
Editorial
Do it like NOMA

Όταν οι μεγάλοι και τρανοί παγκοσμί-
ως προσαρμόζονται στα δεδομένα 
του κορονοϊού, με στόχο να επιβιώ-
σουν, τι να λένε οι υπόλοιποι...
Το γνωστό εστιατόριο ΝΟΜΑ, στην 
Κοπεγχάγη, που έχει ανακηρυχθεί 
για τέσσερις χρονιές ως το καλύτερο 
στον κόσμο, ενώ πέρυσι βρέθηκε για 
δεύτερη φορά στη θέση Νο 2, έχο-
ντας πάντα και δύο αστέρια Michelin, 
ανακοίνωσε ότι μετατρέπεται σε 
burger and wine bar, χωρίς κρατήσεις, 
εγκαταλείποντας το πιο εκλεπτυσμέ-
νο και ακριβό menu του.
Και, όπως ήταν απολύτως φυσικό, 
βρήκε αμέσως ανταπόκριση. Οι αριθ-
μοί μιλούν από μόνοι τους:
Σύμφωνα με τον διευθυντή του 
εστιατορίου, ενώ εκτιμούσαν ότι θα 
πουλούσαν περί τα 300 burger ημε-
ρησίως, σερβίρουν 1.000 και, πολλές 
φορές, πάνω από 2.000 burger !
Άλλωστε, όπως οι ίδιοι οι πελάτες 
δηλώνουν, τους δίνεται η δυνατότητα 
να δοκιμάσουν burger σε ένα παγκο-
σμίου φήμης εστιατόριο.
Η αλλαγή των συνθηκών - τόσο των 
υγειονομικών, όσο και των οικονομι-
κών - είναι δεδομένη.
Και, θα το ξαναγράψω, οδηγεί νο-
μοτελειακά σε αλλαγές, ειδικά στο 
HO.RE.CA.
Προσωπικά, δεν μου αρέσουν καθό-
λου. 
Αλλά, this is it.
Taker it or leave it !
Ή, απλά...
...Do it like NOMA.

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr

� WAITBUSTERS
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Η κρίση του κορονοϊού βρίσκει τις επιχει-
ρήσεις του κλάδου των εστιατορίων να 
λειτουργούν με νέους κανόνες και περιο-
ρισμούς. Τα εστιατόρια έχουν επιδοθεί σε 
αγώνα δρόμου, προκειμένου να κάνουν 
προσελκύσουν καταναλωτές με ασφάλεια 
και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις 
επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτές τις νέες συν-
θήκες τα εστιατόρια έχουν ενισχύσει τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως:
• Αποστάσεις ασφαλείας
• Συχνό πλύσιμο χεριών των εργαζομένων
• Μάσκα
• Γάντια 
• Αντισηπτικά στα τραπέζια
• Απολύμανση χώρων κουζίνας και εξωτερι-
κών  

Ορισμένες επιχειρήσεις στην προσπάθειά 
τους να προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια 
στους πελάτες τους, υιοθετούν τις ανέπα-
φες συναλλαγές. Μία εταιρεία τεχνολογίας,  
η οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανέπα-
φες συναλλαγές και contactless dive in, είναι 
η Waitbusters. Οι πελάτες της εταιρείας, 
εστιατόρια που θέλουν να μετασχηματιστούν 
ψηφιακά,  μπορούν να κάνουν όλες τις ενέρ-
γειες που απαιτούνται για να δειπνήσουν 
στα εστιατόρια, από απόσταση, χωρίς καμία 
επαφή με το προσωπικό του εστιατορίου. 
Τέτοιες ενέργειες είναι:
• Να κάνουν κράτηση μέσω της ιστοσελίδας, 
της εφαρμογής, messenger ή SMS
• Να παραγγείλουν μέσω της εφαρμογής 
στο κινητό
• Να επικοινωνήσουν με το προσωπικό μέσω 
γραπτών μηνυμάτων

