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Νέα συνεργασία της Scholart Α.Ε.
Η Scholart Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον οίκο Moravia για την διανομή των προϊόντων Rebell στην ελληνική αγορά. Τα Rebell είναι υψηλών προδιαγραφών αριθμομηχανές με ποικιλία σχεδίων, διαστάσεων και χρωμάτων
που καλύπτουν τόσο τις απλές καθημερινές ανάγκες στο σπίτι, το σχολείο ή το γραφείο μέχρι μηχανές με δυνατότητα εκτύπωσης για λογιστήρια ή επιστημονικά με
8, 10, 12 ή ακόμα και 14 ψηφία στην οθόνη. Όλα συνοδεύονται από 3ετή εγγύηση!

Epson: Πρώτη παρουσία στα Ποσειδώνια 2018.
Για πρώτη φορά, φέτος, η Epson λαμβάνει μέρος στη μεγαλύτερη έκθεση για τη Ναυτιλία, τα
Ποσειδώνια 2018. Ο παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας, με σημαντικές
καινοτομίες στον τομέα της εκτύπωσης και της βιντεοπροβολής, θα
βρίσκεται στο Metropolitan Expo, περίπτερο 1.551, από τη Δευτέρα 4
Ιουνίου έως και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, παρουσιάζοντας τα
πρωτοποριακά προϊόντα και τις μοναδικές λύσεις υπεροχής που καλύπτουν πλήρως και στοχευμένα τις ανάγκες χωρητικότητας και αυτονομίας του κλάδου της ναυτιλίας. Στην έκθεση, η
Epson πρόκειται να αναδείξει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία inkjet
στο άμεσα ενδιαφερόμενο κοινό των Ποσειδωνίων, προβάλλοντας τον εξαιρετικά μικρό όγκο
αναλωσίμων που χρειάζονται οι εκτυπωτές τεχνολογίας inkjet, καθιστώντας τους τα ιδανικά
προϊόντα για εξοικονόμηση χώρου και κόστους.

Υπάλληλοι της Disney και της Lego μεταξύ των συλληφθέντων για
παιδική πορνογραφία.
Έντεκα άνδρες, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι της Disney και της Lego και ένας εθελοντής
στους προσκόπους, συνελήφθησαν στη Φλόριντα για κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία.
Έως και 660 κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος των 11 υπόπτων στο
πλαίσιο της επιχείρησης «Φύλακες της αθωότητας II» που έχει σκοπό
την ταυτοποίηση των προσώπων που κατέχουν, προωθούν ή διανέμουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Πολκ, στο κέντρο της Φλόριντα. Ανάμεσα στο
υλικό που κατασχέθηκε είναι εικόνες «παιδιών (…), μωρών που βιάζονται από ενήλικους άνδρες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Γκρέιντι Τζουντ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η Amazon στρέφει το ενδιαφέρον της, στις προμήθειες γραφείου.
Στις ΗΠΑ η Amazon έχει τα βλέμμα της στην αγορά των προϊόντων γραφείου με την εταιρεία
να συγκεντρώνει ένα αυξανόμενο μερίδιο της επιχειρηματικής αγοράς μέσω των θυγατρικών
της Amazon Business και Marketplace και, πιο πρόσφατα, μέσω μιας πιστωτικής κάρτας μικρών επιχειρήσεων. Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εκτυπωτών υπολογίστηκαν πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το
περασμένο έτος. Αυτές οι πωλήσεις αύξησαν επίσης την πώληση του μελανιού, του γραφίτη
και του χαρτιού (74%, 51% και 56%, αντίστοιχα).Η οργάνωση γραφείου, μια ευρεία κατηγορία
που περιλαμβάνει φακέλους αρχείων, συνδετικά υλικά, ετικέτες και κασέτες ετικετών, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πωλήσεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μια σταθερή αύξηση
24%.Τα φύλλα χαρτιού (αύξηση κατά 90% σε ετήσια βάση) και η κόλλα και τα συγκολλητικά
(76% ετήσια ανάπτυξη) υπερέβησαν τους ρυθμούς ανάπτυξης μελανιού και γραφίτη.

