company profile

Pet Brands
Home of Brands!

Η εταιρεία Pet Brands Ltd είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής αξεσουάρ
ζώων συντροφιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1967 και έχει πραγματοποιήσει σημαντική ανάπτυξη και επιτυχία από την ημέρα ίδρυσής της.
γράφει ο Ravi Sharma
μετάφραση Bασίλης Γουλιέλμος

Η επιχείρηση σήμερα αναπτύσσει ενέργειες εισαγωγών, εξαγωγών αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα
και ως σημαντικός και αξιόλογος προμηθευτής
του εξειδικευμένου δικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όλα αυτά τα χρόνια η Pet Brands Ltd έχει γίνει
γνωστή για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου
καινοτομίας και ποιότητας των προϊόντων της. Διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές για το σκύλο, τη
γάτα, τα άγρια πουλιά και τα μικρά ζώα. Πολλά
από τα προϊόντα της Pet Brands Ltd, παράγονται αποκλειστικά για την εταιρεία και φέρουν το
σήμα της.
Το 2009, η εταιρεία εξαγοράστηκε από τα αδέλφια Ravi και Sunny Sharma. Με την απόκτηση της
επιχείρησης, οι νέοι ιδιοκτήτες επικεντρώθηκαν
κυρίως στο σχεδιασμό και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για ιδιωτική ετικέτα (private
label), αλλά ταυτόχρονα στήριξαν το εμπορικό
τους σήμα και τη διανομή προϊόντων, με γνωστά
εμπορικά σήματα, διαθέτοντας φυσικά την αντίστοιχη άδεια.
Τα προϊόντα που παράγει με άδεια είναι οι παγκοσμίως γνωστές και επώνυμες μάρκες όπως:
‘Me to You’ Pet Collection, ‘Pets In Transit’

σειρά προϊόντων για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τη σειρά περιποίησης Crufts
Grooming Collection, τη νεοαποκτηθείσα σειρά, Alan Titchmarsh Wild Bird και την πιο πρόσφατη σειρά ‘Hello Kitty’. Αυτές οι μοναδικές
και ισχυρές μάρκες βοήθησαν την εταιρεία να
παράγει καινοτόμα αξεσουάρ με ένα σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το γεγονός ότι οι
πελάτες τα αναγνωρίζουν και δείχνουν αμέσως
την εμπιστοσύνη τους σε αυτά. Τα εξειδικευμένα
καταστήματα παρουσιάζουν τις σειρές στους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και το αναγνωρίσιμο σήμα κρατά ψηλά τις πωλήσεις.
Ο κατάλογος των προϊόντων με το σήμα PET
BRANDS διαθέτει περισσότερες από 100 σειρές
προϊόντων ενώ σε πλήρη καταμέτρηση αυτά ξεπερνούν τα 800. Ανάμεσα στα καινοτόμα και ιδιαίτερα προϊόντα περιλαμβάνονται, η μοναδικής
επιτυχία Interball, τα Puppy Training Pads, το
Knotties, το Minty, καθώς και τα Chocoholic,
Porkys, iQuties, Petzden, Fruitys, Nooties και
Tweedy. Η Pet Brands Ltd κατέχει επίσης ένα
εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του
92%, σε όλες τις σειρές της, κάτι που απλά σημαίνει την άμεση παράδοση των περισσότερων
προϊόντων της, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.
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Με πλήρη εξειδίκευση και δυναμική
στα προϊόντα για ζώα συντροφιάς, περισσότερες από 27 σειρές περιλαμβάνουν μεταφορείς και μεταλλικά κλουβιά με ιδιωτική ή μη ετικέτα καθώς και
οικονομικές σειρές αυτών. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη του καταναλωτή για
αξεσουάρ ταξιδίου, εκπαίδευσης και
ασφάλειας, οι σειρές περιλαμβάνουν
περιλαίμια, οδηγούς, σαμαράκια, πτυσσόμενους μεταλλικούς μεταφορείς,
πλαστικούς μεταφορείς, διαχωριστικά
χώρων και σετ σίτισης για την διάρκεια
του ταξιδιού. Η Pet Brands Ltd είναι
εταιρεία μιας στάσης (one-stop-shop)
για την προμήθεια των καταστημάτων
σας σε προϊόντα που μπορούν και κάνουν το ταξίδι, φιλικό και ευχάριστο για
τα ζώα συντροφιάς.
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα προσωπικό 28 ατόμων τόσο στα κεντρικά
γραφεία της όσο και στο κέντρο διανομής της, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το
προσωπικό αποτελείται από δημιουργικούς σχεδιαστές προϊόντων, λογιστές
αλλά κυρίως από ομάδες ανθρώπων
ανάπτυξης πωλήσεων. Υπάρχει επίσης προσωπικό αποθήκης, συσκευασίας και διανομής, τμήμα πωλήσεων
που ασχολείται με την τοπική αγορά,
τους εμπόρους χονδρικής αλλά και τα
σούπερμάρκετ καθώς και 8 άτομα που
απασχολούνται στο νέο γραφείο της

εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι
δίνουν κυρίως έμφαση στην ποιότητα
των προϊόντων και την ανάπτυξη νέων
σχεδίων και ιδεών.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γραφείο
στο Χονγκ Κονγκ έχει ήδη προσφέρει
πολλές επιτυχίες, με ιδιαίτερη καινοτομία και δημιουργικό σχεδιασμό, διαμορφώνοντας σειρές προϊόντων που
αύξησαν το εύρος της Pet Brands Ltd.
Η ικανότητα της εταιρείας στον τομέα
της καινοτομίας μεταφέρεται και στη συσκευασία των προϊόντων της, η οποία
έχει καταφέρει να είναι φωτεινή, πολύχρωμη και ελκυστική, μια μοναδική
«pick-me-up (= αγόρασέ με)» συσκευασία. Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για
να είναι βολική για το λιανικό εμπόριο,
ιδιαίτερα κατατοπιστική, κάποιες φορές
διασκεδαστική αλλά σίγουρα προστατευτική για τα προϊόντα. Ξένες γλώσσες περιλαμβάνονται στη συσκευασία,
όπου είναι απαραίτητο.
Η εταιρεία Pet Brands Ltd διανέμει σήμερα σε περισσότερες από 34 χώρες
σε όλο τον κόσμο. Οι κύριες αγορές
στις οποίες διανέμονται οι σειρές των
προϊόντων της, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την
Ιαπωνία, την Ινδία αλλά και χώρες της
Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, η Pet Brands Ltd έχει
αποκλειστική συνεργασία διανομής με
την εταιρεία Ikaros Pet Accessories.
H εταιρεία Ikaros Pet Accessories,
είναι γνωστή για την ποιότητα και τη
συνέπεια στη δουλειά της. Με δομή
βασισμένη στην τεχνογνωσία και την
ευελιξία, με επίκεντρο τον πελάτη
πριν και μετά την πώληση, η Ikaros
Pet Accessories πρωταγωνιστεί στο
χώρο των ζώων συντροφιάς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η πολύχρονη
παρουσία της στην αγορά αποτελεί
δικλείδα ασφαλείας για κάθε επαγγελματία. Ο ενθουσιασμός και η διάθεσή της για δουλειά δημιουργούν
όχι μόνο ποιοτικά προϊόντα και ευτυχισμένα κατοικίδια, αλλά ταυτόχρονα
πολλούς φίλους και συνεργάτες.Στην
Pet Brands Ltd είμαστε πεπεισμένοι
ότι το εξειδικευμένο κανάλι διανομής
και η τεχνογνωσία που μας παρέχει η
Ikaros Pet Accessories αποδείχθηκε
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της εταιρικής μας σχέσης, όλα
αυτά τα 7 χρόνια συνεργασίας και συνεχίζει δημιουργώντας γερές βάσεις
χρόνο με το χρόνο.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Χριστούγεννα 2012
Φέτος η Pet Brands Ltd έχει ξεκινήσει και παρουσιάζει 35 ΝΕΕΣ σειρές Χριστουγεννιάτικων προϊόντων, σε όλη την κατηγορία σκύλου και γάτας, για πολλές και καλύτερες πωλήσεις, επαναλανσάροντας ταυτόχρονα επιτυχημένες
σειρές που έχουν σαν θέμα τα Χριστούγεννα.
Ο κ. Elodie Bosco, Product Manager της εταιρείας συχνά λέει: «Η άνοδος της
καταναλωτικής ζήτησης για προϊόντα που έχουν σαν στόχο “το δώρο” μας ενέπνευσε και μας οδήγησε στο δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή παιχνιδιών και λιχουδιών, με πραγματική έμφαση στις παρορμητικές αγορές. Στηρίζουμε τους λιανοπωλητές με πρωτότυπα προϊόντα που θα ενθουσιάσουν τους
ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς».

