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EDITORIAL
Rising like a phoenix

Στη Notice Content and Services προ-
σπαθούμε πάντα να βλέπουμε το ποτή-
ρι μισογεμάτο, παρά μισοάδειο. 
Χωρίς να αγνοούμε την πραγματικότη-
τα, λειτουργούμε και γράφουμε πάντα 
με ρεαλισμό, όχι, όμως, με μεμψιμοι-
ρία και απαισιοδοξία.
Γι’  αυτό, άλλωστε, και μέσα σε αυτή 
την κρίση, βγάλαμε στον αέρα και νέα 
porjects, όπως το HORECA OPEN, με 
σκοπό να στηρίξουμε το δοκιμαζόμε-
νο κλάδο εστίασης και ξενοδοχείων 
και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να 
βρουν λύσεις και διεξόδους.
Στην κατεύθυνση αυτή, με το σημερινό 
τεύχος επιχειρούμε τόσο να επιβρα-
βεύσουμε τους επιχειρηματίες, που 
βλέπουν και άλλες ευκαιρίες και δεν 
μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, όσο 
και να (απο-)δείξουμε ότι μόνο με το 
βλέμμα μπροστά, με ρίσκο και με δου-
λειά μπορεί να αντιμετωπιστεί οποια-
δήποτε κρίση.
Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν και περι-
πτώσεις επιχειρήσεων, στις οποίες τα 
περιοριστικά μέτρα για την πανδημία 
έδωσαν τη χαριστική βολή, με αποτέ-
λεσμα να οδηγηθούν στο λουκέτο, ή να 
φυτοζωούν.
Τόσο, όμως, αυτοί οι επιχειρηματίες, 
όσο και αυτοί, που πηγαίνουν καλύτε-
ρα, οφείλουν να τολμούν και να τοπο-
θετούνται με κάθε τρόπο στην αγορά 
αυτή την περίοδο.
Και, αν δεν μπορούν μόνοι τους, υπάρ-
χουν πάντα οι συνεργασίες, με ισχυρό-
τερους ή/και υγιέστερους.
Μόνο έτσι το σύνολο του κλάδου 
HORECA θα μπορέσει να σταθεί στα 
πόδια του, να λειτουργήσει στο δύσκο-
λο χειμώνα, που έρχεται, και να είναι 
έτοιμος για μια καλύτερη - ελπίζω - 
θερινή σεζόν το 2021.
Να αναγεννηθεί, δηλαδή, από τις στά-
χτες του... 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

«Η κρίση του κορονοϊού είναι αλήθεια πως δυσκόλεψε τη λειτουργία των εστιατορίων 
και των bars, ενώ έριξε την ψυχολογία των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον δεν δαπα-
νούν τα ίδια χρήματα με το παρελθόν για τη διασκέδασή τους. Ωστόσο, η κρίση πρέπει 
να αντιμετωπιστεί με ανάπτυξη κωδικολογίου και λανσαρίσματα νέων προϊόντων, τα 
οποία θα καλύψουν τις νέες καταναλωτικές ανάγκες», δηλώνει στο Horeca Open  o 
Θανάσης Λιολιόπουλος, διευθυντής πωλήσεων της Μυρωμένη Βάτος. Η ποτοποιία πα-
ράγει το νέο VeeVee South Village, το οποίο λάνσαρε στην αγορά πέντε εμφιαλωμένα 
cocktails. Πιο συγκεκριμένα, τα:
• Blind Pirate
• Double Punch
• Luna Park
• Med Smash
• Bitter Sweet
«Η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική και φαίνεται πως το καταναλωτικό κοινό έχει 
αγκαλιάσει την προσπάθειά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Λιολιόπουλος 
και προσθέτει πως «τα νέα cocktails έχουν επεκταθεί γεωγραφικά τόσο στη Β.Ελλάδα, 
όσο και σταδιακά στην Αθήνα. Απευθύνονται σε:
• Ξενοδοχεία
• Εστιατόρια
• Bars

