
Κάνε την… έξυπνη κίνηση!





Το Σύστημα Franchise της VICKO εμπεριέχει 
το συμπυκνωμένο απόσταγμα της εμπειρίας 
των ανθρώπων της εταιρείας που διαχειρίζεται επιτυχημένα πε-
ρισσότερα από 50 κερδοφόρα αποκλειστικά καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο, καθώς και σε άλλες 
6 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εφοδιάζει με τα επώνυμα προϊόντα της συνολικά 400 
σημεία πώλησης εδώ και 30 συναπτά έτη.

Το μυστικό της επιτυχίας του συστήματος franchise της VICKO συνοψίζεται σε δύο σημεία: α) στη 
φιλοξενία των πληρέστερων συλλογών ειδών οικιακής χρήσης από όλες τις αλυσίδες καταστημά-
των του κλάδου που αριθμούν περισσότερους από 10.000 κωδικούς από ολόκληρο τον κόσμο 
στις καλύτερες τιμές της παγκόσμιας αγοράς συνθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο 
σπίτι και β) στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών της διοίκησης & του marketing για τη λειτουργία 
πρότυπων & κερδοφόρων συστημάτων λιανικής σε θέματα διαχείρισης, διοίκησης προσωπικού, 
τοπικού marketing, εικόνας των σημείων πώλησης, merchandising, εξυπηρέτησης, παρουσίασης 
θεματικών ενοτήτων προϊόντων,    παροχής εμπειρίας υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα πρέπει 
να εισπράττει με όλες του τις αισθήσεις ο σύγχρονος καταναλωτής.

Το Σύστημα 
Franchise 
της VICKO: 
Η Επιτυχημένη 
Επιλογή



Οι Προϊοντικές 
Συλλογές 
της VICKO 

Η προϊοντική γκάμα της Vicko ενσαρκώνει το 
διαχρονικό όραμα της εταιρείας για τη δη-
μιουργία της πλέον επιτυχημένης ελληνικής 
αλυσίδας κερδοφόρων καταστημάτων που θα παρέ-
χουν τις πληρέστερες θεματοποιημένες λύσεις για τα σύγχρονα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, σε ένα 
κατάστημα VICKO ο καταναλωτής μπορεί να βρει ανοξείδωτα μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπήρου-
να, χρηστικά εργαλεία & αντικείμενα κουζίνας, πορσελάνες, σερβίτσια, πυρίμαχα σκεύη, γυάλινα 
& κρυστάλλινα αντικείμενα, διακοσμητικά αντικείμενα, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές μικροσυσκευές 
κουζίνας, μικροέπιπλα για ολόκληρο το σπίτι και είδη κήπου. Με άλλα λόγια, τα καταστήματα της 
αλυσίδας VICKO οραματίζονται τον πληρέστερο εξοπλισμό του ελληνικού σπιτιού προσφέροντας 
πρακτικές λύσεις & αισθητικά αναβαθμισμένες προτάσεις για όλους τους χώρους ενός νοικοκυριού 
& στις καλύτερες τιμές της αγοράς.





Το Επιχειρηματικό 
Μοντέλο 
VICKO 

Η VICKO δημιούργησε την πρότυπη πρόταση 
καταστημάτων ειδών οικιακής χρήσης με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία ενός μακροχρόνιου δικτύου κερδοφόρων σημείων πώλησης με ενιαία εταιρική ταυτό-
τητα που μαζί με τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες franchisees θα αποτελέσουν κρίκοι σε μια 
ενιαία & αδιαίρετη αλυσίδα που θα προσδίδει αμοιβαία οφέλη σε όλους τους εμπλεκομένους.

Η επιχειρηματική πρόταση της VICKO προς τους συνεργάτες franchisees είναι δοκιμασμένη σε επι-
τυχημένα καταστήματα- πιλότους στην ελληνική & σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ξεκάθαρη και 
συμπαγής διότι όλα τα κομμάτια του παζλ είναι αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους όπως:



Οι σχεδιασμένες συλλογές ειδών οικιακής χρή-
σης που μελετώνται & σχεδιάζονται από το Τμή-
μα Σχεδιασμού της εταιρείας αναζητώνται και 
παράγονται σε 8 διαφορετικές χώρες από εγκε-
κριμένους κατασκευαστές που εφαρμόζουν πι-
στά τους σύγχρονες μηχανισμούς διασφάλισης & 
πιστοποίησης ποιότητας τηρώντας ευλαβικά τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE με τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για κάθε μοναδικό προϊόν

