
Eταιρεία
H AB Βασιλόπουλος μετρά 78 χρόνια πα-
ρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων. 
Πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει προ-
ϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας, 
διαγράφει σταθερά ανοδική πορεία, απο-
τελώντας έναν από τους σημαντικότερους 
επενδυτές για τη χώρα.

Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 378 καταστη-
μάτων πανελλαδικά και απασχολεί σχεδόν 
14.200 εργαζομένους. Η ΑΒ χαρακτηρίζεται 
από υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα λει-
τουργίας της και με προτεραιότητα τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των πελατών, των 
συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών 

που δραστηριοποιείται, επενδύει σε πολιτι-
κές και ολοκληρωμένα προγράμματα εται-
ρικής υπευθυνότητας.

Αγορά
Η εταιρεία, θυγατρική του ομίλου Ahold 
Delhaize, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και την κεφαλαιακή δύναμη ενός πολυεθνι-
κού συστήματος, στο 1ο εξάμηνο του 2016 
εξασφάλισε:
● ενισχυμένα μερίδια αγοράς,
● αύξηση 13,5% του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών,
● άνοδο 9% των πωλήσεων σε συγκρίσιμη 
βάση, 
● διευρυμένο δίκτυο ενισχυμένο με  14 ση-
μεία πώλησης (6 από εξαγορά Κανάκη στη 
Σαλαμίνα, 4 νέα εταιρικά και 4 νέα franchise) 
● αυξημένο προσωπικό κατά 1.035 εργαζό-
μενους.

Το εννεάμηνο του 2016 ολοκληρώθηκε με τον 
κύκλο εργασιών της να αγγίζει τα € 1,6 δισ., με 
αύξηση δηλαδή 13,7% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2015, ενώ περίπου € 54 
εκ. διατέθηκαν για την υλοποίηση του επεν-
δυτικού της πλάνου.

H AB Βασιλόπουλος, από την ίδρυσή της το 1939, με προσήλωση στην ποιότητα, στη διάθεση ποικιλίας 
προϊόντων σε προσιτές τιμές και στην άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, έχει καθιερωθεί στη 
συνείδηση των προμηθευτών, των συνεργατών και των πελατών της, ως αξιόπιστη επιλογή.

Κύρια επιτεύγματα
Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει διακριθεί στα πε-
δία που δραστηριοποιείται από τοπικούς και 
διεθνείς θεσμούς. 

Πιο συγκεκριμένα: 

● «True Leader» 2015, από τον Όμιλο ICAP

● WORLD RETAIL AWARDS 2016 (κατη-
γορία «Responsible Retailer of the Year»): 
ανάμεσα στους 5 φιναλίστ 
● European Business Awards 2016/17: 
National Champion για την Ελλάδα

● Hellenic Responsible Business Awards 
2016: Silver Βραβείο στην κατηγορία «Ομά-
δα CSR της χρονιάς» και Silver Βραβείο 
στην κατηγορία «Πρόγραμμα Επικοινω-
νίας/Καμπάνια Δέσμευσης Καταναλωτών 
ή άλλων ενδιαφερομένων Μερών» ( έργο 
Human Trafficking - Εμπορία Ανθρώπων).

● Mobile Excellence Awards 2016: Gold 
Βραβείο για την εφαρμογή AB Click2shop 

● HR Awards 2016:  Gold Prize για την Best 
Workplace Diversity Strategy (Category 
Resourcing & Diversity)

● Enviromental Awards 2016 (ενότητα 
Resource Sustainability):

● GOLD Βραβείο, κατηγορία «Μείωση κατα-
νάλωσης νερού»  

● GOLD Βραβείο, κατηγορία «Μείωση της 
καταναλισκόμενης ενέργειας» 

● GOLD Βραβείο, κατηγορία «Ενεργειακή 
διαχείριση κτιριακών και επιχειρησιακών 
υποδομών»

● GOLD Βραβείο, κατηγορία «Μείωση εκ-
πεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου».

Με απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, κέρ-
δισε το GRAND βραβείο της κατηγορίας 
ENERGY MASTERING.

Προ όντα-Υπηρεσίες
Η εταιρεία διαθέτει ποικιλία τροφίμων και πο-
τών. Στα καταστήματα περιλαμβάνονται τμή-
ματα κάβας με wine tester και καλλυντικών, 
τμήμα φρούτων και λαχανικών, ιχθυοπωλείο, 
service τυριών, αλλαντικών, deli και κρεοπω-
λείου. 