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Τα νέα cocktails έχουν ως στόχο την κατανάλωση όχι μόνο στα καταστήματα, αλλά 
και στο σπίτι. Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, η νέα τάση, που διαμορφώνε-
ται, είναι αυτή της κατανάλωσης ποτών κατ΄ οίκον.  Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 
έγινε όλη η προεργασία. Βασικός άξονας της προσπάθειας ήταν τα συστατικά να είναι 
ελληνικά, ώστε να υποστηριχθούν τα τοπικά προϊόντα, από φρούτα μέχρι βότανα και 
μπαχαρικά. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι premium και περιλαμβάνουν:
• Negroni
• Cocktails
• Emon Aronia
• Bitter
• Emon Relax
• Liqueur

• ΜΥΡΩΜEΝΗ ΒΑΤΟΣ
ΠΈΝΤΈ ΝΈΑ RTD COCKTAILS ΓΙΑ HORECA 
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
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Θάνατος

«Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες συ-
νεχίζουν να προχωράνε» είχε πει 
ο ιδρυτής της ξενοδοχειακής αυτο-
κρατορίας Hilton, Conrad Hilton.Και 
πράγματι ό,τι δεν εξελίσσεται...πεθαί-
νει. Και ό,τι πεθαίνει δεν εξελίσσεται. 
Ο Conrad Hilton δεν γνώρισε κορονο-
ϊό, έζησε όμως δύο παγκόσμιους πο-
λέμους και τη μεγάλη ύφεση του 1929 
στις ΗΠΑ. Αυτές οι εμπειρίες δεν τον 
πτόησαν, αντιθέτως τον πείσμωσαν 
και το αποτέλεσμα ήταν τα ξενοδοχεία 
Hilton να έχουν επεκταθεί στον κόσμο 
και ν’ αποτελούν πρότυπο διαχείρισης 
κρίσεων. Επιστροφή στο παρόν: Σήμε-
ρα ο κλάδος Horeca αντιμετωπίζει μια 
άνευ προηγουμένου κρίση. Σύμφωνα 
με όλες τις έρευνες η απώλεια του τζί-
ρου των επιχειρήσεων του κλάδου θα 
ξεπεράσει το 40%, ενώ η πτώση της 
κατανάλωσης αναμένεται να συνεχί-
σει - σε μικρότερο βαθμό- να επηρε-
άζει τα οικονομικά του κλάδου. Όμως 
μέσα στην κρίση υπάρχουν εταιρείες 
που αναπτύσσονται και συνεχίζουν 
το επενδυτικό τους πλάνο. Κατά πάσα 
πιθανότητα θα είναι και αυτές, που 
θα επιβιώσουν και θα αυξήσουν τα 
μερίδια αγοράς τους. Τα σημερινά 
ρεπορτάζ του Horeca Open είναι χα-
ρακτηριστικά. Τόσο στο εξωτερικό, 
όσο και στην Ελλάδα ανοίγουν νέα 
καταστήματα. Νέες προσπάθειες δεί-
χνουν τον δρόμο της ανάκαμψης του 
κλάδου. Το σημαντικότερο είναι πως 
οι προσπάθειες αυτές δεν περιορίζο-
νται μόνο στο άνοιγμα καταστημάτων, 
αλλά και στην παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων, που έχουν ως στόχο να 
καλύψουν τις νέες ανάγκες, οι οποί-
ες αναδείχθηκαν από την κρίση του 
κορονοϊού. Οι επιχειρήσεις φαίνεται 
πως προτιμούν την επέκταση και την 
ανάπτυξη, από τον...θάνατο. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

HORECAOPINION

Η οργάνωση, που 
απαιτείται εν μέσω της 
πανδημίας, και που 
ούτως ή άλλως πρέπει 
να υφίσταται, έχει ιδιαί-
τερη σημασία. Ο κόσμος 
παρατηρεί τις λεπτο-
μέρειες και τις κρίνει 
αυστηρά. 