Η συμπληρωματικότητα των προϊόντων ώστε 
να διαμορφώνουν πλήρως όλους τους χώρους 
ενός σπιτιού, από τα χρηστικά εργαλεία και τα μα-
χαιροπήρουνα μέχρι τα ανοξείδωτα σκεύη και τις 
ηλεκτρικές συσκευές  της κουζίνας και από τα δι-
ακοσμητικά αντικείμενα και τα μικροέπιπλα του 
σαλονιού μέχρι τα έπιπλα κήπου

Η διαρκής έρευνα των τάσεων των καταναλω-
τικών αναγκών του σύγχρονου ελληνικού νοικο-
κυριού και η ανάλυση κάθε τοπικής αγοράς ώστε 
το προϊοντικό μείγμα να διαμορφώνεται ανάλογα 
για να καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις & το αγο-
ραστικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης αγοράς

Η χρήση ερευνητικών εργαλείων για τη δι-
ερεύνηση της επισκεψιμότητας των σημείων 
πώλησης, της εμπορικής αξίας & της λειτουργι-
κότητας του ακινήτου, τη μέτρηση της σχέσης 
αποτελεσματικότητας- κόστους του ακινήτου και 
του ρυθμού απόσβεσής του, την αξιολόγηση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης & την σύγκριση τόσο με 
το υπόλοιπο δίκτυο όσο και με ανταγωνιστικά ση-
μεία πώλησης που διεξάγονται σε συνεργασία με 
συνεργαζόμενη εταιρεία ερευνών αγοράς

Η συστηματική προβολή του δικτύου καταστη-
μάτων και των εταιρικών επωνυμιών (brands) της 
VICKO μέσω της πανελλαδική διαφημιστικής κα-
μπάνιας σε διάφορα μέσα και της παροχής έντυ-
που προωθητικού υλικού & οπτικοακουστικού 
υλικού εντός των καταστημάτων

Η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων άμεσου 
marketing διανοίγοντας κανάλια επικοινωνίας 
με το αγοραστικό κοινό της κάθε τοπικής αγοράς 
και της διοργάνωσης εκδηλώσεων εντός των κα-

ταστημάτων

Η εικόνα των καταστημάτων που είναι απολύ-
τως συμβατή με το Νέο Μοντέλο Πρότυπου Κατα-
στήματος VICKO για να αναδεικνύει τις θεματικές 
ενότητες του καταστήματος και να προσομοιάζει 
πραγματικούς χώρους σύγχρονου ολοκληρωμέ-
νου & πλήρως εξοπλισμένου σπιτιού λαμβάνο-
ντας υπόψη λειτουργικά και χωροταξικά θέματα 
της καθημερινότητας στο κατάστημα

Η χρήση μοχλών ενεργοποίησης αισθήσεων & 
εμπειριών μέσω εναλλασσόμενων εικόνων, οπτι-
κοακουστικού υλικού μέσα στα καταστήματα 
VICKO και η εφαρμογή της Σύγχρονης Εμπειρίας 
Λιανικής VICKO

Η διαρκής υποστήριξη των franchisees σε επι-
χειρηματικά, εκπαιδευτικά και λειτουργικά θέμα-
τα των καταστημάτων από τους Συμβούλους Λια-
νικής της VICKO και την συνεργαζόμενη εταιρεία 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτής

Η εφαρμογή του μοντέλου ορθής χρηματοοι-
κονομικής διαχείρισης του κάθε  καταστήματος 
βάσει της κατάρτισης του προϋπολογισμού που 
αποσκοπεί στην έγκαιρη στοχοθέτηση & ακτινο-
γραφία της χρηματοοικονομικής κατάστασης του 
καταστήματος και στην αποτελεσματική απόδο-
ση της επένδυσης

Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για τους 
Store Managers και το προσωπικό των καταστη-
μάτων VICKO που διασφαλίζει την εφαρμογή 
της Σύγχρονης Εμπειρίας Λιανικής VICKO και την 
εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος που έχει 
δημιουργηθεί από την πολύχρονη εμπειρία του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεία και την συ-
νεργαζόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών

Η χρήση των σύγχρονων συστημάτων μηχανο-
γράφησης της εταιρείας (web sites, ERP, κ.α.) τα 
οποία σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο τμήμα 
υποστήριξης, παρέχουν άμεσα στο κατάστη-
μα την πλήρη οικονομική και στατιστική εικόνα 
όσον αφορά τις αγορές, πωλήσεις και παραγγελί-
ες του.



Κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του καταστήματος

Η VICKO & οι συνεργάτες της, κεφαλαιοποι-
ώντας την πολυετή εμπειρία τους από την επιτυχή δραστη-
ριοποίηση στο χώρο της λιανικής, έχουν δημιουργήσει ένα μείγμα δωρεάν παροχών & υπηρεσιών 
που αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία του εγχειρήματος του franchise της VICKO, 
δηλαδή της δικής σας επιτυχίας…

Οι Παροχές της 
VICKO 
προς τους 
Franchisees 

Πριν το άνοιγμα 
του καταστήματος

Έρευνα τοπικής αγοράς & ανταγωνισμού

Εκτίμηση & αξιολόγηση εναλλακτικών ακινή-
των βάσει δεικτών απόδοσης

Έρευνα διελευσιμότητας & επισκεψιμότητας 
υποψήφιων χώρων στην περιοχή που θα υποδεί-
ξει ο franchisee

Παροχή Μοντέλου Πρότυπου Καταστήματος 
VICKO

Παροχή Μελέτης Υλικών & Προδιαγραφών Κα-
τασκευής

Παροχή προδιαγραφών ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Καταστήματος & 
Επιχειρηματικού Πλάνου

Κατάρτιση πρώτης παραγγελίας καταστήματος

Παροχή κατευθύνσεων για τη διενέργεια συνέ-
ντευξης και την επιλογή προσωπικού

Παροχή δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης σε 
άλλο κατάστημα VICKO του δικτύου.

Διαμόρφωση καταστήματος πριν το άνοιγμα 
από τον Επιθεωρητή Καταστήματος



Πριν το άνοιγμα 
του καταστήματος

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του καταστήματος

Στοχοθέτηση καταστήματος & κατάρτιση ετή-
σιου προϋπολογισμού λειτουργίας

Παρουσίαση & εκπαίδευση στην Σύγχρονη 
Εμπειρία Λιανικής VICKO

15ήμερες στην Αττική & τη Θεσσαλονίκη και 
μηνιαίες στην περιφέρεια συναντήσεις με τον 
Επιθεωρητή Καταστήματος για τον απολογισμό 
και τον προγραμματισμό ενεργειών του καταστή-
ματος

Παροχή Εγχειριδίου Λειτουργίας (οργανωτικό 
πλαίσιο καταστήματος, σύστημα αξιολόγησης & 
ανταμοιβής προσωπικού, διαδικασίες λειτουργί-
ας, check- lists ελέγχου λειτουργίας κ.α.)

Εκπαίδευση του επιχειρηματία σε θέματα διοί-
κησης & επιχειρηματικού προγραμματισμού και 
του προσωπικού σε θέματα προϊοντικής κατάρ-
τισης, τεχνικών πωλήσεων, εξυπηρέτησης & δια-
πραγμάτευσης

Εκπαίδευση του Δικαιοδόχου και του προσω-
πικού του καταστήματος σε διαδικασίες εσωτε-
ρικής λειτουργίας του καταστήματος, στη χρήση 
του πακέτου μηχανογράφησης και σε θέματα 
εμπορευματικής & λογιστικής παρακολούθησης

Διαμόρφωση μηνιαίας βιτρίνας, βιτρινισμών, 
τραπεζιών art-de-la-table και θεματικών ενοτή-
των καταστήματος

Φωτογράφηση προτύπων και εκπαίδευση του 
προσωπικού του καταστήματος στο τελικό στή-

σιμο των προϊόντων στο κατάστημα & τη βιτρίνα

Παροχή/ ανανέωση cd με τα σποτάκια & τις 
εναλλασσόμενες εικόνες που προβάλλονται στις 
οθόνες του καταστήματος

Παροχή αποτελεσμάτων έρευνας επισκεψιμό-
τητας στο κατάστημα και σε ανταγωνιστικά κατα-
στήματα της περιοχής

Παροχή αποτελεσμάτων έρευνας αξιολόγη-
σης δικτύου της VICKO με τη μέθοδο mystery 
shopping.  Σύγκριση με το υπόλοιπο δίκτυο και 
με τα ανταγωνιστικά καταστήματα της περιοχής

