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Το concept
VAPOSTORE, Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ!

Ως ειδικοί, γνωρίζουμε ότι 
σε κάθε καπνιστή αντιστοιχεί 
ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, 
ειδικά διαμορφωμένο για 
αυτόν. Για να βρούμε ποιο 
είναι, πρέπει να περάσουμε 
χρόνο με τους πελάτες, να 
τους ακούσουμε, να τους 

συμβουλεύσουμε και να τους 
δώσουμε να δοκιμάσουν 
τα προϊόντα μας, ώστε να 
φύγουν με ένα προϊόν που 
να ανταποκρίνεται 100% στις 
ανάγκες και στις προσδοκίες 
τους.  

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΡΜΗ 
ΥΠΟΔΟΧΗ

Διανομέας των πιο μεγάλων 
εμπορικών σημάτων υγρών 
αναπλήρωσης, η Vapostore 
είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη 
στην ποιότητα και την 
προέλευση των προϊόντων 
της. Όλα τα υγρά 
αναπλήρωσης  Vapos-

tore κατασκευάζονται στη 
Γαλλία και περιέχουν φυσικές 
ή συνθετικές αρωματικές 
ουσίες. Η Vapostore κάνει 
ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε 
να προσφέρει το σύνολο 
των προϊόντων της στις 
καλύτερες τιμές. 

Τα καταστήματα Vapostore 
διαθέτουν έναν άνετο χώρο 
που είναι αφιερωμένος στους 
πελάτες που ανακαλύπτουν 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο για 
πρώτη φορά. 
Αυτοί οι χώροι, τις 
περισσότερες φορές, 

περιβάλλονται από 
πολυθρόνες, καναπέδες, 
τραπεζάκια, δίνοντας μια 
αίσθηση εγγύτητας. Και όλα 
αυτά πίνοντας ένα καφέ ή 
ένα αναψυκτικό! 
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Η ιστορία
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η εταιρεία και το εμπορικό 
σήμα Vapostore αποτελούν 
το επιστέγασμα της δουλειάς 
δύο ετών μεταξύ 4 ιδρυτών.
Δοκίμασαν αρχικά τα 
προϊόντα και ετοίμασαν 
το πλάνο δράσης τους 
σε 18 μήνες με στόχο να 
υιοθετήσουν την καλύτερη 
στρατηγική για την παρουσία 
τους στην αναδυόμενη 
αγορά του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου στη Γαλλία. 

Η Vapostore αναπτύσσεται 
σήμερα σε ένα δυναμικό με 
τζίρο 15 εκατομ. ευρώ για 
το έτος 2014. Εκτιμάται ότι 
σε μερικά χρόνια από τώρα, 
η αγορά θα φτάσει το 1 
δισεκατομμύριο ευρώ για τη 
Γαλλία. 
6 μήνες ήταν αρκετοί για 
να ετοιμάσουν το πιλοτικό 
κατάστημα που άνοιξε τις 
πόρτες του στις 21 Ιουλίου 
2012.

Η ΑΡΧΗ 

Εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Vapostore, 
191 rue de Tolbiac, 75013 Παρίσι
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Η VAPOSTORE ΣΗΜΕΡΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 
2012 
Δημιουργία 

εμπορικού σήματος

50.000 
πελάτες 

(από τον Ιούλιο 
2012)

55
καταστήματα 

προβλέπονται μέχρι 
το τέλος του 2014

28 
εργαζόμενοι

40 
καταστήματα μέχρι 

τον Αύγουστο 
2014

4 
εταίροι 

Vapostore

26
συνεργάτες 
Vapostore

6,2 
εκατομμύρια 
τζίρο το 2013
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NICOLAS ROUSSEAU,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι ιδρυτές
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΙΑ

STEPHANE ROVERSO, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη 
Vapostore είναι ότι ο κάθε συνεργάτης 
μπορεί να συμβάλει με την τεχνογνωσία 
του στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Το 
να ενώνουμε τις καλύτερες ιδέες που 
έχει ο καθένας μας μάς επιτρέπει να 
εξελιχθούμε ταχύτατα και διασφαλίζει 
ένα ανέφελο μέλλον σε αυτούς που μας 
εμπιστεύονται.