• MONZU

ΝΤΈΜΠΟΎΤΟ ΈΝ ΜΈΣΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ

Το Monzu στην Κηφισιά άνοιξε πρόσφα-
τα τις πόρτες του στο κοινό εν μέσω της 
κρίσης του κορονοϊού και ενός πιθανού 
δεύτερου κύματος lockdown.  «Η ανά-
πτυξη είναι η απάντηση στην κρίση. Το 
στοίχημα το έχουμε κερδίσει, καθώς ο 
κόσμος, παρά την πεσμένη του ψυχολογία 
λόγω της πανδημίας, αγκάλιασε την προ-
σπάθεια και έχουμε καθημερινά να εξυ-
πηρετήσουμε αρκετούς πελάτες. Ωστόσο, 
πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε τις κα-
λύτερες δυνατές υπηρεσίες και να προσέ-
χουμε τα πιάτα μας», δηλώνει στο Horeca 
Open ο Γιάννης Λιόκας, Executive Chef 
του γνωστού εστιατορίου. 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MENU
«Τα πιάτα, που θα προσφέρεις στον κό-
σμο, πρέπει να είναι προσεγμένα, ακόμη 
περισσότερο στην κρίση που διανύουμε. 
Οι πελάτες είναι απαιτητικοί και θέλουν, 
εκτός από την εμφάνιση των πιάτων, να 
υπάρχει και η αντίστοιχη ποιότητα. Στο 
εστιατόριο χρησιμοποιούμε ιταλικά πιά-
τα, διαφοροποιημένα, όμως, με ιταλικές 
συνταγές, βάζοντας τη δική μας πινελιά», 
αναφέρει ο Γιάννης Λιόκας. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ
«Η οργάνωση, που απαιτείται εν μέσω της 
πανδημίας, και που ούτως ή άλλως πρέ-
πει να υφίσταται, έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Ο κόσμος παρατηρεί τις λεπτομέρειες και 
τις κρίνει αυστηρά. Αυτό, που έχουμε κα-
ταφέρει στο εστιατόριο, είναι να δώσου-
με έμφαση στη λεπτομέρεια», δηλώνει ο 
Executive Chef. 

ΥΓΙΕΙΝΗ
Τέλος, ο κ.Λιόκας αναφέρει πως «πρέπει 
να δίνεται μεγάλη σημασία στην υγιεινή. 
Έχουμε αντισηπτικά σε κάθε τραπέζι, σε 
κάθε μέρος του εστιατορίου και τα μαχαι-
ροπίρουνα είναι συσκευασμένα. Τα γάντια 
και οι μάσκες στο προσωπικό είναι κάτι, 
που είναι αυτονόητο πλέον, όμως μόνο 
μέσα από τα μέτρα υγιεινής, οι πελάτες 
αισθάνονται ασφαλείς και μπορούν με 
ηρεμία να απολαύσουν τον χώρο και το 
menu». 

Γιάννης Λιόκας, Executive Chef, Monzu
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• HORECA IN THE WORLD

ΤΡΙΑ CASE STUDIES ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΈΝ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η κρίση του κορονοϊού έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου Horeca και με 
τα απόνερα των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας να είναι αισθητά στον κλάδο 
της εστίασης, πολλές ξένες επιχειρήσεις δοκιμάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότη-
τές τους. Αυτή η επέκταση περιλαμβάνει, από την ανάπτυξη του δικτύου των καταστη-
μάτων, έως και την ανανέωση του menu. To Horeca Open παρουσιάζει τρεις ιστορίες 
ανάπτυξης εταιρειών εστίασης εν μέσω κορονοϊού. 

DONATOS PIZZA: ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
«Καθώς η κρίση του κορονοϊού δοκιμάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων της εστί-
ασης με πολλούς τρόπους, είμαστε ικανοί να αναπτυχθούμε παρά την πανδημία. Σε 
αυτή τη δύσκολη και αβέβαιη περίοδο, η επέκταση του δικτύου μας αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση. Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη δυναμική, που αναπτύσσουμε, και από την 
ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης του δικτύου μας. Στόχος 
μας είναι όχι μόνο το άνοιγμα ιδιόκτητων καταστημάτων, αλλά και franchise», δηλώνει 
ο Αντιπρόεδρος της Donatos, Jeff Baldwin. Από τον Απρίλιο, και με τα περιοριστικά 
μέτρα σε ισχύ, η εταιρεία ξεκίνησε το πλάνο επέκτασης των εστιατορίων της. Πιο συ-
γκεκριμένα:
• Στις 28 Απριλίου άνοιξε στο Dayton του Ohio
• Στις 19 Μαΐου στο Highland Heights στο Kentucky
• Στις 2 Ιουνίου στο Jacksonville Beach της Florida
• Στις 9 Ιουνίου στο Evansville της Indiana
• Στις 25 Αυγούστου στο Bowling Green στο Kentucky
• Στη 1 Σεπτεμβρίου στο Winter Park της Florida
Η εταιρεία αναμένεται να ανοίξει τουλάχιστον τρία νέα εστιατόρια έως το τέλος του 
έτους και πάνω από 30 σε μη παραδοσιακά σημεία πώλησης. Εκτός όμως από την 
επέκταση των εστιατορίων, η αλυσίδα έχει ανακαινίσει πλήρως το εσωτερικό των εστι-
ατορίων της, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών, ενώ έχει δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στο delivery, το οποίο καταγράφει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