Τοπικές Εκθέσεις Παιχνιδιών & Δώρων της Διακάκης Εισαγωγική Α.Ε.
Η Διακάκης Εισαγωγική, με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών της θα διενεργήσει μια σειρά εκθέσεων Παιχνιδιών & Δώρων
σε όλη την Ελλάδα. 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.
Περισσότερες πληροφορίες: 2310 682029
Πάτρα
16 - 17 Ioυνίου 2018
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: ACHAIA BEACH HOTEL
Καστελλόκαμπου, Καστελόκαμπος, Πάτρα

Λάρισα
16 - 17 Ioυνίου 2018
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Λ. Κατσώνη 24 & 23ης Οκτωβρίου, Λάρισα

Διαβάστε στο επόμενο τεύχος
79ο Ο.P.C. Magazine & Creative toys
που θα κυκλοφορήσει:
«Όργανα γραφής &
Σειρές σχολικών ειδών 2018»
…και άλλα πολλά θέματα.

Μαζί κυκλοφορεί &
το ένθετο περιοδικό
«Παιδικά παιχνίδια
για το καλοκαίρι»
Μια παγκόσμια παρουσία για την
Paperworld, με τέσσερις παρουσίες σε όλο τον κόσμο.
Η Paperworld εδραιώνεται σταθερά
στην αγορά, ως παγκόσμια εμπορική έκθεση και αποτελεί τη σημαντικότερη
επιχειρηματική πλατφόρμα για χαρτικά,
είδη γραφείου και χαρτοσχολικά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στις εμπορικές
εκθέσεις, επωφελούνται από αγορές
υψηλής ανάπτυξης στις εμπορικές εκδηλώσεις της Paperworld στη Φρανκφούρτη, το Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι
και τη Σαγκάη.
Το 2017, η Messe Frankfurt επέτρεψε
σε περισσότερους από 2.600 εκθέτες
και περίπου 84.200 εμπορικούς επισκέπτες να πραγματοποιήσουν νέες επιχειρηματικές
επαφές
και
να
ολοκληρώσουν σημαντικές συμφωνίες
σε εκθέσεις Paperworld σε τέσσερις τοποθεσίες, με τη Φρανκφούρτη να είναι
η σημαντικότερη εμπορική πλατφόρμα
στον τομέα. "Η παγκοσμίως διασυνδεδεμένη PBS-βιομηχανία χρειάζεται
πλατφόρμες συναλλαγών σε βασικές
αγορές για να συνδέσει την προσφορά
και τη ζήτηση. Οι τέσσερις εκθέσεις μας
Paperworld, προσφέρουν ένα τέλειο
συνδυασμό μοναδικής ποικιλομορφίας
προϊόντων, διεθνούς εμβέλειας, εξαιρετικής εξυπηρέτησης και προσανατολισμένων προς το μέλλον τάσεων ",
δήλωσε η Julia Uherek, Group Show Director Consumer Consumables στην έκ... συνέχεια στη σελ. 3
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Ο ιδιοκτήτης της Staples διαταράσσει τη συμφωνία με την Essendant.
Ο ιδιοκτήτης της Staples, η Sycamore Partners, αύξησε το μερίδιό της στον διανομέα προϊόντων
γραφείου Essendant.Η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως μια "εχθρική" ενέργεια που αναστάτωσε τους μετόχους της Essendant που επιθυμούσαν
να συγχωνευθεί η εταιρεία με τον αντίπαλο διανομέα S.P. Richards.Η
προσφορά της Sycamore είναι η σαφέστερη ένδειξη μέχρι σήμερα των σχεδίων της εταιρίας
ιδιωτικής συμμετοχής να προωθήσει περαιτέρω τις υπηρεσίες Staples στις υπηρεσίες μεταξύ
επιχειρήσεων και μακριά από την πρόκληση της λιανικής της επιχείρησης.Η Sycamore έχει διαρθρώσει την εξαγορά της Staples ύψους 6,9 δισ. Δολαρίων ΗΠΑ με τρόπο που θα της επέτρεπε
να καταλήξει τελικά στις ασθενέστερες λιανικές συναλλαγές της Staples.

