Αγαπητά µέλη,
Ο κλάδος καλλυντικών βρίσκει την κανονικότητα του.
Το 2019 υπήρξε σταθερό µε τις λιανικές πωλήσεις να ανέρχονται στα 900 εκ. €. Δυστυχώς
το 2020 µε την εκδήλωση του COVID 19 θα είναι πιθανόν προβληµατικό λόγω των
ανασταλτικών µέτρων τόσο στην αγορά µας, όπως και στην πτώση των εξαγωγών και
στην επικοινωνία µε τα άλλα κράτη.
Ο Σύνδεσµος σ΄ αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουµε προσπαθεί να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων τόσο προς τις εταιρείες µέλη µας όσο και προς τους εργαζοµένους.
Οι συνεργασίες για τον κλάδο µας µε το κράτος και τους αρµόδιους φορείς ήταν άριστη
τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Τώρα ήρθε η ώρα επανεκκίνησης της
οικονοµίας µε θαρραλέες αποφάσεις. Τα µέλη µας έδειξαν και δείχνουν µια συνεπή
αντιµετώπιση.
Αγαπητά µέλη,
•

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το έλλειµα της αγοράς από τον Τουρισµό είναι (19 δις €). Αυτό θα έχει τις συνέπειες και
στην Όµορφη Βιοµηχανία και ιδίως στα αντιηλιακά προϊόντα, στα προϊόντα σώµατος,
στα προϊόντα για τα ξενοδοχειακά Spa και γενικά στις αγορές του τουρισµού στην
διάρκεια της παραµονής των τουριστών στην χώρα.
•

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Για την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές αναµένεται από τον αρµόδιο φορέα και συνεργάτη
µας Enterprise Greece και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο κ. Γ. Φιλιόπουλο να δηµιουργηθεί
ένα ενιαίο και ενισχυµένο δίκτυο υποστήριξης κοντά στις επιχειρήσεις και στην βελτίωση
µιας καθαρής διεθνούς επενδυτικής σχέσης. Για την ανάπτυξη των εξαγωγών είναι η
διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης τόσο των αγαθών όσο και του αριθµού των
επιχειρήσεων ως και την προώθηση της εξωστρέφειας προϊόντων και υπηρεσιών µε
καινοτοµία. Παρατήρησης µας είναι η µικρή ανταπόκριση των logistics.
•

ΑΓΟΡΑ

Τα καλλυντικά στο δίκτυο Φαρµακείου, Super Market και e-commerce διατήρησαν
κάποιες ανοιχτές πόρτες.
Παράλληλα άνοιξαν ΚΑΔ και για τις εταιρείες και το προσωπικό τους.
Τώρα από 11/5/2020 άνοιξαν και οι αγορές των προϊόντων και υπηρεσιών του
κοµµωτηρίου, της αισθητικής, των monobrands καταστηµάτων και των
πολυκαταστηµάτων.

Υπάρχει συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο της Αθήνας και τον Πρόεδρο της κ. Στ.
Καφούνη για την οµαλοποίηση πολλών θεµάτων της πραγµατικής οικονοµίας και του
εµπορίου και των επειγουσών αναγκών όλων µας.
Αγαπητά µέλη,
Θα είµαστε πλησίον σας και πρόθυµοι ν’ ακούσουµε κάθε θέµα νοµικό, τεχνικό,
εµπορικό, κοινωνικό. Από την πλευρά µας παρά την πανδηµία δίνουµε έµφαση στις
εταιρικές αξίες. Όπως πάντα συνεχίζουµε µε τον δωδεκάλογο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι άνθρωποι µας είναι το κίνητρο µας µε κοινωνική ευαισθησία
Οι πελάτες µας είναι ο καθρέπτης µας
Η διατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος και η πρόκληση της ψηφιακής εποχής
Η διαφάνεια
Το όραµα
Η διαχρονική αξία
Η φήµη της εταιρείας
Η αλληλεγγύη
Το πάθος της εργασίας
Η καινοτοµία
Η εµπιστοσύνη για το αύριο
Η πίστη σε µια νέα πραγµατικότητα και νέες δεξιότητες

Αγαπητά µέλη,
Να είµαστε υπερήφανοι για τον κλάδο µας που στην πανδηµία στάθηκε µε υψηλό
φρόνηµα και κοινωνική αντίληψη.
Με εκτίµηση,

Θεοδ. Δ. Γιαρµενίτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΣΒΑΚ

