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ΘΕΜΑ: 
Παρεμπόδιση επιστροφής μεγάλου όγκου εμπορευμάτων από 

πολυκατάστημα ένδυσης 
 
 
1. Παρουσίαση προβλήματος 
 Κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε η γραμματέας του ίδιου του επιχειρηματία 
γνωστής αλυσίδας πολυκαταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, και μου ζήτησε να 
πάω σε ένα από τα πολυκαταστήματα και να τον συναντήσω. Ζήτησα να μάθω το 
λόγο, αλλά μου είπε ότι δεν γνώριζε. Τελικά κλείστηκε το ραντεβού και όταν έφτασα 
στο πολυκατάστημα, με παρέπεμψαν στο τμήμα των εσωρούχων. Εκεί δεν με περίμενε 
ο επιχειρηματίας αλλά οι υπεύθυνες του τμήματος και των αγορών, οι οποίες μου είπαν 
ότι υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα και έπρεπε οπωσδήποτε να επιλυθεί. 
 
Το πρόβλημα 
 Πιο συγκεκριμένα μου ανέφεραν ότι είχαν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό οι 
πωλήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα, και ότι κάποιοι παλαιοί οδηγοί παρουσίαζαν 
μεγάλο απόθεμα (stock). Όταν οι κυρίες ερωτήθηκαν γιατί συμβαίνει αυτό, θέλησαν 
να μεταθέσουν όλο το βάρος του προβλήματος στην εταιρεία, πιθανολογώντας ότι 
αυτό ίσως να οφείλεται στην πτώση του ονόματος στην καταναλωτική συνείδηση 
(πρόβλημα στο brand name).  

 
Ως πιθανές λύσεις  
έβλεπαν την επιστροφή αυτών των οδηγών και την αντικατάστασή τους ή την παροχή 
μεγαλύτερης έκπτωσης ώστε να τα προωθήσουν. Μάλιστα προσπάθησαν να 
ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση, λέγοντας ότι η πορεία της συνεργασίας μας θα 
επηρεαστεί από τη στάση της εταιρείας μου απέναντί τους, και ότι απευθύνθηκαν σε 
μένα πρώτα λόγω της καλής σχέσης που είχαμε και θα έχουμε στο μέλλον. Μου είπαν 
ακόμη ότι σε παρόμοιο πρόβλημα 2-3 εταιρείες του ίδιου κλάδου δέχτηκαν την 
επιστροφή ή κάποιες άλλες τοποθέτησαν δική τους αποκλειστική πωλήτρια, την 
οποία πλήρωναν οι ίδιες οι εταιρείες, για να έχουν καλύτερη προώθηση στα corners. 
 
Πως αντέδρασα  
Στη φάση αυτή, εγώ απέφυγα να πάρω θέση προφασιζόμενος ότι το πρόβλημα ήταν 
αρκετά σοβαρό και θα έπρεπε να συνεννοηθώ με τα κεντρικά της εταιρείας μου. Η 
μορφή συνεργασίας μας ήταν εμπορία με ένα ποσοστό έκπτωσης λόγω τζίρου και όχι 
παρακαταθήκη που να επιτρέπει να πάρω πίσω εμπορεύματα και μάλιστα τέτοιου 
αριθμού τεμαχίων (≈ 1500 τεμ.) 
 
Συλλογή πληροφοριών 

- Ζήτησα απογραφή όλου του αποθέματος ανά κωδικό και χρώμα από τις 
υπεύθυνες ώστε να διαπιστώσω που είναι το πρόβλημα και κατά δεύτερον να 
κερδίσω χρόνο. 



- Ζήτησα να μάθω τη μορφή συνεργασίας τους με τις άλλες εταιρείες και το 
διασταύρωσα με άλλους συναδέλφους από τις αντίστοιχες εταιρείες, τους 
οποίους έτυχε να γνωρίζω. 

