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Η SPAR ΕΡΧΕΣΑΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟ 

Λευκωσία, 10/07/2017 

Η Ermes Department Stores PLC, μέλξπ ςξσ Ομίλξσ ςηπ Cyprus Trading Corporation Ltd,  

αμακξιμώμει μια μέα ρςοαςηγική ρσμεογαρία με ςημ SPAR International, ςξ μεγαλύςεοξ 

ρσμεςαιοιρςικό δίκςσξ λιαμικήπ πώληρηπ ςοξτίμχμ. Η μέα εςαιοία πξσ θα δημιξσογηθεί 

ρςη Κύποξ, ρςξυεύει μα δημιξσογήρει και διαυειοιρςεί ςξ μεγαλύςεοξ ρσμεςαιοιρςικό 

δίκςσξ καςαρςημάςχμ λιαμικήπ πώληρηπ ςοξτίμχμ και μα καςαρςεί ξ κξοσταίξπ πάοξυξπ 

σπηοεριώμ υξμδοικξύ και λιαμικξύ εμπξοίξσ ρε αμενάοςηςξσπ λιαμεμπόοξσπ, μέρχ ςηπ 

ςευμξγμχρίαπ πξσ διαθέςει, ςηπ ρχρςήπ καθξδήγηρηπ, ρσμεογαρίαπ και σπξρςήοινηπ ποξπ 

όλα ςα μέλη ςηπ. 

Ασςή η ρσμεογαρία μεςανύ ςηπ μεγαλύςεοηπ ρσμεςαιοιρςικήπ αλσρίδαπ λιαμικήπ πώληρηπ 

ςοξτίμχμ ρςξ κόρμξ και ςξσ μεγαλύςεοξσ ξμίλξσ λιαμικήπ ρςη Κύποξ, θα επιτέοει μια μέα 

δσμαμική ρςξ ήδη στιρςάμεμξ αμςαγχμιρςικό πεοιβάλλξμ ςηπ λιαμικήπ πώληρηπ ςοξτίμχμ 

ρςη υώοα. Και ξι δύξ εςαιοείεπ έυξσμ μα ποξρτέοξσμ πλξύρια εμπειοία και ςευμξγμχρία 

ρε ασςό ςξ μέξ εγυείοημα. Η SPAR, διαθέςει 12.545 καςαρςήμαςα ρε 44 υώοεπ και 

ποόρταςα αμακξίμχρε πχλήρειπ ύφξσπ 33,1 διρ. Εσοώ για ςξ 2016. Από ςημ πλεσοά ςηπ η 

Ermes είμαι η κξοσταία εςαιοεία λιαμικήπ πώληρηπ ρςημ Κύποξ ρςιπ καςηγξοίεπ Έμδσρηπ, 

Καλλσμςικώμ, DIY και Ηλεκςοικώμ ειδώμ, με πεοιρρόςεοα από 90 καςαρςήμαςα λιαμικήπ, 7 

από ςα ξπξία λειςξσογξύμ  ρςημ Ελλάδα, με πάμχ από 75.000 ς.μ. υώοχμ πώληρηπ.  

Τα ποώςα καςαρςήμαςα SPAR πξσ θα αμξίνξσμ ρςη Κύποξ ρυεδιάζεςαι μα λειςξσογήρξσμ ςξ 

ποώςξ ςοίμημξ ςξσ 2018 με ρςόυξ ςξ άμξιγμα πεοιρρόςεοχμ από 20 καςαρςημάςχμ SPAR ςα 

επόμεμα πέμςε υοόμια. Τξ SPAR δίκςσξ θα απξςελείςαι ςόρξ από μεςαςοξπή στιρςάμεμχμ 

καςαρςημάςχμ ρςξ μξμςέλξ SPAR όρξ και από μέα ιδιόκςηςα καςαρςήμαςα πξσ θα 

αμαπςσυθξύμ από ςημ Ermes. 