Πάνω από όλα είμαστε ατμιστές, γι’αυτό 
επιθυμούμε το καλύτερο για τους πελάτες 
μας. Η δύναμή μας είναι η ομαδική 
ανάπτυξη και συνοχή. Η Vapostore 
είναι μια οικογενειακή επιχείρηση όπου 
προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες 
αξίες.»

‘‘

‘‘
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DAMIEN ROUSSEAU,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

AURÉLIEN TAGLIONE,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Είμαι περήφανος που συμμετείχα στην 
ανάπτυξη του εμπορικού σήματος Vapos-
tore καθώς και στη δημιουργία ενός καλού 
κλίματος. Η θερμή υποδοχή, η παροχή μιας 
ποιοτικής συμβουλής και η ικανοποίηση 
των πελατών μας με ποιοτικά προϊόντα σε 
καλές τιμές είναι προκλήσεις που πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Εύχομαι 
ένα λαμπρό μέλλον σε αυτή την όμορφη 
επιχείρηση, σε όλο το προσωπικό μας, 
τους συνεργάτες και πελάτες μας. Χωρίς 
αυτούς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.»

Οι άντρες και οι γυναίκες της Vapos-
tore αποτελούν σημαντική αξία για την 
επιχείρηση. Η κοινωνική πολιτική και η 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
αποτελούν μέρος της στρατηγικής της 
Vapostore, κυρίως η κατάρτιση και η 
μετάδοση της τεχνογνωσίας.»

‘‘

‘‘
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Το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 
ένα σύστημα που μπορεί να 
μιμηθεί τις αισθήσεις ενός 
κανονικού τσιγάρου. 

Στο ηλεκτρονικό τσιγάρο 
δεν παράγεται καύση: ο 
ατμοποιητής, χάρη στην 
ενέργεια που παίρνει από 
την μπαταρία, θερμαίνει 
το υγρό που περιέχεται 
στο ρεζερβουάρ για να 
το ατμοποιήσει σε χαμηλή 
θερμοκρασία. 

Η μπαταρία 
επαναφορτίζεται, όπως 
κάθε επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία, χάρη στο 
φορτιστή που παρέχεται με τη 

θήκη. Τα ρεζερβουάρ πρέπει 
να τροφοδοτούνται με υγρό 
αναπλήρωσης, ανάλογα 
με την κατανάλωση, χάρη 
στα μπουκαλάκια που 
πωλούνται χωριστά. 
Το υγρό αναπλήρωσης είναι 
ένα αρωματικό διάλυμα που 
περιέχει φυσικά εκχυλίσματα 
ή τεχνητά αρώματα, βασικά 
συστατικά του οποίου είναι 
η προπυλενογλυκόλη και η 
φυτική γλυκερίνη. Τα υγρά 
υπάρχουν σε διάφορες 
δόσεις νικοτίνης και σε 
μεγάλη γκάμα αρωμάτων. 

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΝΕΕΙ ΜΕ ΟΥΡΙΟ ΑΝΕΜΟ

EGO-CC
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D’Lice, Maxivap και 
Liquideo: 3 εμπορικά 

σήματα γαλλικών υγρών 
αναπλήρωσης

Σύνθημα: όλο και πιο 
ποιοτικά και καινοτόμα 
προϊόντα!
Η Vapostore 
συνεργάζεται με 
τους μεγαλύτερους 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς 
ηλεκτρονικών τσιγάρων 
(Joyetech, Kanger-
tech, Smoktech), 
εξαρτημάτων και υγρών 
αναπλήρωσης (D’Lice, 
Liquideo, Savourea, 
Maxivap). Η ομάδα 
εμπιστεύεται αυτούς 
τους προμηθευτές, οι 
οποίοι μπόρεσαν να 
την ακολουθήσουν 
εξαρχής και πρότεινε 