CHICKEN CHICK: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Το Chicken Salad Chick, το concept εστιατορίων, που φημίζεται για τις σαλάτες του, 
ανακοίνωσε πως θα επεκταθεί στην Oklahome, με το νέο εστιατόριο στο Chinsholm 
Creek. Το νέο κατάστημα είναι το πέμπτο εστιατόριο στη συγκεκριμένη πολιτεία, ενώ 
το opening θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου θα δοθούν στους καταναλωτές και παρι-
σταμένους δωρεάν σαλάτες. Το νέο εστιατόριο θα τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα 
τηρούνται οι αποστάσεις. Η αλυσίδα εστίασης διοικείται από την Molly McGill, με περισ-
σότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο management εστιατορίων, καθώς έχει περάσει 
και από επικεφαλής επέκτασης της McDonalds. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η 
εταιρεία άνοιξε τέσσερα ακόμη εστιατόρια στις εξής περιοχές:
• Tulsa
• Edmond
• Nickols Hills
• Chisholm Creek 

HUMMUS & PITA: ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η αλυσίδα Hummus & Pita αποφάσισε να ανανεώσει το menu της, μπαίνοντας στην 
αγορά των:
• Plant-based προϊόντων
• Μεσογειακής διατροφής
«Πάντα πίστευα στην καινοτομία, όμως με την κρίση του κορονοϊού, η ανάγκη για νέα 
προϊόντα μπορεί να είναι η απάντηση στην κρίση της πανδημίας. Με την είσοδό μας 
σε δύο νέες κατηγορίες, απαντάμε στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για υγιει-
νή και ισορροπημένη διατροφή», δηλώνει ο Dave Pesso, συνιδρυτής της αλυσίδας. 
Η εταιρεία λανσάρει το Black Bean Hummus, το οποία είναι παρασκευασμένο από 
μεσογειακά προϊόντα, ενώ επίσης λανσάρει τα :
• Vegan Gyro
• Corfu Cauliflower Rice
• AvoGanoush
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 Του Δημήτρη Μήτου* 

Αναμφισβήτητα ο Έλληνας επιχειρηματίας 
είναι ένα είδος ιδιαίτερα ανθεκτικό στις 
αντίξοες συνθήκες και στις δυσκολίες. 
Έμαθε για χρόνια να αντιμετωπίζει ένα 
κρατικό μηχανισμό διεφθαρμένο, ένα δη-
μόσιο σύστημα αργό κι αναποτελεσματικό 
που ξέρει μόνο τον τρόπο να τοποθετεί 
εμπόδια σε κάθε επιχειρηματική προσπά-
θεια. Ιδιαίτερα ο Έλληνας επιχειρηματίας 
στον χώρο της εστίασης, λειτουργεί και 
εκπαιδεύτηκε να ανταπεξέρχεται ανάμεσα 
στην σκύλα της παράνοιας και στη Χάρυ-
βδη της υπερφορολόγησης.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Με συνέταιρο το κράτος κάθε επιχειρη-
ματική προσπάθεια στον χώρο της εστία-
σης καθίσταται ασύμφορη και η επιβίωση 
οριακή. Κι όμως, ο Έλληνας επιχειρημα-
τίας παρ’ όλα αυτά, πάντοτε κατάφερνε 
να αντεπεξέρχεται, να επιβιώνει και πολύ 
συχνά να μεγαλουργεί. 
Αντιμετώπισε ακόμα και τη δεκαετή κρίση 
και βρήκε και πάλι τον τρόπο να τα κατα-
φέρει. Το 2019, βγαίνοντας από την κρί-
ση γεμάτος αισιοδοξία και ελπίδα, μπήκε 
στη διαδικασία να σχεδιάσει τις νέες του 
επιχειρηματικές κινήσεις. Η διακόσμηση 
στην εστίαση έχει ανέβει σε άλλο επίπεδο. 