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Notos Com.
Μάχη επιβίωσης δίνει η ιστορική επιχείρηση «Notos Com Συμμετοχές» -η πρώην «Αφοί Λαμπρόπουλοι»- η διάσωση της οποίας επιχειρείται μέσω της συμφωνίας
μεταξύ τραπεζών και Pillarstone. Τα δύο μέρη είναι πολύ κοντά στην
επίτευξη συμφωνίας που σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει γενναίο «κούρεμα» 70% των οφειλών του, σε συνδυασμό με νέα χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ. Η αναδιάρθρωση του δανεισμού συνδυάζεται με την
αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου με κλείσιμο καταστημάτων, που αναπόφευκτα
συνοδεύεται και με μείωση του προσωπικού. Στόχος η διάσωση του ομίλου που έχει υποστεί
σημαντική συρρίκνωση των εργασιών και βαρύνεται με οφειλές 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
πάνω από 150 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς τις τράπεζες. Ο ιστορικός όμιλος έχει υποστεί
σημαντική συρρίκνωση των εργασιών του κατά τη διάρκεια της κρίσης με το τζίρο σε ενοποιημένο επίπεδο να έχει πέσει από τα 340 εκατ. ευρώ το 2008 στα 120 εκατ. ευρώ το 2017, μείωση δηλαδή κατά περίπου 65%. Αιτία η γενικότερη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και το
γεγονός ότι τα δύο πιο γνωστά πολυκαταστήματα, Notos Galleries και Notos Home, βρίσκονται
στην περιοχή της Ομόνοιας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται σε βαθιά παρακμή. Τη μεγαλύτερη
έκθεση στον δανεισμό της Notos Com έχει η Εθνική Τράπεζα με 65 εκατ. ευρώ και ακολουθούν
κατά σειρά η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό το γενναίο
κούρεμα που έχει συνομολογηθεί κρίνεται αναγκαίο προκειμένου ο όμιλος, ο οποίος έχει θετικό EBITDA, αλλά η λειτουργική κερδοφορία του δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, να μπορέσει
να αναστρέψει τη ζημιογόνο πορεία του, να προσαρμόσει το επιχειρηματικό του μοντέλο στα
νέα δεδομένα και στη συνέχεια να μεταπωληθεί. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτέλεσε μέχρι
σήμερα αντικείμενο εξαντλητικών συζητήσεων μεταξύ των τραπεζών και της Pillarstone, που
διήρκησαν επί μήνες. Στα κρίσιμα θέματα που φέρονται να έχουν συμφωνηθεί είναι η κατάταξη
των πιστωτών στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Να σημειωθεί ότι η Pillarstone που θα συμμετάσχει μαζί με τις τράπεζες στην αναχρηματοδότηση της εταιρείας με φρέσκο χρήμα 25 εκατ.
ευρώ, καθίσταται βάσει της συμφωνίας πρώτος δικαιούχος (super senior dept) σε περίπτωση
που το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτύχει.

Ανοδικά κινείται η αγορά υπολογιστών στην Ελλάδα.
Με θετικό πρόσημο και συγκεκριμένα με άνοδο 18,1% φαίνεται να έκλεισε το α' τρίμηνο για την
ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς οι οποίοι επικαλούνται στοιχεία από ξένες εταιρείες, με
τους φορητούς υπολογιστές να κερδίζουν την μερίδα του λέοντος των
πωλήσεων έναντι των επιτραπέζιων. Αναλυτικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους υπολογίζεται ότι πουλήθηκαν περί τις 116 χιλιάδες φορητοί κι επιτραπέζιοι υπολογιστές, όταν το
αντίστοιχο νούμερο πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου 98 χιλιάδες. Μάλιστα το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης αυτής οφείλεται σε έναν και μόνο κατασκευαστή την ταϊβανέζικη Asus. Στην
πρώτη θέση παραμένει η HP με τις πωλήσεις να κινούνται στα επίπεδα των 35 χιλιάδων, όπως
και το α’ τρίμηνο του 2017, και το μερίδιο της κατά το α’ τρίμηνο του 2018 να διαμορφώνεται
στο 30,6% (από 36,1%). Ακολουθεί η Lenovo και μετά η Dell οι οποίες κινούνται στις 22 χιλιάδες τεμάχια και ένα μερίδιο αγοράς που φτάνει το 19%, όταν πριν από ένα χρόνο ήταν στο
20,5% για τη Dell και στο 18% για τη Lenovo. Στην 4η θέση είναι η Asus με πωλήσεις σχεδόν 12
χιλιάδων τεμαχίων και μερίδιο που διαμορφώθηκε πάνω από 10% από μόλις 2% που ήταν πέρσι.
Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει το Πλαίσιο (Turbo-X) με πωλήσεις λίγο πάνω από 9 χιλιάδες το α’ τρίμηνο φέτος, περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και μερίδιο
αγοράς λίγο πάνω από 8% το α’ τρίμηνο του 2018 από περίπου 10% πέρσι.