πάντα πρώτη τις 
τελευταίες καινοτομίες! 
Η υπηρεσία εσωτερικού 
ελέγχου ποιότητας 
αποτελεί εγγύηση για την 
αποφυγή απομιμήσεων!
Σε ό,τι αφορά τα 
υγρά αναπλήρωσης, 
συνεργαζόμαστε με 
πολλές μάρκες 100% 
γαλλικές: D’lice, Li-
quideo, Mad Murdock’s, 
Suicide Bunny, River Bot-
tom Fog Sauce, Nova, 
Ekoms, Vincent dans 
les vapes, Dandy, XBud 
και Savourea (πρώην 
Smookies). Αναζητούμε 
διαρκώς τις καλύτερες 

γεύσεις για τους πελάτες 
μας. Γι’αυτό το λόγο, 
συνεργαζόμαστε και 
με αναγνωρισμένες 
διεθνείς μάρκες, όπως η 
Halo και η Five Pawns.
Η Vapostore φιλοξενεί 
επίσης στο δίκτυο 
της τη μάρκα Maxi-
vap, με γεύσεις 
που αναπτύχθηκαν 
αποκλειστικά για εμάς. 
Η Maxivap είναι γαλλική 
μάρκα με υπέροχα 
αρώματα και σύνθεση 
80% φυτικής γλυκερίνης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιστόμια Drip tips για 
την Kanger T2

Ατμοποιητής 
Clearomizer MT3S της 

Kangertech
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Αναλώσιμος 
Ατμοποιητής 

Fogger V2



Η αγορά
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
εφευρέθηκε στην Κίνα το 
2005, ενώ έφτασε στη Γαλλία 
το 2007 μέσω της αγοράς του 
Διαδικτύου. Έκτοτε, κατακτά 
όλο και μεγαλύτερο μερίδιο 
της αγοράς καθημερινά. 
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
πωλείται τόσο σε μαγαζιά 
με είδη καπνού όσο σε 
ειδικευμένα καταστήματα. Οι 
τακτικοί πελάτες όπως και 
οι καινούριοι που έρχονται 
βγαίνουν κερδισμένοι: 

μπορούν να διαλέξουν και 
κυρίως να δοκιμάσουν 
όλα τα μοντέλα από το να 
ρισκάρουν να παραγγείλουν 
ένα προϊόν κακής ποιότητας 
στο ίντερνετ. 
Σε κάθε αγορά όπου η 
ταχύτητα ανάπτυξης είναι 
ζωτικής σημασίας, το 
franchise αποδεικνύεται 
εξαιρετικός τρόπος 
επέκτασης. Η Vapostore το 
έχει καταλάβει καλά αυτό. 
Με 40 καταστήματα αυτή τη 

στιγμή, το δίκτυο υπολογίζει 
να ξεπεράσει τα 55 πριν 
από το 2015. Με αυτούς 
τους αριθμούς, πρέπει να 
φοβόμαστε για κορεσμό 
της αγοράς τα επόμενα 
χρόνια. Μόνο οι ειδικευμένοι 
μεταπωλητές που έχουν το 
καλύτερο concept και το 
καλύτερο προϊόν σε καλές 
τιμές θα μπορέσουν να 
αντέξουν στο χρόνο.

ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΕ 
ΙΛΙΓΓΙΩΔΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
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Η στρατηγική
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ?

Ως χρήστες του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου, οι ιδρυτές της 
Vapostore ενημερώνονται 
διαρκώς για τις εξελίξεις, τις 
μελέτες ή ακόμη και για τις 
διατάξεις που σχετίζονται με 
αυτό. 
Είναι επίσης η εμπιστοσύνη 
που μπόρεσε να κτίσει η Va-
postore με τους πελάτες της, 
που ήταν ο πιο σημαντικός 
παράγοντας αυτής της 
ταχείας επέκτασης. 
Για αυτό το λόγο, οι 
ομάδες κάνουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν για να 
διατηρήσουν ένα εξαιρετικό 
επίπεδο και ποιότητα 
συμβουλών μέσα από 

