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3 Τοπικοί Δειγματισμοί / 3 Road Shows
Η εταιρεία Ε.& Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ Ο.Ε. με γνώμονα πάντα την ευκολότερη κα πιο άμεση εξυπηρέτηση σας θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά φέτος τον Φεβρουάριο και
τον Μάρτιο 3 τοπικούς δειγματισμούς, σε τρεις από τις μεγαλύτερες πόλεις τις Ελλάδας, την Λάρισα, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη. Θα βρεθούμε λοιπόν εμείς κοντά σας για να παρουσιάσουμε τις ολοκληρωμένες
λύσεις μας για την επερχόμενη σχολική σεζόν καθώς επίσης και για να σας προτείνουμε πολύ
στοχευμένα είδη καθημερινής ζήτησης και ροής που θα απογειώσουν τις πωλήσεις σας! Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Fila Hellas Α.Ε.:Η συμμετοχή της στην έκθεση της Φρανκφούρτης 2018.
H εταιρεία Fila Hellas A.E συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση «Messe Frankfurt Exhibition» από 27/01/2018 έως 30/01/2018, στο περίπτερο: Creativeworld
– Hall 4.1 Booth G51. Είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με υφιστάμενους και νέους πελάτες και ευχαριστεί όλους όσους την επισκέφτηκαν. Στην έκθεση παρουσιάστηκε ο νέος κατάλογος για το 2018, όλοι
οι νέοι κατάλογοι των fine arts brands, όπως Maimeri, Daler Rowney,
Canson και Lyra και όλα τα νέα προϊόντα για το 2018. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τον ηλεκτρονικό κατάλογο 2018 στην ιστοσελίδα: https://www.fila-giotto.gr. Πληροφορίες: FILA HELLAS Α.Ε.

KOUKAS Company: Ενημέρωση προς τους αξιότιμους πελάτες μας.
Τον τελευταίο μήνα κυκλοφορεί ένας "συνάδελφος" εισαγωγέας και διαδίδει ή ακόμη και δειγματίζει προϊόντα του ομίλου Clairefontaine-Rhodia (Clairefontaine,
Rhodia, Avenue Mandarine, Decopatch, Maildor, Pollen κλπ.) ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ κάποια συμφωνία με τον όμιλο ή με την εταιρία μας. Η εταιρία
μας παραμένει ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ εισαγωγέας και διανομέας του ομίλου από το 1998 όπου και
ξεκινήσαμε μαζί. Με την παρούσα επιστολή λοιπόν θα θέλαμε: 1. Να προφυλάξουμε τους πελάτες μας για τυχόν παραγγελίες που δεν θα παραδοθούν (διότι δεν υπάρχει καμία επαφή και
συμφωνία μαζί του για διακίνηση των ειδών που εισάγουμε) ή για τυχόν προαγορές που ζητηθούν από τον επίδοξο εισαγωγέα και 2. Να προστατέψουμε την φήμη της εταιρίας μας και του
ομίλου από ανεκτέλεστες παραγγελίες που θα υπάρξουν ή τυχόν απομιμήσεις των ειδών που
μπορεί να αποσταλούν. Για διαβεβαίωση των ανωτέρω όσοι επιθυμείτε μπορείτε να απευθυνθείτε και στον όμιλο Clairefontaine-Rhodia.

Διαβάστε στο διπλό τεύχος
76ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που κυκλοφορεί:

«Αρχειοθέτηση 2018»
«Τι θα δούμε στις
εκθέσεις Μοstra Rota, Paperworld
& Spielwarenmesse»
«Αγορές από κινητό
«Ο Δεκάλογος του»
καλού πωλητή»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό
«Παιχνίδια
για όλη την οικογένεια»
…και άλλα πολλά θέματα.