Η SPAR International παοέυει σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ ςξσ δικςύξσ ςηπ μέρχ ςξσ 

ρυεδιαρμξύ καςαρςημάςχμ, ςηπ ποξμήθειαπ ποξψόμςχμ ιδιχςικήπ εςικέςαπ, ςηπ 

εκπαίδεσρηπ και ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ ποξρχπικξύ, ςηπ βελςιρςξπξίηρηπ ςηπ ετξδιαρςικήπ 

αλσρίδαπ, ςηπ βελςίχρηπ ςχμ ερχςεοικώμ λειςξσογιώμ, ςξσ ρυεδιαρμό και σλξπξίηρηπ 

κξιμώμ εμεογειώμ μάοκεςιμγκ ςξσ δικςύξσ. Η ποόρβαρη ρςιπ διεθμείπ βέλςιρςεπ ποακςικέπ 

και ρςημ ςευμξγμχρία ςηπ SPAR International, θα ρσμδσαρςεί με ςημ ςξπική εμπειοία και 

ικαμόςηςεπ ςηπ ERMES, ποξρτέοξμςαπ έμα πλήοεπ πακέςξ σπηοεριώμ και χτελημάςχμ ρε 

αμενάοςηςξσπ λιαμεμπόοξσπ πξσ θα ςξσπ επιςοέφει μα αμαπςύνξσμ ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ 

ςξσπ μέρα ρε έμα πξλύ αμςαγχμιρςικό πεοιβάλλξμ.  

Μιλώμςαπ ρυεςικά με ςη μέα ρςοαςηγική ρσμεογαρία ςξσ Σσγκοξςήμαςξπ ERMES, ξ κ. 

Μάοιξπ Σιακόλαπ, Εκςελερςικόπ Ποόεδοξπ και Διεσθύμχμ Σύμβξσλξπ ςηπ Cyprus Trading 

Corporation PLC δήλχρε όςι “Τξ Όοαμα ςξσ Σσγκοξςήμαςξπ Ermes για ςξ μέλλξμ, είμαι μα 

διαςηοήρει ςημ ηγεςική θέρη ςξσ ρςημ Κύποξ και μέρχ μέχμ ρςοαςηγικώμ ρσμμαυιώμ και 

ρσμεογαριώμ μα  δημιξσογηθεί ςξ καςάλληλξ πλαίριξ για ρσμευή κεοδξτόοξ αμάπςσνη 

υχοίπ όμχπ καμέμα ρσμβιβαρμό ρςημ κξιμχμική μαπ εσθύμη. Εμώ θα επχτεληθξύμε από 

ςξ παγκόρμιξ δίκςσξ ςηπ SPAR και ςιπ σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ, δεμ θα ρςαμαςήρξσμε μα 

εμιρυύξσμε ςξσπ ςξπικξύπ παοαγχγξύπ, ποξμηθεσςέπ, διαμξμείπ και λιαμεμπόοξσπ, 
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ποξρτέοξμςαπ ρςημ ξικξμξμία ςηπ υώοαπ μαπ. Ασςή η μέα ρςοαςηγική ρσμεογαρία με ςημ 

SPAR είμαι η ςέλεια εσκαιοία για μα επιςύυξσμε ασςό ςξ όοαμα και είμαρςε πξλύ ρίγξσοξι 

και αιριόδξνξι για ασςό ςξ μέξ εγυείοημα." 

Ο κ. Tobias Wasmuht, Διεσθύμχμ Σύμβξσλξπ ςηπ SPAR International δήλχρε: "Η είρξδξπ 

