
ΠΡΟΧΩΡΆΜΕ ΜΠΡΟΣΤΆ !

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ εκτενώς το πόσο τα περιοριστικά μέ-
τρα για την πανδημία του κορονοϊού ανέτρεψαν άρδην τα business 
plan όλων των εμπλεκομένων στην αγορά του HO.RE.CA.
Η κρίση, μάλιστα, ήρθε σε μια περίοδο, όπου όλοι σχεδίαζαν πάνω 
σε σημαντικά αυξημένους τζίρους, λόγω τόσο του καλού κλίματος 
στην οικονομία, όσο και των ανοδικών τάσεων στον τουρισμό. 
Ακόμα περισσότερο, το πρόβλημα εντείνεται λόγω του γεγονότος 
ότι η κίνηση στα καταστήματα αυτά δεν ήταν η αναμενόμενη, μετά 
την άρση του lockdown. 
Το θέμα, βέβαια, δεν είναι να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, 
αλλά να προχωρήσουμε μπροστά, με ρεαλιστικές λύσεις και την 
απαιτούμενη ευελιξία.
Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι, τόσο η επιβίωση όσο το δυνατόν 
περισσότερων υγιών και σοβαρών επιχειρήσεων, όσο και η περαι-
τέρω ανάπτυξη αυτών, που και αντέχουν και κινούνται μέσα στην 
κρίση έντονα ανοδικά (γιατί υπάρχουν και τέτοιες μέσα στο HO.RE.
CA.).
H Notice Content and Services, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρι-
κής κοινωνικής υπευθυνότητας, που αναπτύσσει, προχώρησε στη 
δημιουργία του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού newsletter:

HO.RE.CA. OPEN, powered by FnB Daily. 

Το HO.RE.CA. OPEN, powered by FnB Daily, θέλουμε να απο-
τελέσει το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων του 
κλάδου και των προμηθευτών τους. 
Μέσα στις σελίδες του, φιλοξενούνται απόψεις ειδικών, που προ-
τείνουν λύσεις για τη διαχείριση της κατάστασης, παρουσιάζονται 
οι κινήσεις και οι δράσεις των προμηθευτών στην κατεύθυνση της 
υποστήριξης των πελατών τους, καθώς και οι νέες τάσεις, που δι-
αμορφώνονται στον κλάδο παγκοσμίως. 

Το HO.RE.CA. OPEN, powered by FnB Daily, φιλοδοξούμε να 
αποτελέσει τη διαδραστική πλατφόρμα μεταξύ των δύο πλευρών 
και όλων των εμπλεκομένων στο κανάλι του HO.RE.CA., και να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην έξοδο από την κρίση. 
Στη Notice Content and Services αφουγκραζόμαστε διαρκώς τις 
ανάγκες του επιχειρείν και στηρίζουμε από την πιο μικρή ως τη με-
γαλύτερη επιχείρηση της χώρας, σε ό,τι αφορά τόσο τη διαχείριση 
της τρέχουσας κρίσης, όσο και τη διαρκή ανάπτυξη και εξωστρέ-
φεια. 
Προχωράμε μπροστά !

Νεκτάριος Β. Νώτης
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� ΕΣΤΙΑΣΗ
TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ
ΕΠΟΧΗ_

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
HO.RE.CA.

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 
ΤΕΥΧΟΣ #1
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LOCKDOWN_

� ΠΑΣΚΕΔΙ
Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΎ
ΚΛΑΔΟΎ_

� ΣΕΦΥΜΕΝ
ΣΕ ΣΎΝΕΧΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ - Η ΑΓΟΡΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ
LOCKDOWN_
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� Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΖΥΘΟΠΟΙΟΙ)
ΚΛΕΙΔΙΑ Ο ΕΦΚ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ_ 

� Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΎΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΎΠΟΛΟΙΠΑ_
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� ΕΣΤΙΑΣΗ
ΔΎΣΚΟΛΗ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN_

� DOG HAUS
ΑΝΟΙΞΕ ΝΕΑ VIRTUAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ_

 Δύσκολη φαίνεται να είναι η ανάκαμψη για 
την εστίαση εξαιτίας του Covid-19 αναφέ-
ρει η συμβουλευτική εταιρεία Aaron Allen 
& Associates, υπογραμμίζοντας σε σχετικό 
report ότι εκατοντάδες εστιατόρια έχουν 
υποβάλει αίτηση πτώχευσης τους τελευ-
ταίους τρεις μήνες.»Με βάση τις εκτιμήσεις 
μας, πιστεύουμε ότι έως και το 10% όλων 
των εστιατορίων παγκοσμίως θα εξαφανι-
στούν, με το 20% ή περισσότερο να διέρ-
χεται μια φάση αναδιάρθρωσης», δήλωσε ο 
ιδρυτής της εταιρείας Aaron Allen. Ο ίδιος 
εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 22 εκατομ-
μύρια εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, οπότε 
σύμφωνα με την παραπάνω εκτίμηση, 2,2 
εκατομμύρια από αυτά θα κλείσουν. 

ΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΗΞΕΙ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Ο κατάλογος των πτωχεύσεων περιλαμβάνει 
μέχρι στιγμής τα 
• Le Pain Quotidien

• Garden Fresh Restaurants
ενώ αλυσίδες όπως οι TGI Fridays και 
Cousins   Subs δεν θα ανοίξουν αρκετά από 
τα καταστήματα τους.

ΑΛΛΑΓΗ BUSINESS MODEL
Εν τω μεταξύ, μεγάλες αλυσίδες και τοπικές 
επιχειρήσεις έχουν αλλάξει το επιχειρηματικό 
τους μοντέλο – με κάποιες τώρα να προσφέ-
ρουν κρέας με το κιλό, γάλα, λαχανικά και 
ακόμη και χαρτί υγείας. Τα Panera Bread και 
Tijuana Flats, για παράδειγμα, πωλούν είδη 
παντοπωλείου.
Το ίδιο ισχύει και για την αλυσίδα Just Salad 
με έδρα τη Νέα Υόρκη, που άρχισε να πα-
ραδίδει είδη παντοπωλείου τον Απρίλιο και 
έκτοτε έχει επεκτείνει την υπηρεσία σε τμή-
ματα του Μπρούκλιν, του upper Manhattan 
και των Hamptons. Σκοπεύει να διατηρήσει 
την υπηρεσία αυτή ακόμη και μετά την 
πανδημία.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Προς το παρόν, τα εστιατόρια προσπαθούν 
να βρουν νέους τρόπους για να επιβιώσουν 
με εκπτώσεις και πωλήσεις τροφίμων και 
πολλοί ιδιοκτήτες μειώνουν το προσωπικό, 
αλλάζοντας το menu.
Ο Manish Mallick, ιδιοκτήτης του ROOH 
Chicago για παράδειγμα, έχει επί του παρό-
ντος 5 από τους 30 εργαζόμενους, που απα-
σχολούσε στην πλήρη βάρδια πριν από την 
πανδημία. Η Ashley Christensen, ιδιοκτήτρια 
της AC Restaurants. στη Βόρεια Καρολίνα, 
προσφέρει αρκετά από τα δημοφιλή πιάτα 
για take away από το κύριο εστιατόριο 
της στο Raleigh, ενώ έχει κλείσει οριστικά 
το κατάστημα της με τα burger, Chuck’s. 
«Χρειάζονται περίπου 10 και 15 μέρες για να 
ανοίξει ξανά κάθε εστιατόριο, όσον αφορά 
την επανεκπαίδευση του προσωπικού, την 
απολύμανση των πραγμάτων, τη δοκιμή και 
την επανεξέταση του μενού», λέει η Kaitlyn 
Goalen, επικεφαλής στην AC Restaurants.

Η Dog Haus άνοιξε νέα virtual καταστήματα 
στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα:
• Στο Hollywood 
• Στο Chicago 
• Στην Pasadena
• Στο Illinois
Πρόκειται για καταστήματα, οι κουζίνες των 
οποίων είναι virtual, δηλαδή διαχειρίζονται μέσω 
του i-cloud και android, με την εταιρεία να σχε-
διάζει να επεκτείνει το μοντέλο αυτό διαχείρι-
σης κουζίνας στις πόλεις:
• Los Angeles
• Manhattan 
«Οι virtual κουζίνες των καταστημάτων είναι 
μια πρώτη ευκαιρία για την εταιρεία να φέρει 

μια καινοτομία στον χώρο της εστίασης, με πα-
ραλαβή παραγγελιών online, όπου μπορούν να 
πουν στον chef πώς θέλουν να φτιάξει το γεύμα 
τους», σημειώνει ο Andre Vener, Partner της 
εταιρείας, και προσθέτει πως «το delivery τρο-
φίμων εκτοξεύεται και αυτό οφείλεται εν μέρει 
και στον κορονοϊό». Ο ίδιος συμπληρώνει πως 
«πιστεύουμε πως μια αλυσίδα εστίασης πρέπει 
να είναι ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στις 
αλλαγές, που γίνονται στην αγορά». Στην ουσία, 
μέσω των virtual κουζινών των καταστημάτων 
εστίασης, διαδικτυακά διαχειρίζονται:
• Οι παραγγελίες
• Ο τρόπος παρασκευής των γευμάτων
• Η λειτουργία της κουζίνας
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 � ΣΕΑΟΠ
ΣΤΟ -70% ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΎΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ HORECA_

� Θ. ΝΤΟΥΓΚΟΣ (ΣΜΟΕ)
“ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ”_

Εκδότης - Διευθυντής:  Νεκτάριος Β. Νώτης
Υπεύθυνος Περιεχομένου: Νικόλας Ταμπακόπουλος
Εμπορική Διεύθυνση:  Κλαίρη Στυλιαρά
Διεύθυνση Λειτουργίας:  Εύα Τσιώνη
Digital Art Director:  Νικόλας Αθανασιάδης
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