


Είναι ενδεικτικό ότι τo
79% των μελών 

Διοικητικών Συμβουλίων 
που έλαβαν μέρος σε 

έρευνα της EY το 2019, 
εκτιμούσαν ότι οι 

επιχειρήσεις τους δεν είναι 
κατάλληλα 

προετοιμασμένες για να 
αντιμετωπίσουν ένα 

σενάριο έκτακτης ανάγκης

Ο βαθμός ετοιμότητας των 
επιχειρήσεων, αποτέλεσε 
κρίσιμο παράγοντα για τη 

διαχείριση των επιπτώσεων 
της πανδημίας, με μόλις 

2% να απαντούν ότι είχαν 
προετοιμάσει επαρκώς την 
εφοδιαστική τους αλυσίδα 
για ανάλογες διαταραχές

Source: ΕΥ research USA/ δελτίο τύπου ΕΥ 11/01/2021



Τι μας βρήκε ;

Source: ΕΥ research USA/ δελτίο τύπου ΕΥ 11/01/2021

► Το 72% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η πανδημία είχε 
αρνητικές επιπτώσεις στην εφοδιαστική τους αλυσίδα

► 57% αντιμετώπισαν διαταραχές στις λειτουργίες 
εφοδιαστικής αλυσίδας

► Η ορατότητα και η ανθεκτικότητα, έγιναν κυρίαρχες 
προτεραιότητες τους επόμενους 12-36 μήνες

► 64% αναμένουν επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, και 52% εδραίωση της αυτονομίας των 
εφοδιαστικών αλυσίδων, μέχρι το 2025

► Η πανδημία έπληξε 3 στις 4 εφοδιαστικές αλυσίδες 
(72%) 



Ποιοι τα κατάφεραν ;

Επιχειρήσεις που είχαν, 
ήδη προ-κρίσης, 

επενδύσει στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό τους 

και την αναβάθμιση των 
τεχνολογικών υποδομών 

και υποδομών 
κυβερνοασφάλειας τους,

που είχαν επιτύχει 
ευελιξία στις 

επιχειρηματικές δράσεις 
τους μέσα από τον 

επανασχεδιασμό του 
επιχειρηματικού τους 

μοντέλου και των 
οργανωτικών δομών 

τους

που είχαν θωρακίσει το 
δίκτυό τους 

μεταβαίνοντας σε 
σύγχρονες και 

διαφοροποιημένες 
εφοδιαστικές αλυσίδες

που είχαν, προ πάντων, 
επενδύσει στη θωράκιση 

του ανθρώπινου 
δυναμικού τους με νέες, 

ψηφιακές δεξιότητες



Pandemic Legacies   
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Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

1. Retailers Events

• Hybrid 
events 

• Repurposing 
space 

• Seasonal 
boxes 

• At-home 
family 
activities

Νέες συνήθειες θα διαμορφώσουν τα events των retailers στο μέλλον 



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

2. One-stop Shopping

Συνεργασίες με ειδικούς λιανοπωλητές εκτός 
τροφίμων, οι οποίοι φέρνουν την τεχνογνωσία
της γκάμα τους και βοηθούν στην προσέλκυση 
νέων ομάδων αγοραστών

Λύσεις εκπλήρωσης ηλεκτρονικού εμπορίου, 
συμπεριλαμβανομένων γραφείων click & collect 

Η χρήση portable διατάξεων καταστημάτων έτσι ώστε ο 
χώρος να είναι ευέλικτος και προσαρμόσιμος στις 
μεταβαλλόμενες τάσεις της κατηγορίας

Περισσότερος χώρος αφιερώνεται σε υπηρεσίες εστίασης και λύσεις για 
φαγητό, συμπεριλαμβανομένων πάγκων και χώρων για φαγητό, για βελτίωση της 
εμπειρίας αγορών και διαφοροποίηση από άλλα κανάλια (θα περιλαμβάνει 
συνεργασίες)

To One-stop Shopping μπορεί να μεγαλώσει εάν τα hypermarkets 
reinvent themselves στο μέλλον 



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

3. Food Service in Retail

Το Retail χρειάζεται να μάθει από την πολύ γρήγορη προσαρμογή του 
foodservice

Δεδομένου της νέας συνήθειας WFH το retail θα 
πρέπει να είναι έτοιμο να προσφέρει λύσεις και να 
καλύψει την ζήτηση που θα προκύψει από την 
νέα αυτή συνθήκη για παράδειγμα στα έτοιμα 
γεύματα . 

Για να ανταγωνιστεί τις διάφορες λύσεις 
γευμάτων που είναι άμεσα διαθέσιμες στους 
αγοραστές, η προσφορά θα πρέπει να είναι 
συναρπαστική από άποψη αξίας, καθώς και να 
παρέχει καινοτόμες λύσεις.



