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«Οι πωλήσειρ μαρ αςξάνονται λόγω τος 

πποσεγμένος after sales» 
 

ε κία επνρή γεληθόηεξεο  απειεπζέξσζεο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 

ζπλερώο εμειίζζεηαη απαηηείηαη γλώζε, θαζαξό κπαιό θαη γξήγνξε ζθέςε γηα λα ππάξρεη θαη 
ην αληίζηνηρν επηζπκεηό απνηέιεζκα. Ο Γηώξγνο Νηάλνο, επίζεκνο αληηπξόζσπνο ηεο Skoda 

Auto ζηελ Διιάδα, αλήθεη ζηε γεληά ηνπ ρώξνπ θαη ν ιόγνο ηνπ, ζεκλόο θαη νπζηαζηηθόο, 

καο δίλεη κία πιήξε εηθόλα ηεο αγνξάο, ηεο εηαηξείαο ηνπ αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ ηνπ 
βιέςεσλ. 

 

-Κύπιε Νηάνο θα ήθελα να ξεκινήζοςμε με ηη βπάβεςζή ζαρ ζηη Γεπμανία από ηη 

Skoda ωρ ηος καλύηεπος ανηιπποζώπος Skoda ζηην Δλλάδα. Θα μαρ πείηε λίγα 
λόγια γι’αςηό; 

 

-Δίκαη ηδηαίηεξα ραξνύκελνο γηαηί ην 2002 είρα ηελ ηηκή λα βξαβεπηώ σο ν θαιύηεξνο dealer 
ζηα απηνθίλεηα Skoda ζηελ Διιάδα από ηε Skoda Auto ζηε Γεξκαλία. Η εθδήισζε έγηλε ζην 

Βεξνιίλν θαη ζα έιεγα πσο ήηαλ έλα πνιύ όκνξθν πελζήκεξν, θαζώο εθηόο από ηελ 

βξάβεπζή κνπ είρα ηελ επθαηξία θαη ηε ραξά λα γλσξίζσ θαη πνιιά αμηόινγα άηνκα ηεο 
Skoda Auto. 

 

-Από πόηε σπονολογείηαι η εηαιπία ζαρ και ποια είναι η ποπεία ηηρ έωρ και ζήμεπα;    

 
-Η εηαηξεία καο ηδξύζεθε από ηνλ παηέξα κνπ, ηνλ αείκλεζην Μηιηηάδε Νηάλν, ην 1973 κε 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηελ πώιεζε απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. Σν 1990 είρακε ηνλ 

κεγαιύηεξν αξηζκό πσιήζεσλ ζηα απηνθίλεηα Skoda, νπόηε θαη ε ΒΙΑΜΑΡ ΑΔ, ε νπνία ήηαλ 
θαη παξακέλεη ε εηζαγσγηθή εηαηξία Skoda ζηελ Διιάδα, καο έθαλε ηελ ηηκή θαη έδσζε ηελ 

εμνπζηνδόηεζε ζηα δπηηθά πξνάζηηα όπνπ κέρξη θαη ζήκεξα είκαη Dealer ηεο Skoda.   

 
-Δζείρ πόηε αζσοληθήκαηε ενεπγά με ηο σώπο; 

 

-Ξεθίλεζα καδί κε ηνλ παηέξα κνπ ζην πξώην καγαδί πνπ βξίζθεηαη ζηε Λέλνξκαλ. Από ην 

2000 θαη κεηά επεθηαζήθακε ζε θαηλνύξγηεο θαη κεγαιύηεξεο πιένλ εγθαηαζηάζεηο, εδώ ζηε 
ιεσθόξν Θεβώλ 470 ζην Ίιηνλ, όπνπ έρνπκε θάζεην ζπγθξόηεκα έθζεζε, ζέξβηο, 

αληαιιαθηηθά, θαλνπνηείν θαη βαθείν. Πξνζέρνπκε ηνλ πειάηε από ηελ πώιεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ην after sales ηνπ απηνθηλήηνπ θπζηθά. 
 

