Στις 15 Ιανουαρίου η έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 02 Ιανουάριος 2013 22:14 -

Με μεγάλα ποσοστά από την αρχή τους

Σε επίπεδα άνω του 50% αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσοστά των χειμερινών
εκπτώσεων που αρχίζουν στις 15 Ιανουαρίου, ενώ πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει θα
πάρουν οι καταναλωτές τις αμέσως προσεχείς ημέρες από τις προσφορές που αρχίζουν
και επίσημα πολλά καταστήματα.

Η διαρκώς μειούμενη κίνηση και η πτώση του τζίρου στην πλειοψηφία των εμπορικών
καταστημάτων και στα Γιάννινα, είναι αμφίβολο αν θα αναστραφεί με τις εκπτώσεις,
πάντως οι έμποροι θα μπορέσουν να ρευστοποιήσουν τα είδη που έχουν στις αποθήκες
τους και οι καταναλωτές να επωφεληθούν, όσοι έχουν τη δυνατότητα.

Η μεγάλη πτώση του τζίρου για το σύνολο της αγοράς αλλά και η μειωμένη κίνηση τις
ημέρες των γιορτών, παρά τις προσφορές που έφταναν μέχρι το 40%, αναγκάζουν τους
επιχειρηματίες να αρχίσουν νωρίτερα τις μεγάλες μειώσεις τιμών.
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Πάντως η τοπική αγορά το τελευταίο διάστημα προσπαθεί όλο και πιο έντονα να
προσελκύσει πελάτες έχοντας συμμάχους τον Δήμο και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Έτσι λίγο πριν τις γιορτές υπήρξε ένα εκπτωτικό δεκαήμερο στο οποίο συμμετείχαν αρκετά
καταστήματα, χωρίς όμως και πάλι τα αποτελέσματα να ήταν τα επιθυμητά, δίνοντας όμως
μια μικρή ανάσα.

Οι γιορτές δε συνοδεύτηκαν όπως ήταν αναμενόμενο με πολλές αγορές αφού το
καταναλωτικό κοινό είναι φειδωλό, ωστόσο τόνωσαν κάπως την αγορά και τώρα οι
εκπτώσεις έρχονται να προσθέσουν λίγη ελπίδα ακόμα στους εμπόρους που προσπαθούν
να γεμίσουν τα ταμεία τους, μιας και ο τζίρος τους έχει φτάσει στο ναδίρ.

Η πτώση του τζίρου αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, κατά τον μήνα Οκτώβριο
2012 ήταν μειωμένος κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ αν συμπεριληφθούν τα καύσιμα ο
τζίρος του λιανεμπορίου σημείωσε μείωση 17,1%.

Ειδικά ο Δεκέμβριος που παραδοσιακά είναι μήνας αγορών, καθώς πραγματοποιείται σε
αρκετούς κλάδους του εμπορίου το 50% και πλέον των πωλήσεών τους, το 2012 δεν θύμιζε
με τίποτα άλλες χρονιές. Η δε πτώση της κατανάλωσης έπληξε και τις μεγάλες αλυσίδες
και τα πολυκαταστήματα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως
την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013.
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