο.

Τν Light Category Management απνηειεί ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο Ληαλέκπνξσλ θαη Πξνκεζεπηψλ γηα ηελ
επηινγή θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ σο απηφλνκεο κνλάδεο, κε ηα ειάρηζηα
αλαγθαία κέζα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αμίαο γηα ηνλ αγνξαζηή – θαηαλαισηή θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
απνηειεζκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, ην Light C.Management απεπζχλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο πξντνληηθέο
θαηεγνξίεο.

Τν Light Category Management έρεη πινπνηεζεί ελ κέξεη απφ Ληαλέκπνξνπο & Πξνκεζεπηέο παγθνζκίσο, κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο λα απνηππψλνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ Institute of Grocery Distribution1,
κε ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο:
 Βειηίσζε πσιήζεσλ / ηδίξνπ



Βειηίσζε θαηαλφεζεο θαηαλαισηή

 Βειηίσζε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ



Αχμεζε πηζηφηεηαο θαηαλαισηψλ

 Βειηίσζε θεξδνθνξίαο



Βειηίσζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο



Βειηίσζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ

Παξάιιειά, επηρεηξήζεηο ζηελ Επξψπε πνπ εθάξκνζαλ κε επηηπρία ην Light Category Management πέηπραλ έσο
θαη:

 10% αλάπηπμε πσιήζεσλ
 3% αλάπηπμε πεξηζσξίνπ θέξδνπο
 15% κείσζε απνζεκάησλ

1

Βάσει και της έρεσνας IGD Research, 2006
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Μεζνδνινγία Light Category Management

1. ηξαηεγηθή Ληαλέκπνξνπ & ηξαηεγηθή Πξνκεζεπηή
Η ζρεδίαζε ηεο Σηξαηεγηθήο πνπ ζα πινπνηήζεη ν Ληαλέκπνξνο & ν Πξνκεζεπηήο αθνξά ζηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ
ησλ Αγνξαζηψλ – Σηφρνπ, ησλ θχξησλ Αληαγσληζηψλ, θαζψο θαη ζηε θαηάξηηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ζηφρσλ.
2. Δπζπγξάκκηζε ηξαηεγηθήο
Σην ζηάδην απηφ, Πξνκεζεπηήο θαη Ληαλέκπνξνο αληαιιάζζνπλ ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ραξάμνπλ
κηα θνηλή «γξακκή πιεχζεο», ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επζπγξάκκηζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ,
θαζψο θαη λα αλαπηπρζεί έλα θνηλφ φξακα γηα ηελ εθάζηνηε ζηξαηεγηθή θαηεγνξία, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα
ηελ δεκηνπξγία θνηλά απνδεθηψλ πιάλσλ.
3. Δπηινγή ηξαηεγηθψλ Καηεγνξηψλ
Η ελέξγεηα αθνξά ζηελ επηινγή, απφ ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Ληαλέκπνξνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, ησλ 5-10
ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνπο Αγνξαζηέο ζηφρνο θαη βνεζνχλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη ν Ληαλέκπνξνο & ν Πξνκεζεπηήο αληίζηνηρα.
4. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 1: Πξνθίι Καηεγνξίαο
Σην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν νξηζκφο ησλ ππν-θαηεγνξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ππεξζχλνιν ηεο
θαηεγνξίαο κε αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε ηνπο βάζεη ηελ επξχηεηα ζπγγέλεηάο ηνπο κε ηελ Καηεγνξία. Τα παξαπάλσ
απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δνκή ηεο Καηεγνξίαο φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν
Αγνξαζηήο ηνπ Ληαλέκπνξνπ.

5. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 2: Αμηνιφγεζε Καηεγνξίαο
Σθνπφο ηνπ ελ ιφγσ βήκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο ζε επίπεδν θαηεγνξίαο & ππφθαηεγνξίαο, κεηξψληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηε ηξέρνπζα απφδνζε ησλ επθαηξηψλ κε ηελ απφδνζε – ζηφρν ή ηελ
απφδνζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
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6. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 3: ηξαηεγηθή Δθαξκνγή
Αθνξά ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα απνδψζνπλ ην ξφιν ηεο θαηεγνξίαο θαη ζα νδεγήζνπλ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο φζνλ αθνξά:
 Τελ αλάπηπμε ηδίξνπ
 Τελ αλάπηπμε θεξδνθνξίαο
 Τε δηαθνξνπνίεζε / Image
7. Δπαλαμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο
Η επαλαμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη απαξαίηεηε γηα λα κεηξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ
απνθιίζεηο απφ ηηο πξνζδνθψκελεο απνδφζεηο, γηα λα κειεηεζνχλ βειηησηηθέο θηλήζεηο, αιιά θαη γηα λα
πξνζαξκνζηνχλ νη ηαθηηθέο ηεο θαηεγνξίαο ζηα εμειηζζφκελα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.

