ACMON GROUP

Accelerate your Business Pace
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, Ο ΟΜΙΛΟΣ ACMON
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΤΙΣΕΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ
ΑΓΟΡΑ. ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ,
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Η ΣΚΥΤΑΛΗ ∆ΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ PLANT KAI ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΚΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
ΣΥ ΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΤΑ ΖΟΠΟΥΛΟ

_ Ο Όµιλος Acmon δραστηριοποιείται µέσα από τις τρεις εταιρείες του.
Πιο συγκεκριµένα, ποιες είναι αυτές και ποιες λύσεις προσφέρουν;
Γιώργος Μοσχάκης: Η Acmon
Systems, µητρική εταιρεία του Oµίλου δραστηριοποιείται τα τελευταία
30 χρόνια στη διαχείριση πρώτων
υλών σε παραγωγικές µονάδες τροφίµων, τσιµεντοκονιαµάτων, χηµικών
και πλαστικών. Εξειδικεύεται σε ολοκληρωµένες λύσεις και έργα µε turn
key προσέγγιση, περιλαµβάνοντας
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και
υπηρεσίες, για την πλήρη διαχείριση
πρώτων υλών από την παραλαβή έως
την τελική συσκευασία ή την τροφοδοσία process µηχανηµάτων.
Τάκης Χούλης: Η Icon Systems εξιδεικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή,
εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωµένων συστηµάτων διακίνησης,
συσκευασίας και παλετοποίησης στην
ελληνική και διεθνή αγορά. Σχεδιάζει και προσφέρει έξυπνες λύσεις
για την πρωτογενή και δευτερογενή
συσκευασία, περιλαµβάνοντας παλετοποίηση µε ροµποτικούς βραχίονες
και περιτυλικτικές µηχανές, προσαρµοσµένες στις ανάγκες του πελάτη.
Κύριος στόχος είναι η αυτοµατοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, οδηγώντας στην αύξηση της
παραγωγικότητας.
Απόστολος Πάρσαλης: H Acmon
Data παρέχει πληροφοριακά συστήµατα µε εξειδίκευση στις παραγωγικές διαδικασίες. ∆ιαθέτει ολο-
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κληρωµένα συστήµατα διαχείρισης
αποθήκης (Warehouse Management
Systems – WMS) και ελέγχου παραγωγής (Manufacturing Execution
Systems – MES), τα οποία παρέχουν
τόσο την έγκαιρη και άµεση πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο, όσο και
τη δυνατότητα απολογιστικών αναφορών. Ολοκληρώνει τις λύσεις της
µε συστήµατα βιοµηχανικής ζύγισης,
σήµανσης και ελέγχου διασφάλισης
ποιότητας.
_ Η πανδηµία έδειξε ξεκάθαρα ότι η
παραγωγική βάση της χώρας οφείλει να µην εξαρτάται από εποχικότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της Acmon
Group σε αυτή την κατεύθυνση;
Γ.Μ. & Α.Π.: Η χώρα µας δεν φηµίζεται
για τη βαριά της βιοµηχανία, τις τεχνολογικές καινοτοµίες ή τις επενδύσεις
στον πρωτογενή τοµέα.