• Να πληρώσουν είτε ανέπαφα, είτε μέσω 
της εφαρμογής

Επιπροσθέτως η εταιρεία, εκτός από τις 
υπηρεσίες αυτές που αφορούν σε δείπνο 
στο εστιατόριο, παρέχει δυνατότητα delivery, 
με την παραγγελιά να γίνεται διαδικτυακά 
και η παράδοση των προϊόντων γίνεται χωρίς 
ανθρώπινη επαφή. Η εταιρεία έχει συνεργα-
στεί με ορισμένες εταιρείες μεταφορών και 
εφαρμογές online delivery, όπως:
• Postmates
• DAAS

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ...ΔΕΙΠΝΟ
«Προσπαθούμε να είμαστε μπροστά από την 
εποχή μας και να δώσουμε στα εστιατόρια 
τα εργαλεία αυτά που χρειάζονται στις νέες 
μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθει-
ες»δηλώνει χαρακτηριστικά ο Shane Gau, 
CEO της Waitbusters και προσθέτει πως 
«οι συγκεκριμένες υπηρεσίες βρίσκονται σε 
μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας της κρίσης του 
κορονοϊού». Το ψηφιακό δείπνο περιλαμβάνει 
ένα σύνολο πακέτων και υπηρεσιών όπως:
• Online Ordering
• Delivery As a Service
• Delivery Driver Logistics
• Wait Line and Reservation • Widgets and 
the ability to perform those functions via 
Amazon Alexa
• Social Media Marketing
• SMS Text Message Marketing
• Mobile Hotspot Delivery
• Your Own Custom Restaurant Chatbot
• Jump-The-Line Revenue Generator
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H ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ_ 
Από τον Γιάννη Καρακάση, MWΗ*

H ζωηρή συζήτηση για την τιμολόγηση του κρασιού στα εστια-
τόρια ξεκίνησε στην ομάδα του Facebook Greek Wine Explained 
μία ομάδα που δημιούργησα για να ανταλλάσσουμε απόψεις για 
το ελληνικό κρασί με φίλους από όλο τον κόσμο και για αυτό 
είναι μόνο στα αγγλικά. Σκέφτηκα ότι το καυτό αυτό θέμα πρέπει 
επιτέλους να μπει σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο μήπως και 
βγάλουμε κάτι χρήσιμο μέσα από αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μεγιστοποιήσεις την απόλαυ-
ση σε ένα εστιατόριο από το να συνοδέψεις το φαγητό σου, με 
ένα ποτήρι κρασί. Την ίδια στιγμή το κρασί και γενικά η μπύρα, τα 
cocktails αλλά και το νερό είναι οι συνήθεις κατηγορούμενοι για 
υψηλά περιθώρια κέρδους σε μια λίστα. 

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
Είναι σίγουρο ότι το να βρεις τη ‘σωστή τιμή’ και να παρουσιάσεις 
μια ‘πλήρη λίστα’ είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι η πολύπλοκη 
φύση του προϊόντος, είναι ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά, 
είναι ότι ο καθένας ανοίγει εστιατόριο επειδή μαγειρεύει νόστιμα 
σουτζουκάκια η γυναίκα του χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα 
για κόστη, λίστες κρασιού, έξοδα προσωπικού κλπ. Και παίρνει 
και ως υπεύθυνο τον φίλο του τον φυσικοθεραπευτή.Από την 
άλλη υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που στο άκουσμα και μόνο 
των τιμών κρασιού σε ένα εστιατόριο είναι έτοιμοι να βγάλουν 
μαχαίρια. Μερικές φορές δικαιολογημένα, μερικές φορές όχι. Θα 
με ρωτήσετε πότε; 

ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κάθε επιχείρηση 
πρέπει να ξέρει από κόστη και περιθώριο κέρδους. Αν δεν γνω-
ρίζει από αυτά ή χρωστάει ή έχει ήδη κλείσει ή χάνει χρήματα. Η 
αρχική ερώτηση θεωρώ ότι είναι απλή για κάθε εστιατόριο. Ποιό 
είναι το περιθώριο κέρδους που δουλεύει στο κρασί; Με τι περι-
θώριο κέρδους είναι ευχαριστημένη για να ανταπεξέλθει καταρ-
χάς στην επένδυση που έχει ή δεν έχει κάνει στο κρασί;Προφα-
νώς με άλλο περιθώριο κέρδους οφείλει να δουλεύει η ταβέρνα 
του Μπάρμπα Θανάση και με άλλο ένα fine dining εστιατόριο με 
οινοχόο και εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρη κάβα εξοπλισμέ-
νη και ορθά συντηρημένη. Διευκρίνιση, η ύπαρξη οινοχόου δεν 

παρέχει καμία ασφάλεια ότι θα ξέρει από κοστολόγια (το ίδιο και 
ο σερβιτόρος που έγινε μαιτρ). 

