When I discover who I am, I’ll be free. Ralph Ellison, Invisible Man
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WHO
WHERE
WHY

Liberta. Feel Free.
H Liberta ξεκίνησε την λειτουργία
της πριν 30 χρόνια ως αντιπρόσωπος
οίκων του εξωτερικού στον τομέα των
επίπλων με έδρα την Πάτρα. Σύντομα
αναπτύχθηκε στην χονδρική πώληση
επίπλων και διακόσμησης με ευρύ
πελατολόγιο που περιλαμβάνει μερικά
από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα
Brands της ελληνικής αγοράς.
Σήμερα η Liberta έχοντας ακολουθήσει
μια έντονα ανοδική πορεία στην
αγορά, έχει καθιερωθεί ως μία από τις
σημαντικότερες εταιρίες στην χονδρική
πώληση επίπλων και διακόσμησης στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Βασικός άξονας της λειτουργίας της
είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων

προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν
στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών,
πάντα με προτεραιότητα το value
for money και την υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών.
Η Liberta πιστεύει στην αξία των
ανθρώπων και την δυναμική της ομάδας,
πιστεύει στις ανθρώπινες σχέσεις και
αυτό επιδιώκει με όλους τους συνεργάτες
μέσα και έξω από την εταιρία.
Είναι το στοιχείο που δίνει την
προστιθέμενη αξία σε ότι κάνουμε,
αποτελεί την εγγύηση για το μέλλον
και είναι ο κρίκος μιας γερής αλυσίδας
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με
τους πελάτες και συνεργάτες μας σε όλα
τα επίπεδα.

04_Liberta Structure

Η επιτυχία
χρειάζεται
σχεδιασμό.
Η Liberta δραστηριοποιείται ως εισαγωγέας
αλλά και ως αντιπρόσωπος μεγάλων
μονάδων παραγωγής και γνωστών
εμπορικών οίκων του εξωτερικού.
Η επιτυχία της στηρίχτηκε στο συνδυασμό
των δυο αυτών δράσεων και των
σημαντικών συνεργασιών που ανέπτυξε.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί και παρέχει
πλήρη υποστήριξη σε όλες τις ανάγκες του
πελατολογίου της.
Η διαρκής βελτίωση της επιχειρηματικής
της δράσης έφερε σαν αποτέλεσμα
τη δημιουργία της InTheBox, ενός
εξειδικευμένου brand στον τομέα της
διακόσμησης, που έρχεται να συμπληρώσει
το σύνολο των δραστηριοτήτων της Liberta.
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PHILO
SOPHY
Το βλέμμα στο στόχο!
Η φιλοσοφία της Liberta είναι να δημιουργεί στο
χώρο του easy & smart living.
Να ξεφεύγει από τον όρο προϊόντα και να επενδύει
στον όρο concept. Να προσφέρει μια μεγάλη και
πλήρη γκάμα προϊόντων που μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες κάθε χώρου, οικιακού ή επαγγελματικού.
Οι ποιοτικές conceptual λύσεις σε συνδυασμό
με το υψηλό value for money των προϊόντων,
αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της
επιχειρηματικής μας δράσης.
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LIBER
TEAM
WINS!
Teamwork makes
the dream work.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Liberta αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της. Ένα
κεφάλαιο στο οποίο συνεχώς επενδύει. Μια
ομάδα που διαρκώς εκπαιδεύει, εξειδικεύει και
εξελίσσει. Είναι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν
και θέτουν σε εφαρμογή τη στρατηγική
της εταιρείας και συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της. Στη Liberta έχουμε τους
κατάλληλους ανθρώπους, με τις κατάλληλες
δεξιότητες, στις κατάλληλες θέσεις πάντα στην
κατάλληλη στιγμή.
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LIBERTA
ΑΛΥΣΙΔΕΣ

BRANDS

IN THE BOX

Maison

ipuro

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Homeworks
Emporio

A clear and targeted roadmap.
Η Liberta έχει σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη
ανάπτυξης που τον ακολουθεί πιστά.
Στρατηγική της εταιρίας είναι η διαρκής
πρόοδος μέσω της συνεχούς εξέλιξης με
νέες δράσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις
σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες
διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Από κάθε μεριά της γης φέρνουμε πίσω τα
πιο ιδιαίτερα design & concept ώστε να
εμπνέουμε τους πελάτες μας με μοναδικά
και προσιτά προϊόντα.
Οι πελάτες μας επιλέγουν:
•

Γιατί προσφέρουμε νέα συλλογή κάθε
χρόνο παρακολουθώντας τις νέες τάσεις.

•

Γιατί οι τιμές μας είναι προσιτές
για κάθε budget.
Γιατί διαθέτουμε το κορυφαίο
after sales service.

