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ΑΘΗΝΑ: Πειραιώς 8 Μοσχάτο, T.K. 183 46

T. +30 210 48 27 501, F.+30 210 48 10 332

e-mail: info@bazaar-sm.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Α3-3 ΒΙ.ΠΕ.Θ, T.K. 57 022 Σίνδος

T. +30 2310 796 490, F. +30 2310 796 491

e-mail: bazaar16@bazaar-sm.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Β4.1. ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης 

T.K. 71 601 - Νέα Αλικαρνασσός

T. +30 2810 380 778, F. +30 2810 381 541

e-mail: kriti@bazaar-sm.gr
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Εμείς στην BAZAAR A.E., με 50 χρόνια εμπειρία 

στο χονδρεμπόριο τροφίμων, και το σύγχρονο 

δίκτυο διανομής καλύπτουμε πλήρως όλες τις 

κατηγορίες προιόντων, σε όλη την Ελλάδα. 

Η αποκλειστική αντιπροσωπεία και εισαγωγή 

πολλών επώνυμων Ευρωπαïκών brands 

μας καθιστούν ισχυρό παράγοντα στην 

προμηθευτική αγορά. 

Αποτελεί δέσμευση μας, η συνολική και άμεση 

εξυπηρέτηση, το σωστό pricing, η κατάλληλη 

υποστήριξη marketing του κάθε μεγάλου ή 

μικρού πελάτη μας.

Εχουμε το πάθος για την διαρκή αναζήτηση 

νέων προιόντων και trends, που δίνουν νέες 

πωλήσεις και κέρδη σε όλους μας. 

∆ουλεύουμε καθημερινά την βελτίωση 

του καλύτερου ηλεκτρονικού καταστήματος 

της Ελληνικής Αγοράς, σκοπεύοντας στην 

ταχύτερη μετάβαση στην νέα εποχή των 

πωλήσεων.

Καλή μας συνεργασία!

ΡΟΔΟΣ: 10ο χλμ. Ρόδου - Λίνδου, T.K. 85 100 

T. +30 22410 87 220, F. +30 22410 87 222 

e-mail: rodos@bazaar-sm.gr

G R O U P  M E M B E R
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O όμιλος εταιρειών ΒΕΡΟΥΚΑΣ περιλαμβάνει τις εταιρείες BAZAAR A.E DISCOUNDS SUPER MARKETS, ΒΕΡΟΥΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕΒΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΙΩΝ και ΑΛΠΙΚΟ ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. υπηρεσίες LOGISTICS. 

Η BAZAAR A.E., αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο των convience discount stores, με 100 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Κρήτη, Σάμο, Ρόδο, Κω, Αστυπάλαια, Kεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Εύβοια, Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Μεσσηνία, Λακωνία. 

Είναι μια από τις σημαντικότερες αλυσίδες του ομίλου ΕΛΟΜΑΣ, το μεγαλύτερο Super Market Group της Ελλάδας, με 1,5 δις 

ετήσιο τζίρο και 600 καταστήματα σε όλη την χώρα. Με τον νέο concept καταστημάτων FRESH EXPRESS, που αναπτύσονται 

κυρίως με την μέθοδο Franschising, 

 

110 SUPER MARKETS 7CASH & CARRY 150 εκ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
980 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 36 FRANCHISEES

70ΑΤΤΙΚΗ

3ΕΥΒΟΙΑ

1ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

3ΣΑΜΟΣ

3ΚΩΣ

1ΛΕΙΨΟΙ

5 ΡΟ∆ΟΣ

1 ΚΑΛΥΜΝΟΣ

1 ΤΡΙΠΟΛΗ

1 ΜΕΣΣΗΝΙΑ

2 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13ΚΡΗΤΗ

1ΛΑΚΩΝΙΑ

1ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ

η αλυσίδα
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το concept
Το μοντέλο BAZAAR/FRESH EXPRESS, λειτουργεί σε καταστήματα μεγέθους 

100 έως 400 τ.μ. σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές πόλεων ή τουριστικά σημεία, 

με εμπορικά χαρακτηριστικά discount και convienience store. 

To μοντέλο καταστήματος δίνει έμφαση στα φρέσκα, στο deli, 

στις αποκλειστικότητες προϊόντων και στα private και own label προϊόντα.
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Περιλαμβάνει πέντε μεγάλες κατηγορίες 
προϊόντων:

• Φρέσκα (τυριά, αλλαντικά, μαναβική, κρέας, γαλακτομικά) 
• Branded προϊόντα 4500 κωδικοί 
• PL προϊόντα 800 αποκλειστικοί κωδικοί σε όλες τις βασικές κατηγορίες 

• FP προϊόντα 350 κωδικοί ΕΛΟΜΑΣ (πρώτης τιμής)

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα προϊόντα FOODSERVICE 

(τροφοδοσίας ξενοδοχείων – εστιατορίων) 

με 450 αποκλειστικούς κωδικούς, που καλύπτουν όλη 

την απαιτούμενη γκάμα, στις καλύτερες τιμές.
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Η συνεργασία γίνεται με το σύστημα FRANCHISING. 

To κάθε κατάστημα BAZAAR/FRESH EXPRESS, είναι μια αυτόνομη εταιρία που 

συνδέεται με τη ΒΑΖΑΑR A.E. με τη σύμβαση αδειούχου (συμβόλαιο Franchising). 

Η σύμβαση αδειούχου έχει διάρκεια 5 ετών με 3ετείς ανανεώσεις στη συνέχεια και 

περιλαμβάνει όλους τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εκείνες που επιτρέπουν 

σε ένα κατάστημα BAZAAR/FRESH EXPRESS να λειτουργήσει κάνοντας χρήση του 

σήματος, της τεχνογνωσίας και της λειτουργικής υποστήριξης της ΒΑΖΑΑR A.E.

