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Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: αλλαγή στρατηγικής για τον σημαντικό όμιλο 

Tendam 

 

Ο ισπανικός όμιλος κλωστοϋφαντουργίας Tendam, που είναι ιδιοκτήτης επωνυμιών, όπως η 

Women´secret, Springfield και Cortefiel, ιδιαίτερα δημοφιλών και επιτυχημένων στην ισπανική 

αγορά, πρόκειται να ενσωματώσει στα φυσικά του καταστήματα, την πώληση ενδυμάτων 

εμπορικών σημάτων τρίτων (terceras marcas) από τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα αναπαράγει το μοντέλο της διαδικτυακής του παρουσίας, στην οποία έχουν ήδη 

ενταχθεί πληθώρα (άνω των 100) εμπορικών σημάτων τρίτων. Ο όμιλος εκτιμά ότι την φετινή 

χρονιά, θα φθάσουν τις 120 και το 2025 τις 300 επωνυμίες. Για το έτος 2025, αναμένεται επίσης, 

ότι ο τζίρος θα ανέλθει σε 1,5 δις ευρώ. 

Οι πρώτες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά καταστήματα, που διαθέτει στο κέντρο 

της Μαδρίτης, καθώς και σε πόλεις με λιγότερους από 100.000 κατοίκους. Επιπλέον, η Tendam 

σχεδιάζει να εισαγάγει μία νέα δική της επωνυμία το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ, κατά την 

διάρκεια του 2023, πρόκειται να δημιουργήσει άλλες δύο. 

Το 2021, ο όμιλος έκλεισε με συνολικά έσοδα, ύψους 1,113 δις ευρώ, ποσό, το οποίο πλησιάζει 

τα προπανδημικά επίπεδα και είναι αυξημένο, κατά 43,3%, σε σχέση με το 2020. Οι διαδικτυακές 

πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 30%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αποτελούν το 

18% των συνολικών του πωλήσεων στην Ισπανία. Αυτή η θετική εξέλιξη επέτρεψε την ανάκαμψη 

της κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 54,1 εκατομμύρια ευρώ, μέγεθος, κατά 

5% χαμηλότερο, σε σχέση με το 2019. Για το 2022, αναμένεται να ξεπεράσει σε όγκο πωλήσεων 

τα, προ πανδημίας, επίπεδα. 

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tendam, κ. Jaume Miquel, οι πωλήσεις του α’ 

τριμήνου τ.έ. ήταν πολύ ενθαρρυντικές, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται με διψήφια ποσοστά. Επίσης, επισημαίνει ότι, και το β’ τρίμηνο του 2022, δείχνει 

να εξελίσσεται με θετικούς ρυθμούς, παρά τον πληθωρισμό, που έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 

τιμών, και το κλείσιμο των καταστημάτων της στην Ρωσία, η οποία αποτελούσε το 2% των 

συνολικών πωλήσεων και του ebitda της. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι και στην Ουκρανία, οι 

δραστηριότητές της έχουν προσωρινά διακοπεί. 
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