
 

 

 

 

(Για να διαβάσετε το αυθεντικό άρθρο στα Γερμανικά πατήστε εδώ) 

 

Νεαρός επιχειρηματίας παλεύει ενάντια στην κρίση 

“Έλληνας Τίγρης” στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό της χώρας 

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, περνώντας από τις τεράστιες αποθήκες της Lidl στην 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, καταλήξαμε σε μια μικρή και υγιή επιχείρηση. Η 
εταιρεία Tsokanos διακινεί όλα τα κτηνιατρικά προϊόντα που χρειάζονται οι 
επαγγελματίες κτηνίατροι: φάρμακα, εμβόλια, αναλώσιμα, διατροφικά προϊόντα και 
άλλα (4.500 προϊόντα). Στην έκτασης 3.500μ2 και εξαιρετικά καθαρή και 
τακτοποιημένη αποθήκη της, μπορούν ακόμα να νοικιάσουν χώρο άλλες εταιρείες 
και να επωφεληθούν από τις 3PL υπηρεσίες της (αποθήκευση, μεταφορά κ.α.). Η 
εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 10.000 πελάτες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.  

Στην Tsokanos οι ρόλοι είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς στην Isomat. Ο νεαρός 
επιχειρηματίας Νικόλαος Τσόκανος διοικεί την εταιρεία, ενώ ο πατέρας 
του Δημήτριος παρέχει τις ιδέες. Ο Νικόλαος ανοίγει με υπερηφάνεια την πόρτα του 
γραφείο στο οποίοι νέοι συνεργάτες και εκπαιδευόμενοι βρίσκονται μπροστά στους 
υπολογιστές τους. Επίσης, μία επισκέπτρια Erasmus από την Τουρκία συμπληρώνει 
το team. Στόχος της νεανικής ομάδας είναι να βελτιστοποιήσει το marketing, τα 
logistics, τις διαδικασίες πωλήσεων και την ψηφιακή ενσωμάτωση. Περίπου 30 
άτομα στο σύνολο απασχολούνται στην εταιρεία Tsokanos.   

Στο γραφείο του, ο νεαρός επιχειρηματίας μιλάει με ενθουσιασμό για την εταιρεία. 
“Η στρατηγικής σημασίας επένδυση της εταιρείας στην παραγωγή δικών της 
προϊόντων (ενώτια για τα παραγωγικά ζώα) και στη χρήση τους ώστε να διευρύνει το 
φάσμα της έπαιξε σημαντικό παράγοντα στην ταχεία ανάπτυξη της”. Με 
εξειδικευμένες συσκευές ανάγνωσης (readers) όλες οι πληροφορίες σχετικά με το 
κάθε ζώο είναι άμεσα διαθέσιμες. Σίγουρα μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά: 
Μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν 14 εκατομμύρια αιγοπρόβατα και αρκετά βοοειδή και 
χοιρινά. Ο 30χρονος επιχειρηματίας είναι ένας πραγματικός λάτρης της τεχνολογίας. 
Έχοντας εκσυγχρονίσει πλήρως το σύστημα μηχανογράφησης και τις λειτουργίες 
της εταιρείας, θα επιθυμούσε να εκσυγχρονιστούν και οι τεχνολογικές υποδομές των 
αρμόδιων αρχών όλης της χώρας. 

Επί του παρόντος ωστόσο, η κρίση έχει “φρενάρει” τον νεαρό manager. “Είμαι 30 
ετών, στο απόγειο των πνευματικών και φυσικών μου δεξιοτήτων. Μαζί με την 
εμπειρία που μου έδωσε ο πατέρας μου, μπορώ να δημιουργήσω προστιθέμενη 
αξία. Αυτό προϋποθέτει ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Όμως, η Ελληνική 
πραγματικότητα δεν προσφέρει κάτι τέτοιο αυτή τη δεδομένη στιγμή”. 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/unternehmer-kaempfen-gegen-die-krise-am-liebsten-das-ganze-land-modernisieren/12028428-2.html
http://www.tsokanos.gr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1635782746653409.1073741828.1635726809992336&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1635782746653409.1073741828.1635726809992336&type=3
https://gr.linkedin.com/pub/nikolaos-tsokanos/94/796/799
https://drive.google.com/file/d/0B2EcHKkerAttNzRHNWsyaUhlWVE/view?usp=sharing
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