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ΑΜΒΥΞ: 
100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΨΗΛΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ!
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ

Ο Γιάννης Αρτινός είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε τα ηνία της ιστορι-
κότερης ελληνικής εταιρείας αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και 
την οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις. 

Η είσοδος του Γιάννη 
Αρτινού στον κλάδο 

του ποτού συνιστά 
μια πρόκληση αλλά 

και ένα μεγάλο 
προσωπικό στοίχημα.

Φ ΩΤΟ Γ ΡΑΦ Ι Ε Σ  Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Χ Α Μ Α Λ Η Σ
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ΠΟΡΕΊ ΣΗΜΕΡΑ μια ελληνι-
κή εταιρεία να μοιράζεται 
τα κέρδη της με τους εργα-
ζόμενους της, την ώρα που 
το ανθρώπινο δυναμικό 
παραμένει ένας από τους 
πρώτους τομείς για περικο-
πές; H Άμβυξ απέδειξε ότι 
μπορεί, όταν το 2016 μοί-
ρασε το 15% των κερδών 
της στο προσωπικό της. Η 
μεγαλύτερη ελληνική εται-

ρεία εισαγωγής και διανομής ποτών βρέθηκε στη λίστα με τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του Fortune, πηγαίνοντας 
αντίθετα στο ρεύμα και προχωρώντας σε προσλήψεις μέσα στην 
κρίση, καθώς αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά πε-
ρίπου 20%. 

Η ιστορία της εταιρείας στην Ελλάδα και στον κλάδο της πο-
τοποιίας μετρά πλέον 100 χρόνια. Πριν ακριβώς από έναν αιώνα, 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Αλβέρτος Ρεβάχ μαζί με δύο 
συνεργάτες του ανοίγουν την Άμβυξ, μια μικρή εμπορική - εισα-

γωγική εταιρεία προϊόντων διατροφής και 
ποτών που «ταξίδευαν» στην Ελλάδα από 
διάφορες γωνιές της Ευρώπης. Η Θεσσαλο-
νίκη εκείνη την εποχή βρισκόταν στο από-
γειό της, καθώς θεωρούνταν η «Μέκκα» 
του ελληνικού εμπορίου και όποιος κατά-
φερνε να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στο 
εσωτερικό της έπαιρνε και το εισιτήριο της 
ανέλιξης. Η Άμβυξ με τα χρόνια μεγάλωνε, 
σύστησε ξανά στους Έλληνες το φυσικό 
ανθρακούχο μεταλλικό νερό Perrier, ενώ 
κατάφερε να εκτοξεύσει τις πωλήσεις της 
βότκα Absolut, καθιστώντας τη χώρα μας 
μία από τις πέντε πρώτες σε κατανάλωση 
σε όλο τον κόσμο. 

Έναν αιώνα μετά, η εταιρεία έχει κάθε 
λόγο να πίνει στην υγειά της ανάπτυξης. 
Το μερίδιο αγοράς της ιστορικότερης ελ-
ληνικής εταιρείας εισαγωγής, μάρκετινγκ 
και εμπορίας αλκοολούχων ποτών στην 
Ελλάδα διαμορφώνεται στο 20%. Απα-

σχολεί 130 υπαλλήλους και βάσει τζίρου 
αποτελεί τη Νο 1 ελληνική εταιρεία στον 
κλάδο και τη Νο 2 σε κατάταξη ανταγωνι-
ζόμενη πολυεθνικές. Συνεργάζεται με όλο 
το ελληνικό λιανεμπόριο, με 700 και πλέον 
χονδρεμπόρους, ενώ βρίσκεται σε κάθε on-
trade σημείο με έστω ένα από τα προϊόντα 
που αντιπροσωπεύει. Διαχειρίζεται περί τα 
70 brands 20 ελληνικών και ξένων οίκων, 
και στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της 
περιλαμβάνονται πάνω από 400 κωδικοί

Κίνηση-ματ η υπογραφή συμφωνίας το 
2016 με την Bacardi, τη μεγαλύτερη ιδι-
ωτική εταιρεία αλκοολούχων ποτών στον 
κόσμο, για την ανάληψη της  διανομής, 
εμπορίας και μάρκετινγκ του συνολικού 
χαρτοφυλακίου των προϊόντων της στην 
ελληνική αγορά. Παράλληλα η δημιουργία 
νέων τμημάτων και δομών σε συνδυασμό 
με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της 
εταιρείας θα οδηγήσουν σε αύξηση κύκλου 
εργασιών κατά 40%. Το 2017 ξεκινά εξίσου 
δυναμικά,  με την υπογραφή συμβολαίου 
διανομής με την Patron, την ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενη μάρκα τεκίλας στον κόσμο, 
ενώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους κατα-
γράφεται μεγέθυνση της τάξης του 45%.

