Business
Marketing
Solutions
Making Safe Marketing
since 2002

www.validussp.gr

04

Ο Σκοπός
Σχεδιασμός & υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων.

Μ. Καραολή 101
Ν. Ιωνία 14231
Τηλ. 2102 770 013-14
Fax. 210 2770 510
Κιν. 6936 711 995
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Η Φιλοσοφία
Είμαστε συνεργάτες των πελατών μας.
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Email info@validussp.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό
Καθιερωμένη ομάδα επαγγελματιών.

www.validussp.gr

07

Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδίκευση.
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Portfolio & Πελάτες
Sales promotion, events & πελάτες.
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Πλεονεκτήματα
Ποιότητα, αποτελεσματικότητα & διάρκεια.

11

Ανάπτυξη
Συνεχής ανάπτυξη 12 χρόνια.
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Εγκαταστάσεις
Γραφεία, εγκαταστάσεις και οι αποθηκευτικοί χώροι.
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Γεωγραφική Κάλυψη
Περιοχές κάλυψης σε όλη την Ελλάδα.

14

IT REPORT SYSTEM
VALIDUS web report system.

Η Εταιρεία
Η Validus Sales Promotion είναι μία εταιρία η οποία δραστηριοποιείται
από το 2002 στον χώρο της προώθησης πωλήσεων.
VALIDUS SALES PROMOTION

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε υπηρεσίες marketing,
merchandising και BTL activities, επιδιώκοντας την πετυχημένη προβολή των προϊόντων
ή των υπηρεσιών που της εμπιστεύονται οι πελάτες της.
Η VSP ιδρύθηκε από μια ομάδα νέων ανθρώπων με μακρά εμπειρία στον τομέα FMCG.
Με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες με
ISO 9001: 2008

3

Δεν υλοποιούμε μόνο.

Είμαστε συνεργάτες των πελατών μας.

Αναλύουμε, σχεδιάζουμε και προτείνουμε στους πελάτες μας το πλέον αποτελεσματικό μείγμα προωθητικών ενεργειών
που ταιριάζει στο προϊόν ή την υπηρεσία, καθώς και στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Βασικός γνώμονας της σκέψης και της πρακτικής μας σε κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνουμε, είναι αύξηση των κερδών
ειδικά αλλά και της αξίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Στο τέλος, μετράμε τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζουμε.

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχουμε ως επιχείρηση, πρέπει να επιδιώκουμε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κλίματος
συνεργασίας με τους πελάτες και συνακόλουθα μακροχρόνιων και όχι ευκαιριακών σχέσεων μαζί τους...

Είμαστε συνυπεύθυνοι για τα αποτελέσματα...

Η Φιλοσοφία
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Ο Σκοπός

Η φιλοσοφία της Validus Sales Promotion στηρίζεται σε ένα και
μοναδικό αξίωμα:

Σκοπός της Validus Sales Promotion είναι ο
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και η υλοποίηση
ολοκληρωμένων προγραμμάτων
προώθησης, τέτοιων που να αποδίδουν την
μέγιστη ωφέλεια για τους πελάτες της.
Για να επιτύχει τον σκοπό της η Validus
Sales Promotion δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη στρατηγική ανάλυση των στόχων
και των επιδιώξεων των πελατών της,
και στη συνέχεια συνθέτει προγράμματα
που στοχεύουν σε άμεσα αλλά και σε
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Οι δυνατότητες ανάλυσης και σχεδιασμού
της Validus Sales Promotion την καθιστούν
όχι μόνο ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
για την εγγυημένα επιτυχή υλοποίηση
απαιτητικών προγραμμάτων προώθησης
πωλήσεων, αλλά της δίνουν τη δυνατότητα
να γίνει ο πλέον χρήσιμος συνεργάτης
μιας επιχείρησης για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση των πιο επικερδών
προωθητικών ενεργειών.

Η Validus Sales Promotion θέλει να αποτελεί τον σημαντικότερο διαχρονικά συνεργάτη του
τμήματος μάρκετινγκ ή του στελέχους που ασκεί τις λειτουργίες μάρκετινγκ κάθε πελάτη της,
ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση της αξίας των παρεχόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών, καθώς και της ίδιας της επιχείρησης που είναι πελάτης της.
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Motivating

Recruiting

Trainning

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Validus Sales Promotion

Evaluating

Monitoring

στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της συγκροτούν έξι κύριες κατηγορίες και αναλύονται
κατωτέρω. Φυσικά σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για εξειδικευμένη υπηρεσία
προώθησης πωλήσεων πέραν αυτών η Validus Sales Promotion θα την μελετήσει με προσοχή
και ενδιαφέρον, χωρίς καμία υποχρέωση για τον ενδιαφερόμενο.