Δπξήκαηα Οκάδαο Δξγαζίαο
Η νκάδα εξγαζίαο ECR Κχπξνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνπζίαζεο ηεο κεζνδνινγίαο ζε ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο,
θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1α. ηξαηεγηθή Ληαλέκπνξνπ
Η δηεξεχλεζε / θαηαλφεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ πειαηψλ – ζηφρσλ (π.ρ. πξνηηκψκελεο πξντνληηθέο
θαηεγνξίεο, ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ θνθ), ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ θαη ε ζπλεπαγφκελε
θαηάξηηζε αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί άκεζε επθαηξία αχμεζεο ηδίξνπ γηα ηνλ ιηαλέκπνξν.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ – ζηφρσλ, νη ιηαλέκπνξνη αλαιχνπλ σο επί ησ πιείζησλ ηα ζηνηρεία ησλ
πσιήζεσλ θαη ησλ loyalty card. Γηα ηε ζπιινγή πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ, νξηζκέλνη ιηαλέκπνξνη ζπγθεληξψλνπλ
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο θάζε πεξηνρήο ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κεκνλσκέλεο έξεπλεο. Παξφια απηά, ε
ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά,
θαζψο θαη έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ φζσλ ζηνηρείσλ πθίζηαληαη δηαζέζηκα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε
ηεο ζε ιεπηνκεξή βαζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλάιπζε ησλ πειαηψλ–ζηφρσλ & ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εκπεηξηθή γλψζε ηνπ
εθάζηνηε Ληαλέκπνξνπ.
1β. ηξαηεγηθή ηνπ Πξνκεζεπηή
Ωο επί ησ πιείζησλ, νη πξνκεζεπηέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ κεζνδνινγία Light Category Management είλαη
κεγάιεο εηαηξείεο / πνιπεζληθέο, θαη επνκέλσο, ε αλαγλψξηζε ζηφρσλ κεηαμχ νκάδσλ αγνξαζηψλ, θαζψο θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ εθάζηνηε ζηφρνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπο
ζρεδηαζκνχ. Επηπξφζζεηα, ε δηεξεχλεζε / θαηαλφεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ ησλ αγνξαζηψλ (π.ρ.
πξνηηκψκελεο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο, ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ θνθ), κέζσ εξεπλψλ αγνξάο ή/θαη
αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κε ηνλ ιηαλέκπνξν δχλαηαη λα επηζεκάλεη ζηνλ πξνκεζεπηή επθαηξίεο γηα ην
ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ (π.ρ. λέα πξντφληα / ζπζθεπαζίεο/ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο) γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηδίξνπ θαη
ησλ θεξδψλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ε επηζήκαλζε ζηνηρείσλ φπσο ε αλαγλψξηζε
ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ ηνπ αγνξαζηή – ζηφρνπ ή ην ζχλνιν ηεο απνιεζζείζαο δαπάλεο πξνζεγγίδεηαη
κέζα απφ Retail Audits θαη πξνυπνζέηεη ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ
ιηαλέκπνξνπ. Παξάιιεια, ε αλαγλψξηζε επθαηξηψλ γηα απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε δεδνκέλσλ, σο απνηέιεζκα ηεο αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κε ηνλ
ιηαλέκπνξν. Καζψο ε ζπλεξγαζία γηα αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ Ληαλέκπνξσλ θαη Πξνκεζεπηψλ δελ
πινπνηείηαη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ, δελ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ.
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2. Δπζπγξάκκηζε ηξαηεγηθήο
Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Ληαλέκπνξνπ & Πξνκεζεπηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεησκέλν βαζκφ θαη θπξίσο γηα κε
εμεηδηθεπκέλα / ζηξαηεγηθά ζέκαηα, ήηνη:


ε επίπεδν νξάκαηνο & απνζηνιήο ησλ εηαηξεηψλ



Αληαγσληζηψλ ζε εζληθφ επίπεδν



Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ / αγνξαζηψλ – ζηφρνπ (κέζα απφ αλάιπζε
εμεηδηθεπκέλσλ ad hoc εξεπλψλ)

Παξφια απηά, ιφγσ θαη ηεο θαρππνςίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγνξά, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν
θχξησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ, επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ marketing & supply chain θαη θξίζηκσλ πξντνληηθψλ
θαηεγνξηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Παξάιιεια, ππάξρεη απνπζία θνηλψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά
κε ηελ θνηλή ηεξάξρεζε ησλ πξντνληηθψλ θαηεγνξηψλ.
3. Δπηινγή ηξαηεγηθψλ Καηεγνξηψλ
Η επηινγή Σηξαηεγηθψλ Καηεγνξηψλ γηα ηνλ Ληαλέκπνξν πξνυπνζέηεη αξρηθά ηελ αλαγλψξηζε παξακέηξσλ, βάζεη
ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαηεγνξίεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηε Δηεχζπλζε ηνπ
ιηαλέκπνξνπ. Η νκάδα εξγαζίαο αλέδεημε ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ελφο Ληαλέκπνξνπ
αλαθνξηθά κε ηε απφδνζε πξνηεξαηφηεηαο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηα νπνία θαη είλαη:
i.
ii.
iii.
iv.