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΣ Ο 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Είναι κοινή ομολογία ότι τα Ελληνικά καφέ 
και εστιατόρια είναι από τα πιο όμορφα 
του κόσμου. Η Ελληνική κουζίνα κατακτά 
διεθνώς διακρίσεις και αναγνωρίζεται 
από τους μεγαλύτερους σεφ του κόσμου. 
Δυστυχώς το 2020 επιφύλασσε δυσάρε-
στες εκπλήξεις, τις οποίες κανείς δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει ακόμα και στα χειρό-
τερα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. 
Ο Κορονοϊός έφερε στους καταναλωτές, 
τρόμο, ανασφάλεια και τεράστιο πρωτο-
φανή περιορισμό της κατανάλωσης.

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
Από τη μία το γεγονός ότι το πρόβλημα 
ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλωσε την 
ανασφάλεια για το μέλλον των απανταχού 
επιχειρηματιών και από την άλλη το ίδιο 
γεγονός προσέφερε το συναίσθημα ότι 
κανείς δεν είναι μόνος στο πρόβλημα.
Το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι; Υπάρχει 

• ΕΣΤΙΑΣΗ

ΤΟ ΈΜΒΟΛΙΟ ΎΠΑΡΧΈΙ - ΤΑ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ 
ΤΟΎ ELLYZ CAFE ΚΑΙ ΤΗΣ COFFEE BERRY

επιχειρηματικό μέλλον; Η απάντηση είναι 
ξεκάθαρη: Εννοείται. 

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αρκεί να γυρίσουμε αρκετά πίσω και θα 
δούμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που 
έχουν χρονολογία ίδρυσης το 1913 (βαλ-
κανικοί πόλεμοι) , το 1922 (Μικρασιάτικη 
καταστροφή), το 1940 (Β’ παγκόσμιος πό-
λεμος), το 1945 (εμφύλιος πόλεμος) κοκ. 
Αξίζει πολύ στην ίδια αναδρομή στο πα-
ρελθόν να παρατηρήσουμε ότι μέσα στις 
πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης 
Ελληνικής ιστορίας μέσα στην απόλυτη 
φτώχια, τον πόλεμο, στα συντρίμμια και 
στα χαλάσματα γεννιόντουσαν παιδιά! 
Γεννιόταν η ελπίδα κι ανασταίνονταν η 
ζωή και χτίζονταν το μέλλον. Είναι στη 
φύση του ανθρώπου η ροπή προς τη 
δημιουργία, το κυνήγι της ελπίδας και η 
νίκη του καλού πάνω στο κάθε τι κακό κι 
άσχημο. Αντίστοιχα την ίδια ροπή έχει και 
ο δυναμικός επιχειρηματίας. 

ΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΘΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ;
Προφανώς δεν τα καταφέρνει ο γκρινιά-
ρης, μεμψίμοιρος επιχειρηματίας που ψά-
χνει ώμο να κλάψει και να δικαιολογήσει 
την παραίτηση από την μάχη. Λίγα, ελά-
χιστα πράγματα χαρίζονται στη ζωή και 
στην επιχειρηματικότητα. Η εστίαση είναι 
μια δύσκολη πίστα και λίγοι μπορούν να 
νικήσουν.
Τα καταφέρνει ο επιχειρηματίας, ο οποίος 
οργανώνεται, ξοδεύει μόνο αυτά που έχει, 
ο επιχειρηματίας που δεν τα παρατά, που 
έχει όραμα, πάθος και εργάζεται σκληρά 
για να τα πετύχει. 

Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Ο πυγμάχος για να μπει στο ρινγκ, προκει-
μένου να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του 
και να διεκδικήσει τη νίκη ή κάποιον τίτλο, 
έχει στερηθεί το καλό φαγητό, το ξενύχτι, 
το τσιγάρο και πολλές άλλες απολαύσεις. 
Έχει επενδύσει ατέλειωτες ώρες στην 
προπόνηση, παλεύοντας να ξεπεράσει 
τα όριά του αλλά κυρίως τον ίδιο του τον 
εαυτό. Παλεύει πάνω απ’ όλα να νικήσει 
το ύπουλο ανθρωπάκι μέσα του, που του 
προσφέρει μια τζούρα από τσιγάρο, ένα 
παγωτό, και μια σειρά από ξενύχτια με 
διασκέδαση και ατέλειωτα ποτά… Το αν-
θρωπάκι που του λέει ότι δεν θα τα κα-

ταφέρει, του λέει ότι ο αντίπαλος είναι πιο 
δυνατός, πιο έμπειρος και θα τον τσακίσει 
στο ξύλο.
Ο πυγμάχος που τελικά τα καταφέρνει, 
αγνοεί τις προκλήσεις και τους φόβους 
του και βλέπει μόνο το όραμά του. Έχει δει 
τον εαυτό του να πανηγυρίζει κρατώντας 
στα χέρια του τον τίτλο. 

ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗ
Το ίδιο συμβαίνει και με τον επιτυχημένο 
επιχειρηματία. Δεν παρεκκλίνει από το 
στόχο και το όραμά του. Παλεύει χωρίς 
σταματημό, χωρίς φόβο, χωρίς επιρροές. 
Σχεδιάζει με προσοχή και μεθοδικότητα 
και κατακτά βήμα – βήμα τη διαδρομή μέ-
χρι την επιτυχία.
Υπάρχουν ατέλειωτα παραδείγματα μι-
κρών και μεγάλων επιχειρηματιών που 
μέσα στην κρίση τα κατάφεραν. Δεν άντε-
ξαν απλά. Πάλεψαν σκληρά για να νική-
σουν και τα κατάφεραν!!

ΤΟ ELLYZ CAFE
Το Ellyz café ξεκίνησε την δραστηριότη-
τά του μέσα στο μοναστηράκι, ανάμεσα 
σε μία αγορά που λειτουργούσαν κυ-
ρίως παλαιοπωλεία. Μ’ ένα ξεκάθαρο, 
καινοτόμο, μοναδικό concept ξεχώρισε 
αμέσως και χωρίς διαφήμιση έγινε viral 
στο Instagram και γενικότερα το word of 
mouth λειτούργησε υποδειγματικά κα-
θώς ήταν το μέρος που κάθε νέο κορίτσι 
θα ήθελε να βρίσκεται, να φωτογραφίζε-
ται και να απολαμβάνει. Ακόμα και τώρα 
στην περίοδο του Covid δύσκολα βρίσκει 
κανείς τραπέζι αλλά πολύ συχνά η μακρό-
συρτη ουρά δεν τελειώνει καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της ημέρας. 
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• COCA -COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

ΤΟ CAMPARI ΣΤΗΡΙΖΈΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ HO.RE.CA

  «Το εμβληματικό ιταλικό ποτό Campari 
σχεδίασε και υλοποιεί φέτος μια ξε-
χωριστή δράση με στόχο τη στήριξη 
του προσωπικού των bars του κλάδου 
Ho.Re.Ca. στην Ελλάδα, που φέτος μας 
έχουν όλους περισσότερο ανάγκη από 
ποτέ.  Πρόκειται για την πρωτοβου-
λία #CheersForTheCause μέσα από 
την οποία το Campari ενδυναμώνει το 
έργο του οργανισμού ‘Metron Ariston’ 
και μας καλεί να συμμετέχουμε στη 
συγκέντρωση του μεγαλύτερου tip που 
δόθηκε ποτέ, για όλους εκείνους που 
βρίσκονται πίσω από κάθε ποτό που 
απολαμβάνουμε» αναφέρει η Coca-Cola 
Τρία Έψιλον σε ανακοίνωσή της. 