Σημαντικό μέρος της θετικής πορείας πι-
στώνεται στον άνθρωπο, που τα τελευταία 
δύο χρόνια «τρέχει» την Άμβυξ, ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες και προοπτικές. Ο Γιάννης 
Αρτινός, έχοντας διατελέσει διευθύνων 
σύμβουλος της Vivartia, αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος της MIG και γενικός 
διευθυντής της P&G, με την ανάληψη των 
καθηκόντων του γενικού διευθυντή στην 
Άμβυξ ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη, 
δεδομένου ότι η είσοδος στον κλάδο του 
ποτού συνιστά μια πρόκληση, αλλά και ένα 
μεγάλο προσωπικό του στοίχημα.

ΝΘΡΩΠΟΣ ΤΕΛΕΊΟΜΑΝΗΣ, 
που αγαπάει τη δουλειά 
του και δεν σταματά να 
αναζητά τρόπους για να 
εξελίσσεται, σου αφήνει 

την αίσθηση ότι όσοι συνεργάζονται μαζί 
του είναι τυχεροί, διότι, παρότι απαιτητι-
κός, είναι ταυτόχρονα πρόθυμος να δώσει 
ευκαιρίες σε όσους τις διεκδικούν. Ίσως 
αυτά να ήταν τελικά τα στοιχεία που έπει-
σαν την οικογένεια Ρεβάχ να παραχωρήσει 
τα ηνία της Άμβυξ σε ένα στέλεχος της 
αγοράς με πολυετή πείρα σε μερικούς από 
τους ισχυρότερους ομίλους της ελληνικής 

οικονομίας. «Η κρίση μας έκανε σοφότε-
ρους και θεωρώ ότι, εάν αξιοποιήσουμε 
αυτή την εμπειρία, θα γίνουμε οι καλύτε-
ροι πολίτες της Ευρώπης. Πήραμε πολλά 
μαθήματα, αρκεί να μην τα ξεχάσουμε» 
δηλώνει στο Fortune και επισημαίνει πως, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η 
Άμβυξ έχει ανταποκριθεί επαξίως, γεγονός 
που κάνει τα στελέχη της να αισιοδοξούν. 
«Μάλιστα, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει 
αποδώσει στο ελληνικό κράτος 375 εκατ. 
ευρώ σε άμεσους φόρους, στηρίζοντας 
την ελληνική οικονομία. Στόχος μας είναι 
μέσα στην επόμενη τριετία να καταστούμε 
η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου και να 
μηδενίσουμε τον τραπεζικό δανεισμό μας, 
ο οποίος ήδη βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Για να αντιληφθεί κανείς την πορεία της 
Άμβυξ, που το διάστημα 2012-2016 σημεί-
ωσε 60% αύξηση στον κύκλο των εργασιών 
της και διπλασίασε το μερίδιο αγοράς της, 
αρκεί να αναλογιστεί την καθίζηση την 
οποία έχει υποστεί ο κλάδος της ποτοποιί-
ας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκο-
ολούχων Ποτών (ΕΝΕ - ΑΠ), η κατά κεφα-
λήν κατανάλωση έχει υποχωρήσει από το 
2009 κοντά στο 51%, ενώ σε σχέση με το 
2004 η πτώση αγγίζει το 55%, προερχόμε-
νη κατά τα δύο τρίτα από την εστίαση και 
κατά το ένα τρίτο από την κατανάλωση στο 
σπίτι. Επιπρόσθετα, η αύξηση των φόρων, 
του ΕΦΚ κατά 125% και του ΦΠΑ από 19% 
σε 21%, στη συνέχεια σε 23% και τέλος σε 
24% αύξησε τη φορολογική επιβάρυνση 
που είχε μια φιάλη μέσου ποτού στο ράφι 
στο 70% της τιμής του. Ειδικότερα, για 
ένα προϊόν 18 ευρώ στο ράφι ενός σούπερ 
μάρκετ, τα 12 ευρώ πηγαίνουν στο κράτος 
(ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ) και από τα υπόλοιπα 6 
ευρώ πρέπει να κερδίσουν ο λιανέμπορος, 
ο διανομέας και ο παραγωγός! Όλα αυτά, 
όπως εξηγεί ο Γιάννης Αρτινός, είχαν ως 
αποτέλεσμα οι εταιρείες του κλάδου να 
προβούν σε προσφορές, υιοθετώντας μια 
επιθετική τιμολογιακή πολιτική, η οποία 
τους επέτρεψε την τελευταία διετία την 
εξισορρόπηση. Με άλλα λόγια, σταθερότη-
τα με αναιμική άνοδο. «Από τον Αύγουστο 
ως κλάδος “τρέχουμε” με ρυθμό 1%. Η 
ώθηση δόθηκε κυρίως από τον τουρισμό, 
που ενίσχυσε σηματικά την κατανάλωση 

