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10.000 νέες θέσεις εργασίας
σχεδιάζει το WPP Group
Η χρονιά που ολοκληρώνεται
σε λίγες ημέρες, σημαδεύτηκε
-δυστυχώς- από περικοπές,
δυσκολίες και υποχώρηση μεγεθών και στο χώρο της επικοινωνίας και του marketing
σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν,
λοιπόν, το WPP Group ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα πως σχεδιάζει να επιστρέψει σε πορεία ανάπτυξης
όσον αφορά τα έσοδά του, υλοποιώντας ένα δυναμικό πλάνο
που προβλέπει τη δημιουργία
10.000 νέων θέσεων εργασίας
μέσα στα επόμενα 5 χρόνια,
σίγουρα αποτέλεσε σημαντική
πηγή αισιοδοξίας για όσους
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Συγκεκριμένα, το εν λόγω
πλάνο παρουσίασαν ο Mark
Read, chief executive του WPP
Group από το 2018, και ο John
Rogers, chief financial officer
του ομίλου από το 2020, οι
οποίοι ενημέρωσαν του μετόχους για τη στρατηγική που
έχουν σχεδιάσει, για να «επιταχύνουν την ανάπτυξη» και να
καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις από τους ανταγωνιστικούς
ομίλους επικοινωνίας.
Το WPP Group αποτελεί τον
μεγαλύτερο διεθνή όμιλο επικοινωνίας όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς απασχολεί 100.000 εργαζομένους
σε όλο τον πλανήτη. Το πλάνο
του για τη συνέχεια προβλέπει
τη μείωση της εξάρτησής του
από το χώρο της επικοινωνίας
και την αύξηση των εσόδων του
από το εμπόριο, την τεχνολογία
και τις «εμπειρίες» (experience).
Οι τομείς αυτοί συνεισφέρουν
σήμερα το 25% των συνολικών
εσόδων του ομίλου και στόχος
είναι να αγγίζουν το 40% μέχρι
το 2025.
Μέσα σε αυτή την πενταετία
αναμένεται να δημιουργηθούν

και οι προαναφερθείσες 10.000
νέες θέσεις εργασίας στον όμιλο, οι οποίες συνδέονται με ένα
πλάνο εξοικονομήσεων ύψους
600 εκατ. λιρών για αυτό το διάστημα. Όπως ανακοινώθηκε,
τα 600 αυτά εκατομμύρια λίρες
θα προκύψουν από μείωση των
γραφειακών χώρων της τάξης
του 15%-20%, την ενοποίηση
υπηρεσιών finance και IT και
άλλες αλλαγές που έχουν να
κάνουν με τη ζωή στην postCovid εποχή. Η σημαντικότερη,
ίσως, εξ αυτών έχει να κάνει με
τον σημαντικό περιορισμό των
επαγγελματικών ταξιδιών.
Αυτό, όμως, που θα πρέπει να
υπογραμμιστεί, είναι πως η
WPP αναμένεται να επανεπενδύσει περίπου 400 εκατ. λίρες
από αυτές τις εξοικονομήσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό, κίνητρα και bonus για το προσωπικό
και τεχνολογίες που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Επίσης,
έχει προϋπολογίσει 200 με 400
εκατ. λίρες σε ετήσια βάση για
εξαγορές.
«Το πλάνο που έχουμε θέσει,
είναι πολύ φιλόδοξο», ανέφερε
ο Rogers στο Campaign. «Πρόκειται για ένα πλάνο που προβλέπει να “νικήσουμε” την αγορά.
Έχουμε τη σημαντική ευκαιρία
να κάνουμε την επιχειρηματική
μας δραστηριότητα πολύ πιο
αποτελεσματική και να αξιοποιήσουμε τις όποιες εξοικονομήσεις,
επανεπενδύοντας με στόχο την
ανάπτυξη. Είναι φιλόδοξο σχέδιο,
αλλά μπορεί να υλοποιηθεί».
Το WPP εκτιμά πως φέτος τα
έσοδά του θα υποχωρήσουν
κατά 8,4% το 2020, θα καταγράψουν «μεσαία» μονοψήφια
ανάπτυξη το 2021 και θα επιστρέψουν στα μεγέθη του 2019
το 2022 - μία χρονιά νωρίτερα
από ό,τι έχουν προβλέψει κάποιοι αναλυτές.
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H στήλη Βusiness Good News αποτελεί
συνεργασία της Direction Business Network με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων
Ελλάδος και δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στα newsletters Βusiness
Today και Retail Today. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να αναδεικνύονται
οι επιχειρηματικές ειδήσεις με θετικό
και αισιόδοξο πρόσημο από την εγχώρια
και διεθνή πραγματικότητα.

NEXT. E.GO: EΠΕΝΔΥΣΗ
100 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σε μια άκρως θετική εξέλιξη, η
εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
υπέγραψε «Επιστολή Πρόθεσης
Συνεργασίας» με τη Next.e.GO
SE, τη μοναδική γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει ηλεκτρικά
οχήματα μπαταρίας, με έδρα
το Aachen. Η συμφωνία θέτει
τις βάσεις για την υλοποίηση
στρατηγικής για την εθνική οικονομία επένδυσης πλήρους
κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Το
εργοστάσιο που αναμένεται να
δημιουργηθεί, θα έχει παραγωγική ικανότητα έως και 30.000 αυτοκίνητα ετησίως, ενώ το ύψος
της επένδυσης στη φάση εκκίνησης εκτιμάται στο ποσό των
100.000.000 ευρώ. Σύμφωνα
με τις προβλέψεις, αναμένεται
να δημιουργηθούν 1.000 άμεσες
θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο
και 5.500 έμμεσες στο ευρύτερο
υποστηρικτικό της επένδυσης
οικοσύστημα. Η εν λόγω επένδυση θα ενταχθεί στα έργα στρατηγικής σημασίας και το σχετικό
πλαίσιο κινήτρων, δεδομένου ότι,
εκτός από τη συναρμολόγηση
αυτοκινήτων, η Next.e.GO SE
θα επενδύσει στην ίδρυση ενός
Campus Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη χώρα μας.
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