SHARE ΣΤΟ INSTAGRAM
Αυτό το Σεπτέμβριο, για κάθε share 

της φωτογραφίας του  Negroni με 
το hashtag #cheersforthecause και 
mention @camparigreece, το Campari 
θα διαθέτει ένα χρηματικό ποσό στην μη 
κερδοσκοπική εταιρεία Metron Ariston, 
της οποίας στόχος είναι η ανάδειξη του 
επαγγελματία, δημιουργώντας ένα δίχτυ 
προστασίας για την ίδια την κοινωνία 
των επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο το Campari συνε-
χίζει να ενώνει την ελληνική κοινότητα 
των bartenders και του χώρου της εστί-
ασης, σημαντικοί εκπρόσωποι της οποί-
ας συμμετέχουν στο video για την προ-
βολή της ενέργειας, που παρουσιάζουν 
οι ambassadors του Campari:
• Τόνια Σωτηροπούλου
• Γιώργος Παπακώστας (Chef & 
Restaurant Owner).

TIPS ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΕΛΑΤΗ
Αυτό που δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί 
κανείς είναι η κουλτούρα των επιχειρημα-
τιών. Δεν είναι η ξεχωριστή διακόσμηση, 
δεν είναι τα μοναδικά εδέσματα, δεν είναι 
η ποιότητα των πρώτων υλών, δεν είναι 
το καλό service. Είναι όλα αυτά μαζί, είναι 
κυρίως το πάθος και το όραμα αυτών των 
νέων παιδιών που κατέκτησαν σε μόλις ένα 
χρόνο την αγορά της Αθήνας. Η επιτυχία 
αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη και ήδη δι-
άφοροι επιχειρηματίες από την Ελλάδα, την 
Κύπρο και από άλλα σημεία του κόσμου 
ζητούν να αγοράσουν το Franchise του 
Ellyz café. Η εταιρία συμβούλων The Way 
ανέλαβε να δομήσει το σύστημα Franchise 
και να αξιολογήσει τους υποψηφίους συ-
νεργάτες. Το μέλλον προδιαγράφεται απο-
λύτως ρόδινο, όπως και τα λουλούδια που 
στολίζουν τους τοίχους του Ellyz café.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ THΣ COFFEE 
BERRY
Η Coffee Berry είναι μια εταιρία που ξεκί-
νησε να ψήνει και να πουλάει καφέ στον 
κλάδο Horeca με την επωνυμία Delmocca. 
Στους ιδιοκτήτες της εταιρίας δεν αρκούσε 
μόνο το εμπόριο. Πνίγονταν γιατί ένιωθαν 
ότι δεν δίνουν το παραπάνω στον κατανα-
λωτή. Έτσι στην καρδιά της οικονομικής 
κρίσης σχεδίασαν και χωρίς χρήματα ξεκί-
νησαν τα Coffee Berry. Η εμμονή στην ποι-
ότητα, η καινοτόμα, ξεχωριστή διακόσμηση 
και κυρίως το ξεκάθαρο Concept έφεραν 
γρήγορα την επιτυχία. Μόλις σε τέσσερα 
χρόνια δημιουργήθηκαν 140 καταστήματα 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο.

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FRANCHISE
Η εταιρία μας η The Way, είναι χαρούμενη 
για την συνεργασία αυτή και περήφανη διό-
τι το 2020 μέσα στον Covid και το Lockdown 

καταφέραμε να υπογράψουμε για λογαρια-
σμό της Coffee Berry 35 νέες συμβάσεις 
Franchise. Ήδη συζητάμε και αξιολογούμε 
υποψηφίους από την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή αλλά και την Αμερική. Η Coffee 
Berry είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα που 
δείχνει ότι η επιτυχία δεν έρχεται μόνο σε 
ιδανικές συνθήκες. Όταν σέβεσαι τον κατα-
ναλωτή και προσφέρεις υψηλή ποιότητα σε 
όλα τα επίπεδα έχεις τεράστιες πιθανότητες 
να τα καταφέρεις.
Προφανώς υπάρχουν ατελείωτα παραδείγ-
ματα επιχειρηματιών της εστίασης που ξε-
χωρίζουν, κερδίζουν και δημιουργούν. Το 
εμβόλιο στις δυσκολίες είναι το πάθος η 
αισιοδοξία, το όραμα και κυρίως να προ-
σφέρεις στον καταναλωτή περισσότερα από 
όσα σε πληρώνει.

*O Δημήτρης Μήτος είναι Business Coach, 
Founder & Owner The Way
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