#GivingBack Infographics
Πρόγραμμα: "Συνεχίζουμε Μαζί"
της Παπαστράτος
Δράση: Ενίσχυση και υποστήριξη του
κλάδου της Μικρής Λιανικής

Ποιες είναι Επιχειρήσεις
Μικρής Λιανικής;

Μικρή Λιανική σε Αριθμούς

Περίπτερα

Καταστήματα
Ψιλικών

Mini Markets
Πηγή: Έρευνα της Deloitte για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη
Μικρή Λιανική, καθώς και τους βασικούς πυλώνες στήριξης των επιχειρήσεων

Οι Επιχειρήσεις της Μικρής Λιανικής…

είναι η "ραχοκοκαλιά" του λιανεμπορίου
είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις
έχουν τεράστια συμβολή στην ελληνική οικονομία, την απασχόληση
και την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία
κινδύνευσαν με αφανισμό τα χρόνια της κρίσης
έχουν δεχθεί σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19

Εδώ και σχεδόν 90 χρόνια η Μικρή Λιανική αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του οικοσυστήματός μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους που
επιχειρούν και εργάζονται στη Μικρή Λιανική οφείλουμε μεγάλο
μέρος της δικής μας επιτυχίας. Μέσα από το Πρόγραμμα
'Συνεχίζουμε Μαζί', συμπληρωματικά στα μέτρα που είτε έχει ήδη
λάβει, είτε θα λάβει η κυβέρνηση, επιδιώκουμε να στηρίξουμε
σήμερα το αύριο του κλάδου και να στείλουμε ένα μήνυμα σε
ολόκληρη τη χώρα: Παραμένουμε δίπλα και συνεχίζουμε να
δίνουμε τη μάχη προς το καλύτερο. Συνεχίζουμε Μαζί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
της Παπαστράτος

Πρόγραμμα “Συνεχίζουμε Μαζί”
Το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, η Παπαστράτος προχώρησε στο σχεδιασμό
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης του κλάδου που στηρίζεται σε
τρεις άξονες:

1

Άμεση ενίσχυση ρευστότητας
Στον πυρήνα του πακέτου στήριξης βρίσκεται η χορήγηση άτοκων πιστώσεων, ύψους 10
εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις του κλάδου για την άμεση ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Οι
πιστώσεις θα χορηγούνται με εγγυήσεις της Παπαστράτος από τους αποκλειστικούς
διανομείς - συνεργάτες της, ενώ ο μηχανισμός κατανομής και διάθεσής τους έχει σχεδιαστεί
προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη
από ρευστότητα.
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Μείωση λειτουργικού κόστους

3

Εκσυγχρονισμός της Μικρής Λιανικής
Η Παπαστράτος προχώρησε στη σύναψη συνεργασιών με μερικές από τις μεγαλύτερες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά για την παροχή σημαντικών εκπτώσεων και
προνομιακών προσφορών με στόχο τη μείωση του κόστους και τον εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας των παραδοσιακών σημείων πώλησης της Μικρής Λιανικής.

1K

1.000 σημεία λιανικής έχουν ήδη γραφτεί στο πρόγραμμα
στις 3 πρώτες ημέρες

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποτελεί φωτεινό ορόσημο και
πρότυπο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το σήμα που
εκπέμπει σήμερα η Παπαστράτος η οποία φτιάχνει ένα προϊόν που
συμπληρώνει τις προσπάθειες του κράτους, είναι εξαιρετικά
ευπρόσδεκτο. Θέλουμε να καλέσουμε και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις
να μιμηθούν αυτή την πρωτοβουλία γιατί όλοι μαζί θα δώσουμε αυτή
την μάχη. Σε αυτή την κρίση δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να
μείνει πίσω μόνος του.
ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, που είναι ήδη διαθέσιμο και
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, εδώ.

