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* interview

Στο ερώτηµα, αν µπορεί µια ελληνική εταιρεία παραγωγής υπό συνθήκες χρόνιας ύφεσης 
να κερδίζει στον στίβο της ανάπτυξης και να διατηρεί θετικό το καθαρό της αποτέλεσµα, 
απαντά θετικά, µιλώντας στο σελφ σέρβις, η κ. Τίνα Εκµεκτζόγλου, υπεύθυνη Marketing 
της εταιρείας Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, εξηγώντας πώς ένα προϊόν µπορεί να προσφέρει στον 
καταναλωτή ποιότητα και, ταυτόχρονα, χαµηλή τιµή.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ

ΗΕυρωχαρτική ΑΕΒΕ 
συγκαταλέγεται µεταξύ των 
µεγαλύτερων βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων του κλάδου 

Χαρτιού-Απορρυπαντικών. Είναι αµιγώς 
ελληνική και απασχολεί προσωπικό 180 
ατόµων. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις, 
οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία 
της βρίσκονται στον Ασπρόπυργο 
Αττικής. Ο κύκλος εργασιών της το 2012 
διαµορφώθηκε στα 37,8 εκατ. ευρώ, 
ενώ τα προ φόρων κέρδη της στις 617 
χιλιάδες ευρώ. Όπως µας είπε η κυρία Τίνα 
Εκµεκτζόγλου στην έναρξη της συζήτησής 
µας, «φέτος παρά τη δυσµενή οικονοµική 
κατάσταση προβλέπουµε µια συνολική 
αύξηση των πωλήσεών µας κατά 6%, 
η οποία θα προέλθει από την αύξηση 
των πωλήσεων των προϊόντων Endless 
κατά 10%, όπως άλλωστε και του τοµέα 
παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
κατά 15%». 

Υπευθυνότητα, άµεση 
διαθεσιµότητα, συνέπεια
σελφ σέρβις: Ποια είναι η στρατηγική 
που ακολουθείτε για τους µεγάλους 
πελάτες σας και σε ποιο βαθµό 
στηρίζετε τα µικρότερα σηµεία πώλησης;
Τίνα Εκµεκτζόγλου: Η Ευρωχαρτική 
χωρίζει τις δραστηριότητες της σε τρεις 
βασικούς τοµείς: Στην ανάπτυξη και 
παραγωγή προϊόντων µε το brand name 
Endless (χαρτικά και απορρυπαντικά), 
στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας και στις εξαγωγές. Το 

πελατολόγιο µας βασίστηκε ανέκαθεν 
στα µικρότερα σηµεία πώλησης, στις 
αποθήκες χαρτικών και απορρυπαντικών 
και στα µίνι µάρκετ, τα οποία µας στήριξαν 
όλα αυτά τα χρόνια, βοηθώντας µας να 
αναπτυσσόµαστε και να προσφέρουµε 
ολοένα µεγαλύτερη γκάµα κωδικών και 
ολοκληρωµένες λύσεις στα προϊόντα 
καθαρισµού. Με ανταγωνιστικές τιµές, 
υψηλή ποιότητα και άµεση εξυπηρέτηση 
σταθήκαµε στο πλευρό των πελατών µας, 
ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις της 
κάθε εποχής. Ταυτόχρονα, αναπτύξαµε τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, διαθέτοντας 
ένα άρτια εκπαιδευµένο Τµήµα Ανάπτυξης 
Νέων Προϊόντων και Ποιοτικού Ελέγχου, 
απαντώντας στα ζητούµενα των 
µεγάλων αλυσίδων. Ειδικά σε δύσκολες 
οικονοµικές περιόδους, όπως αυτή των 
τελευταίων ετών, η τάση για επιλεγµένους 
και αξιόπιστους προµηθευτές είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένη. Γι’ αυτό οι πελάτες 
προτιµούν να συνεργάζονται µε εταιρείες, 
για τις οποίες γνωρίζουν ότι µπορούν 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους 
έγκαιρα, µε υπευθυνότητα, άµεση 
διαθεσιµότητα και συνέπεια.

