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Ετήσια Συμφωνία 

 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος: 
Έλαβα ένα fax με νέο τιμοκατάλογο από τον προμηθευτή για ανατίμηση στις 
ελιές από 1/5/2010. 
 
Δεν του απάντησα.  
 
Μετά από 2 ημέρες με πήρε τηλέφωνο με ρώτησε για τον τιμοκατάλογο αν τον 
έλαβα. 
 
Tου απαντάω «’Οχι», , «δεν τον έλαβα»  
 
και τον ρωτάω: «θα κατεβάσεις τις τιμές;»  
 
 
Προμηθευτής: 
-«Όχι, τις ανεβάζω γιατί δεν βγαίνω, μπαίνω μέσα κ.τ.λ.». 
 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος: 
«Καλά, στείλ’ τον ξανά για να τον συγκρίνω και με τους άλλους 
τιμοκαταλόγους που έχω από ανταγωνιστές σου». 
 
Την επόμενη μέρα με ξαναπήρε τηλέφωνο: 
 
Προμηθευτής:  «Τον έλαβες;» 
 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος:  «Ναι» 
 
Προμηθευτής:    «Πως είναι;» 
 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος: 
 «Αυτή τη στιγμή έχω ραντεβού. Δεν μπορώ να σου μιλήσω, αλλά πρέπει 
να κλείσεις ραντεβού με την γραμματέα μου σύντομα να τα πούμε από κοντά 
και τι θα κάνουμε με τη φετινή συνεργασία.» 
 



Την επόμενη ημέρα στο ραντεβού………………….. 
Είχα κρατημένα δείγματα από ελιές από άλλους προμηθευτές. Τα έβαλα 
στο γραφείο μου σε τέτοιο μέρος ώστε να φαίνονται.  
Με το που ήρθε ο προμηθευτής, η πρώτη μου κουβέντα. 
 
-«Τι να σε κεράσω; Πώς πάει; Πώς είσαι; Πώς πάνε οι δουλειές; Έχεις 
ανοίγματα στην αγορά; Σε πληρώνουν;» 
 
 
Προμηθευτής:     
«Άστα να πάνε. Μ’ αυτή την κρίση να δούμε που θα φτάσει… Πολύ 
δύσκολα…Δεν πληρώνουν». 
 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος: 
«Τουλάχιστον από την εταιρία μας δεν έχεις παράπονο. Κανένα.» 
 
 
Συνεχίζει………………….. 
«Για λύσε μου μια απορία… Που βρέθηκαν ξαφνικά τόσες ελιές και μ’ 
έχουν τρελάνει απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας; Και τιμές… 
σκοτωμένες…» 
 
 
Προμηθευτής:     
«Εκτός που είχε καλή παραγωγή φέτος, πρέπει να μειώθηκαν πολύ οι 
ποσότητες για εξαγωγές, λόγω της κρίσης.» 
 
 
Διαπραγματευτής Πολυκαταστήματος: 
«Ότι δεν πάνε καλά οι εξαγωγές το άκουσα κι εγώ και όλοι αυτοί 
ψάχνουν αγορά για να πουλήσουν.» 
 
(Εμείς τι θα κάνουμε φέτος). 
«Παρόλη την κρίση, εμείς δεν σταματάμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα. 
Θα κάνουμε νέες Κ. Αποθήκες όπου θα μπορούν να εξυπηρετούν τα 
διπλάσια καταστήματα απ’ αυτά που έχουμε. Πολύ μεγάλη επένδυση. 
Βέβαια, για το λόγο αυτό ο στόχος που έβαλε η Διοίκηση είναι πολύ 
υψηλός και δεν ξέρω αν θα το καταφέρω.»  
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Τα αποτελέσματα είναι ότι πήρα ότι του ζήτησα (όχι αύξηση τιμών, αλλά 
μείωση 10%) αν και οι προσφορές των άλλων ήταν χειρότερες. 
 
 
 