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

4. Elevated online penetration

Η διαδικτυακή διείσδυση θα παραμείνει αυξημένη και θα αυξηθεί 
περαιτέρω 

Νέοι αγοραστές (φοβούμενοι να 
επισκεφθούν τα καταστήματα) έχουν 
πλημμυρίσει στο διαδικτυακό κανάλι. Οι 
αγοραστές έχουν επωφεληθεί από την 
άνεσή του και η παραγγελία έχει γίνει 
συνήθεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
93% των διαδικτυακών αγοραστών
δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη 
συνολική εξυπηρέτηση.

Η διαδικτυακή διείσδυση θα 
παραμείνει αυξημένη και θα αυξηθεί 
περαιτέρω. Στις μεγαλύτερες 36 αγορές, 
η διαδικτυακή διείσδυση ήταν 2,7% το 
2019, το 2020 αυξήθηκε στο 3,7% και 
το 2022 θα φτάσει στο 4,8%. 



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

5. Contactless checkout and payments

Τα Contactless ταμεία θα αλλάξουν περαιτέρω την διάταξη των 
καταστημάτων 

To self-checkout ενεργοποιείται είτε μέσω 
κινητού είτε με αναγνώριση προσώπου

Τεχνολογία «Just Walk Out» τύπου Amazon
που βασίζεται στη μηχανική όραση



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

6. Hybrid working models
Τα καταστήματα των Λιανέμπορων στα προάστια θα χρειαστεί να 
επανασχεδιαστούν 

Το Work From Home αρχίζει να διαμορφώνει 
νέες συνθήκες για τα καταστήματα του 
λιανεμπορίου στα προάστια 

Οι WFH σίγουρα θα έχουν περισσότερο χρόνο 
και χρήμα να ξοδέψουν στα καταστήματα που 
είναι κοντά στην κατοικία τους 

Οι έμποροι λιανικής πρέπει τώρα να 
επανεξετάσουν το format των καταστημάτων 
τους , ειδικά όσον αφορά την παροχή βολικών 
λύσεων για γεύματα



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

7. Category Makeup

✓ Απαίτηση για βελτιωμένη απόκριση και ασφάλεια εφοδιασμού 

✓ Οι έμποροι λιανικής θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αλυσίδες εφοδιασμού των 
προμηθευτών τους. Η καλύτερη χρήση των δεδομένων θα βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να παρακολουθούν συνεχώς, να μοντελοποιούν και να μετριάζουν 
τον κίνδυνο.

Θα υπάρχουν κατηγορίες που θα προσφέρουν πάντα λιγότερες in 
store επιλογές

Ο χώρος θα είναι αφιερωμένος στην αύξηση των επισκεπτών και 
στην κάλυψη συγκεκριμένων αποστολών αγοραστών. Τα 
προϊόντα που καταργούνται καθορίζονται από δεδομένα και 
ενδέχεται να μην είναι τα ίδια σε κάθε κατάστημα 

Οι έμποροι λιανικής θα προσπαθήσουν να παρέχουν επιλογές 
μέσω των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων και όπου 
μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές μέσω 
ιδιωτικών ετικετών 

Fragile 
supply 
chain :



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

8. Sustainability 

✓ Πρωτοβουλίες για ολοένα και 
μεγαλύτερη μείωση πλαστικού 

στις συσκευασίες 

✓ Συνεργατικές πρακτικές 
ανάμεσα σε Λιανέμπορους και 

Προμηθευτές στην αντιμετώπιση 
τέτοιων θεμάτων

✓ Ανάπτυξη ολοένα και σε 
μεγαλύτερο βαθμό sustainable 

stores

✓ Υποστήριξη των τοπικών 
κοινωνιών σχετικά 

4 Key points:

Όλο και περισσότερες 
packaging free λύσεις

Ήδη Pre-covid το 
sustainability ήταν growing 
trend

✓ Asda (Uk retailer) επεκτείνει το 
concept του packaging free σε 
περισσότερα καταστήματα 
μετά από το επιτυχημένο 
δοκιμαστικό.

✓ Συνεργάστηκε με πολλούς 
προμηθευτές για να το πετύχει 
όπως Unilever, Kellogg’s & 
Pepsico

✓ Αυξάνει επιπλέον την γκάμα 
των προϊόντων που 
συμμετέχουν. Καθώς τα 
αποτελέσματα έδειξαν 
μεγαλύτερες πωλήσεις vs 
των συσκευασμένων 
προϊόντων.

94% των καταναλωτών στην Αγγλία 

τείνουν να επενδύσουν περισσότερο σε 

«refills» vs συσκευασμένων προϊόντων



Source: IGD Retail Analysis  | Global Retail Trends 2022

9. Health and wellbeing
Healthcare θα παραμένει ακόμα ποιο επιτακτικά μια ανάγκη για τους 
retailers

Ο COVID-19 έχει αναδιαμορφώσει την ατζέντα για την υγεία και 
την ευεξία, με τους αγοραστές να εκτιμούν την υγεία τους 
περισσότερο από ποτέ. 