•

Μεγάλες αλυσίδες

•

Ανάπτυξη νέων brands

•

Ανάπτυξη νέων προϊόντων
και συνεργασιών

•

•

Εξαγωγές

Οι πελάτες μας ακολουθούν πιστά την
πορεία μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 30 και
πλέον ετών συνέπειας και αφιέρωσης από
τους ανθρώπους της Liberta.

Αυτή η προσέγγιση, ταιριάζει απόλυτα με
την αρχή μας ως ταξιδιώτες του κόσμου.
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STRATEGY

BIG
BOX

Big boxes, great experience!
Η Liberta από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της επεδίωξε και κατάφερε να αποτελέσει
στρατηγικό partner για μερικές από τις σημαντικότερες αλυσίδες λιανικών
πωλήσεων στον τομέα του επίπλου.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα του επαγγελματισμού, της συνέπειας, της αξιοπιστίας, των υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών αλλά και κυρίως των καινοτόμων προϊοντικών προτάσεων με υψηλό
value for money στην βάση της αποκλειστικότητας.
Σήμερα η Liberta, έχοντας την πολυετή εμπειρία
από τις επιτυχημένες συνεργασίες της με τις
μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης, έχει
εξελιχθεί δυναμικά σε όλους τους τομείς. Μαζί με
τους πελάτες–συνεργάτες σχεδιάζει το μέλλον για
μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές, μια αγορά
που αποτελεί πρόκληση αλλά και κίνητρο για
διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη.
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STRATEGY

THREEE
PILLARS
Brands of success.
Τα brands της Liberta αποτελούν τρεις διαφορετικές προτάσεις, τρία διαφορετικά
concepts. Αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπορική
πρόταση που καλύπτει όλο το εύρος της αγοράς.
Έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες και μεγέθη για να
μπορούν έτσι να καλύψουν κάθε πόλη και περιοχή ανεξάρτητα γεωγραφικού σημείου και
μεγέθους. Έτσι η Liberta έχει αναπτύξει για κάθε brand, τρεις τύπους καταστημάτων, τρεις
ολοκληρωμένες προτάσεις:
Corner Stores		

(50 - 100 τ.μ.)

City Stores		

(100 - 200 τ.μ.)

Concept Stores

(> 400 τ.μ.)

Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη όλων των brands και αυτό μας κάνει επιλεκτικούς.
Εστιάζουμε σε δυναμικούς συνεργάτες με όραμα και όρεξη για δουλειά. Επιλέγουμε
κομβικά σημεία με εμπορική αξία που εγγυώνται την απόδοση της επένδυσης και
συνεργάτες που μπορούν να εκπροσωπήσουν ουσιαστικά το brand και τις αξίες του.
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STRATEGY

IDENTIFY
BRANDS
Η εξειδίκευση φέρνει το αποτέλεσμα.
Μaison | concept & object
Exclusive limited collection με ιδιαίτερες προτάσεις,
μοναδικό design και conceptual προσέγγιση.
Homeworks | great ideas, affordable prices
Oλοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις
με άποψη και στυλ στην φιλοσοφία room ready to go.
Emporio | commercial values
Έξυπνα επιλεγμένη προϊοντική γκάμα που δίνει την δυνατότητα
για δυνατά promo με ασυναγώνιστες τιμές.
Στη Liberta, το δίκτυο μας έχει να κάνει με τη συνεργασία!
Η στρατηγική μας βασίζεται στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους κατά τόπους
συνεργάτες μας που έχουν εμπειρία και την γνώση στην αγορά τους και που μπορούν να
προωθήσουν την ιδέα κάθε brand. Διερευνούμε συνεχώς νέες ευκαιρίες με στόχο την διαρκή
ανάπτυξη του δικτύου μας.
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STRATEGY

DECO
ΙnΤheΒox
Dream objects
for dream concepts.
Η InTheBox προσφέρει μία μεγάλη και πλήρη προϊοντική γκάμα η οποία υπηρετεί
με μοναδικό τρόπο τις Ευρωπαϊκές τάσεις στην διακόσμηση και το design.
Ένας ζωντανός οργανισμός που ανανεώνεται συνεχώς
με καινούργια προϊόντα και συλλογές. Είναι μία αυτόνομη
δραστηριότητα που όμως συνδυάζεται με δημιουργικό τρόπο
με τις συλλογές του Maison αλλά και του Homeworks και
δημιουργούν τις ιδανικές conceptual προτάσεις που κάνουν τα
brands να ξεχωρίζουν.
Ευφάνταστοι συνδυασμοί διαφορετικών αντικειμένων που
προσδίδουν στον χώρο προσωπικότητα, ισορροπημένη
αντίθεση, ύφος, χρώμα και άποψη. Ολοκληρωμένες δομημένες
προτάσεις, μια αφηγηματική διαδικασία, μια συνταγή
αξεπέραστη, ένα αποτέλεσμα μοναδικό!
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STRATEGY

EXL
PORTS
Αν καθίσουμε μαζί,
θα ταξιδέψουμε μαζί.