Value for money
σ. σ.: Ποια στοιχεία διαφοροποιούν τα 
προϊόντα σας έναντι του ανταγωνισµού;
Τ. Ε.: Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα στην 
εποχή που διανύουµε, εποχή περαιτέρω 
συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναµης 
των καταναλωτών και σηµαντικών 
αλλαγών στην καταναλωτική 

συµπεριφορά, οι τιµές παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στις αγορές. 
Οι πελάτες µας αναζητούν το value for 
money, δηλαδή προϊόντα ποιότητας σε 
ανταγωνιστικές τιµές. Η Ευρωχαρτική 
µπορεί να ανταποκριθεί στα νέα 
δεδοµένα και να προσφέρει αυτή την 
ιδανική αναλογία στη σχέση ποιότητας/
τιµής, µε προϊόντα υψηλής απόδοσης, 
λαµβάνοντας πάντα υπόψη της τις 
ανάγκες του ελληνικού νοικοκυριού. Με 
τεχνογνωσία, πολυετή εµπειρία, ευελιξία, 
ταχύτητα και παραγωγική δυναµικότητα 
είναι σε θέση να προσφέρει οικονοµικώς 
προσιτά προϊόντα πιστοποιηµένης 
ποιότητας. 

σ. σ.: Είναι εύκολο για µια εταιρεία 
σήµερα να εντοπίσει τη χρυσή τοµή, 
ώστε να προσφέρει στον καταναλωτή 
ποιότητας µε οικονοµία;
Τ. Ε.: Η µάρκα Endless, µε σήµα τον 
κύκνο, έχει ήδη κατοχυρωθεί στη 
συνείδηση των καταναλωτών ως 
ποιοτική και οικονοµικώς προσιτή 
µάρκα, µε προϊόντα που πρώτη η 
Ευρωχαρτική διέθεσε στην αγορά, όπως 
τα ευρέως διαδεδοµένα επαγγελµατικά 
τραπεζοµάντιλα και τα ρολά κουζίνας 
περισσότερων γραµµαρίων, µε χερούλι 
στη συσκευασία για ευκολότερη 
µεταφορά (1kg, 2kg κλπ). Αυτά στήριξαν 
την εταιρεία, προκειµένου να αναπτυχθεί 
και να δραστηριοποιηθεί σε νέους τοµείς, 
όπως στα υγρά απορρυπαντικά και πιο 
πρόσφατα στα οικολογικά χαρτικά. Με 32
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ΤΙΝΑ ΕΚΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 

Τα προσιτά προϊόντα ποιότητας 
φέρνουν ανάπτυξη 



νέα επικοινωνιακή στρατηγική, στοχευµένες 
ενέργειες και εξωστρεφή δραστηριότητα, 
αποβλέπουµε στην ενίσχυση της επώνυµης 
ζήτησης των προϊόντων µας, στην 
περαιτέρω ενδυνάµωση του brand Endless, 
ώστε να κερδίσουµε ακόµα µεγαλύτερα 
µερίδια όχι µόνο στην εγχώρια αλλά 
και τη διεθνή αγορά. Χωρίς φιοριτούρες 
και φολκλόρ επιρροές, µε µεθοδικότητα 
και σταθερό προσανατολισµό στην ποιότητα 
και την αισθητική, θέτουµε τις νέες 
βάσεις επικοινωνίας και µάρκετινγκ 
στην εταιρεία µας. 

Επέκταση στα είδη 
προσωπικής υγιεινής
σ. σ.: Τι προβλέπει το επενδυτικό πλάνο 
της εταιρείας σας για την επόµενη 
τριετία; Τι κεφάλαια επενδύσατε τα 
τελευταία χρόνια;
Τ. Ε.: Η εταιρεία µας ήδη προγραµµάτισε 
την επέκταση του µηχανολογικού 
εξοπλισµού του τµήµατος των 
απορρυπαντικών, ώστε να καλύψει τις 
ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των 
πελατών της. Στο µεταξύ, την τελευταία 
τριετία πραγµατοποίησε συνολικές 
επενδύσεις ύψους 15 εκ. ευρώ. Πρέπει 
να σας πω εδώ ότι η πρόσφατη έγκριση 
που πήραµε από τον ΕΟΦ, σχετικά µε την 
ανάπτυξη µιας νέας σειράς εκπλενόµενων 
καλλυντικών προϊόντων, µας δίνει 
τη δυνατότητα επέκτασης στα είδη 
προσωπικής υγιεινής.