Ωστόσο, ο Όµιλος Acmon αποτελώντας µάλλον την εξαίρεση εντός συνόρων, τα τελευταία 10 χρόνια επενδύει
αδιάλειπτα σε engineering και ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, που βρίσκουν εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα
βιοµηχανιών. Εφαρµόζοντας αυτή την
τεχνογνωσία σε µηχανολογικές κατασκευές, αυτοµατισµούς ή λογισµικό
δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της
να εκµεταλλευτούν την τεχνολογία σε
πραγµατικό χρόνο, µειώνοντας σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη. Αυτό έχει
άµεσο αποτέλεσµα τη συντοµότερη
απόσβεση της επένδυσης, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη
της Βαριάς Βιοµηχανίας.
_ Ποια ήταν η εταιρική επικοινωνία που ακολουθήσατε, εν µέσω
πανδηµίας;
Μαριλίνα Καψάλη: Αν εξαιρέσουµε
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την ευκαιρία που µας δίνεται σε ένα
συνέδριο ή εκδήλωση για προσωπική επαφή µε τον πελάτη, γεγονός
που δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η εταιρική
επικοινωνία επωφελήθηκε της περίστασης. Μιλήσαµε πιο ανθρώπινα
στους υπάρχοντες πελάτες µας, εκµεταλλευτήκαµε ακόµα περισσότερο
digital πλατφόρµες και digital µέσα
για να περάσουµε τα µηνύµατά µας.
Η πανδηµία µπορεί να πάγωσε την
αγορά, αλλά όχι το µυαλό. Οι άνθρωποι είχαν για λίγο, το χρόνο να διαβάσουν αυτό που θέλαµε να τους πούµε,
να το επεξεργαστούν - γεγονός που θα
φέρει καρπούς στο µέλλον.
H υγειονοµική κρίση επέφερε µεταβολές και επιτάχυνε αλλαγές.
Έγινε στροφή σε ένα νέο τρόπο
εργασίας. Πώς προσαρµόστηκε ο
Όµιλος στις µεταβολές αυτές;
Μαργαρίτα Θεοδουλίδου: Οι επιχειρήσεις του Οµίλου µας καλούνται
να επιβιώσουν υπό το καθεστώς µιας
κρίσης υπαρκτής µε απρόβλεπτες
συνέπειες. Για να απορροφήσουµε
τους κραδασµούς της προκείµενης
κρίσης, οφείλαµε να καταστρώσουµε
έναν διαδραστικό χάρτη επιβίωσης,
αλλά και ισχυροποίησης της θέσης
µας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η
στρατηγική που ακολουθήσαµε αφορά στην αξιοποίηση χρηµατοδοτικών
εργαλείων που µας παρέχονται µέσω
του τραπεζικού συστήµατος, µε σκοπό την ενίσχυσή µας για περεταίρω
ανάπτυξη και penetration σε ξένες
αγορές.
_ Ποια είναι η εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών διευθύνσεων στο
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πλαίσιο της τρέχουσας αστάθειας;
Μ.Θ.: Υιοθετώντας µία µακροπρόθεσµη θεώρηση στο µακροπεριβάλλον
που δραστηριοποιούµαστε, οφείλαµε
να ισχυροποιήσουµε τα βασικά οικονοµικά µας µεγέθη, ενισχύοντας τους
βασικούς δείκτες απόδοσης.
Η εµπειρία µας υποδεικνύει πως οι
κρίσεις πλέον θα είναι επαναλαµβανόµενες, διαφοροποιούµενες και όχι
συγκυριακές. Ξεκινώντας ως µία προσωποπαγής εταιρεία «οικογενειακής
φιλοσοφίας» και έχοντας έρθει αντιµέτωποι µε υφιστάµενες δυσκολίες,
περιορισµούς, ύφεση και οικονοµικές
κρίσεις, καταφέραµε να εξελιχθούµε
σε έναν Όµιλο εταιρειών µε την ίδρυση και απορρόφηση των θυγατρικών
µας πλέον εταιρειών, Icon Systems &
Acmon Data.
Με τη στροφή στην εξωστρέφεια και
αναπτύσσοντας συνεργασίες µε µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παγκοσµίως, πετύχαµε την εισροή συναλλάγµατος στην εγχώρια οικονοµία,
ενισχύσαµε την παρουσία του κλάδου
µας στη χώρα µας αλλά και πέραν αυτής, ενδυναµώνοντας το brand name
µας και το στρατηγικό µας όραµα.
_ Ποια η πρόβλεψη για ανάκαµψη;
Μ.Θ.: Προσδοκώντας την ανάκαµψη, ευελπιστούµε και στοχεύουµε να
εξέλθουµε ισχυρότεροι, µέσω αποδοτικότερων µεθόδων που ενσωµατώσαµε στις επιχειρηµατικές πρακτικές µας και στη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση.
Κινούµενοι σε ένα διαρκές περιβάλλον φθίνουσας-αβέβαιης ζήτησης,
χαµηλής ρευστότητας, ανεπαρκούς
κεφαλαίου κίνησης και αυξανόµενων-µεταβαλλόµενων φόρων, δηµι-
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ουργήσαµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, χτίζοντας ισχυρούς δεσµούς
µε τράπεζες και προµηθευτές.
Με τις τράπεζες να καταφεύγουν σε
χρηµατοδότηση µε δυσµενείς όρους,
υψηλά επιτόκια, επιπλέον εγγυήσεις
και τις επιχειρήσεις του εξωτερικού
να συµπιέζουν όρους πληρωµών,
ενώ οι εγχώριοι πελάτες αυξάνουν
τον χρόνο αποπληρωµής, εστιάσαµε
σε νέες πρακτικές, όπως η σύνταξη
και υποστήριξη του Business plan, η
κατάρτιση προϋπολογισµών under
assumptions και απολογιστικά, η
εκτέλεση των sensitivity analyses, η
ανατροφοδότηση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µέσω των συστηµάτων P&L. Όλα αυτά τα εργαλεία
µας καθοδηγούν στο να επιφέρουµε
την προσδοκώµενη ισορροπία µεταξύ εµπορικής πραγµατικότητας και
επιθυµητού αποτελέσµατος για τον
Όµιλο.
_ Σε ένα χώρο τόσο συγκεκριµένο
και αυστηρό, όπως ο βιοµηχανικός,
πώς µπορεί να εξελιχθεί η εταιρική
επικοινωνία;
Μ.Κ.: Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος
µοιάζει να µην επιδέχεται τίποτα που
να ξεφεύγει από τις αυστηρές επιταγές της µηχανολογικής λύσης και θα
σκεφτόταν εύκολα κανείς πως τελικά
όλα τα έργα ίδια είναι και οδηγούµαστε σε µια µουντή επαλήθευση. Κι
όµως, στον Όµιλο Acmon δεν κοιτάµε
το δέντρο, µία δηλαδή και µόνο λύση,
αλλά προσπαθούµε να αναδείξουµε
τις προκλήσεις της αγοράς και πώς
εµείς µπορούµε να ανταποκριθούµε
σε αυτές σε ένα γενικότερο σύνολο
παραγόντων, που θα µπορεί να αυξήσει το ρυθµό της ανάπτυξης του κάθε
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