Η ανάπτυξη της Liberta σε αγορές του εξωτερικού μέσω των εξαγωγών
είναι ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρίας.
Με στοχευμένες ενέργειες τα τελευταία χρόνια, έχει κατορθώσει να εξάγει τα προϊόντα
της σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη επιτυχία. Οι εξαγωγές αποτελούν πλέον
ένα σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων και υποστηρίζονται από
εξειδικευμένους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό από την πρώτη στιγμή
έχουν αγκαλιάσει τα νέα brands που αναπτύσσει η εταιρία
και έχουν ξεκινήσει ήδη να διαμορφώνουν κατάλληλα τα
καταστήματα τους για να υποδεχτούν τα νέα concepts.
Παράλληλα η Liberta αναπτύσσει νέες προϊοντικές
προτάσεις που ‘κουμπώνουν’ πλήρως στις απαιτήσεις
των αγορών του εξωτερικού κάτι που δίνει προστιθέμενη
αξία στην συνεργασία και ώθηση για δυναμική ανάπτυξη.
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SUPER
PORT
We service you!
Υποστήριξη και υπηρεσίες είναι λέξεις που αποκτούν
νόημα και περιεχόμενο στον οργανισμό της Liberta.
Όλο το προσωπικό είναι εστιασμένο στην υποστήριξη των
πελατών μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Τίποτα δεν
τελειώνει αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος. Μέσα
από προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες που στηρίζονται
στην εμπειρία, την καθημερινή τριβή με την πραγματικότητα
και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες, η Liberta
υποστηρίζει αποτελεσματικά τους πελάτες της σε
κάθε στάδιο έως και τον τελικό καταναλωτή:
•

Λήψη, ανάλυση και ολοκλήρωση παραγγελιών.

•

Έλεγχος της εξέλιξης των παραγγελιών.

•

Οργάνωση των μεταφορών και παραδόσεων.

•

After sales service.
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WE
DIGITAL
YOU
ONTIME
Η b2b ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένα επιπλέον εργαλείο εξυπηρέτησης των πελατών
της Liberta. Προσφέρει άμεση online πληροφόρηση σε ένα εύχρηστο περιβάλλον χρήσης
ώστε οι συνεργάτες μας να είναι συνδεδεμένοι μαζί μας σε 24ωρη βάση.
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PROUD
UCTS
Λύσεις που συνθέτουν
σειρές. Προτάσεις που
υπηρετούν concept.
Μια ατελείωτη γραμμή παραγωγής. Γεμάτη φαντασία,
δημιουργικότητα, πρακτικότητα, λύσεις και... concept!
Με επιλεγμένες λύσεις και συνεργασίες με μεγάλα εργοστάσια
σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται το όραμα και το στρατηγικό
σχεδιασμό μας με συνέπεια ώστε να επιτυγχάνουν πάντα τους
στόχους μας. Πρότυπα σχέδια, καινοτόμες λύσεις, συνδυασμοί
υλικών γεμάτοι φαντασία και αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Κάθε
προϊόν έχει μία πολύ όμορφη ιστορία να αφηγηθεί γεμάτη
χρώματα, υφές και εμμονή στην άνεση και την πρακτικότητα. Ένα
παζλ, μια τελική εικόνα, αμέτρητα concept!
Αυτός είναι ο τρόπος της LIBERTA.
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LOGI
STICS
Οργάνωση, εξοπλισμός,
συγχρονισμός, αποτέλεσμα.
Η Liberta δίνει μεγάλη έμφαση στην υποδομή που αποτελεί την βάση για την προσφορά
άριστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.
Για τον λόγο αυτό έχει ακολουθήσει μία πορεία συνεχούς επένδυσης στον τομέα των Logistics.
Σήμερα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο Logistics 10.000 τ.μ. στην Αττική το οποίο
επιτρέπει την διαχείριση και διακίνηση χιλιάδων κωδικών ημερησίως, σε εκατοντάδες πελάτες,
είτε αυτό αφορά ένα απλό κιβώτιο είτε ένα πλήρες container.
Η δέσμευση της Liberta για αξιόπιστες παραδόσεις χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις
είναι κάτι που κάνει πράξη όλα τα χρόνια και αυτό αποτελεί την σφραγίδα των επιτυχημένων
διαχρονικά σχέσεων με όλους τους πελάτες της.
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SHOW
THE
ROOM
Για να καθοδηγήσεις,
πρέπει να εμπνεύσεις.
Μια ζωντανή πηγή έμπνευσης,
γεμάτη από ιδέες και νέα concepts
τα οποία αναπτύσσονται και αποτυπώνουν
το DNA της Liberta. Δείχνει σε όλους τους
συνεργάτες αλλά και όσους εργάζονται
στην εταιρία τον δρόμο προς το μέλλον,
τον δρόμο της συνεχούς εξέλιξης.

creativelab.gr
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