To Γραφείο µας πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον επικεφαλής αγορών τροφίµων της αλυσίδας Netto, η
οποία ανήκει στον όµιλο Edeka. H αρµοδιότητα αγορών από τη Netto, αφορά στα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο εβδοµαδιαίο φυλλάδιο προσφορών της αλυσίδας. Οι αγορές προϊόντων της Netto µε
σταθερή παρουσία στο ράφι, γίνονται από τη µητρική Edeka µε έδρα το Αµβούργο. Προϊόντα που
παρουσίασαν υψηλές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των εβδοµαδιαίων διαφηµιστικών δράσεων, έχουν τη
δυνατότητα να εισαχθούν στο standard πρόγραµµα της αλυσίδας.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η Νetto, για τα προϊόντα που η ίδια άµεσα
προµηθεύεται, απαιτεί την παρουσία εισαγωγέα στη Γερµανία και δεν προβαίνει σε απευθείας
αγορές από τον Ελληνα παραγωγό ή εξαγωγέα.
Η Νetto έχει 4.100 καταστήµατα λιανικής πώλησης κατανεµηµένα σε 18 περιφερειακές διοικήσεις, µε
κεντρική διοίκηση στο Maxhütte Haidhof (Βαυαρία) και απασχολεί συνολικά 59.000 εργαζόµενους. Ανήκει
στην κατηγορία καταστηµάτων soft discount (διακινεί επώνυµα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα σε
αναλογία 60% - 40% αντίστοιχα) µε το 80% του κύκλου πωλήσεων να προέρχεται από τα τρόφιµα,
µέσου και χαµηλού επιπέδου τιµών κατά µέσο όρο.
Ο υπεύθυνος αγορών της Νetto δήλωσε πως επιθυµεί να ενηµερώνεται για νέα προϊόντα από την Ελλάδα
και έχει ενδιαφέρον να εισάγει και άλλα επώνυµα ελληνικά προϊόντα στο ράφι (διακινεί ήδη τυρί, λάδι,
ελιές, ούζο, µέλι κλπ), εφόσον συντρέχουν και οι παράγοντες της ποιότητας, τιµής, χρόνου παράδοσης,
ποσοτήτων κλπ.
Στην παρούσα φάση ενδιαφέρον υπάρχει ιδιαίτερα για κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, ζυµαρικά,
µέλι, ντολµαδάκια, έτοιµα κατεψυγµένα φαγητά όπως γύρος κλπ. αλλά και ο,τιδήποτε άλλο
συγκαταλέγεται στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Συγκεκριµένα ανέφερε ότι ο Γερµανός
καταναλωτής µετά τις διακοπές του στην Ελλάδα, επιθυµεί να αγοράσει τρόφιµα που γνώρισε και
γεύθηκε κατά την παραµονή του εκεί, αναζητώντάς τα σε γερµανικά super markets.
Η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διαφηµιστικών δράσεων γίνεται εντός
διαστήµατος περίπου 8 εβδοµάδων, από τη στιγµή που θα επέλθει η σχετική συµφωνία µεταξύ Νetto,
Γερµανού εισαγωγέα και Ελληνα εξαγωγέα / παραγωγού.
Ετησίως η Netto αφιερώνει 2 – 3 διαφηµιστικές δράσεις για ελληνικά προϊόντα (για το 2013 οι εν λόγω
δράσεις αφορούν στο Μάϊο και στον Ιούλιο, δεικνύοντας τη σύνδεση πωλήσεων ελληνικών προϊόντων µε
τις διακοπές των Γερµανών καταναλωτών στην Ελλάδα).
Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον κ.Udo
Kaeferlein στην ηλεκτρονική διεύθυνση udo.kaeferlein@netto-online.de, αποστέλλοντας ενηµερωτικό
υλικό για τα προϊόντα σας και εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
Συµβουλεύουµε πριν την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Netto www.netto-online.de, προκειµένου να λάβετε γνώση των τιµών λιανικής της εταιρείας
(και βέβαια αν υπάρχει η δυνατότητα επι τόπου επίσκεψης σε κάποιο κατάστηµα της
εταιρείας να το πράξετε), προκειµένου να σχηµατίσετε καλύτερη εικόνα.
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