ολοκληρωμένες διαδικασίες 
πώλησης, διαρκούς 
κατάρτισης και τακτικού 
ελέγχου των καταστημάτων, 
είτε είναι ιδιόκτητα είτε είναι 
συνεργάτες του δικτύου Va-
postore.   
Καθώς εμφανίζονται 
πολλοί ανταγωνιστές, είναι 
απαραίτητο για το δίκτυο 
Vapostore να ξεχωρίζει από 
τους άλλους. Για τη Vapos-
tore, η πιο λογική επιλογή: να 
προωθείς την «τεχνογνωσία» 
και την «τέχνη της πώλησης» 
για να προσελκύσεις μια 
πελατεία που είναι όλο και 
πιο απαιτητική. 

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
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Δημιουργία
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ VAPOSTORE

Γαλλία

Πορτογαλία

Γουαδελούπη
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40 
καταστήματα 

Vapostore 
στην Ευρώπη

Το σήμα VAPOSTORE που αρχικά δημιουργήθηκε στη Γαλλία, 
προσελκύει τους Ευρωπαίους γείτονές της χάρη στα υψηλής 
ποιότητας προϊόντα και τις ποιοτικές συμβουλές της. 
Μετά την επιτυχία της στην Πορτογαλία, το 100% γαλλικής 
προέλευσης σήμα επιθυμεί τώρα να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην Αθήνα με τον:
Θεόδωρο Αλμπανίδη
mail : t.albanidis@gmail.com

Η ΙΔΕΑ «MADE IN PARIS» 
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
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Το σχέδιό σας
ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ VAPOSTORE

Επιθυμείτε να λάβετε μέρος 
στην ομάδα Vapostore και 
να γίνετε συνεργάτης της; 
Η Vapostore σάς προτείνει 
σύμβαση συνεργασίας 
6 ετών και σάς συνοδεύει 
στην πραγματοποίηση 
του σχεδίου σας: από 
το σχεδιασμό του 
καταστήματός σας έως την 
εμπορική προώθηση. 

Η Vapostore είναι ένα 
concept ήδη δοκιμασμένο 
από 40 καταστήματα: 
εξατομικευμένη συμβουλή, 
έλεγχος του συνόλου των 
προϊόντων, φιλικοί χώροι και 
premium επίπλωση. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΑ + ΤΗΣ VAPOSTORE

• Ρremium καταστήματα με έπιπλα στα μέτρα σας και 
ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης 

• Τακτική επικοινωνία για ανάπτυξη των πωλήσεών 
σας και διαφήμιση του δικτύου

• Βελτιστοποιημένες συνθήκες αγοράς και 
επιμελητειακής υποστήριξης

• Σταθερή ζώνη επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Προσεκτική επιλογή προμηθευτών
• Πολιτική συνεχούς κατάρτισης

Η Vapostore έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα επαγγελματικής 
χορηγίας. Ο Όμιλος καταβάλλει το 0,5 % από τον ετήσιο τζίρο 
του εν δυνάμει πελάτη στα άτομα που της παρουσιάζουν 
έναν επιχειρηματία, εάν αυτός συνεργαστεί με τη Vapostore. 
Ένα εγχείρημα κερδοφόρο/κερδοφόρο/κερδοφόρο. Το δίκτυο 
μεγαλώνει, δυναμώνει και αυτό ωφελεί όλους!

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
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Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

6 έτη 
(διάρκεια σύμβασης)

10.000€
(αμοιβή εισόδου άνευ ΦΠΑ)

15.000€ 
(αρχικό εμπόρευμα άνευ ΦΠΑ)

15.000€
(εξοπλισμός άνευ ΦΠΑ)

« Η Vapostore μεγαλώνει και παραμένει, σε κάθε 
περίπτωση, ένα δίκτυο με ανθρώπινες διαστάσεις 
όπου οι θετικές σχέσεις των ανθρώπων 
υπερισχύουν »

Stéphane Roverso, 
Διευθυντής της Vapostore.
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5% 
επί του τζίρου άνευ ΦΠΑ