-Γίνεηε πεπιζζόηεπη βαπύηηηα ζηο after sales ηος αςηοκινήηος ή ζηην πώληζή ηος; 

 

-Θα έιεγα όηη ζηεθόκαζηε πεξηζζόηεξν ζην after sales ηνπ απηνθηλήηνπ. Η πώιεζε είλαη κηα 
ζηηγκή, πνπιάκε έλα απηνθίλεην κεηά θεύγεη. Σν after sales είλαη κηα ζπλερήο επηθνηλσλία κε 

ηνλ πειάηε. Καη αλ δείμνπκε όηη πξνζέρνπκε απηόλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ν 

πειάηεο ην εθηηκά θαη ζα καο θέξεη αξγόηεξα θαη ην θίιν ηνπ, ην ζπγγελή ηνπ. Γεληθά ν 
Έιιελαο έρεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην απηνθίλεην ηνπ. Καη θπζηθά απηό σθειεί θαη ηελ 

εηαηξεία. Δμάιινπ εγώ εηδηθά πηζηεύσ όηη νη πσιήζεηο καο απμάλνληαη ζπλερώο επεηδή 

πξνζέρνπκε πνύ ηα after sales. 
 

-Γηλαδή οι πωλήζειρ πεπνάνε καηά κύπιο λόγο μέζα από ηα after sales; 

 

-Ναη. Όζν θη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν, απηό ζπκβαίλεη. Ναη κελ πξνεγείηαη ε πώιεζε, αιιά ην 
after sales είλαη απηό πνπ βνεζάεη θαη πάεη πνιύ θαιύηεξα ε πώιεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. 

 

 
 



-Πόζερ διελεύζειρ έσεηε καθημεπινά; 
 

-Οη δηειεύζεηο, δειαδή ν θόζκνο πνπ κπαίλεη ζην καγαδί, ζην ζπλεξγείν ή ζηελ έθζεζε, 

εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο γηα παξάδεηγκα από ηελ επνρή. Δγώ απηή ηελ 
ζηηγκή πνπιάσ γύξσ ζηα 500 θαηλνύξγηα απηνθίλεηα ην ρξόλν, θαη άιια ηόζα πεξίπνπ 

κεηαρεηξηζκέλα. 

 
-Ποια θέζη καηέσει ηώπα η εηαιπεία ζαρ όζον αθοπά ηιρ πωλήζειρ ζηο επίζημο 

δίκηςο; 

 

-Γεληθόηεξα νη πσιήζεηο πάλε πάξα πνιύ θαιά. Μηα κηθξή πηώζε είρακε έλα, δύν ρξόληα 
ακέζσο κεηά ηελ απόζπξζε. Μεηά όκσο κπήθαλ νη ηξάπεδεο πνιύ δπλαηά ζην παηρλίδη, θαη 

απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ λα πεγαίλνπλ όιν θαη θαιύηεξα. Απηή 

ηε ζηηγκή ε Διιάδα πνπιάεη γύξσ ζηα 250.000 απηνθίλεηα ην ρξόλν, πνπ είλαη έλα πνιύ 
θαιό λνύκεξν. Δκείο ζπγθεθξηκέλα βξηζθόκαζηε ζηε δέθαηε ζέζε, είκαζηε ζε αλνδηθά πνξεία 

θαη αηζηνδνμνύκε ην 2003 θιείζνπκε γύξσ ζηα 8.000 απηνθίλεηα πνπ είλαη έλα πνιύ θαιό 

κεξίδην αγνξάο, πάλσ από 3%. 
 

-Ποια αςηοκίνηηα ποςλάηε πεπιζζόηεπο;   

 

-Έλα πνιύ θαιό απηνθίλεην είλαη ην Octavia από 1400θ.εθ. κέρξη 1.800θ.εθ. turbo, είηε ζε 
πεληάζπξε έθδνζε, είηε ζε station. Δπίζεο, ην Fabia ζηα 1200 θαη 1400θ.εθ., πάιη ζε 

πεληάζπξν station ή ζε sedan. Έρνπκε θπζηθά θαη ηε ιηκνπδίλα καο πνπ είλαη ην Superb, κε 

έλαλ 20βάιβηδν turbo θηλεηήξα 150 ίππσλ ζηα 1800θ.εθ. Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ κεγάιν 
απηνθίλεην κε επξύρσξνπο ρώξνπο εηδηθά γηα ηνπο πίζσ επηβάηεο θαη θπζηθά πνιύ θαιή 

πνηόηεηα θαηαζθεπήο. 

-Και ζηιρ επαγγελμαηικέρ καηηγοπίερ;   
 

-Η Skoda απηή ηε ζηηγκή είλαη πξώηε ζην ρώξν ηνπ επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ, θαη 

εηδηθόηεξα ζηα ηαμί έρνληαο μεπεξάζεη κεγαζήξηα όπσο είλαη ε Nissan, ε Toyota θαη ε Opel. 

Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπκε ήδε θαηαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ. 
 

-Τπάπσοςν κάποια καινούπγια μονηέλα πος ζκοπεύει να πποωθήζει η Skoda ζηην 

ελληνική αγοπά; 
 

-Η Skoda ζα θέξεη έλα θαηλνύξγην απηνθίλεην, ην όλνκα ηνπ νπνίνπ δελ έρεη βξεζεί αθόκα. 

Δκείο ην ιέκε Α5, πνπ είλαη θαη ν θσδηθόο ηνπ. Δίλαη έλα πάξα πνιύ όκνξθν απηνθίλεην, θαη 

αλακέλεηαη πεξίπνπ γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 2004. 
 

-Όζον αθοπά ηα ππογπάμμαηα πος πποζθέπεηε ζηον πελάηη πποκειμένος να ηον 

δελεάζεηε να αγοπάζει ένα αςηοκίνηηο; 
 

-Σα πξνγξάκκαηα καο ζα έιεγα όηη είλαη πνιύ θαιά θαη επέιηθηα. Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα 

πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ πειάηε λα κελ πιεξώζεη πξνθαηαβνιή. Δπηπιένλ κπνξνύλ 
λα γίλνπλ άηνθνη δηαθαλνληζκνί θαη πηζηεύσ όηη όια απηά καο βνεζνύλ ζην λα πάκε πάξα 

πνιύ θαιά θαη ζπλερώο λα εμειηζζόκαζηε. 

 

-Ποιο πιζηεύεηε πωρ θα είναι ηο μέλλον ηηρ ελληνικήρ αγοπάρ αςηοκινήηος και καη’ 
επέκηαζη ηο δικό ζαρ μέζα ζε αςηήν;   

 

-Δγώ πξνζσπηθά ζε ιίγν θαηξό ζα απνθηήζσ θαη λέεο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζε θεληξηθό 
δξόκν ηεο Αζήλαο, ζηε ιεσθόξν Αζελώλ, όπνπ θαη εθεί ζα δεκηνπξγήζσ έλα θάζεην 

ζπγθξόηεκα δειαδή έθζεζε, ζέξβηο, αληαιιαθηηθά. Όζνλ αθνξά ηε γεληθόηεξε εηθόλα ηεο 

αγνξάο, απηό ην λνύκεξν πνπ έρσ αλαθεξζεί ήδε, ησλ 250.000 απηνθηλήησλ είλαη θαιό. 
Πηζηεύσ όηη ζε απηό ην πιαίζην ζα θηλεζνύκε θαη ηελ επόκελε δηεηία. Γελ γλσξίδσ ηη ζα γίλεη 

κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Ίζσο λα έρνπκε κηα κηθξή πηώζε αιιά είλαη πνιύ λσξίο λα 

πνύκε θάηη.   
      