Η Playmobil τιμήθηκε με ειδικό βραβείο από τη βιομηχανία παιχνιδιών.
Η Playmobil κέρδισε ένα ειδικό βραβείο στα Βραβεία Βιομηχανίας Παιχνιδιών 2017. Ο κατασκευαστής παιχνιδιών τιμήθηκε με το βραβείο Ειδικής Αναγνώρισης σε μια
τελετή στο Λονδίνο. Το βραβείο δόθηκε στη μνήμη του Uffe Kloster, του
εμπορικού διευθυντή της Playmobil στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος απεβίωσε το Νοέμβριο του
περασμένου έτους και αντανακλά τη δύναμη της επιχείρησης στην αγορά των παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια.

Τοπικές Εκθέσεις Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.
Η Διακάκης Εισαγωγική, με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών
της θα διενεργήσει μια σειρά εκθέσεων σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πόλεις Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Αγρίνιο, Λάρισα, Χανιά, Πάτρα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πτολεμαϊδα, Ρόδος, Ιωάνινα, Κομοτηνή κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο & Απρίλιο 2018. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τον νέο της
κατάλογο για το 2018, ενώ οι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν
από κοντά δείγματα από όλες τις νέες συλλογές και να επωφεληθούν των ειδικών προσφορών.
Περισσότερες πληροφορίες: 2310 682029
Aθήνα
10,11,12 Φεβρουαρίου 2018
Ίλιον Αττικής, Πολυφήμου 133,
στο νέο μας εκθεσιακό χώρο.

VICTORINOX:
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την αρχή μίας ακόμα σημαντικής συνεργασίας.
Η εταιρία μας εξασφάλισε τη διανομή
των προϊόντων VICTORINOX με κύριο
γνώμονα την ανάγκη της αγοράς για
προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Οι συλλογές της VICTORINOX αριθμούν
πλήθος κωδικών όπως τσάντες-είδη
ταξιδίου-αξεσουάρ κ.ά.

Θεσσαλονίκη
10,11 Φεβρουαρίου 2018
3ο χλμ Συμ/κής Οδού Ωραιοκάστρου - Διαβατών
στον μόνιμο εκθεσιακό μας χώρο.
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές του Toy Fair 2018.
Τα Pokemon, Bush Baby World και Hatchimals ανακυρήχθηκαν ως τα τρία κορυφαία παιχνίδια
του Show. Το Pokemon Collectibles από την κατηγορία χαρακτήρες,
στέφθηκε ο νικητής του βραβείου Choice Fair Play 2018. Οργανωμένες
από τη Βρετανική Ένωση Παιχνιδιών & Χόμπι (BTHA), τα βραβεία ψηφίστηκαν από τα μέσα ενημέρωσης που παρευρίσκονται στην ετήσια συγκέντρωση για τα παιχνίδια και το χόμπι. Με περισσότερες από 250 εταιρείες να εκτίθενται στο
Toy Fair φέτος, έχουν ήδη βγει στην αγορά, χιλιάδες συναρπαστικά παιχνίδια. Οι δημοσιογράφοι από τα εθνικά, τα καταναλωτικά και τα εμπορικά καταστήματα συρρέουν στην έκθεση για
να δουν αυτά τα ολοκαίνουργια παιχνίδια που θα διαμορφώσουν την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου το 2018. Τα τρία κορυφαία παιχνίδια που ψηφίστηκαν από τα ΜΜΕ είναι τα εξής: 1η
θέση: Pokemon Collectibles; Character Options. 2η θέση: Bush Baby World; Golden Bear. 3η
θέση: Hatchimals; Spin Master Toys. Ο Majen Immink, διευθυντής εκθέσεων και ειδικών εκδηλώσεων, δήλωσε: "Η απόκτηση ενός βραβείου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για κάθε εκθέτη
παιχνιδιών. Εκείνοι οι εκθέτες που βρίσκονται στα τρία κορυφαία θα πρέπει να είναι πραγματικά περήφανοι που θα λάβουν αυτή την αναγνώριση. Τα συγχαρητήριά μου στους νικητές και
ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς όλους τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους ".