Με την κάρτα πιστότητας της ΑΒ «AB Plus», 
οι πελάτες επωφελούνται από τις αγορές 
τους με ειδικές εκπτωτικές επιταγές και 
κουπόνια, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα 

AB CLICK2SHOP διευκολύνει τις online 
αγορές. Το AB CLICK2SHOP σήμερα καλύ-
πτει την Αττική, ενώ σύντομα θα επεκταθεί 
στη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας στις ανάγκες της νέας γενιάς 
καταναλωτών, σε κάποια ΑΒητικά κατα-
στήματα περιλαμβάνονται τμήματα φρέ-
σκου χυμού, έτοιμων φαγητών και αρτοζα-
χαροπλαστεία. 

Τα καταστήματα διαθέτουν μεγάλο αριθ-
μό ταμείων, μερικά από τα οποία self-
checkout.

Πρόσ ατες εξελίξεις
Τον Ιούλιο του 2016 η ΑΒ Βασιλόπουλος 
γίνεται μέλος του Ahold Delhaize Group. 
Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις επενδύσεις για 
εκσυγχρονισμό του δικτύου, συνεχίζοντας 
να εξοπλίζει τα καταστήματά της με συ-
στήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Η ΑΒ, 
πρώτη στην Ελλάδα, εγκαθιστά στο νέο ΑΒ 
Ρεθύμνου σύστημα ψύξης  που λειτουργεί 
με φυσικό ψυκτικό μέσο (CO2 ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του digital πλάνου 
στρατηγικής,  το 2016, εγκαινιάζει την πρώ-
τη εφαρμογή για κινητές-έξυπνες συσκευ-
ές, mobile click2shop app, διευρύνοντας 
τις δυνατότητες αγορών από το ηλεκτρονι-
κό της κατάστημα.

Αξίες- ραμα
Αξίες
Απο ασιστικότητα: η δέσμευση για επί-
τευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει 
η εταιρεία σε όλους τους τομείς που την 
αφορούν και για υπεύθυνη στάση απέναντι 
σε όλους.

Θάρρος: η δέσμευση για συνεχή βελτίωση 
και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Ταπεινο ροσύνη: η πίστη στην προσφορά 
βοήθειας και ο σεβασμός του ρόλου του 
καθενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσε-
ων της εταιρείας.

Εξαγορά των εταιρειών 
ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ Cash-
and-Carry.

Ανακαινίζεται το ιστορικό 
ΑΒ Ελληνικού.

Έναρξη σχήματος 
franchise. Ενδυνάμωση 
της παρουσίας της 
ΑΒ εκτός Αττικής, 
προσφέροντας συνεργασία 
σε επιχειρηματίες και 
νέους επενδυτές.

Eγκαινιάζονται 37 νέα 
καταστήματα και 17 
ανακαινίζονται. 

Εξαγορά της Plus 
Hellas. Η ΑΒ αποκτά 
ένα σύγχρονο κέντρο 
διανομής και ενισχύει την 
παρουσία της στη Βόρεια 
Ελλάδα.

H ΑΒ γίνεται μέλος του 
Ahold Delhaize Group. 
Διεύρυνση του δικτύου 
της κατά 39 καταστήματα.

Εγκαίνια του πρώτου 
οικολογικού καταστήματος 
στη Σταμάτα Αττικής, 
με δυνατότητα 
εξοικονόμησης έως 
και 40% σε σχέση με τα 
συμβατικά καταστήματα.

Ο Όμιλος DELHAIZE 
δημιουργεί το Κέντρο 
Αριστείας (CoE),που 
αναπτύσσει λύσεις 
λογισμικού, καθορίζει 
στρατηγικές τεχνολογίας και 
διαχειρίζεται περιφερειακές 
εφαρμογές και υποδομή.
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σως δεν γνωρίζατε ότι... 
•  Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η μονα-
δική εταιρεία στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη που εφαρμόζει το Σύστημα 
Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών.

• Είναι η 1η εταιρεία στην αγορά τρο-
φίμων με οργανωμένο πρόγραμμα δι-
αχείρισης κοντόληκτων προϊόντων, με 
το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης».

• Εγκαινίασε πρώτη τα «πράσινα» κτί-
ρια, με στόχο τη μείωση του περιβαλ-
λοντικού της αποτυπώματος και την 
ορθή διαχείριση ενέργειας.

Χιούμορ: η αξία που τοποθετεί τα πράγμα-
τα στις σωστές τους διαστάσεις, που κάνει 
την εργασία ευχάριστη, ενθαρρύνοντας τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία: Η αξία 
που κάνει την ΑΒ να διαφέρει.

ραμα

Να είμαστε το σούπερ μάρκετ που επιλέ-
γουν οι περισσότεροι καταναλωτές και να 
εργαζόμαστε όλοι μαζί για το σκοπό αυτό.

www.ab.gr  
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