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Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία 

Η εταρεία A.G.B. Company ιδρύθηκε το 1998 στη Νάπολη από τους Antonio, Giuseppe και Bruno 

Montefusco, οι οποίοι αν και νέοι, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ένδυσης και των 

αξεσουάρ, την οποία απέκτησαν στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, χάρη στην ιστορική 

δραστηριότητα της οικογένειάς τους, που υπήρξε πρωταγωνίστρια στον τομέα της μόδας για 

πάνω από ογδόντα χρόνια.  

Από την ίδρυσή της, το βλέμμα και η προσοχή της εταιρείας ήταν στραμμένο στο μέλλον. 

Συνεχίζοντας, μάλιστα, την οικογενειακή παράδοση της βιοτεχνικής παραγωγή δερμάτινων 

γαντιών, η εταιρεία άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της παραγωγής παιδικών 

ενδυμάτων, έναν τομέα στον οποίο άφησε το στίγμα της σε σύντομο χρονικό διάστημα και στον 

οποία λειτουργεί με επιτυχία για πάνω από 25 χρόνια. 

Από το 2005, είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος παγκοσμίως για τις παιδικές συλλογές 0-16 ετών 

της μάρκας Harmont & Blaine. 

Δίνοντας πάντα προσοχή στις εξελίξεις της αγοράς, το 2011 η AGB Company ξεκίνησε ένα 

σημαντικό επενδυτικό σχέδιο με στόχο την προώθηση της λιανικής πώλησης των προϊόντων 

Harmont & Blaine Junior στα βασικά εμπορικά κέντρα σε όλη τη χώρα. 

Ο τομέας της μόδας ήταν χωρίς αμφιβολία μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν περισσότερο από 

την πανδημία. Παράλληλα με τα μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των 

καταστημάτων για μεγάλες περιόδους, το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ευκαιρίες να 

χρησιμοποιούν τα ρούχα τους, οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης. 



 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 

καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπισή τους 

Η πανδημία Covid-19 έχει δυστυχώς πλήξει σκληρά τον κλάδο. Μάλιστα, το 2020, οι πωλήσεις 

μόδας μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 43,4%. Ωστόσο, ορισμένες ανθεκτικές επιχειρήσεις 

αντέδρασαν και βλέπουν στο μέλλον. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου, η A.G.B. 

Company κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση των πωλήσεων και του κέρδους. Για να 

γεφυρώσει το χάσμα με τους πελάτες της, η εταιρεία εφάρμοσε άμεσα μια σειρά από 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του πελάτη να έχει έναν ειδικό σύμβουλο 

πωλήσεων, να αγοράζει από την άνεση του σπιτιού και να λαμβάνει τα πάντα απευθείας από 

το σημείο πώλησης στο σπίτι. Η πανδημία έδωσε σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη ψηφιακών 

στρατηγικών σε ολόκληρο τον κλάδο. Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που στην προ πανδημίας 

περίοδο κάθε εταιρεία πιθανώς να χρειαζόταν 18-36 μήνες να προγραμματίσει. Η έκτακτη 

ανάγκη του Covid-19 έχει «αναγκάσει» τους πάντες να εργαστούν καλύτερα και πιο γρήγορα σε 

σχέδια ψηφιακής ανάπτυξης. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας 

Σήμερα η εταιρεία ασχολείται με μια ακόμη πιο περίπλοκη, καινοτόμο και συναρπαστική 

πρόκληση: την πολυκαναλική πώληση (omnichannel), ένα είδος λιανικής πώλησης που 

ενσωματώνει τις διάφορες μεθόδους αγορών που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές (π.χ. 

διαδικτυακά, σε φυσικό κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου). 

Εργάζεται για την εφαρμογή μιας καινοτόμου στρατηγικής με στόχο τη μεγαλύτερη ενοποίηση 

μεταξύ των φυσικών καταστημάτων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ώστε να φέρει τους 

πελάτες στο επίκεντρο και να τους προσφέρει μια πιο ευχάριστη εμπειρία αγορών. Σύμφωνα με 

τη νέα στρατηγική, είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ελκυστικού και καινοτόμου κοινωνικού 

περιεχομένου, που να δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης στον πελάτη. 

Πρόκειται για περίπλοκες διαδικασίες και, παρόλο που τα διαδικτυακά ποσοστά πωλήσεων 

έχουν αυξηθεί σε διψήφια το 2020, έχουν συμβάλει μόνο εν μέρει στην αναπλήρωση όσων 

χάθηκαν με το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. 

Η ψηφιοποίηση, όπως αναμένεται, θα καλύψει όλες τις πτυχές της ενοποίησης μεταξύ του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των φυσικών καταστημάτων, ακόμη και αν οι αισθήσεις και τα 

συναισθήματα που μεταδίδει η ανθρώπινη επαφή στο κατάστημα και, επομένως, οι λεγόμενες 

«παραδοσιακές» αγορές, δεν θα αντικατασταθούν ποτέ πλήρως. Η εταιρεία θα αποκτήσει όλο 

και περισσότερα ψηφιακά καταστήματα με όλο και περισσότερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

πελατών. 

Καθώς προχωρά η εκστρατεία εμβολιασμού, οι διευθυντές της εταιρείας αναμένουν σημαντική 

ανάκαμψη τους επόμενους μήνες. 

Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι η μεσο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξη περνάει από την 

ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, η εταιρεία θα επενδύσει πολλά σε αυτούς τους δύο 



 

 

παράγοντες τα επόμενα χρόνια, χωρίς να παραμελεί τον 

κεντρικό ρόλο του λιανικού τους έργου, το οποίο επίσης θα προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες 

του καταναλωτή. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο οργανισμός CESIE 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

- Τι έχετε μάθει από αυτή την ιστορία; 

- Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε μάθει για την επαγγελματική σας εξέλιξη; 

- Σας ενέπνευσε η ιστορία; Αν ναι, ποιες πτυχές της ιστορίας σας ενέπνευσαν; Αν όχι, 

γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