η συνεργασία
που σας συνδέει με την επιτυχία
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Η συμφωνία παρέχει:
• Το σήμα και την επωνυμία 

• Αναγνωρισιμότητα και ισχυρό branding 

• Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 

• Την αποκλειστικότητα συνεργασίας (τοπικά) 

• Την τεχνογνωσία στο στήσιμο και την οργάνωση του καταστήματος καθώς και την 

 επίβλεψη των εργασιών υλοποίησής τους 

• Την αρχική και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 

• Την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του καταστήματος με παροχή εμπορικής, διοικητικής 

 και οικονομικής τεχνογνωσίας. 

• Την πανελλήνια διαφημιστική προβολή της αλυσίδας BAZAAR/FRESH EXPRESS 

• Την υποστήριξη του franchisee για την τοπική διαφήμιση στην περιοχή του 

• Την συνεχή προμήθεια των προϊόντων που έχει επιλέξει η ΒΑΖΑΑR A.E. για την 

 λειτουργία τουσυγκεκριμένου καταστήματος

Παράμετροι επιλογής του αρχείου είναι η χωρητικότητα του καταστήματος, τα μερίδια των προιόντων κατα Nielsen και η 

διαφορετική κατηγορία ανά προϊόν. Η προμήθεια των προϊόντων γίνεται κυρίως από τις κεντρικές αποθήκες και σε ελάχιστες 

περιπτώσεις με τριγωνικές αγορές από τους προμηθευτές (γαλακτοκομικά - αλλαντικα - ψωμί). 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το σύστημα Franchise BAZAAR, που περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση.
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H αρχική επένδυση γίνεται εξ’ ολοκλήρου από το νέο franchisee. Ενδεικτικά, 

το κόστος της, για ένα κατάστημα 100 έως 200m² συν 30 έως 50m² αποθήκη, 

υπολογίζεται από 80.000€ έως 160.000€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

Εμπορεύματα 

30.000 έως 60.000€
Το αρχικό απόθεμα εμπορεύματος 

επιλέγεται από τη μητρική εταιρεία ώστε 

να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και στις 

ανάγκες της περιοχής του καταστήματος 

και εγκρίνεται από τον franchisee 

ΒΑΖΑΑR A.E. To κόστος ανέρχεται 

περίπου από 30.000€ έως 60.000€, 

η καταβολή του οποίου γίνεται με την 

τιμολογησή του.

Entry fee 

5.000 €
Η επιλογή του εξοπλισμού (έπιπλα, fax, 

Η/Υ, ψυγεία, ταμπέλα-χρώματα ) γίνεται 

με υπόδειξη της ΒΑΖΑΑR A.E., ώστε 

να ανταποκρίνεται στο εταιρικό ύφος. 

Ο Αέρας καταστήματος που τυχόν 

θα πληρώσει ο franchisee ΒΑΖΑΑR 

A.E. για να αποκτήσει τη χρήση του 

καταστήματος, δεν περιλαμβάνεται 

στα ανωτέρω και συνιστάται να 

αποφεύγονται τέτοιου είδους δαπάνες 

παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Διαμόρφωση 
καταστήματος 

50.000 έως 100.000€
Η διαμόρφωση του καταστήματος 

γίνεται υπό την εποπτεία της ΒΑΖΑΑR 

A.E., με συνεργασία που προτείνει η 

ΒΑΖΑΑR A.E. ή με συνεργασία που έχει 

επιλέξει ο franchisee.

αρχική επένδυση
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• Οι καλύτερες εκπτώσεις 
 της αγοράς (ανά προμηθευτή).

• Όλες οι εκπτώσεις επί 
 τιμολογίου.

• Όλες οι προσφορές της αγοράς 
 αμέσως στο τιμολόγιο (promo 
 packs - stickers).

• Ειδικές εκπτώσεις επί τιμολο- 
 γίου για τα προϊόντα 
 φυλλαδίου - τηλεοπτικά.

• Εξασφαλισμένη υψηλή 
 κερδοφορία στα 1000 
 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

• Ηλεκτρονικό κατάστημα για 
 την διάφανη, ακριβή 
 ενημερωσή σας on- line.

• Συμμετοχή στον μεγαλύτερο 
 ελληνικό όμιλο αγορών 
 ΕΛΟΜΑΣ.

πάθος για
κερδοφορία
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όλα τα επώνυμα 
Προϊόντα αποκλειστικής 

κυκλοφορίας

Προϊόντα 

χαμηλότερης τιμής
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+1000 private
labels

Προϊόντα ιδιωτικής 

ετικέτας
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δυναμικό marketing
Εβδομαδιαία τηλεοπτική καμπάνια | Ραδιοφωνικά spot | Φυλλάδια προσφορών | Επικοινωνία ενεργειών

Αφίσες 50χ70 | Οργάνωση κατηγοριών στο ράφι | Δείκτες ραφιού | Ντύσιμο προσωπικού



www.bazaarsm.gr 15

Ο όµιλος ΕΛΟΜΑΣ µε 793 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα στηρίζει τον Έλληνα καταναλωτή και λειτουργεί πάντα µε 
γνώµονα το συµφέρον του και την προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων. Ο κύκλος εργασιών 2015 1,6 δις € και οι 
περισσότεροι από 9500 εργαζόµενοί µας, είναι η δική µας συµβολή στην Ελληνική οικονοµία, παραγωγή και απασχόληση.

Η πρώτη Ελληνική δύναµη στο λιανεµπόριο τροφίµων.

www.elomas.gr

SUPER MARKETS
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To πληρέστερο και χρηστικότερο, 
ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών της αγοράς 

e-shop 