ςηπ SPAR ρςημ Κύποξ παοέυει ρςξσπ αμενάοςηςξσπ λιαμεμπόοξσπ ςη δσμαςόςηςα μα 

αμςαπξκοιθξύμ ρςξμ ασναμόμεμξ αμςαγχμιρμό και όλξ και μεγαλύςεοη ρσγκέμςοχρη ςηπ 

αγξοάπ ρςημ Κύποξ από ςξπικέπ και διεθμείπ αλσρίδεπ καςαρςημάςχμ, ικαμξπξιώμςαπ 

ςασςόυοξμα πλήοχπ ςιπ αμάγκεπ ςχμ καςαμαλχςώμ. Η λειςξσογία κάςχ από ςημ ξμποέλα 

ςηπ SPAR Κύποξσ, επιςοέπει ρςξσπ ποξξδεσςικξύπ αμενάοςηςξσπ λιαμεμπόοξσπ μα 

διαςηοήρξσμ ςημ αμεναοςηρία ςξσπ, εμώ ςασςόυοξμα μα εκμεςαλλεσςξύμ ςα ξτέλη μιαπ 

ιρυσοήπ διεθμξύπ μάοκαπ με ςιπ ξικξμξμίεπ κλίμακαπ εμόπ ξμίλξσ αγξοώμ πξσ λειςξσογεί 

ςόρξ ρε εθμικό όρξ και ρε διεθμέπ επίπεδξ. Είμαρςε πξλύ εσυαοιρςημέμξι πξσ θα 

ρσμεογαρςξύμε με ςξ Σσγκοόςημα Ermes για μα τέοξσμε ςη SPAR ρςημ Κύποξ και είμαρςε 

πξλύ αιριόδξνξι για ςη επιςσυία ασςήπ ςηπ ρςοαςηγικήπ ρσμεογαρίαπ”. 

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ παοακαλξύμε επικξιμχμήρςε με: 

Σςέλιξ Νικξλάξσ  

stelios.nikolaou@ermes.com.cy 
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Σχετικά με την SPAR International 

Η SPAR International είμαι η μεγαλύςεοη ρσμεςαιοιρςική αλσρίδα λιαμικήπ πώληρηπ 

ςοξτίμωμ παγκξρμίωπ με πάμω από 12.500 καςαρςήμαςα και λιαμικέπ πωλήρειπ €33.1 διρ 

ςξ 2016. Η εςήρια έκθερη 2016 ςηπ SPAR International είμαι διαθέριμη εδώ: 

http://www.spar-international.com/annualreports/2016/ 

 

Η SPAR International λειςξσογεί έμα παγκόρμιξ δίκςσξ καςαρςημάςωμ λιαμικήπ πώληρηπ 

ςοξτίμωμ ρε ρσμεογαρία με αμενάοςηςξσπ λιαμεμπόοξσπ, πξσ μξιοάζξμςαι ξικξμξμίεπ 

κλίμακαπ και ςευμξγμωρία για μα εμιρυύρξσμ ςημ αμςαγωμιρςικόςηςα ςξσπ, αμαπςύρρξμςαπ 

ςημ μάοκα SPAR διεθμώπ. 

 

Σχετικά με την Ermes Department Stores PLC 

Η Ermes Department Stores PLC (Ermes) είμαι θσγαςοική ςηπ Cyprus Trading Corporation 

PLC, ςξσ ξμίλξσ με ςξ πιξ εσού και διατξοξπξιημέμξ τάρμα δοαρςηοιξςήςωμ ρςημ Κύποξ, 

με εςήριξ κύκλξ εογαριώμ άμω ςωμ €300 εκας. Ο Όμιλξπ CTC είμαι επίρηπ έμαπ από ςξσπ 

μεγαλύςεοξσπ εογξδόςεπ ρςημ Κύποξ. 

Η Ermes είμαι η κξοσταία εςαιοεία λιαμικήπ πώληρηπ ρςημ Κύποξ ρςιπ καςηγξοίεπ Έμδσρηπ, 

Καλλσμςικώμ, DIY και Ηλεκςοικώμ ειδώμ, με πεοιρρόςεοα από 90 καςαρςήμαςα λιαμικήπ, 7 

από ςα ξπξία λειςξσογξύμ  ρςημ Ελλάδα, με πάμω από 75.000 ς.μ. υώοωμ πώληρηπ. Τξ 

υαοςξτσλάκιξ ςηπ Ermes πεοιλαμβάμει franchise ρσμεογαρίεπ όπωπ Debenhams, next, 

Oviesse, Forever 21, Armani Exchange, Springfield, Cortefiel, Women’secret, Oasis, 

Warehouse, Orsay, Quiz, Navy&Green, The Entertainer κ.α. 

http://www.spar-international.com/annualreports/2016/