Η ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αν από την άλλη η επιχείρηση έχει F&B Manager, cost control και 
υπεύθυνο αγορών δεν υπάρχει καμία διασφάλιση στην ποιότητα 
γιατί η αναζήτηση είναι συνήθως στο φθηνότερο.Ας τα δούμε 
με νούμερα. Για τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιήσουμε ας 
πάρουμε ένα casual μοντέρνο εστιατόριο χωρίς sommelier στη 
σύνθεσή του, με σωστά ποτήρια για το service. Αν αυτό δου-
λεύει με περιθώριο κέρδους 50% σημαίνει ότι ένα κρασί που το 
αγοράζει χονδρική €8 το χρεώνει στη λίστα €19,84  και ένα των 
€10 ... €24,8. Αν δουλεύει μεταξύ 60 και 70% (νούμερα που είναι 
πολύ πιθανά) για 66% περιθώριο κέρδους το κρασί των €10 θα 
είναι €37.2 στη λίστα. Ουσιαστικά αντιστοιχεί σε επί 3 mark up. 
Σας φαίνεται πολύ ενδεχομένως αλλά είναι στην πράξη; Εσείς αν 
ανοίγατε επιχείρηση με τι περιθώριο κέρδους θα δουλεύατε;

ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
Και αν το υποκειμενικά σωστό για το κρασί του παραδείγματος 
μας στα €10 αγορά χονδρική είναι το €30 στη λίστα (€24,19 
συν ΦΠΑ, περιθώριο κέρδους 59%) πόσο το ίδιο κρασί των €10 
αγορά θα έπρεπε να είναι τιμολογημένο σε ένα τοπ εστιατόριο 
στη Σαντορίνη και πόσο στο ταβερνάκι ‘Η μικρή αθερίνα’; Σε όλα 
τα προϊόντα υπάρχει περιθώριο κέρδους απλά στο κρασί αυτά 
είναι πιο εμφανή. Αναρωτήθηκε ή παραπονέθηκε κανείς για το 
περιθώριο κέρδους στη χωριάτικη σαλάτα ή στο κατεψυγμένο 
καλαμαράκι των €12 με κόστος €1,5; Το θέμα στα μάτια μου είναι 
πιο σύνθετο και αγγίζει την καρδιά του κρασιού. Κακές λίστες με 
ελάχιστα ή καθόλου ενδιαφέροντα κρασιά, πολύ ψηλά περιθώρια 
κέρδους που δεν δικαιολογούνται σε συνδυασμό με προσωπικό 
που δεν είναι εκπαιδευμένο να πουλήσει και άλλα πολλά. Και 
μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος πίνει μπύρα ή τσίπουρο ή 
ζητάει Bring Your Own Bottle;

*Ο Γιάννης Καρακάσης MW, είναι ένας απ’ τους τρεις Έλληνες 
Master of Wine, κι ένας από τους, μόλις, 382 Masters of Wine 
στον κόσμο.

Γιάννης Καρακάσης
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The sudden outbreak of COVID-19 pandemic swept across countries and 
caused an unprecedented crisis in the Ho.Re.Ca. sector, an industry of high 
performance. Meanwhile thousands of companies worldwide, face economic 
distress despite their opening for the tourism period and state financial 
support. It is common acknowledged that this epidemic has introduced many 
variables that are currently affecting the prospects of the Ho.Re.Ca. business. 
Due to the uncertainty of these sustained changes, the American-Hellenic 

Chamber of Commerce is initiating a discussion on the needs of hotel and 
food industry (restaurants and catering), the new consumer trends, the 
domestic producers and distributors response, as well as the emergence of 
social initiatives by major Greek companies. Join us to hear perspectives from 
our noteworthy speakers on how to power through these obstacles in order to 
strengthen the role of the Ho.Re.Ca. industry as a dynamic pillar for the Greek 
economy and competitiveness in the post Covid-19 era.