Ζητήστε από την Ikaros Pet Accessories να σας παρουσιάσει τις νέες
Χριστουγενιάτικες σειρές της Pet Brands όπως τα ‘Festive Quack’, ‘Reindeer
Skin’ και τα παιχνίδια με σχοινί “Ho Ho Ho”.
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Alan Titchmarsh Wild Bird
Η ΝΕΑ σειρά Alan Titchmarsh Wild Bird,
αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις των εξειδικευμένων καταστημάτων στη
κατηγορία “Άγρια Πουλιά” και υποστηρίζεται
από την Pet Brands με μεγάλη επένδυση σε
ενέργειες μάρκετινγκ. Από πρόσφατη έρευνα
που πραγματοποίησε η βρετανική εταιρεία
ερευνών HTA: “1 στους 3 ανθρώπους ενθαρρύνουν και στηρίζουν ενεργά την “Άγρια Ζωή”
στον κήπο τους”. Η σειρά έχει ως στόχο να
αναδυχθεί το μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντων της δεκαετίας, σε αυτή την κατηγορία,
ικανοποιώντας ταυτόχρονα την αυξανόμενη
ζήτηση των καταναλωτών για επώνυμα προϊόντα.
Με το 75% των ιδιοκτητών κήπου να συμφωνούν ότι «ο κήπος τους θα πρέπει να στηρίξει την “Άγρια Ζωή”, όπως τα Πουλιά και τη
Μέλισσα» και το 62% να ταίζει τακτικά άγρια
πουλιά, η σειρά Alan Titchmarsh Wild Bird θα
γίνει σίγουρα ένας σημαντικός “παίκτης” στη
κατηγορία, έχοντας σαν πρώτη γραμμή της εκστρατείας και βάση τη Μεγάλη Βρετανία.

Η σειρά αποτελείται από περισσότερους από
40 κωδικούς προϊόντων, αξεσουάρ και τροφών. Στη συσκευασία υπάρχει ενημερωτικό
υλικό, και οδηγίες για τη προσέλκυση των
πουλιών. Για το κατάστημα έχει σχεδιαστεί ένα
ευρύ πλάνο εξειδικευμένων ενεργειών μάρκετινγκ, που έχει το σύνθημα «Ο κήπος στη ζωή
σας».
Η συλλογή Alan Titchmarsh αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας μέχρι σήμερα ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο διαφημιστικό προϋπολογισμό που
είχε ποτέ η Pet Brands Ltd. Η σειρά μπορεί να
υπερηφανεύεται για την καινοτομία στην κατηγορία “Άγρια Πουλιά” με προηγμένη τεχνολογία, 100% φυσικό και βιοδιασπώμενο ηλίανθο
και με ένα μοναδικό σύστημα ταϊζματος.
Για να υποστηρίξει τους λιανοπωλητές, η εταιρεία Pet Brands Ltd τους προμηθεύει με μια
σειρά από υλικό επικοινωνίας και μάρκετινγκ,
που περιλαμβάνει διαφημιστικά, όπως αφίσες,
φυλλάδια, καθώς και πλήρη εμπορικά περίπτερα.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Hello Kitty Cat Collection
Η σειρά Hello Kitty είναι μια ολοκαίνουργια επιτυχία της Pet Brands
Ltd. Η σειρά έχει οριστεί να ξεκινήσει το 2013 και θα αποτελείται από
40 διαφορετικές σειρές προϊόντων για την γάτα που θα περιλαμβάνει
λιχουδιές, τροφή και αξεσουάρ. Υπάρχουν σήμερα 50.000 διαφορετικά προϊόντα με το όνομα Hello Kitty που πωλούνται σε περισσότερες
από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι ένα από τα πιο ευρέως αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα.
Η συλλογή γάτας θα αποτελείται από προϊόντα πρώτης ανάγκης, που
περιλαμβάνει: κρεβατάκια, αξεσουάρ διατροφής, περιλαίμια, παιχνίδια και ονυχοδρόμια.
Με την εταιρεία να αναπτύσσεται και να αποκτά δύναμη, χρόνο με τον
χρόνο, τα σχέδια της για το μέλλον δεν θα μπορούσαν να μην συμπεριλαμβάνουν τη περαιτέρω επέκταση της στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά
και στο εξωτερικό. Στόχοι της εταιρείας είναι η αύξηση των δυνατοτήτων αποθήκευσης, η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ανάπτυξης
προϊόντων, ώστε να μπορεί να χειριστεί το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο
προϊόντων και πελατών, αλλά κυρίως η βελτίωση των πωλήσεων και
της ομάδας πωλήσεων, για να ερευνηθούν όλες οι πιθανές ευκαιρίες
στο εξωτερικό.
Η Pet Brands Ltd, έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί σημαντικές
επενδύσεις σε αντίστοιχες εμπορικές εκθέσεις, σαν την έκθεση PETS
TODAY 2012 όπου συμμετέχει με περίπτερο μέσω της εταιρείας Ikaros
Pet Accessories. Αυτές είναι: η Interzoo, η Zoomark, η GLEE, η PATS
και η CIPS. Το τμήμα μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις της εταιρείας
επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία, τόσο σε όλη τη Βρετανία αλλά και διεθνώς, και εξασφαλίζουν τη συνεργασία της εταιρείας
με τα κλαδικά περιοδικά.
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Λίγα λόγια για την

