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οργανόγραμμα:
συνθήκη αναγκαία, όχι ικανή
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πρόβλεψη = μαντεία
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λίγα και μεγάλα
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Εξωστρέφεια 
με μέτρο
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1+1+1=4

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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κατασκευαστές & διανομείς
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οργανισμός 
που μαθαίνει



GAP4>EVERGROWING

συνεχής εξέλιξη
διαρκής αλλαγή
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40 σημεία εμπειρίας 
στα καταστήματα
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φρεσκάρισμα design



ψαξε στο internet, αγόρασε από 
το κατάστημα

GAP4>EVERGROWING>ONLINE



GAP4>EVERGROWING>ONLINE

παρουσίαση που εμπνέει
μεγέθυνση υψηλής 

ανάλυσης videoκύρια χαρακτηριστικά 
προϊόντων



νέο design 
πλούσιο περιεχόμενο

GAP4>EVERGROWING>ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
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Στο δρόμο για τη φυλακή βρίσκονται ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος  της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε,  Γεώργιος 
Γεράρδος, καθώς και ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Γεράρδος 
και το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιος 
Λιάσκας, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ισόβια -και ισόβια με 
επιπλέον 9 χρόνια κάθειρξη ο τελευταίος- από το Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση υποσυνείδητης 
κατήχησης, παράνομης κράτησης και πλύσης εγκεφάλου, που 
απασχολούσε το τελευταίο διάστημα τη δικαιοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα ο «εγκέφαλος» του εγκλήματος Γεώργιος 
Λιάσκας με την βοήθεια των συνεργών του φαίνεται ότι ως 
άλλος Telly Savalas στην περιπέτεια του πράκτορα 007 «On 
Her Majestyʼs Secret Service» διέρρηξε τις οικίες όλων των 
υπαλλήλων, πωλητών αλλά και του προσωπικού ασφαλείας 
των καταστημάτων ΠΛΑΙΣΙΟ και τοποθέτησε παράνομες 
οπτικοακουστικές συσκευές με σκοπό τον «υπνωτισμό» τους.  
Από την ενδελεχή έρευνα που διεξήχθη από τις αστυνομικές 
αρχές, εικάζεται ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν αργά την 
νύχτα και επί καθημερινής βάσης όταν όλοι οι υπάλληλοι τις 
εταιρείας κοιμόντουσαν. Τότε, με την ενεργοποίηση ειδικών 
φώτων συγκεκριμένων εναλλασσόμενων χρωμάτων σε 
συνδυασμό με τo playback της ηχογραφημένης κασέτας που 
είχαν εγκαταστήσει στα σπίτια των άτυχων νέων, πετύχαιναν 
την ύπνωση με προφανή σκοπό την πλύση εγκεφάλου.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η κα. Παγώνα Πιπέρη, μητέρα 
του 20χρονου φοιτητή πληροφορικής, pro RPG gamer και 
πωλητή στο υποκατάστημα του Πλαισίου Αγ. Παρασκευής, 
Αλέξη Πιπέρη, διαπίστωσε ότι ο γιός της συμπεριφερόταν 
εξαιρετικά παράξενα. «Είχε έρθει το παιδί για σαββατοκύριακο 

στο χωριό να μας δει και αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει 
καλά» δήλωσε η κα. Παγώνα αποκλειστικά στο «Κουλούρι», ενώ 
συμπλήρωσε ότι «με το που άκουγε τη λέξη «καλημέρα», του 
γυρίζανε τα μάτια. Άρχιζε να κάνει σπασμωδικές κινήσεις ενώ 
μας κοίταζε επίμονα στα μάτια με ένα διαβολικό χαμόγελο και 
μας ρωτούσε αν εξυπηρετούμαστε». Φαίνεται δε ότι μετά το 
πέρας του παραληρήματος ο 20χρονος Αλέξης δεν είχε καμία 
ανάμνηση της συμπεριφοράς του και επέστρεψε σε νηφάλια 
κατάσταση.

Η κα. Παγώνα αποφάσισε να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να 
βρει ποιος κρύβεται πίσω από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά 
του γιού της. Έτσι, όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, 
ανακάλυψε τα ειδικά συστήματα που είχαν εγκαταστήσει οι 
κατηγορούμενοι στο σπίτι του άτυχου 20χρονου, τα οποία και 
παρέδωσε στον εισαγγελέα.

