
 
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ε Λ Α Σ Σ Ο Ν Α Σ  

 

Γ. Ολυµπίου & Αλαµάνας Τηλ. & Fax: 24930-29591 
 www.esel.gr

 
Ελασσόνα, 7- 7 -2011 

«Η ΕΛΠΙ∆Α ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2011»

Η αγορά µας  τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, προσκαλεί τους καταναλωτές ίσως στις 
καλύτερες, µεγαλύτερες και ποιοτικότερες θερινές εκπτώσεις. Η οικονοµική κρίση φέρνει 
πραγµατικές ευκαιρίες και φθηνές εκπλήξεις σε όλους τους καταναλωτές. Είδη που, λόγω 
τέλους εποχής, για τους εµπόρους χάνουν την αξία τους, αποκτούν µεγαλύτερη προστιθέµενη 
αξία για τους καταναλωτές που, µε λιγότερα χρήµατα, αγοράζουν περισσότερα και 
ποιοτικότερα είδη. 

Ο  Εµπορικός Σύλλογος  Ελασσόνας πάντα προσδοκά τη βελτίωση του οικονοµικού 
κλίµατος και πάντα ελπίζει στη βοήθεια του καταναλωτή, ο οποίος είναι ο µόνος που µπορεί 
να βελτιώσει την έντονη απαισιοδοξία στο λιανικό εµπόριο, καθώς σε όλη αυτήν την περίοδο 
δοκιµασίας ο σχετικός δείκτης εκτίµησης των πωλήσεων παραµένει στα πολύ χαµηλά 
επίπεδα των -56 µονάδων. Οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων, επίσης, 
σηµειώνουν επιδείνωση και το 57% των εµπορικών επιχειρήσεων αναµένει µείωση των 
πωλήσεων το επόµενο διάστηµα ακόµα και κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. 

Είµαστε βέβαιοι ότι για άλλη µια φορά οι καταναλωτές θα στηρίξουν το «πληγωµένο» 
λιανεµπόριο, ώστε να µπορέσει να ανακοπεί η πτωτική του πορεία. 

Καλούµε το καταναλωτικό κοινό να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία, των µεγάλων ποσοστών των 
εκπτώσεων, να συνεχίσει να δείχνει αµέριστη εµπιστοσύνη στην τοπική αγορά µας και πριν 
φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές του να χαρεί τις αγορές του στα καταστήµατα της πόλης 
µας, που διαθέτουν ποικιλία, επάρκεια, ποιότητα ειδών και βέβαια πολύ χαµηλές τιµές. 

Οι  έµποροι της πόλης από την πλευρά µας έχουµε υποχρέωση και οφείλουµε να σεβόµαστε 
τον καταναλωτή, να τον προστατεύουµε και να τον ανταµείβουµε για την προτίµησή του στα 
καταστήµατά µας, ενισχύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την µεταξύ µας σχέση. 

Κανένας δεν πρέπει να ξεχνά ότι για τον εµπορικό κόσµο, ο καταναλωτής είναι το κλειδί για 
την επιβίωση, την επιτυχία και την διατήρηση των επιχειρήσεών µας και έτσι τον 
αντιµετωπίζουµε. Ελπίζουµε ότι θα ανταποκριθούµε όλοι µαζί, στις απαιτήσεις των καιρών, 
θα αλληλοϋποστηριχτούµε προς όφελος όλων µας και θα προσπαθήσουµε να επιστρέψει 
επιτέλους το χαµόγελο στα πρόσωπα εµπόρων και καταναλωτών. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΚΑΛΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ & ΚΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ !
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