Έχουμε δει τις ανάγκες και τις προσδοκίες να αλλάζουν και οι 
αγοραστές να προσβλέπουν όλο και περισσότερο σε 
λιανοπωλητές και προμηθευτές για να τους βοηθήσουν να 
επιτύχουν τους στόχους τους για την υγεία



R26

• Although we’re on the recovery path in many major 
markets, it’s going to be bumpy. Be prepared to adjust 
your plans and re-activate your pandemic playbooks as 
it is unlikely to be linear progress.

• Many markets are characterised by pent-up demand 
and consumers are ready to spend. Channels linked to 
mobility, including convenience and foodservice, will 
also bounce back strongly. Product availability and in-
store execution are going to have to be spot-on this 
year. 

• Cost inflation is a major issue for suppliers. The 
magnitude and scope of the increases is helping 
companies to get straight-line price increases through. 
These could support stronger growth in the second half. 

• The addition of one working from home day for office 
workers translates into a significant opportunity for 
grocery retail. Look for the opportunity with breakfast 
and lunch solutions, especially if you can align with on-
demand, quick commerce options. 

Supplier considerations 

Source: IGD Research 

• Be flexible 

• Ensure you 
are ready to 
go

• Cost inflation 
driving higher 
prices 

• Tap into the 
big shift in 
working from 
home

• Innovate 
at all price 
points

• With a significant amount of product innovation focused 
on added value and performance benefits, there is a risk 
that value and lower-priced tiers will be missed. Think 
beyond pack format changes and develop products that 
resonate with shoppers at opening price points. 



R26

• Retailers and suppliers are working on many great 
sustainability initiatives but often struggle to bring the 
impact to life for consumers. Look for ways to engage 
around this idea, especially in-store. This is a great 
opportunity to build on the trust in brands which grew 
during the pandemic. 

• With retailers and suppliers facing tough comparables 
this year, focus on big, bold initiatives to get shoppers 
into stores. Get creative and adopt a different approach 
to seasonal events, blending omnichannel and virtual 
elements.

• A healthy tension continues to exist between local and 
global ranges. Retailers want the local for differentiation 
but need the capabilities of global CPGs to support 
them. Can global CPGs harness the essence of unique 
items, while remaining authentic?

• Don’t let the benefits of range rationalisation ebb away 
over the next couple of years. The pandemic created the 
opportunity that many suppliers were looking for to 
make more drastic cuts to ranges. Keep NPD disciplined 
and manage the rotation of products in, and out. 

Supplier considerations 

Source: IGD Research 

• Bring 
sustainability 
to life for 
customers

• Get creative 
with events 

• Local vs. 
global 

• Beware of 
range creep

• Be the thought 
leader for your 
partners

• As there are so many big issues that retailers are 
grappling with this year, choose where you can bring 
thought leadership. Whether it be quick commerce, 
micro-fulfillment, front-of-store or category 
development, draw on your strengths and capabilities to 
help inform your retail customers and be the partner of 
choice. 



Το 43% των εργαζόμενων παγκοσμίως ετοιμάζονται να 
εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους, για καλύτερες 
αμοιβές, εξέλιξη και ευελιξία

Source: EY, 2022 Work Reimagined Survey

Σε μία εποχή υψηλού 
πληθωρισμού, η επιθυμία 

των εργαζόμενων για 
υψηλότερες αμοιβές 

υπερισχύει έναντι άλλων 
αιτημάτων

Το 22% των εργοδοτών 
δηλώνουν ότι θέλουν να 

επιστρέψουν οι 
εργαζόμενοι στο γραφείο, 
σε καθεστώς πενθήμερης, δια 
ζώσης εργασίας. Το 80% των 

εργαζόμενων θέλουν να 
εργάζονται εξ αποστάσεως 
τουλάχιστον δύο ημέρες 

την εβδομάδα

Το 32% των εργοδοτών
έχουν καταφέρει να 
ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα και την 
εταιρική κουλτούρα, μέσω της 

υβριδικής εργασίας και 
επενδύσεων σε παροχές και 

τεχνολογία



«Αναμονή για το απροσδόκητο»

Source: Sharon Sutherland EY Global Center for Board Matters Leader and EY Global Markets Strategy and Operations Leader

Ο ορισμός – και η έμπρακτη προώθηση –
ένας ισχυρού εταιρικού σκοπού, που 
τροφοδοτεί τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας

Η οικοδόμηση μιας εταιρικής κουλτούρας 
συνεχούς αλλαγής

Η ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού, 
κατάλληλα εξοπλισμένου για το μέλλον

Βασικοί πυλώνες προτεραιότητας για τους οργανισμούς  ώστε να θέσουν τις βάσεις 
για μία νέα δομή υποστήριξης του μετασχηματισμού της επιχείρησης:

https://www.ey.com/el_gr/people/sharon-sutherland


«Ευχαριστούμε »