Η ιαπωνική Fujifilm εξαγοράζει την αμερικανική Xerox έναντι 6,1
δισ. δολαρίων.
Η εξαγορά,σημειώνεται σε μία περίοδο που η Xerox ήταν υπό πίεση να βρει νέες πηγές ανάπτυξης, εν μέσω φθίνουσας ζήτησης για εκτυπώσεις γραφείου. Η ιαπωνική εταιρεία Fujifilm Holdings αναμένεται να εξαγοράσει την
αμερικανική Xerox Corp έναντι 6,1 δισ. δολαρίων, ενσωματώνοντάς την
στην υφιστάμενη κοινοπραξία τους για να ενισχύσει το μέγεθος και να μειώσει το κόστος της,
εν μέσω μείωσης της ζήτησης για εκτυπώσεις γραφείου. Η εξαγορά, που ανακοινώθηκε σήμερα, σημειώνεται σε μία περίοδο που η Xerox ήταν υπό πίεση να βρει νέες πηγές ανάπτυξης,
καθώς δυσκολεύεται να επανασχεδιάσει τη δραστηριότητά της, εν μέσω φθίνουσας ζήτησης
για εκτυπώσεις γραφείου. Η Fujifilm προσπαθεί, επίσης, να βελτιστοποιήσει τη δραστηριότητά
της παραγωγής αντιγράφων με μεγαλύτερη έμφαση σε υπηρεσίες για υποδομές παραγωγής
αντιγράφων. Η ενοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης, οι προμήθειες και άλλες λειτουργίες θα
επέτρεπαν στη Fuji Xerox να εξοικονομήσει τουλάχιστον 1,7 δισ. δολάρια έως το 2022, ανέφεραν οι δύο εταιρείες.

Η ελληνική εταιρεία που επιπλώνει τον γερμανικό στρατό.
Σε deal ύψους 14 εκατ. ευρώ με τον γερμανικό στρατό προχώρησε η 'Δρομέας'. Η εταιρεία
ΔΡΟΜΕΑΣ ανακοίνωσε την κατακύρωση υπέρ της νέου διεθνούς διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια 40.000 ηλεκτρικών γραφείων
ρυθμιζόμενων καθ’ ύψος από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού συνολικής αξίας 14.000.000 ευρώ. Πρόκειται για ειδικά
έπιπλα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. τα οποία παράγονται εξολοκλήρου από την εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών. Η αξιολόγηση
έγινε με βάση την ποιοτική και λειτουργική αρτιότητα, την αντοχή, την αισθητική των ειδών,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη διεθνείς πιστοποιήσεις των πρώτων υλών, των διαδικασιών
παραγωγής και των τελικών προϊόντων. Η εταιρεία επίπλων προμηθεύει επίσης με εξοπλισμό
γραφείων το ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία, ενώ προμηθεύει με έπιπλα γραφείου όλες
τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για τις περιόδους 2009 έως 2013 και
2015 έως 2020.

Ανατροπές στις on-line αγορές φέρνει νέος Κανονισμός της Ε.Ε.
Ο νέος κανονισμός, που πρόκειται να ψηφιστεί τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, καταργεί τον αδικαιολόγητο «γεωγραφικό αποκλεισμό» (geo-blocking) στις online αγορές θα δώσει στους αγοραστές μεγαλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση
σε προϊόντα και υπηρεσίες όπως κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις
αυτοκινήτων και εισιτήρια συναυλιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν από ποιον ιστότοπο επιθυμούν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με το μπλοκάρισμα ή την αυτόματη μεταφορά τους σε άλλη ιστοσελίδα λόγω της
εθνικότητάς τους, του τόπου διαμονής τους ή ακόμη και της προσωρινής τους τοποθεσίας. Οι
έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους διαδικτυακούς αγοραστές από άλλη χώρα της ΕΕ
με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους «τοπικούς» πελάτες τους, δηλαδή να τους παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες τιμές και όρους πώλησης, όταν αυτοί:
• αγοράζουν αγαθά (π.χ. οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα) που παραδίδονται σε
ένα κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης βάσει των γενικών
όρων της επιχείρησής του ή συλλέγονται σε τόπο συμφωνημένο από τα δύο μέρη σε μια χώρα
της ΕΕ στην οποία ο έμπορος προσφέρει αυτήν την επιλογή
•λαμβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και δεν προστατεύονται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services), υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία δικτυακών τόπων και παροχή τειχών προστασίας
• αγοράζουν μία υπηρεσία που παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εμπόρου ή σε μια φυσική τοποθεσία όπου ο έμπορος λειτουργεί, π.χ. κρατήσεις ξενοδοχείων, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, φεστιβάλ μουσικής ή εισιτήρια σε πάρκα αναψυχής.