Welcome Remarks

Nikolas Bakatselos 
President 
American-Hellenic Chamber of Commerce

In Conversation

Nikolaos Papathanassis 
Deputy Minister
Ministry of Development and Investments

Alexis Damalas
Partner, Financial Advisory Leader
Deloitte

Tim Ananiadis
General Manager & Managing Director 
Hotel Grande Bretagne & King George

Nikos Negas
Managing Director
TGI Fridays

Takis Christofileas
Owner 
Dipnosofistirio

Alexandros Daniilidis 
President and Managing Director 
Athenian Brewery

Lilian Nektariou 
Franchise Country Director  
Greece, Cyprus, Malta 
Coca Cola Hellas 

Yannis Papachristou
General Manager Greece & Cyprus
Coca-Cola HBC Greece

Moderator

Nectarios Notis  
Founder & CEO
Notice Content and Services 
(HO.RE.CA. OPEN – FnB Daily – BnB Daily)

https://www.amcham.gr/events/event/ho-re-ca-business-shaping-future-trends/


4

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ HO.RE.CA.

HORECA 
OPINION

Ο κορονοϊός δοκιμάζει τη 
βιωσιμότητα και την...
υπευθυνότητα 

Μετά από μία δεκαετή κρίση ένας εξωγε-
νής παράγοντας, ο κορονοϊός, έρχεται να 
δοκιμάσει τη βιωσιμότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Οι συνθήκες που δημιούρ-
γησε το lockdown και το πάγωμα των 
εξαγωγών και μεταφοράς των αγαθών 
άγγιξε τη συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις εστίασης 
και τουρισμού βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή των συνεπειών του κορονοϊού, 
καθώς τους στέρησε τα έσοδά τους. 
Κλειστές για περίπου δύο μήνες, αυτές οι 
επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη αντιμέτω-
πες με τη μάχη για τη βιωσιμότητά τους. 
Το ρεπορτάζ του Horeca Open είναι εν-
δεικτικό. Οι ξενοδόχοι σε Θεσσαλονίκη και 
Κέρκυρα έχουν θέσει ως στόχο αυτής της 
χρονιάς την επιβίωσή τους, με τον κύκλο 
εργασιών τους να βρίσκεται 60 και 80% 
κάτω συγκριτικά με την περυσινή χρονιά.Η 
κρίση έχει πλήξει όλες τις επιχειρηματικές 
πτυχές των ξενοδοχείων, συμπεριλαμ-
βανομένων και των εστιατορίων τους.  Η 
επάνοδος στην κανονικότητα, όπως την 
ξέραμε, δεν έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται 
θα αργήσει πολύ να γίνει, ειδικά αν επαλη-
θευτούν όσοι προβλέπουν ένα νέο κύμα 
κορονοϊού από το φθινόπωρο. Η δε νέα 
κανονικότητα στο επιχειρείν βρίθει ακόμα 
πολλών περιορισμών, αλλά και πολλών 
αντιφάσεων. Με εξαιρέσεις βέβαια 
μερικές επιχειρήσεις εστίασης, όπως το 
Yoko Sushi, που αναφέρεται σε σημερινό 
ρεπορτάζ του Horeca Open. 