Σδίξνο
Κεξδνθνξία
Δίζπξαμε
Ιθαλφηεηα ηεο θαηεγνξίαο λα πξνζειθχζεη
θφζκν ζην θαηάζηεκα ή/θαη λα δψζεη κηα
δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα ζηνλ θαηαλαισηή

v. Απφδνζε
ηεο
θαηεγνξίαο
ζηα
θαηαζηήκαηα ηνπ ιηαλέκπνξνπ ζε ζρέζε
κε ηελ ππφινηπε αγνξά
vi. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο - κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ απηφ απνδπλακψλεηαη
vii. Ρπζκφο γπξίζκαηνο ηνπ απνζέκαηνο

Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή, ε επηζήκαλζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
απφ ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ πσιήζεσλ & κεξηδίσλ αγνξάο πνπ δηαζέηεη, ηφζν ζε επίπεδν ζπλνιηθήο
αγνξάο, φζν θαη γηα ηνλ εθάζηνηε αγνξαζηή – ζηφρν. Η απνζαθήληζε & θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ εθάζηνηε επηθεθαιή εηαηξηθνχ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
4. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 1: Πξνθίι Καηεγνξίαο
Τα ζηνηρεία αλάιπζεο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφ-θαηεγνξηψλ αληινχληαη
κέζα απφ έξεπλεο (basket analytics) & αλάιπζεο ησλ loyalty cards (πξντφληα πνπ πξνηηκάεη ν αγνξαζηήο
– ζηφρνο), κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφθαζεο αγνξάο & πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο αγνξάο ηνπ Αγνξαζηή (purchase
decision tree), βάζεη πνζνηηθψλ / πνηνηηθψλ εξεπλψλ (πνηα ε αλακελφκελε ζέζε ζην ξάθη) θαζψο θαη κέζσ
εξεπλψλ / εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ (πσο νκαδνπνηεί ηα πξντφληα ν Αγνξαζηήο – Σηφρνο) βάζεη ηεο ξνή ηνπ
«ηαμηδηνχ» ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο πξντφληνο (π.ρ. θξνχηα / ιαραληθά, θαηεςπγκέλα θνθ).
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5. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 2: Αμηνιφγεζε Καηεγνξίαο
Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ απνηχπσζαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο απφδνζεο γηα ηελ πινπνίεζε
εθαξκνγήο Light Category Management κε βάζε ηελ Κππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο αλαδείρζεθαλ απφ
θνηλνχ απφ Ληαλέκπνξνπο – Πξνκεζεπηέο:
i.
ii.
iii.
iv.

Γηεηζδπηηθφηεηα Καηεγνξίαο
Closure Rate
Όγθνο Πσιήζεσλ (Σκρ & Αμία)
Μεξίδην Ραθηνχ

v.
vi.
vii.
viii.

Αλαθχθισζε απνζεκάησλ
Κεξδνθνξία
Διιείςεηο Ραθηνχ
ROI

Οη δείθηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη πάληα λα επηιέγνληαη βάζεη ηεο απφδνζεο ηεο κπξάληαο πξντφλησλ (product
brand) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία
6. Γηαδηθαζία Light Category Management, Βήκα 3: ηξαηεγηθή Δθαξκνγή
ηα πιαίζηα ηεο ηξαηεγηθήο Δθαξκνγήο θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία πιαλνγξακκάησλ γηα
ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ κέζσ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ
ινγηζκηθνχ (Apollo, Spaceman, Intactix θιπ). Σηελ Κχπξν ε δηαζεζηκφηεηα αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ είλαη
πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ, ελδείθλπηαη ζηα ζηειέρε πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηε κεζνδνινγία είλαη ε ρξήζε
ηεο εθαξκνγήο Microsoft Excel. Η εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο Light Category Management απνηειεί
αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο Πσιήζεσλ απφ πιεπξάο Πξνκεζεπηή θαη ηνπ ηκήκαηνο Αγνξψλ απφ πιεπξάο
Ληαλέκπνξνπ ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δέζκεπζε ζηήξημεο ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ην Top Management ηεο
εθάζηνηε εηαηξείαο, θαζψο θαη feedback φπνπ απαηηείηαη απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα Marketing.

πκπεξάζκαηα
Παξά ηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, ρξφλνπ, πφξσλ θαη ηερλνινγίαο, πθίζηαηαη ελδηαθέξνλ ζηελ εθαξκνγή
Category Management, ζηελ Κχπξν, ηφζν απφ ηνπο ιηαλέκπνξνπο φζν θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ψο εθ
ηνχηνπ, βάζεη θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ην Light Category Management απνηειεί κία πνιχ πην εθηθηή επηινγή
πξνο πινπνίεζε.
Δλψ αξθεηνί πξνκεζεπηέο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ησλ ιηαλέκπνξσλ κε ζηφρν ηελ
πινπνίεζε LCM γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, πνιχ ιίγεο εθαξκνγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη
ζηηγκήο. Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πινπνίεζε πηζαλήο εθαξκνγήο απνηειεί ε δπζπηζηία θαη έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ εηαίξσλ, ε νπνία ζπρλά δελ επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη ηελ
αλνηρηή ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα έηζη ψζηε λα ππάξμεη κηα θνηλά απνδεθηή πνξεία.
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