- Ζήτησα από τη δική μου εταιρεία στοιχεία για την αλυσίδα των 
πολυκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, και αν η συνεργασία μας έχει 
αυξητική ή μειούμενη τάση. Η απάντηση ήταν σαφώς αυξητική. 

- Τέλος πήρα στοιχεία από το κομπιούτερ για όλες τις παραγγελίες του 
τελευταίου χρόνου που μου δόθηκαν από το συγκεκριμένο τμήμα και τα 
έκανα αντιπαράθεση με την απογραφή των αποθεμάτων που μου έστειλαν. 
Οπότε εντόπισα το μέγεθος του προβλήματος και άρχισα να οργανώνω την 
αντιμετώπισή του. 

 
2. Ανάλυση προβλήματος 
α) Από τη στιγμή που οι πωλήσεις στα υπόλοιπα πολυκαταστήματα της αλυσίδας 

αυτής σε όλη την Ελλάδα ήταν ανοδικές έπρεπε να εστιάσω στο συγκεκριμένο 
σημείο πώλησης. Μια πιθανή αιτία ήταν η ελλειπής προώθηση. Από τις συχνές 
αλλαγές στο προσωπικό δεν υπήρχε η απαιτούμενη εμπειρία στην πώληση των 
συγκεκριμένων προϊόντων. 

β) Η απογραφή τους σε σχέση με τις παραγγελίες που έκαναν τον τελευταίο χρόνο, 
με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε κακή οργάνωση και προγραμματισμός 
στο τμήμα, που πιθανώς να οφειλόταν στην κακή επικοινωνία των διαφόρων 
τμημάτων μεταξύ τους (τμήμα εσωρούχων – αποθήκη). Οι κωδικοί που είχαν 
μεγάλο απόθεμα δεν ήταν παλαιοί που είχαν καταργηθεί , αλλά τρέχοντες που 
είχαν κάνει οι ίδιοι 2 και 3 φορές επαναληπτική παραγγελία με μεγάλο αριθμό 
τεμαχίων, πράγμα που δεν είχαν προσέξει οι υπεύθυνες. Η ευθύνη η δική μας 
περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη κάλυψη των παραγγελιών 
τους, αλλά όχι στον προγραμματισμό αυτών των παραγγελιών από το τμήμα. 
Επρεπε να αντιμετωπίσουν το λάθος τους μόνοι τους γιατί αν δημιουργούσαμε 
ένα κακό προηγούμενο (μια υποχώρηση), θα ομολογούσαμε ότι είμαστε σε 
μειονεκτική θέση πράγμα που δεν συνέβαινε (πτώση BRAND NAME), και οι 
υπεύθυνες όταν δεν θα έκαναν καλά τη δουλειά τους θα φταίγαμε πάντα εμείς. 

γ) Στάθμισα πόσο απαραίτητοι είμαστε στο πολυκατάστημα αυτό, αλλά και σε άλλα 
αυτής της αλυσίδας και αν η συγκεκριμένη ανωμαλία θα μπορούσε να επιφέρει 
μεγαλύτερους κλυδωνισμούς στην όλη συνεργασία, όπως θέλησαν να διαφανεί. 
Δεν ήταν πιθανό αυτό μεσοπρόθεσμα. 

 
 

3. Σχεδιασμός συζήτησης και κυρίως διαπραγμάτευσης 
 
Με ποιόν θα συζητήσω 
α) Μετά από όλα αυτά που διαπίστωσα, απέφυγα για τη διευθέτηση του 

προβλήματος, τις υπεύθυνες του τμήματος, γιατί είχαν μεγάλο μέρος της ευθύνης 
και θα παρουσίαζαν με τον «δικό τους τρόπο» στη διοίκηση την απάντησή μου, 
ώστε να καλυφτούν οι ίδιες. Επέλεξα τελικά να συνομιλήσω τηλεφωνικά με τον 
ίδιο τον επιχειρηματία, ο οποίος ήθελε πάντα να έχει ακριβή εικόνα της κάθε 
κατάστασης βάσει στοιχείων. Ήθελα να γίνει τηλεφωνικά η συζήτηση, πρώτα 
γιατί ήθελα να μιλήσω με αυτόν και όχι να αντιπαρατεθώ με ολόκληρη ομάδα και 
δεύτερον, γιατί ήθελα να διαφανεί μια απόσταση από το αίτημά τους. 