Η πανδημία όμως δεν δοκιμάζει τη βιωσι-
μότητα μόνο των ελληνικών επιχειρήσε-
ων, αλλά και την υπευθυνότητά τους. Οι 
επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά 
στην εστίαση, φαίνεται να έχουν βρει τον 
κώδικα επικοινωνίας τους. Οι προμηθευ-
τές, όπως καταγράφεται στο σημερινό 
ρεπορτάζ του Horeca Open, δίνουν 
πίστωση και οι ξενοδόχοι προσπαθούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Έχουμε ένα παράδειγμα υγιούς συνερ-
γασίας και συνέργειας επιχειρήσεων που 
στόχο έχουν την ...επιβίωσή τους. Βέβαια, 
η πίστωση αφορά όσους μέχρι σήμερα 
ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και 
τις εταιρείες που προμηθεύουν, οι οποίες 
δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα. Μόνο μέσω 
της συνεργασίας, της κατανόησης και του 
επιμερισμού του ρίσκου ( risk allocation) 
μεταξύ των επιχειρήσεων θα μπορέσει να 
ξεπεραστεί η κρίση. Άλλωστε, η επιβίωση 
του ενός, είναι ο κύκλος εργασιών και το 
κέρδος του άλλου.  

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

� ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
TIPS ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ_

Tips στους ιδιοκτήτες εστιατορίων προκειμέ-
νου να ξεπεράσουν την κρίση του κορονοϊού 
δίνει μέσω του Horeca Open ο Κυριάκος 
Στυλιανού, ιδιοκτήτης των γνωστών εστια-
τορίων Yoko Sushi & Bento. Όπως τονίζει ο 
ίδιος «η ευελιξία είναι το πιο σημαντικό που 
πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες εστιατο-
ρίων» και σε συνδυασμό με την «τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων και την ασφάλεια που 
μεταδίδουν αυτά στους καταναλωτές», είναι 
τα κλειδιά μιας επιτυχημένης επανόδου στην 
κανονικότητα για τα εστιατόρια. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΥΖΙΝΑ
Ο κ.Στυλιανού τονίζει πως έχει κυρίαρχη 
σημασία η τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας μέσα και έξω από την κουζίνα. 
«Η τήρηση των μέτρων δημιουργεί κλίμα 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους κατα-
ναλωτές» σημειώνει χαρακτηριστικά και 
προσθέτει πως εκτός αυτού «αισθάνεται 
μεγαλύτερη ασφάλεια το προσωπικό, άρα 
αποδίδει περισσότερο». Για μέσα στην κουζί-
να προτείνει:
• Απόσταση μεταξύ των εργαζομένων στην 
κουζίνα
• Πλύσιμο των χεριών πριν την παρασκευή 
φαγητού, μετά από κάθε πιάτο και κατά τη 
διάρκεια της παρασκευής
• Απολύμανση των χώρων της κουζίνας
• Απολύμανση των ψυγείων
• Σωστή θερμοκρασία ψύξης
• Μάσκες και γάντια

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ο ίδιος τονίζει πως «όπως πρέπει να τηρού-

νται τα υγειονομικά πρωτόκολλα εντός κου-
ζίνας, έτσι πρέπει να γίνεται και εκτός , κατά 
τη διάρκεια εξυπηρέτησης των πελατών». Ο 
ίδιος σημειώνει:
• Συχνό πλύσιμο των χεριών
• Ανέπαφες συναλλαγές
• Μάσκες και γάντια
• Αποστάσεις τραπεζιών
• Αντισηπτικό σε κάθε τραπέζι
• Διάθεση μάσκας για όσους καταναλωτές 
επιθυμούν

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΝΟΥ
Ένα ακόμη tip είναι ο εμπλουτισμός του 
menu των εστιατορίων με νέες «καλοκαιρι-
νές γεύσεις». Στο Yoko Sushi για παράδειγμα 
παρουσιάζονται δύο καλοκαιρινά πιάτα:
• Civichi, που είναι ψάρι ωμό φιλεταρισμέ-
νο που σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά και 
ελαιόλαδο
• Yoko Σαλάντα, με νούντλς από ρύζι, σάλ-
τσα από λεμόνι και βασιλικό καβούρι
«Η ανανέωση του μενού είναι κομβικής ση-
μασίας, καθώς δείχνεις πως παρά την κρίση 
ανανεώνεσαι και εξελίσσεται ως εστιατόριο» 
δηλώνει ο Κυριάκος Στυλιανού. 

ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΟ -80%
Ο ίδιος τονίζει πως κατά τη διάρκεια του 
lockdown και τις πρώτες μέρες άρσης των 
περιοριστικών μέτρων, το εστιατόριο είδε 
πτώση 80%. Ωστόσο όπως τονίζει «είμαι 
ιδιαίτερα αισιόδοξος, καθώς πλέον είμαστε 
στα περυσινά επίπεδα και οι πελάτες δεν 
φοβούνται πλέον να φάνε στα εστιατόρια». 

Κυριάκος Στυλιανού, Ιδιοκτήτης,  Yoko Sushi & Bento
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� Α. ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ (POMO D’ORO)
ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ»_

� COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ_

«Πρέπει να βρούμε λύσεις ώστε ν’αντιμετω-
πίσουμε ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού και να 
κάνουμε τα εστιατόρια να είναι νησίδα ασφα-
λείας’ αναφέρει ο Αριστοτέλης Μέγκουλας, 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου Pomo d’Oro στην 
Κέρκυρα. Ο ίδιος επισημαίνει πως «η αίσθηση 
ασφάλειας είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον 
πελάτη και δημιουργεί τις συνθήκες αυτές 
που ευνοούν την χαλάρωσή του και την από-
λαυση των υπηρεσιών στα εστιατόρια¨».

INFO-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γάντια
Μάσκα

Αποστάσεις
Απολύμανση κουζίνας

Απολύμανση εξωτερικών χώρων
Συχνό πλύσιμο χεριών

Αντισηπτικά

«Ο ΦΟΒΟΣ ΥΠΟΧΩΡΕΙ»
Ο ίδιος εκτιμά ότι το κλίμα φόβου που επικρα-
τούσε στην αρχή , «έχει αρχίσει να υποχωρεί». 
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά «οι κατανα-
λωτές δείχνουν να είναι πιο χαλαροί και εμείς 
ως εστιατόριο να κερδίζουμε τη μάχη ενάντια 
στο φόβο». 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ο ίδιος τονίζει πως «η προετοιμασία για τη 
νέα πραγματικότητα που επικρατεί απαιτεί 
ευελιξία» και σε αυτό το πλαίσιο «είμαστε 
σε συζητήσεις, ώστε να κάνουμε ψηφιακές 
αρκετές λειτουργίες μας». Το νέο ψηφιακό 
κατάστημα θα διαθέτει ειδική εφαρμογή 
μέσω της οποίας, οι πελάτες:
• Θα κλείνουν τραπέζι
• Θα παραγγέλνουν
• Θα πληρώνουν
• Ψηφιακό menu

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ Ό,ΤΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΝ»
Ο κ. Μέγκουλας σημειώνει πως «η κατάσταση 
είναι δύσκολη» ωστόσο τονίζει πως «η κίνηση 
είναι καλύτερη από ό,τι αναμένονταν». 

100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
Ο ιδιοκτήτης του Pomo D’ Oro υπογραμμίζει 
πως»δεν σκέφτεται να εντάξει το takeaway 
στις υπηρεσίες που προσφέρει» και ο λόγος 
είναι «ότι δεν είναι εύκολο καθώς θα πέσει 
η ποιότητα. Άλλο να τρώει κάποιος φρέσκο 
ψάρι όταν μαγειρεύεται και είναι εντελώς δια-
φορετικό σε χάρτινη συσκευασία σε μεταγε-
νέστερο χρόνο». Το menu του καταστήματος 
είναι «100% ελληνικό και το 90% αυτού από 
την Κέρκυρα». 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
«Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αρχή. 
Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε από την πρώτη 
εβδομάδα, αλλά ανοίξαμε 1 εβδομάδα μετά 
γιατί δεν είχαμε τις πρώτες ύλες» δηλώνει ο 
κ.Μέγκουλας και προσθέτει πως « οι προ-
μηθευτές από την άλλη δεν είχαν προϊόντα, 
γιατί δεν είχαν εργατικά χέρια να  μαζέψουν 
τις πρώτες ύλες» και συμπληρώνει πως 
«πλέον η κατάσταση με την τροφοδοσία έχει 
αποκατασταθεί». 

