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Πρόταση Συνεργασίας

Η απόλαυση του shopping έχει όνοµα



Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρεία ROLLMANN Α.Ε. είναι µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες
στην Ευρώπη που δραστηριοποιείται στην παραγωγή & εµπορία της ποιοτικής
ανδρικής ένδυσης.  

Πέρα από το δίκτυο καταστηµάτων λιανικής Rollmann,  το οποίο αναπτύσσει στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία, η εταιρεία διαθέτει τις collection µε τα brand names
Rollmann & Paul David µέσω συνεργαζόµενων καταστηµάτων στην Ελλάδα, Βουλ-
γαρία, Τσεχία, Ρωσία, Γερµανία, Κύπρο και Καναδά.

Αφουγκραζόµενοι τις ανάγκες πολλών πελατών της, η εταιρεία ROLLMANN Α.Ε.
αποφάσισε να προσθέσει µια ακόµη δραστηριότητα στο ενεργητικό της ιδρύοντας
το Τµήµα Εταιρικής Ένδυσης, το οποίο ήδη έχει τιµήσει σηµαντικός αριθµός ελλη-
νικών & πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως η 3 Ε/ The Coca Cola Company, η HYATT
REGENCY και η ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ντύνει όλους τους αθλητές και τα προπονη-
τικά team των οµάδων του Ολυµπιακού.

Επιπλέον, η εταιρεία Rollmann, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αποτελεί από τους
σηµαντικότερους υποστηρικτές της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου στον τοµέα της
πολιτικής ένδυσης.



Λιανική
Η εταιρεία Rollmann, εκτός του πανελλαδικού δικτύου συνεργαζόµενων καταστη-
µάτων, διατηρεί τέσσερα αποκλειστικά καταστήµατα στην Κατερίνη (factory outlet),
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κηφισιά (Αθήνα) και δύο shops-in-shop στη Γλυφάδα
και τα Χανιά.  Τα καταστήµατα είναι σχεδιασµένα σε λιτές γραµµές και εργονοµικά
µελετηµένα ώστε να διευκολύνουν τον άνδρα πελάτη στις αγορές του.  Επίσης, όλα
τα καταστήµατα συνεργάζονται καθηµερινά µε το in-house Τµήµα Επιδιορθώσεων
που φροντίζει για τις όποιες εξατοµικευµένες προσαρµογές καλύπτοντας τέλεια τις
ανάγκες των πελατών.



Η Πρόταση
Η πρόταση συνεργασίας αφορά στο κατάστηµα της Λάρισας, το οποίο βρίσκεται
στην Π. Εθνική Οδό Λάρισας- Βόλου, περιοχή στην οποία δε δραστηριοποιείται η
εταιρεία σας ενεργά.  Το κατάστηµα Rollmann είναι ένα από τα µεγαλύτερα στην
αγορά της Λάρισας, καθώς η επιφάνειά του ξεπερνά τα 1.000 τ.µ.  Το κατάστηµα
είναι πλήρως εξοπλισµένο κι επανδρωµένο.  Το κατάστηµα εξυπηρετεί πάνω από
4.000 άνδρες ετησίως, ενώ το πελατολόγιο που διαθέτουν τα καταστήµατα Κατερί-
νης και Λάρισας ξεπερνά τις 40.000 ονοµατεπώνυµα.  Σηµειωτέον, ότι στην πλειο-
ψηφία τους οι άνδρες πελάτες έρχονται στα καταστήµατα µας µε τις γυναίκες τους
για να επιλέξουν τις αγορές τους.

Πιστεύουµε ότι το κατάστηµα, το οποίο διαθέτει άνετο parking και δική του Μονά-
δα Επιδιορθώσεων, θα µπορούσε να διαθέσει ένα χώρο από minimum 70 τ.µ.
µέχρι 230 τ.µ. για shops-in-shop αποκλειστικά γυναικείων επιλεγµένων brands
(ή/ και παιδικών/ εσωρούχων).



Παροχές & Πλαίσιο 
Συνεργασίας
Το κατάστηµα Rollmann στη Λάρισα, λόγω της επιτυχίας του στο αντρικό ντύσιµο,
θα µπορούσε να «δέσει» αρµονικά µε κάποια επιλεγµένα shops-in-shop γυναικεί-
ων συλλογών.  Σηµαντικός παράγοντας για την αρµονική συνεργασία αποτελεί η
επιλογή brands που απευθύνονται στο ίδιο κοινωνικο-οικονοµικό & ηλικιακό
target group (ευρύτερη µεσαία & µεσο-ανώτερη αστική τάξη οικογενειαρχών ηλι-
κιών από 30 µέχρι 65) και είναι τιµολογιακά συµβατά.

Οι παροχές που θα προσφέρει στον επιλεγµένο συνεργάτη
η Rollmann ΑΕ είναι οι εξής:

• ∆ιάθεση όσου χώρου χρειάζεται ο συνεργάτης
• ∆ιάθεση εξοπλισµού (ράφια, µετώπες, κούκλες, stands)
• Εξωτερική εµφανή σήµανση
• ∆ιάθεση βιτρίνας/ βιτρινών
• Συµµετοχή στο marketing του χώρου τόσο σε ενέργειες above-the-line (π.χ.

ραδιόφωνο, outdoor ή έντυπο) όσο και σε ενέργειες below-the-line (τοπικά
events, προωθητικές ενέργειες, χορηγίες)

• ∆ιάθεση πωλητριών τις ώρες που δεν απασχολείτε δικό σας προσωπικό
• Απασχόληση δικών µας Ταµείων

Το πλαίσιο συνεργασίας έχει ως εξής:

Ο συνεργάτης δεν επιβαρύνεται µε πάγια κόστη επένδυσης ή µε πάγιο ενοίκιο για
το χώρο.  Επιβαρύνεται µόνο µε το λειτουργικό έξοδο της µισθοδοσίας ενός ή δύο
ατόµων ανάλογα µε τα τ.µ. που θα χρειαστεί.  Ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για
την σωστή διαχείριση του εµπορεύµατος (ελάχιστο στοκ ασφαλείας) και εικόνα του
shop-in-shop.

Για το πρώτο έτος συνεργασίας, θα υπάρχουν royalties 20 % επί του τζίρου ανε-
ξάρτητα από το επίπεδο του τζίρου.  Για το δεύτερο χρόνο συνεργασίας, θα θέσου-
µε από κοινού κάποιους ρεαλιστικούς στόχους που ανέρχονται σε περίπου 2.000
€ / τ.µ. ετησίως.
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Κατάστηµα Rollmann, Λάρισα
4ο χλµ. Παλαιάς Ε. Ο. Λάρισας - Βόλου
Τηλέφωνο: 2410 571217

Factory Outlet:
Κατάστηµα Rollmann, Κατερίνη 
3ο χλµ. Κατερίνης - Αθήνας
Τηλέφωνο: 23510 45130