Trading departments

Δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη
τμημάτων πωλήσεων για λογαριασμό
εταιρειών, και η παρακολούθησή τους
Merchandising

6

Ανθρώπινο Δυναμικό
Μέσα από μια καθιερωμένη ομάδα επαγγελματιών όπου με μια πλήρη διαδικασία πρόσληψης
εκπαίδευσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και παρακίνησης, διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας.

• Δημιουργία μόνιμων ομάδων
merchandising
• Υλοποίηση ad hoc - εποχιακών
προγραμμάτων merchandising
• Τοποθέτηση P.O.P. υλικού. Δημιουργία
και τήρηση πλανογράμματος
• Παραγγελιοληψία
• Έλεγχος τιμών
• Έλεγχος αποθεμάτων ανακύκλωσης των
προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του
F.E.F.O. (First Expired First Out)
• Στήσιμο και follow up προβολών
• Εφοδιασμός Ραφιών

Sales Promotion

• In store - Out strore promotion
• Δειγματοδιανομές / Κουπονοδιανομές
/ Εντυποδιανομές / Διαγωνισμοί
καταναλωτών
• Γευστικές δοκιμές
• Events - Special events
• Νέες μορφές προώθησης

Promotional gifts

Ιδέα δημιουργία και εισαγωγή προϊόντων
που σκοπό έχουν την ενίσχυση των
πωλήσεων και την υπενθύμιση του brand
στους καταναλωτές
• Προωθητικά δώρα
• Επιχειρηματικά δώρα
• Διαχείριση και διανομή προωθητικών
δώρων

Logistics

28

550

700

μόνιμο προσωπικό

ενεργό εκ περιτροπής
προσωπικο

στην βάση δεδομένων
και αυξάνει

Η Validus Sales Promotion διαθέτει
ιδιοκτήτη αποθήκη 250 m2 για την
αποθήκευση φύλαξη προωθητικών δώρων
- υλικού stands POP υλικού κτλ. Καθώς και
ιδιόκτητα Vans για τη μεταφορά και διανομή,
όλων των παραπάνω.
Για τη φύλαξη μεταφορά ογκώδους υλικού
π.χ. περίπτερα κατασκευές κ.τ.λ. η βαθιά μας
συνεργασία με την T&M Logistics μας δίνει
όλες τις λύσεις που χρειαζόμαστε.

Marketing Services

• Δημιουργικό τμήμα
(σχεδιασμός εντύπων & web)
• Ειδικές διαφημιστικές κατασκευές
(stands προθήκες συσκευασίες POP
υλικά)
• Κατασκευή στολών
• Μπαλονοκατασκευές
• Εκτυπώσεις
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Πελάτες

ΕΚΟ

... και είσαι µέσα

Η υψηλού επιπέδου ποιότητα είναι το κοινό χαρακτηριστικό
των σύγχρονων επιτυχημένων επιχειρήσεων.
Η Validus Sales Promotion σαν καταξιωμένη εταιρεία στον χώρο της προώθησης πωλήσεων έχει πρόθεση να
διαφοροποιηθεί, προς την κατεύθυνση όμως της ποιότητας, αναπτύσσοντας και διατηρώντας σημαντικά πλεονεκτήματα
για τους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες της.

Η παροχή υπηρεσιών ποιότητας σίγουρα έχει κόπο.
Όμως αναγνωρίζεται πάντα από τον πελάτη ...

Ανάπτυξη
Με συνεχή ανάπτυξη για δώδεκα συνεχόμενες χρονιές, είμαστε μια από
τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΤΖΙΡΟΣ)
4.000.000
3.500.000
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Πλεονεκτήματα

3.000.000
2.500.000
2.000.000
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1.500.000

Η Validus Sales Promotion προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες εξασφαλίζουν
στους πελάτες της σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις υπηρεσίες τις
οποίες παρέχει ο ανταγωνισμός.

1.000.000
500.000
0

Συγκεκριμένα η Validus Sales Promotion εξασφαλίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τoυς πελάτες της:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Validus Sales Promotion
παρέχει υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες στους πελάτες της
εφαρμόζοντας τον «Κύκλο
Ποιότητας Προώθησης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Validus Sales Promotion
μέσω της δυνατότητας
εναλλακτικών σχεδιασμών
του μείγματος προωθητικών
ενεργειών για το προϊόν ή την
υπηρεσία που αναλαμβάνει
να προωθήσει, έχει αναπτύξει
την ικανότητα της επιλογής του
αποτελεσματικότερου.