Εξαγωγές 8% επί του τζίρου 
σ. σ.: Είπατε ότι βασίζετε την ανάπτυξή 
σας και στην εξωστρεφή δραστηριότητα; 
Σε ποιες χώρες εξάγετε τα προϊόντα σας;
Τ. Ε.: Η Ελλάδα δεν θεωρείται µια 
παραδοσιακά βιοµηχανική χώρα κι αυτό 
καθιστά πιο δύσκολες τις συναλλαγές 
της µε το εξωτερικό. Χρειάζεται συχνά 
να αποδείξεις ότι µπορείς και ξέρεις να 
παράγεις ανταγωνιστικά και ποιοτικά 
προϊόντα, που δεν έχουν τίποτα να 
ζηλέψουν από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή 
από τα προϊόντα µεγάλων πολυεθνικών 
εταιρειών. Ωστόσο, πολλές ελληνικές 
εταιρείες, µε ξεκάθαρη στρατηγική 
και αξιόπιστα προϊόντα διεθνών 

προδιαγραφών, εξάγουν µε επιτυχία 
ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής τους, 
καθιερώνοντας µε υπερηφάνεια τη θέση 
τους στις διεθνείς αγορές. Μέσω της 
βαθύτερης κατανόησης των αναγκών 
των ξένων καταναλωτών, σκοπός µας 
είναι να µεγιστοποιούµε το µέτρο της 
αποδοχής των διαφορετικών προϊόντων 
µας στο εξωτερικό. Παρόλες τις δυσκολίες, 
η Ευρωχαρτική ήδη εξάγει προϊόντα της 
κυρίως στα Βαλκάνια, την Κύπρο και την 
Τουρκία. Σήµερα οι πωλήσεις της από 
τις εξαγωγές ανέρχονται στο 8% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της. Ασφαλώς 
έχουµε πολύ δρόµο να διανύσουµε, 
αλλά πιστεύουµε ότι ο στρατηγικός µας 
σχεδιασµός επιτρέπει να αισιοδοξούµε 
για την ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη 
των εξαγωγών µας. 

σ. σ.: Επενδύετε στην ελληνικότητα 
των προϊόντων σας;
Τ. Ε.: Η Ευρωχαρτική, όπως σας είπα, είναι 
100% ελληνική εταιρεία, η οποία εδώ και 
τρεις δεκαετίες προσφέρει θέσεις εργασίας 
στη χώρα και πραγµατοποιεί επενδύσεις, 

που την καθιστούν ζωντανό κοµµάτι 
της κοινωνίας και της οικονοµίας µας. 
Όχι µόνο τιµούµε και εµπιστευόµαστε 
την ελληνικότητα, επενδύοντας όλες 
µας τις δυνάµεις στις αξίες της, όπως 
αυτές αναγνωρίζονται στα προϊόντα 
µας, αλλά την προβάλουµε µε το όποιο 
διαθέσιµο µέσο στο εξωτερικό, όπως µε 
τη συµµετοχή µας σε διεθνείς εκθέσεις. 
Στο µεταξύ, αναµένουµε µε ενδιαφέρον 
τα νέα, σχετικά µε τη χρήση του σήµατος 
«ελληνικό προϊόν» από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, το οποίο θα αποσαφηνίσει 
εντέλει το πλαίσιο χρήσης του σήµατος και 
τα κριτήρια, βάσει των οποίων ένα προϊόν 
θα δικαιούται να χαρακτηρίζεται ελληνικό. 
Για εµάς η ελληνικότητα των προϊόντων 
δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό 
εργαλείο κι αυτό το αποδεικνύουµε 
καθηµερινά, συνεργαζόµενοι µε Έλληνες 
προµηθευτές και στηρίζοντας δυναµικά 
την απασχόληση, τόσο στην Αττική, 
έδρα της εταιρείας µας, όσο και στη 
Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιείται ένα 
υποκατάστηµά µας, εξυπηρετώντας τις 
ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας. 

*Χωρίς φιοριτούρες και φολκλόρ επιρροές, µε µεθοδικότητα *Χωρίς φιοριτούρες και φολκλόρ επιρροές, µε µεθοδικότητα *και σταθερό προσανατολισµό στην ποιότητα και την αισθητική, *και σταθερό προσανατολισµό στην ποιότητα και την αισθητική, *θέτουµε τις νέες βάσεις επικοινωνίας και µάρκετινγκ στην 

εταιρεία µας
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