COOKING FOR HAPINESS
Την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα πραγματοποιη-
θεί στο εστιατόριο του Αριστοτέλη Μέγκουλα, 
το πρώτο Cooking For Happiness του 2020.
“Το Cooking for Happiness είναι το δικό μας 
φεστιβάλ, στο οποίο καλούμε συναδέλφους, 
που έχουν κάποια σχέση με το νησί ή έχουν 
καταγωγή ή έχουν δουλέψει, να κάνουμε ένα 
δείπνο σύγχρονης κερκυραϊκής κουζίνας, που 
βασίζεται στην φιλοσοφία του εστιατορίου, 
την εποχικότητα και τα τοπικά προϊόντα», 
αναφέρει  ο κ. Μέγκουλας. Πρόκειται για 
την έκτη στη σειρά βραδιά γαστρονομικών 
δείπνων με θέμα τη σύγχρονη κερκυραϊκή 
γαστρονομία, τις εποχές, τα προϊόντα και 
τους ανθρώπους της.

Αριστοτέλης Μέγκουλας, Ιδιοκτήτης, Pomo d’Oro

 Ενισχύει το πρόγραμμά Save one Seat για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων εστίασης η Coca-ColaΤρία Έψιλον και συνεργάζεται 
με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Shapers, μία 
πρωτοβουλία του World Economic Forum.
Στόχος της πλατφόρμας είναι να φέρει κοντά τους καταναλωτές 
στα αγαπημένα τους εστιατόρια, καφέ και bar, βοηθώντας τους 

να τα στηρίξουν πρακτικά, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους 
και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επανεκκίνηση του 
κλάδου της εστίασης. 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της πληρότητας των καταστημάτων εστίασης και 
την άμεση στήριξη της ρευστότητάς τους, επιβραβεύοντας τους 
πελάτες, που στηρίζουν τα καταστήματα, με μοναδικές προ-
σφορές σε προϊόντα της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Παράλληλα, 
για κάθε Save One Seat Voucher, που αγοράζεται, η Coca-Cola 
Τρία Έψιλον προσφέρει 1 ευρώ στον μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό «Μέτρον Άριστον», που υποστηρίζει το προσωπικό των bars 
μέσω της εξίσου σημαντικής πρωτοβουλίας “Tip The Waiter”. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://gr.saveoneseat.com/
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� ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ_

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

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Σε ένα ξενοδοχείο ο κλάδος του εστιατο-
ρίου και των υπηρεσιών δωματίου αντιπρο-
σωπεύει το 40% του κύκλου εργασιών του» 
σημειώνει στο Horeca Open ο Χρήστος 
Καλιακάτσος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, έφο-
ρος στην Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 
και μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος τονίζει 
πως «οι εταιρείες που προμηθεύουν τα 
εστιατόρια στο παρελθόν ήθελαν τοις μετρη-
τοίς πληρωμή» και προσθέτει πως «μετά το 
lockdown αρχίζει και αλλάζει αυτό». Όπως 
επισημαίνει ο ίδιος «οι εταιρείες πλέον βο-
ηθούν η μία την άλλη δίνοντας πίστωση. Οι 
επιταγές των προμηθευτών μας πήγαν πίσω 
χρονικά, ακόμη περισσότερο από τις ημέρες 
που προέβλεπε η κυβερνητική οδηγία» και 
προσθέτει πως «αυτή η πίστωση και η διάθε-
ση συνεργασίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 
καθώς και οι προμηθευτές έχουν πρόβλη-
μα ρευστότητας, αφού με τη σειρά τους 
εισπράττουν καθυστερημένα τις οφειλές». 

«ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ»
Σε ό,τι αφορά στα ξενοδοχεία που προσφέ-
ρουν all inclusive υπηρεσίες, «ο τζίρος των 
εστιατοριών , του μπουφέ και των υπηρεσιών 
δωματίου αγγίζει το 20% των συνολικών 
εσόδων» δηλώνει ο Μπάμπης Βούλγαρης 
στο Horeca Open, πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Κέρκυρας. Ο ίδιος υπογραμμίζει 
πως «οι προμηθευτές των εστιατορίων των 
ξενοδοχείων , εφόσον οι πελάτες τους ήταν 
συνεπείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 
έχουν διάθεση μετάθεση των πληρωμών» και 
προσθέτει πως «αποτελεί σημαντική ανάσα 

