To Γραφείο µας πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον επικεφαλής αγορών τροφίµων
της αλυσίδας Norma, η οποία διαθέτει 1.450 καταστήµατα super markets,
κατανεµηµένα σε 16 περιφερειακές διευθύνσεις µε κεντρική διοίκηση στη
Νυρεµβέργη. Η Νorma έχει παρουσία πέραν της Γερµανίας στην Αυστρία, Γαλλία και
Τσεχία.
Οι αγορές των προϊόντων γίνονται κεντρικά από τη Νυρεµβέργη, όπου βρίσκεται η
κεντρική αποθήκη και από όπου οργανώνεται η διανοµή των προϊόντων στις
υπόλοιπες περιφερειακές αποθήκες. Είναι η µικρότερη αλυσίδα super market στη
Γερµανία και συγκαταλέγεται µαζί µε την Aldi στην κατηγορία hard discount (πώληση
προϊόντων κυρίως ιδιωτικής ετικέττας µε µόνο 800 κωδικούς τροφίµων στα ράφια
της) και ετήσιο κύκλο πωλήσεων περίπου 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% αφορά
τα τρόφιµα. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία στη Γερµανία, το 54%
του κύκλου πωλήσεων των τροφίµων γίνεται µέσω των καταστηµάτων discount και
από αυτό το 10% ανήκει στη Norma.
Η Νorma προτιµά την αγορά προϊόντων κατευθείαν από τον Ελληνα
παραγωγό / εξαγωγέα (για µείωση του κόστους του ενδιάµεσου εισαγωγέα), τα
οποία πουλά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές. Οργανώνει διαφηµιστικές δράσεις για
την προώθηση ελληνικών προϊόντων τέσσερις φορές το χρόνο. Ενδιαφέρεται να
εισάγει νέα ελληνικά προϊόντα στο ράφι, εφόσον συµφωνηθεί η ζητούµενη τιµή και
ποιότητα. Εχει τη δυνατότητα να εισάγει άµεσα νέους κωδικούς στην παλέτα των
προϊόντων της, στην αρχή µε την επωνυµία του προϊόντος και εφόσον αυτό
παρουσιάσει καλές πωλήσεις, τότε µε ιδιωτική ετικέτα.
Ενδιαφέρεται κυρίως για είδη αρτοποιίας, γλυκισµάτων, αλκοολούχων, κονσερβών
φρούτων και λαχανικών και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία έχει ήδη
δοκιµάσει ο Γερµανός καταναλωτής στις διακοπές του στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο παρακολουθείται το πρόγραµµα πωλήσεων του Lidl στην Ελλάδα, το οποίο
εξαιτίας της επιτυχίας που έχει σηµειώσει, αποτελεί το δείκτη για την παλέττα των
των ελληνικών προϊόντων που θα προσφερθούν.
Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιµές λιανικής της Νorma, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε
το Γραφείο µας προκειµένου να σας ενηµερώσουµε για τα στοιχεία του αρµόδιου
υπαλλήλου αγορών.
Συµβουλεύουµε πριν την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας, να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Νorma http://norma-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), ώστε να σχηµατίσετε καλύτερη εικόνα.
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