 



Πως θα ανοίξω τη συζήτηση 
β) Αποφάσισα να ανοίξω τη συζήτηση μαζί του αποκαθιστώντας πρωταρχικά το 

όνομα της εταιρείας μου στα μάτια του. Του τόνισα σ’ αυτό το σημείο, ότι οι 
αριθμοί των πωλήσεων σε όλα τα πολυκαταστήματά του είχαν αυξητικές τάσεις, 
εκτός από αυτό το σημείο, και τον παρακάλεσα τα στοιχεία αυτά να τα 
διασταυρώσει και ο ίδιος. Δεν μπορούσα να δεχτώ με αυτά τα στοιχεία ότι φταίει 
το BRAND. 

 
Κύρια επιχειρήματα 
γ) Στη συνέχεια του ανέδειξα το πρόβλημα. Από τη στιγμή που η διαφημιστική μας 

καμπάνια και οι προωθητικές μας ενέργειες ήταν οι ίδιες για όλα τα σημεία 
πώλησης και στα άλλα σημεία οι πωλήσεις αυξάνονταν ενώ σε αυτό μειώνονταν 
μας οδηγούσε σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι υπήρχε ελλιπής προώθηση. 
Ερευνώντας το θέμα του μεγάλου όγκου αποθεμάτων σε συγκεκριμένους οδηγούς 
θέλοντας να αποκλείσω την περίπτωση δικού μας λάθους διαπίστωσα ότι το 
τμήμα επανέλαβε 2 και 3 φορές μεγάλες παραγγελίες σε αυτούς τους οδηγούς οι 
οποίοι δεν ήταν παλαιοί αλλά ροής (συνέχεια παράγονται). Ευθύνη μας και 
υποχρέωσή μας ήταν να καλύψουμε έγκαιρα τη «ζήτηση» του τμήματος. 

δ) Χρήση του ποσοστού έκπτωσης που έπαιρναν λόγω τζίρου ως όπλο για την 
αποφυγή της επιστροφής και των περαιτέρω παραχωρήσεων. Του υπενθύμισα, ότι 
ένα από τα επιχειρήματά του κατά την διαπραγμάτευση, για την αρχική συμφωνία 
και την οριοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας για να κερδίσει μεγαλύτερη 
έκπτωση, ήταν και το πιθανό «stock», που θα δημιουργούνταν μετά από μια 
μακρόχρονη συνεργασία και που θα έπρεπε να ρευστοποιήσει. 

 
4. Κλείσιμο συζήτησης 
Αυτό που θα μπορούσα να κάνω, ήταν να εξασφαλίσω για αυτό το σημείο 
περισσότερα stands προβολής, ώστε να βελτιώσουμε την προώθηση στο τμήμα. Τον 
διαβεβαίωσα ότι αν η κατάσταση δημιουργούνταν από δικό μας λάθος ή παράλειψη, 
θα αναλαμβάναμε πλήρως την ευθύνη, και ότι μας ενδιέφερε η μακροχρόνια 
συνεργασία που υπήρχε και θα συνέχιζε να υπάρχει, να είναι υγιής και για τις δύο 
εταιρείες, ανεξαρτήτως των προσώπων που εμπλέκονται κάθε φορά. 
Στο δεύτερο τηλεφωνικό ραντεβού που μου ζήτησε, προκειμένου να διασταυρώσει τα 
δικά μου στοιχεία με τα δικά του, μου είπε ότι δεν θα επέμενε στο αίτημά του, αλλά 
αργότερα θα επανερχόταν για να συζητήσουμε ξανά το πλαίσιο της συνεργασίας μας. 
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