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Spar Hellas
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Τριάνταακόμη καταστήματα βρίσκονται στον "δρόμο” για τη μετατροπή τους σε Spar Hellas. Ήδη
το διεθνές δίκτυο διαθέτει στην Ελλάδα παρουσία με 77 σημεία, εκ των οποίων 30 έχουν
μετατραπεί πλήρως και 47 άλλα βρίσκονται σε ενδιάμεση φάση δηλαδή δεν φέρουν μόνιμη
επιγραφή αλλά αφίσα μέσω της οποίας οι καταναλωτές ενημερώνονται οι καταναλωτές μπορούν
να προμηθευτούν προϊόντα Spar, μετά από 12 μήνες λειτουργίας. Αριθμός καταστημάτων που
αυτή τη στιγμή απέχει από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε πως στο τέλος του 2018 ότι το
δίκτυο θα είχε κάτω από την "ομπρέλα" του 80 καταστήματα.
Τοπλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για το 2019, προβλέπει πως 107 καταστήματα, 47 πλήρους
μετατροπής σε SPAR και 60 ακόμα σε ενδιάμεση φάση, θα λειτουργούν στη χώρα στο τέλος του
έτους. Βασική δεξαμενή νέων συνεργατών αποτελεί, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο
ομίλων αγορών του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων, του ΑΣΤΕΡΑ και του ΑΣΠΙΔΑ, οι οποίοι
αριθμούν αθροιστικά 650 καταστήματα (280 "Αστέρα", 110 "Ασπίδα", 60 "Προμηθέας", 200
"MESIS"), συνολικού κύκλου εργασιών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 750 εκατ. ευρώ.
Μέχριτο 2020 στόχος της διοίκησης της Spar Hellas είναι το δίκτυο καταστημάτων να φθάσουν τα
175 και επιπλέον 80 να βρίσκονται σε ενδιάμεση φάση ενώ για το 2021 ο στόχος είναι το δίκτυο να
αριθμεί περισσότερα από 300 καταστήματα.
Στοπλαίσιο αυτό πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ενός ακόμα SPAR super
market, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω. Η SPAR Hellas, μέλος της SPAR International, του
μεγαλύτερου συνεταιριστικού δικτύου λιανικών πωλήσεων τροφίμων, δραστηριοποιείται ήδη σε
Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, και σε Μύκονο, Κρήτη, Κω, Ρόδο, Νάξο, Σκιάθο, Θάσο,
Κεφαλλονιά, ενώ στο σχεδιασμό της για τον επόμενο μήνα περιλαμβάνεται η λειτουργία 6 ακόμα
SPAR φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 30 SPAR καταστημάτων πλήρους μετατροπής,
έχοντας παράλληλα 47 καταστήματα σε ενδιάμεση φάση (διαδικασία μετατροπής).
Εντω μεταξύ αδιευκρίνιστο παραμένει αν η Spar Hellas θα διεκδικήσει τα καταστήματα της Κρόνος
- Καρακίτσος, που ανήκαν στην οικογένεια του CEO της Spar Hellas. Η Alpha Bank, έχει εκκίνησει
τη διαδικασία ανεύρεσης αγοραστή για την Κρόνος – Καρακίτσος, το 55% (σ.σ. είναι έμμεση
συμμετοχή της Σκλαβενίτης, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις για το 2017) της

οποίας πέρασε στον έλεγχο της Σκλαβενίτης με το deal διάσωσης του πρώην δικτύου της
Μαρινόπουλος. Η Πατρινή αλυσίδα διαθέτει 17 μεσαίας κατηγορίας καταστήματα στην Πάτρα και
στο Ρίο, τα οποία έχουν διατηρήσει την ταμπέλα τους. Για το συγκεκριμένο δίκτυο έχουν
ενδιαφερθεί η Bazaar του Δήμου Βερούκα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και η Market In.
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