για τους ξενοδόχους αυτό». Άλλωστε, όπως 
τονίζει ο ίδιος , «όλοι εξαρτόμαστε από την 
ίδια οικονομία, η οποία κάνει κύκλους» και 
προσθέτει πως «όσο δουλεύει το ξενοδοχείο, 
τόσο θα κινείται η οικονομία που περιλαμβά-
νει και τους ίδιους τους προμηθευτές». 
Και οι δύο ξενοδόχοι περιγράφουν με μελανά 
χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στον 
τουρισμό, ενώ όπως χαρακτηριστικά λένε 
«αυτή τη χρονιά στόχος μας είναι η επιβίω-
ση». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 60%
Στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα φτάνει το 
40%, ενώ πέρυσι ήταν στο 80% σημειώνει 
ο Χρήστος Καλιακάτσος. Ο ίδιος προσθέτει 
πως η αγορά αναμένεται φέτος να κλείσει με 
πτώση 60%, ενώ συμπληρώνει πως “αρκετά 
ξενοδοχεία δεν πρόκειται να ανοίξουν για την 
τουριστική σεζόν. “Δεν υπάρχουν σημάδια 
ανάκαμψης στην τουριστική αγορά και όσο 
περνά ο καιρός τόσο πιο μεγάλη μείωση 
στην κίνηση παρατηρείται” υπογραμμίζει ο 
Χρήστος Καλιακάτσος και τονίζει πως “ο 
Ιούλιος μπαίνει με μόλις 10% πληρότητα, τη 
στιγμή που πέρυσι ξεπερνούσε το 80%”.

ΚΥΜΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
Αν και τα μέτρα της κυβέρνησης για αναστο-
λή συμβάσεων με βάση τις πληρότητες ξενο-
δοχείων “κινούνται στη σωστή κατεύθυνση” 
σύμφωνα με τον κ. Καλιακάτσο, η αγορά δεν 
θα μπορέσει να κρατήσει τις θέσεις εργα-
σίας, καθώς “πιστεύω πως οι μισές θέσεις 
εργασίας αναμένεται να χαθούν”.

ΤΟ 90% ΖΗΤΗΣΑΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ
Η συντριπτική πλειονότητα των ξενοδόχων 
της Θεσσαλονίκης έχει αιτηθεί δάνεια μέσω 
του ΤΕΠΙΧ και προγραμμάτων για ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας 
των ξενοδοχείων. “Δυστυχώς όμως οι τράπε-
ζες ζητούν υπέρμετρες εγγυήσεις” παρατη-
ρεί ο Χρήστος Καλιακάτσος.

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ 50% 
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Στην Κέρκυρα η κατάσταση που επικρατεί 
είναι παρόμοια με αυτή της Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Μπάμπης Βούλ-
γαρης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Κέρκυρας, “το 50% των καταστημάτων δεν 
πρόκειται να ανοίξουν για την τουριστική 
σεζόν” και προσθέτει πως “όσα ξενοδοχεία 
ανοίξουν θα έχουν πληρότητα 10-20% και ο 
Ιούλιος αναμένεται να είναι κάτω 80%.” Βέ-
βαια ο ίδιος τονίζει πως “πολλές κρατήσεις 
θα γίνουν last minute” και επομένως “δεν 
μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσμα-
τα για το σύνολο της τουριστικής σεζόν”.

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΑΝΕΙΩΝ
Ο κ.Βούλγαρης επισημαίνει πως η χορήγηση 
δανείων στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 
συνεπειών της κρίσης, “πρέπει να γίνει ευ-
κολότερη και λιγότερο γραφειοκρατική” και 
προσθέτει πως “είναι κρίσιμο να τονωθεί με 
ρευστότητα η αγορά του ξενοδοχείου”

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μπάμπης Βούλγαρης, πρόεδρος, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, Χρήστος Καλιακάτσος, έφορος, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Αμφίδρομη Επικοινωνία με την Αγορά στο horecaopen@notice.gr

mailto:horecaopen%40notice.gr?subject=

