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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΑNGO KAI  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX 

Γενικά στοιχεία 

Η Καταλανική εταιρία κλωστοϋφαντουργίας Mango (Punto Fa, S.L., με την εμπορική επωνυμία 

Mango), ισπανική πολυεθνική και δεύτερος μεγαλύτερος διανομέας μόδας στην Ισπανία, η οποία 

ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία ενδυμάτων και αξεσουάρ για 

γυναίκες, παιδιά, άνδρες, εφήβους και, πλέον, είδη σπιτιού, κατάφερε να κλείσει το προηγούμενο 

έτος, με καθαρά κέρδη, ύψους 67,5 εκατ. ευρώ, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με τα αντίστοιχα 

της προ πανδημικής περιόδου, του έτους 2019. Ο σημερινός πρόεδρός της είναι ο Isak Andic. 

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή του τζίρου της, αξίζει να αναφερθεί ότι η διεθνής 

δραστηριοποίησή της αγγίζει το 79% του συνόλου, ενώ η Ισπανία αποτελεί το υπόλοιπο 21%. 

Δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς στην Ισπανία είναι ίσο με 3%, η επιχείρηση είναι πεπεισμένη 

ότι υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στη εγχώρια αγορά.   

Διαθέτει περισσότερα από 2.700 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 110 χώρες και 

απασχολεί περί τους 15.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 1.850 εργάζονται στο Κέντρο 

Σχεδιασμού Hangar και στα κεντρικά γραφεία στο Palau Solitar y Plegamans (επαρχία της 

Βαρκελώνης), όπου σχεδιάζονται κάθε χρόνο άνω των 18.000 προϊόντων ένδυσης και 

αξεσουάρ. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της είναι περίπου 30 ετών και το 80% αυτών 

είναι γυναίκες. 

Επέκταση σε Η.Π.Α και Ινδία  

Η Mango σχεδιάζει να επεκτείνει την δραστηριότητά της εντός των επόμενων τριών ετών στις 

Η.Π.Α, έχοντας ως στόχο να ανοίξει 30 δικά της επιπλέον καταστήματα στη χώρα, έως το 2024, 

φτάνοντας συνολικά τα 40. Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά των Η.Π.Α θα μετατραπεί σε μία από 

τις 5 κυριότερες της επιχείρησης. Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, η Mango επιδιώκει να 

αποκτήσει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ στη συγκεκριμένη αγορά, πριν από το 

πέρας των τριών ετών, όπως δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Τοni Ruiz. Σε αυτό τον 

στόχο, θα συμβάλει σημαντικά το κατάστημα, που άνοιξε πρόσφατα στην πέμπτη λεωφόρο στην 

καρδιά του Μανχάταν, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανήκει στα τρία πρώτα καταστήματα, με 

μεγαλύτερο τζίρο για την εταιρία, παγκοσμίως. Η εταιρία προβλέπει, επίσης, ότι το 2024 οι 

διαδικτυακές της πωλήσεις θα αποτελέσουν το 70% του συνόλου στη χώρα, μιας και ήδη από 

το κλείσιμο του προηγούμενου έτους, οι διαδικτυακές πωλήσεις στις Η.Π.Α ανέρχονταν στο 42%, 

ποσοστό που τοποθετείται πάνω από τον μέσο όρο του ομίλου. 

Επιπλέον, τη φετινή χρονιά αναμένεται ότι θα ανοίξουν τουλάχιστον 10 καταστήματα της Mango 

στην Ινδία, ξεπερνώντας τα 50 καταστήματα στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα αποτελέσει την 

κυρίαρχη ασιατική αγορά για την επιχείρηση.  
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Κύριες αγορές 

✓ Εντός Ευρώπης, οι κυριότερες αγορές της Mango είναι η Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία, στις οποίες έχει μικρό μερίδιο με μεγάλα, ωστόσο, 
περιθώρια κέρδους. 

✓ Εκτός Ευρώπης, η Η.Π.Α και η Ινδία αποτελούν τις δύο βασικότερες αγορές, στις οποίες 
όπως προαναφέρθηκε, επιδιώκουν να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους.  

Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική διευθύντρια της Mango, κα Margarita Salvans, παρά τον 

υψηλό πληθωρισμό, η εταιρία δεν προέβη σε ανάλογες αυξήσεις στα προϊόντά της, αλλά 

προσαρμόστηκε στις τάσεις τις αγοράς (που φέτος αφορούν το χρώμα, το εορταστικό στυλ και 

τα καλοκαιρινά φορέματα).  Αυτό σημειώνεται διότι οι τάσεις της αγοράς είναι αυτές που 

οδήγησαν σε μία μικρή άνοδο των τιμών, όχι ο ίδιος ο πληθωρισμός.  

Επιπλέον, οι τιμές στις Η.Π.Α είναι πιο υψηλές σε σχέση με τις αντίστοιχες της Ισπανίας, γεγονός 

που δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της αγοράς, καθώς με βάση τις δηλώσεις του κ. Ruiz, κατόπιν 

ανάλυσης της αγοραστικής ικανότητας των Η.Π.Α, τα ρούχα τους εξακολουθούν να είναι πιο 

προσιτά, αν και οι τιμές τους εκεί είναι μεγαλύτερες. 

Συνολικά 

Επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας στην εταιρία, παρά την αβεβαιότητα, που δημιουργήθηκε από την 

αρχή του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς η εταιρία δηλώνει ικανοποιημένη από την εξέλιξη 

των πωλήσεων από την έναρξη του 2022 και επισημαίνει δημοσίως ότι το φιλόδοξο σχέδιο 

συμπληρωματικής επέκτασης στην αγορά των Η.Π.Α, αναγνωρίζεται ως πηγή νέων ευκαιριών 

και όχι ως προσπάθεια αναπλήρωσης της ρωσικής αγοράς. 

Επένδυση της Inditex σε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις  

Η Inditex, η κυρίαρχη ισπανική πολυεθνική και μία από της σημαντικότερες παγκοσμίως στον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, έκλεισε συμφωνία με την Infinited Fiber Company, φιλανδική 

τεχνολογική εταιρία, που ειδικεύεται στον ίδιο κλάδο, για αγορά αξίας 100 εκατ. ευρώ ,σε βάθος 

τριών χρόνων, ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών ινών (fibra textil reciclada), που 

ονομάζονται infinna και παράγονται, στο σύνολο τους, από απορρίμματα υφασμάτων (residuos 

textiles). Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιδιώκει να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, 

με τη χρήση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών.  

 

Επισημαίνεται ότι, εξαιρούμενης της περιόδου της πανδημίας, κατά την οποία 

σημειώθηκαν πολλές αλλαγές και μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο κύκλος εργασίας στον 

τομέα, η βιομηχανία μόδας θεωρείται ότι συμβάλλει στο 2,8% του ΑΕΠ του Βασιλείου της 

Ισπανίας, απασχολεί το 4,1% της αγοράς εργασίας ενώ αποτελεί το 9% των εξαγωγών, 

με αποδέκτες ισπανικών ειδών μόδας περί τα 100 κράτη. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

        

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