Η εταιρεία IKAROS Pet Accessories ιδρύθηκε το
1980 από τον Μάρκο Μουτζούρη. Ο ίδιος, προϊστάμενος τμήματος τότε σε γνωστή αλυσίδα σουπερμάρκετ, και έχοντας ώς χόμπυ την ενασχόληση
του με το δέρμα, κατασκεύασε τα πρώτα δερμάτινα
περιλαίμια για σκύλους για το σουπερμάρκετ στο
οποίο εργαζόταν. Πολύ σύντομα η ίδρυση της εταιρείας ήταν γεγονός. Δερμάτινα περιλαίμια κυρίως
αλλά και σαμαράκια αποτελούσαν τα προϊόντα πώλησης της εταιρείας για περίπου δύο χρόνια. Η ανάγκη της αγοράς και για νέα προϊόντα – υφασμάτινα
κρεβατάκια και τσάντες μεταφοράς – οδήγησαν την
Δήμητρα Μουτζούρη να κατασκευάσει και αυτά
τα είδη. Το 1984 γίνονται οι πρώτες εισαγωγές από
Taiwan σε αλυσίδες βόλτας και κήπου αλλά και σε
προϊόντα ιμάντα. Ακολούθησαν διάφορα είδη παιχνιδιών, καλλωπισμού και σίτισης.
Το 1999 αναλαμβάνει την διαχείριση της εταιρείας ο Παναγιώτης Μουτζούρης. Πρωταρχικός του
στόχος είναι να εδραιώσει την εταιρεία στον χώρο
με σταθερά βήματα διατηρώντας πάντα την οικογενειακή της μορφή. Νέοι άνθρωποι προσλαμβά-

Τεύχος 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1986

από το περιοδικό KYNHΓΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Δημοσίευση για το Μάρκο Μουτζούρη

Γράφει ο Παναγιώτης Μουτζούρης

νονται στην εταιρεία ενώ με την βοήθεια των ανωτέρω αλλά και της αδελφής του Μαρίας, αρχίζει τις
πρώτες επαφές με οίκους της Ευρώπης. Το 2004
στην έκθεση της INTERZOO της Νυρεμβέργης ξεκινάει την συνεργασία με την ισπανική MOYSA &
DOGSFIELD (κρεβατάκια – στρώματα) αλλά και την
ANIMAL GEAR (δερμάτινα περιλαίμια, σαμαράκια
κ.τ.λ.). Παράλληλα την ίδια χρονιά συμμετέχει στην
έκθεση PETS TODAY. Το 2006 συνάπτει συμφωνία
με την KOKO VON KNEBEL από την οποία προμηθεύεται τα προϊόντα της PUPPIA. Το 2007 στην
έκθεση της Μπολώνια ξεκινάει η συνεργασία με την
Pet Brands Ltd. Έκτοτε, αρκετές εταιρείες έχουν συνάψει συνεργασία με την Ikaros Pet Accessories
αλλά κύριως και σταθερός προμηθευτής της εταιρείας παραμένει η Pet Brands Ltd τα προϊόντα της
οποίας είναι ετοιμοπαράδοτα στις ιδιόκτητες αποθήκες της εταιρείας. Η φιλοσοφία της εταιρείας όλα
αυτά τα χρόνια παραμένει η ίδια: να δημιουργεί φίλους και συνεργάτες οι οποίοι θα στηρίξουν αλλά
και θα στηριχθούν από αυτή με “τίμια” προϊόντα
των οποίων ο λόγος ποιότητας/τιμής να ανταποκρίνεται στα προϊόντα.
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