Η Άμβυξ απασχολεί 
130 υπαλλήλους 
και βάσει τζίρου 
αποτελεί τη Νο 1 
ελληνική εταιρεία 
στον κλάδο των 
αλκοολούχων 
ποτών και τη 
Νο 2 σε κατάταξη 
ανταγωνιζόμενη 
κορυφαίες 
πολυεθνικές. 
Διαχειρίζεται περί 
τα 70 brands 20 
ελληνικών και 
ξένων οίκων και στο 
χαρτοφυλάκιό της 
περιλαμβάνονται 
πάνω από 400 
κωδικοί. 
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την καλοκαιρινή σεζόν συγκριτικά με τους 
πρώτους μήνες του έτους, που κινούνταν 
αρνητικά» επισημαίνει και προσθέτει πως 
η συρρίκνωση που είδαμε στο λιανεμπόριο, 
λόγω και των ανακατατάξεων στον κλάδο 
των σούπερ μάρκετ, αντισταθμίστηκε από 
την αύξηση του αριθμού των σημείων στον 
χώρο της εστίασης, αφού δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που προέβησαν σε επενδύσεις σε 
καφέ και μπαρ. Απόρροια, όμως, της κρί-
σης ήταν και η αλλαγή του τρόπου διασκέ-
δασης των Ελλήνων, καθώς άφησαν πίσω 
τους τις «χρυσές» εποχές των μπουζουκιών 
και των clubs και στράφηκαν σε μαγαζιά 
με πιο «ζεστό» περιβάλλον και σαφώς 
χαμηλότερες. «Ο καταναλωτής έγινε κατ’ 
ανάγκην συνετός, λόγω της κρίσης. Οι 
νέοι θα έλεγα ότι είναι πιο αυστηροί, πιο 
“ψαγμένοι”, και αναζητούν ένα υψηλό επί-
πεδο υπηρεσιών και προϊόντων. Δυστυχώς, 
δεν είμαστε service society και πρέπει να 
γίνουν ακόμη αρκετά πράγματα για να βελ-
τιωθούμε. Βέβαια, οφείλω να αναγνωρίσω 
ότι έχει ανέβει η ποιότητα των υπηρεσιών, 
γιατί ο καταναλωτής είναι απαιτητικός και 
αναζητά το value for money». 

ΞΗΓΕΊ ΠΩΣ ΤΑ ΠΟΤΑ δεν είναι 
μόνο ένα προϊόν προς κατα-
νάλωση. Αφορούν την ανά-
γκη μας για κοινωνικοποί-
ηση. Δεν καταναλώνονται 

για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, 
αλλά για το συναισθηματικό όφελος που 
προσφέρουν. Το τελευταίο, μάλιστα, διά-
στημα παρατηρείται μια στροφή στα λευκά 
οινοπνευματώδη, κυρίως ρούμι, βότκα, 
σαμπάνια, κρασιά, τεκίλα, ενώ σταθερή 
αξία παραμένει το ουίσκι, που κινείται ανο-
δικά (7%). 

«Είμαστε η μοναδική εταιρεία του κλά-
δου που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, 
εκτός από ποτά, κρασιά και μπίρες, και 
αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μας δια-
φοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Επίσης, 
σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες 
έχουμε παρουσία, τα brands που εκπρο-
σωπούμε βρίσκονται στην πρώτη θέση. 
Το τρίτο στοιχείο που μας δίνει συγκριτικό 
πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα δράσης, 
αφού το κέντρο λήψης αποφάσεων είναι 
στην Ελλάδα, και όχι στο εξωτερικό». 

