Την σταθερότητα JUMBO επέλεξαν πάλι οι Έλληνες καταναλωτές
Το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018- Ιούνιος 2019, βρίσκει -για μία ακόμη
χρονιά- τις πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, πάνω από τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις με
τις οποίες είχε ενημερώσει τους μετόχους-συνεταίρους της, η διοίκηση του Ομίλου.
Στο οικονομικά και πολιτικά περίπλοκο για την Ελλάδα, δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής
χρήσης (από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2019), οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του
Ομίλου Jumbo, κατάφεραν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους και να ξεπεράσουν
τον ρυθμό του προηγουμένου εξαμήνου που ήταν 7,6%.
Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου για την οικονομική χρήση 2018/2019 αυξήθηκαν κατά
+7,8% στα 812,2 εκατ. Ευρώ έναντι των 753,3 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης οικονομικής
χρήσης.


Στην Ελλάδα -παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις και τα γενικώς αναιμικά μεγέθη στο
εγχώριο λιανεμπόριο- οι καταναλωτές ψήφισαν σταθερά τον συνδυασμό ποιότητας
και τιμών Jumbo.



Οι πωλήσεις στην Ελλάδα (καθαρές πωλήσεις της μητρικής χωρίς τις ενδοεταιρικές
συναλλαγές) αυξήθηκαν κατά +3,5% περίπου.



Τον Ιούνιο ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα νέο υπερκατάστημα στην Κατερίνη (13.000
τμ περίπου).

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των πωλήσεων στη Ρουμανία άνω του +30%. Στην
δυναμική αγορά της Ρουμανίας, κατά την χρήση 2018/2019 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 3
νέα ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα:




Το πρώτο στην περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου) από τα τέλη
Σεπτεμβρίου 2018.
Το δεύτερο, στο Bacau (12.900 τμ περίπου) τον Νοέμβριο 2018.
Το τρίτο στην πόλη Braila (12.000 τ.μ περίπου) τον Μάρτιο 2019

Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +9% περίπου χωρίς την προσθήκη νέου
καταστήματος. Στην σταθερή Κυπριακή αγορά των 5 καταστημάτων, οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά +2% περίπου.
Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί 79 καταστήματα. Από αυτά τα 52
βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 13 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος
διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr .
Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 23 καταστήματα που φέρουν το σήμα της
JUMBO, σε 5 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία). Tην
επόμενη χρήση 2019/2020 αναμένεται το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος συνεργάτη στο
Μαυροβούνιο.
Νέα επέκταση Δικτύου
Τον Νοέμβριο 2019, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην
πόλη Brasov, Ρουμανίας. Η εταιρεία προχωρά την επέκτασή της στη Ρουμανία με σκοπό τη
λειτουργία συνολικά τριών νέων υπερκαταστημάτων κατά στη χρήση 2019/2020.
Επιπλέον, θα προχωρήσει και στην λειτουργία νέου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος στην
Κύπρο.
Η προσθήκη νέων καταστημάτων σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση σε θετικό πρόσημο
της Ελληνικής αγοράς αναμένεται να συμβάλλουν στον μέσο μονοψήφιο ρυθμό αύξησης
των πωλήσεων (5%) που έχει προϋπολογιστεί για τη νέα χρήση 2019/2020.