1

2

Παροχή Υπηρεσιών

3

4

5

6

Εμπορία Διαφημιστικό Δώρο
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Γραφικές Τέχνες
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Σύνολο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Validus Sales Promotion
έχει ως ένα στόχο της την
αύξηση της αξίας του προϊόντος
άμεσα με την άνοδο του δείκτη
πωλήσεων, χωρίς όμως ποτέ
να ξεχνά την ανάγκη ανάπτυξης
της επιχείρησης συνολικά,
μέσω της αύξησης της
πιστότητας των πελατών της.

Υγειής
ανάπτυξη
12 χρόνια

Χωρίς
τραπεζικό
δανεισμό

Ίδια
κεφάλαια

• Θεσσαλονίκη
• Κατερίνη
• Γιαννιτσά
• Βέροια
• Κιλκίς
• Καβάλα
• Δράμα
• Σέρρες
• Ξάνθη
• Ορεστιάδα
• Αλεξανδρούπολη

Εγκαταστάσεις
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• Λάρισα
• Βόλος

Οι εγκαταστάσεις μας και οι
αποθηκευτικοί μας χώροι, επαρκούν
για τη κάλυψη των εκάστοτε αναγκών
των πελατών μας.

• Λαμία
• Θήβα
• Λειβαδιά

200μ2 γραφεια με 250μ2 αποθηκη για την άμεση
παραλαβή και αποστολή υλικών.

• Εύβοια
• Τρίκαλα

Επιπλέον 500μ2 αποθήκη στον ασπρόπυργο.

• Ιωάννινα

Ο στόλος οχημάτων μας αποτελείται από:
• 1 φορτηγό

• 25 ιχ οχήματα

• Πάτρα

• 5 mini van

• 5 δίκυκλα

• Καλαμάτα
• Πύργος
• Τρίπολη

Γεωγραφική Καλυψη
Η Validus S.P. θέλοντας να προσφέρει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις εταιρίες
πελάτες τις έχει αναπτύξει πανελλαδικό δίκτυο
συνεργατών.

• Σπάρτη
• Κόρινθος
• Άργος
• Ηράκλειο
• Χανιά
• Ρέθυμνο
• Αγ. Νικόλαος
• Ρόδος
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Validus Web
Report System

REAL TIME INFO

Ένα προηγμενο συστημα αποτελεσματων και παρακολουθησης των
ενεργειων, μεσα από ένα IT εργαλειο, που υλοποιείτε από τη χρήση notebooks σε συνεχη
συνδεση με τον server της εταιρειας.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε
• Πληροφορηση σε πραγματικο χρονο
• Υψηλη ταχύτητα και ευελιξία ενημερωσης.

Mini-Note

PC
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Επιπλέον της βασικής φόρμας αποτελεσμάτων που παρέχουμε σε
σταθερή βάση, είμαστε σε θεση να παρεχουμε:

Internet

Mobile

Notebook
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Remote Desktop

Database
Remote Server

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα
 Καταγραφή/εισαγωγή στοιχείων μέσω σύνδεσης δικτύου ή 3G
 Απομακρυσμένη πρόσβαση όλο το 24ωρο, από τον πελάτη, μέσω δικτύου.

• Βασική φόρμα αποτελεσμάτων.

• Καταχώρηση φωτογραφιών

 Άμεση ενημέρωση/πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου ή SMS.

• Αναφορά 48 ώρες μετά το πέρας
της ενέργειας

• Επαφές

 Δυνατή η χρήση ανάγνωσης γραμμωτού κωδικού

• Ανάλυση πωλήσεων
ανα κωδικό ανα κατάστημα
• Στοιχεία ανταγωνισμού

• Σχόλια καταναλωτών
• Συγκριτικά στοιχεία και γραφήματα
• Πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες
του πελάτη

 Δυνατότητα αναβάθμισης
 Εντοπισμός με χρήση GPS
 Καταχώρηση φωτογραφιών
 Φιλικό σε κάθε χρήστη.

Validus Sales Promotion
Μ. Καραολή 101
Ν. Ιωνία 14231
Τηλ. 2102 770 013-14
Fax. 210 2770 510
Κιν. 6936 711 995
Email info@validussp.gr

www.validussp.gr