Αξιοποίηση της πανελλαδικής διαφημιστικής 
καμπάνιας της VICKO και της υψηλής αναγνωρισι-
μότητάς της και παροχή πάσης φύσης δημιουργι-
κών για προσαρμογή & χρήση από το κατάστημα 
στην τοπική αγορά

Αξιοποίηση των προσφορών της εταιρείας προς 
το καταναλωτικό κοινό (π.χ. Λίστα Γάμου, Πακέτο 
Εξοχικού) και των εγγυήσεων/ δωροεπιταγών κτλ

Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών τοπικού 
marketing για το κατάστημα

Συμμετοχή στα συνέδρια & meetings της εται-
ρείας

Χρήση των πρωτοποριακών μηχανογραφικών 
υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και του οργανω-
μένου  τμήματος υποστήριξης καταστημάτων



Το γνωστικό & επαγγελματικό του υπόβαθρο θα 
πρέπει να ικανοποιεί κάποιες από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι Δικαιοδόχοι θα πρέπει να είναι 
συμβατοί με το προφίλ του Δικαιοδόχου που μπορεί να προσδώσει 
προστιθέμενη αξία στο δίκτυο της VICKO αλλά και να είναι αποδοτικός για την επένδυση που θα 
επωμισθεί προκειμένου να ενταχθεί στο δίκτυο αυτής.

Οι υποψήφιοι Δικαιοδόχοι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες ανεξαρτήτως φύλου ηλι-
κίας 28- 45 που επιθυμούν να διαχειρίζονται τη δική τους επιχείρηση λιανικής ακολουθώντας ένα 
επιτυχημένο σύστημα franchise.

Το Προφίλ των 
Υποψήφιων 
Δικαιοδόχων 

Ως προς την προσωπικότητα του υποψήφιου 
Δικαιοδόχου, ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
τα ακόλουθα κριτήρια:

Να είναι 1. ενθουσιώδης, εξωστρεφής 
και προσανατολισμένος στην επίτευ-
ξη στόχων

Να είναι 2. μεθοδικός & υπεύθυνος σε 
ό,τι αναλαμβάνει

Να είναι 3. πελατοκεντρικός και να του 
αρέσει η εξυπηρέτηση πελατών

Να διαθέτει 4. προσωπικό στυλ και να 

παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στη δι-
ακόσμηση & την αισθητική

Να είναι 5. εργατικός

Να είναι 6. ομαδικός, συνεργάσιμος και 
να διαθέτει οργανωτική δεξιότητα

Να 7. συναρπάζει και να παρακινεί τους 
συνεργάτες του



Ως προς την προσωπικότητα του υποψήφιου 
Δικαιοδόχου, ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
τα ακόλουθα κριτήρια:

Κουντουριώτη  
& Τομπάζη γωνία

Τ.Θ.: 21029, Τ.Κ.: 55510  
Πυλαία Θεσσαλονίκης

ΤΗΛ.: 2310 480105-7

ΦΑΞ: 2310 480108

e-mail: vicko@vicko-sa.gr

Να γνωρίζει 1. αγγλικά

Να χειρίζεται 2. επαρκώς Η/Υ

Να μπορεί να συνάπτει & να διατηρεί 3. 
καλές σχέσεις με τον κόσμο και την το-
πική αγορά

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες για την ένταξή σας στο 

δίκτυο Franchise της VICKO 

μη διστάσετε να απευθυν-

θείτε στο Τμήμα Λιανικής 

της εταιρείας στα ακόλουθα 

στοιχεία επικοινωνίας:

Το γνωστικό & επαγγελματικό του υπόβαθρο θα 
πρέπει να ικανοποιεί κάποιες από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:



Κουντουριώτη  
& Τομπάζη γωνία
Τ.Θ.: 21029, Τ.Κ.: 55510  
Πυλαία Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ.: 2310 480105-7
ΦΑΞ: 2310 480108
e-mail: franchise@vicko-sa.gr
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Κουντουριώτη  
& Τομπάζη γωνία
Τ.Θ.: 21029, Τ.Κ.: 55510  
Πυλαία Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ.: 2310 480105-7
ΦΑΞ: 2310 480108
e-mail: franchise@vicko-sa.gr

Φάκελος
Επιτυχημένου 
Franchise 
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