Ο Γιάννης Αρτινός αποκαλύπτει στο 
Fortune την πρόσφατη συνεργασία που 
υπεγράφη με τη Δέλτα, η οποία αφορά τη 

διανομή των χυμών Life μέσω του δικτύου 
της Άμβυξ και αντιστοίχως τη διανομή των 
προϊόντων Lucozade από τη Δέλτα στη μι-
κρή λιανική. «Πρόκειται για μια στρατηγι-
κή συμμαχία που άρχισε εδώ και λίγο και-
ρό, και η οποία μόνο οφέλη μπορεί να έχει 
για τις δύο εταιρείες. Παράλληλα, αυτό 
το διάστημα είμαστε στην τελική φάση 
για την υπογραφή συμφωνιών με μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο της 
ποτοποιίας». 

Όσο για το business plan που έχει καταρ-
τιστεί για τα επόμενα χρόνια, η Άμβυξ πα-
ραμένει προσηλωμένη στους τρεις πυλώνες 
στρατηγικής της: την υγιή ανάπτυξη των 
προϊόντων της, τη δημιουργία υπεραξίας 
για τους συνεργάτες της και την ενδυνάμω-
ση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της.  

ΌΙ ΝΕΌΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΌ 
ΑΥΣΤΗΡΌΙ, 
ΠΙΌ «ΨΑΓ-
ΜΕΝΌΙ» ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΗΤΌΥΝ 
ΤΌ VALUE 
FOR MONEY.

Ο ΓΊΑΝΝΗΣ ΑΡΤΊΝΟΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΊ OTI

Η ΑΜΒΥΞ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

Moët&Chandon: No 1 σαμπάνια με μερίδιο 
αγοράς +60%
Dom Perignon: Hγέτης στις super premium 
σαμπάνιες
Grant’s: No 2 whisky στην κατηγορία off trade
Glenfiddich: No 2 premium malt
Bacardi: No 1 rum
Hendrick’s: No 1 super premium gin 

Κτήμα Άλφα: Τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα 
premium ελληνικά κρασιά
Stella Artois: No 3 μπίρα εισαγωγής
Grey Goose: No 2 super premium vodka
Bombay Sapphire: No 2 premium gin
Serkova: Ηγέτης στην κατηγορία off trade  
με μερίδιο αγοράς 40%
Martini: No 1 Vermouth

Η ΑΜΒΥΞ είναι 
η μόνη εταιρεία 
του κλάδου που 
διαθέτει στο 
χαρτοφυλάκιό 
της, εκτός από 
ποτά, κρασιά 
και μπίρες, και 
αυτό είναι από 
τα στοιχεία που 
τη διαφοροποιεί 
από τον 
ανταγωνισμό.
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Ο ΠΕΝΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
ΤΗΣ ΑΜΒΥΞ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΕΠΑΞΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ.

- Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ και η προσκόλληση στη 
λεπτομέρεια συνιστούν το 90% της επιτυχίας, 
είτε πρόκειται για μια απλή σύσκεψη με συνεργά-
τες, είτε για μια επαγγελματική συνάντηση, είτε 
για το ενδεχόμενο να πάει κάτι στραβά. Μ’ αυτό 
τον τρόπο δείχνεις όχι μόνο τον επαγγελματισμό 
σου, αλλά και τον σεβασμό σ’ αυτόν που έχεις 
απέναντί σου.

- Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΊΕΡΓΕΊΑΣ είναι το δεύτε-
ρο στοιχείο που θα πρέπει να έχει ένας καλός 
μάνατζερ. Να μάθεις να ρωτάς και να μη θεωρείς 
ότι έχεις όλες τις απαντήσεις. Μόνο έτσι θα 
εξελιχθείς.

- Ο ΑΝΘΡΩΠΊΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. Ακόμη και αν η 
εταιρεία χάσει τα brands και τα εργοστάσιά της, 
το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της είναι οι 
άνθρωποί της, αφού χάρη σ’ αυτούς δημιουργή-
θηκαν όλα όσα έχει. Να επενδύεις σε ανθρώπους, 
να τους επιβραβεύεις και να δημιουργείς χώρο για 
να μεγαλουργήσουν. Οι επιχειρήσεις πηγαίνουν 
μπροστά λόγω ιδεών και ανάληψης ρίσκων και όχι 
λόγω κεφαλαίων.

- ΜΠΡΑΒΟ, ευχαριστώ, χαμόγελο. Είναι τρία 
πράγματα που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά αξίζουν 
πολλά, και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

- ΝΑ ΔΗΜΊΟΥΡΓΕΊΣ μια εταιρική κουλτούρα τέτοια, 
που ο κόσμος θα λέει τα πράγματα όπως έχουν 
και όχι όπως εξυπηρετούν, απλώς και μόνο για να 
ικανοποιούνται εγωισμοί.
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