Ολοκληρώθηκε η πώληση μονάδας της Toshiba σε κοινοπραξία υπό
την Bain Capital.
Την ολοκλήρωση της πώλησης της μονάδας της επεξεργαστών Toshiba Memory σε μια κοινοπραξία υπό την αμερικανική Bain Capital, ανακοίνωσε η ιαπωνική
Toshiba. Το τίμημα, όπως έγινε γνωστό, ανέρχεται σε 18 δισ. δολάρια.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη
για το τέλος Μαρτίου, είχε καθυστερήσει λόγω έρευνας της συμφωνίας από τις κινεζικές αντιμονοπωλιακές αρχές. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η κοινοπραξία της Bain κέρδισε πέρυσι μια μακρά και ιδιαίτερα αμφισβητούμενη μάχη για την
Toshiba Memory, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής επεξεργαστών NAND. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει τη νοτιοκορεάτικη SK Hynix, την Apple Inc, την Dell Technologies, τη Seagate Technology και την Kingston Technology.

... συνέχεια από σελ. 1

θεση Messe Frankfurt Exhibition GmbH"
Οι έμποροι και οι προμηθευτές θα βρουν
τις καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες
στην αποδεδειγμένη ποιότητα της Messe
Frankfurt στη Φρανκφούρτη, στο Ντουμπάι, στη Σαγκάη και στο Χονγκ Κονγκ,
καθώς και στις εκθέσεις παιχνιδιών που
σχετίζονται με τη βιομηχανία Toy &
Hobby China, Baby & Stroller China και
Playworld Middle East.
Η Paperworld στη Φρανκφούρτη υπήρξε
ο πρωτοστάτης για το διεθνές εμπόριο,
ειδών γραφείου και βιβλιοχαρτοπωλείου.
Κατά τη διάρκεια της παγκοσμιοποίησης
στη βιομηχανία, η Messe Frankfurt, μια
εκθεσιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως, έχει επίσης διεθνοποιήσει τη Paperworld με περαιτέρω
προεκτάσεις της έκθεσης. Το 2001, η
Διεθνής Έκθεση Χαρτοπωλείου του
Χονγκ Κονγκ έθεσε τα θεμέλια για τις
επιτυχημένες υπερπόντιες δραστηριότητες της Paperworld. Αυτό ακολουθήθηκε
το 2005 από τη Paperworld China στη
Σαγκάη και το 2011 από τη Paperworld
Middle East στο Ντουμπάι, η οποία
πραγματοποιείται παράλληλα με το Playworld Middle East.
Επισκόπηση των εκδηλώσεων της Paperworld:
Φρανκφούρτη, Γερμανία
Paperworld - Το γραφείο του
μέλλοντος και οι τάσεις στα χαρτικά
Επόμενη ημερομηνία: 26 έως 29
Ιανουαρίου 2019 στη Φρανκφούρτη.
Κάθε χρόνο, η κορυφαία διεθνής
εμπορική έκθεση στη Φρανκφούρτη,
παρουσιάζει τα τελευταία προϊόντα και
τις τάσεις του χώρου, των ειδών
γραφείου και του χαρτοπωλείου. Η Paperworld προσφέρει τη μεγαλύτερη
γκάμα στον κόσμο, για τον τομέα
γραφείων (εμπορικό γραφείο) και τον
τομέα γραφικής ύλης (χαρτί, σχολείο και
είδη γραφείου για ιδιωτική χρήση). 1.634
εκθέτες από 66 χώρες παρουσίασαν τα
προϊόντα τους σε 33.787 επαγγελματίες
επισκέπτες (11.072 από τη Γερμανία και
22.715 από το εξωτερικό) το 2018. Η Paperworld είναι το επίκεντρο της χρονιάς,
για τον τομέα και μια πηγή καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών για τις χονδρικές
και λιανικές συναλλαγές, για τους
πωλητές βιβλίων, το διαδίκτυο και τις
παραγγελίες μέσω αυτού, καθώς και
τους
εμπορικούς
καταναλωτές.
Επιπλέον, το πολύπλευρο πρόγραμμα
εκδηλώσεων και συνεδρίων προσφέρει
πηγή έμπνευσης και εμπειρογνωμοσύνης όχι μόνο για εμπόρους λιανικής πώλησης αλλά και για αρχιτέκτονες,
σχεδιαστές και διαχειριστές εγκαταστάσεων που ενδιαφέρονται για τις τελευταίες τάσεις γραφείου και τις έννοιες
εσωτερικού σχεδιασμού.
Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Paperworld Μέσης Ανατολής
Επόμενη ημερομηνία: 18-20 Μαρτίου
2019 στο Ντουμπάι.
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