Η Spielwarenmesse τιμά τέσσερα καινοτόμα προϊόντα με τα
ToyAwards
Η επίσημη παρουσίαση των βραβείων
παιχνιδιών Toy Awards είναι ένα επιβλητικό γεγονός για την επίσημη τελετή έναρξης του φετινού 69ου
Spielwarenmesse (31.1.-4.2.2018).
Κάθε χρόνο, η Spielwarenmesse eG
απονέμει αυτό το πολυπόθητο βραβείο σε εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα,
σε
τέσσερις
ηλικιακές
κατηγορίες. Στην κατηγορία Baby & Infant, η πρώτη θέση καλύφθηκε από
το Kullerbü-Car Park-Play Track από
την Habermaass, ενώ η Silverlit Toys
Manufactory ισχυρίστηκε νίκη στην
κατηγορία PreSchool με το Robo
Chameleon.
Στην
κατηγορία
SchoolKids κέρδισε το Pepper Mint και
ο πειραματισμός Treehouse Adventure που κατέθεσε ο Franckh-Kosmos
Verlag. Κατασκευασμένο σε κλίμακα
1:87, το VW T1 Samba από την
TAMIYA-CARSON Modellbau ήταν το
πρώτο που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία Εφήβων &
Ενήλικων.
Μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη
από δέκα μέλη - αποτελούμενη από
ερευνητές της αγοράς, εκπαιδευτικούς, διεθνείς πωλητές και εμπειρογνώμονα ασφάλειας παιχνιδιών επέλεξε τους τέσσερις νικητές των
Toy Award από 643 συμμετοχές, από
635 το 2017. Αυτός ο αριθμός ρεκόρ
υπογραμμίζει για άλλη μια φορά το
υψηλό προφίλ αυτού του βραβείου η
οποία κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων βραβείων στη βιομηχανία παιχνιδιών. Οι νικητές των
βραβείων κρίθηκαν σε τομείς όπως ο
παράγοντας διασκέδασης, η πρωτοτυπία, η ασφάλεια, οι δυνατότητες
πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο, η
ποιότητα κατασκευής και η ποιότητα
και η προσβασιμότητα της έννοιας
του προϊόντος.
Κατηγορία Μωρό & βρέφος (0-3
ετών):
Kullerbü - Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, Habermaass
Κατηγορία Προσχολική ηλικία (3-6
ετών):
Robo Chameleon, Silverlit Toys Manufactory
Κατηγορία Σχολικά για Παιδιά (6-10
ετών):
Pepper Mint και την περιπέτεια Treehouse, Franckh-Kosmos Verlag
Κατηγορία Έφηβος & Ενήλικες (από
10 ετών):
1:87 VW T1 Λεωφορείο Samba 2,4G
100% RTR, TAMIYA-CARSON Modellbau
Οι φετινοί νικητές του Toy Award εκτίθενται σε μια καθορισμένη περιοχή
στο TrendGallery της Αίθουσας 3Α.
Αντιπροσωπεύουν την ποικιλία των
διαφόρων ιδεών που παρουσιάζονται
στο Spielwarenmesse σε όλες τις ομάδες προϊόντων.
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