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ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DIY
Η Praktiker αλλάζει στρατηγική
Μετά από δύο συνεχείς χρονιές συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών της, η αλυσίδα
καταστηµάτων DIY Praktiker επιδιώκει την εξυγίανσή της εντός του 2011: στο πρόγραµµα
“Praktiker 2013” που παρουσιάστηκε στα µέσα Φεβρουαρίου, η Praktiker ανακοίνωσε τα
κυριότερα µέτρα που θα λάβει για να επιτύχει την επιστροφή της στην κερδοφορία: µείωση των
κωδικών προϊόντων που εµπορεύεται, αύξηση του ποσοστού των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
από το 30% στο 40% µέχρι το 2013 και αναδιάταξη των προϊόντων εντός των καταστηµάτων
µέχρι τον Απρίλιο. Αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν επίσης και ως προς το προσωπικό, µε απώλεια
περίπου 1.500 θέσεων εργασίας και εξάλειψη ορισµένων επιπέδων ιεραρχίας. Η Praktiker ελπίζει
για την ανάκαµψη της στην επιτυχία του online shop της, που µόλις εγκαινιάστηκε (7.500
κωδικοί), καθώς και στην αλλαγή του διαφηµιστικού της concept: η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει
έµφαση στις χαµηλές τιµές, θα σταµατήσει ωστόσο το γνωστό διαφηµιστικό slogan «20%
έκπτωση σε όλα». Επίσης, η Praktiker αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων µέσω της ίδρυσης
της Praktiker Byuing Group για τις εισαγωγές της στο Hong Kong. Κατ’αυτόν τον τρόπο, η
Praktiker θα ανεξαρτητοποιηθεί από την Metro, µέσω της οποίας πραγµατοποιούσε ως τώρα τις
αγορές της από την Ασία.
O κύκλος εργασιών της Praktiker για το 2010 δεν έχει ανακοινωθεί ακόµα, εκτιµάται όµως ότι η
µείωση ήταν της τάξης του 6,5%-8,5% µε αποτέλεσµα η Praktiker (µαζί µε τη θυγατρική της Max
Bahr) να υποχωρήσει στην τρίτη θέση στην κατάταξη των καταστηµάτων DIY στη γερµανική
αγορά, µε πρώτη την Obi (Tengelmann Group) και δεύτερη τη Bauhaus.
Οι 10 µεγαλύτερες αλυσιδες DIY στη Γερµανία - Κύκλος εργασιών 2009 σε δις €
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Από κοινού αγορές για την Toom Baumarkt και την Hellweg
Οι εταιρείες Toom Baumarkt και Hellweg ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο 2011 την ίδρυση του
συνεταιρισµού αγορών DIY Union. Ο κύκλος εργασιών των δύο εταιρειών µαζί υπολογίζεται στα
3 δις €. Η Toom Baumarkt, που ανήκει στη Rewe Group, θα αποχωρήσει στο τέλος του έτος από
τον συνεταιρισµό tooMaxx, όπου παραµένουν ακόµα οι εταιρείες Baumax (µε µητρική αγορά την
Αυστρία, και παρουσία σε Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και στα Βαλκάνια), Coop (Ελβετία) και
Rautakesko (Φινλανδία, Σκανδιναβία, Βαλτική). Παρά την ίδρυση της DIY Union, η Hellweg
παραµένει µέλος του συνεταιρισµού αγορών DiyCo µαζί µε την Baywa.
Αλλαγές στο τέλος του 2012 αναµένονται και στο συνεταιρισµό αγορών Zeus – Zentrale für
Einkauf und Service, καθώς δύο από τα τρία µέλη του ετοιµάζονται για αποχώρηση: οι εταιρείες
E/D/E και EK/servicegroup θα αποχωρήσουν, ενώ θα παραµείνει µόνο η εταιρεία Hagebau.

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραµµατέας ΟΕΥ B΄
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