Σε έφοδο της αστυνομίας στο υποκατάστημα του Πλαισίου Αγ. 
Παρασκευής 20 λεπτά πριν αυτό ανοίξει, εθεάθησαν υπάλληλοι 
σε κατάσταση ομηρίας, στοιβαγμένοι μέσα σε κλουβιά να 
χαμογελούν και να αναφωνούν «καλημέρα σας», «παρακαλώ;» 
και «εξυπηρετείστε;» ενώ όταν απελευθερώθηκαν από τους 
αστυνομικούς οι υπάλληλοι τους όρμησαν και άρχισαν να 
τους μυρίζουν, να τους γλύφουν και να τους επιδεικνύουν νέα 
μοντέλα κινητών τηλεφώνων.

Η έρευνα κατέδειξε με αδιάσειστα στοιχεία τους 
κατηγορούμενους οι οποίοι συνελήφθηκαν και προφυλακίστηκαν 
άμεσα. Αμετανόητοι  οι τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν 
αποκλειστικά «Και λίγα τους κάναμε. Τα τσογλάνια δεν έχουν 
τρόπους. Δεν ξέρετε πόσο αγενείς υπήρξαν στο παρελθόν. Ο 

πελάτης έχει πάντα δίκαιο και αυτά τα ζαβά δε έπαιρναν από 

λόγια. Έπρεπε να λάβουμε τα μέτρα μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. 

Ζήτω το Πλαίσιο!» Η δικαιοσύνη ελπίζει ότι η κατά γενική 

ομολογία πολύ βαριά ποινή που επιβλήθηκε πρωτόδικα στους 

κατηγορούμενους θα λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς 

άλλους επιχειρηματίες. Πάντως μήνυμα συμπαράστασης στους 

συλληφθέντες έστειλε από το Λονδίνο ο γνωστός παραποιητής 

του μυαλού Derren Brown.

Τέλος να σημειωθεί ότι η κατάσταση της υγείας των χιλιάδων 

υπαλλήλων της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ θεωρείται αυτή τη στιγμή 

κρίσιμη αλλά σταθερή.

εθεάθησαν υπάλληλοι να 
χαμογελούν και να αναφωνούν 
«καλημέρα σας», «παρακαλώ;» 
και «εξυπηρετείστε;»

“
”
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απομυθοποίηση του  
διεθνούς ανταγωνισμού

2005 2013
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www.plaisio.gr
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No1
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social
branding
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Εταιρεία	 Μερίδιο
HP 29.4%

Toshiba 17.4%

Turbo	X	 12.3%

Sony 11.1%

Dell 8.2%

Lenovo 5.5%

LG 5.2%

Acer 4.6%

Εταιρεία	 Μερίδιο
Turbo	X	 20.7%
HP 19.2%
Dell 11.8%
e-shop 4.6%
Info-Quest 3.9%
Lenovo 3.6%
Apple 3.1%
Oktabit 3.0%
Multirama 1.7%
Fujitsu 1.2%
Others 27.3%

Data: 12M 2012 Data: 12M 2012

Desktops
στην	Ελλάδα

Laptops
στην	Ελλάδα

Νο1 στα Desktops
Νο3 στα Laptops
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Στις ανερχόμενες κατηγορίες
ανεβαίνουμε ραγδαία

Tablets
TV’s

Smartphones



FUTURE GAP

διαρκής ανάπτυξη
διαρκής αλλαγή

για να
αντιγραφεί

πολύ σύνθετο
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Απόθεμα Πελάτες Προμηθευτές

59.5

2009 2010 2011 2012

34.8
32.8

27.3

45.1

33.7

20.6

67.6

47.2

32.2 33.5

19.3

σε	εκ.	€
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Ταμείο Δάνεια Κ.Π.Φ.

10

2009 2010 2011 2012

24.8

35.1

45.4

26.9
23.2

21.9

7.6
5.1

8.9

13.117.4

σε	εκ.	€
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ΜΕΡΙΣΜΑ 
2012 0,12€



GAP IN NUMBERS>ΠΩΛΗΣΕΙΣ

69,0 εκ.€
Σταθερές σε σχέση 
με το 2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Q1 2013



GAP IN NUMBERS>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2,9 εκ.€
Αυξημένα κατά 23%
σε σχέση με το 2012

Κ.Π.Φ
Q1 2013



Σας
ευχαριστούμε


