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Με στυλ, προσωπικότητα και µεγάλο ταλέντο,  
ο Napoleon Perdis, ο γκουρού των καλλυντικών  
στην Αυστραλία, επεκτείνεται διαρκώς

Γ
ιος ελλήνων µεταναστών, µε-
γάλωσε σε δυτικό προάστειο 
του Σύδνεϋ. Από µικρός ερ-
γαζόταν στην οικογενειακή 

επιχείρηση για το χαρτζιλίκι του. 
Ήταν µόλις 13 ετών όταν βοήθησε 
για πρώτη φορά την µητέρα του να 
βάλει µέικ-απ. Γοητεύτηκε από τα 
προϊόντα οµορφιάς, τα πινέλα, την 
ιεροτελεστία που απαιτείται για µια 
περιποιηµένη και άψογη εµφάνι-
ση. Η αρχή έγινε. Θυµάται ότι είχε 
«βαρύ χέρι» όταν χρησιµοποιούσε 
πινέλα. Σήµερα, αυτό είναι το σήµα 
κατατεθέν του. 
Ταξιδεύοντας πίσω δύο δεκαετί-
ες… ας σταθούµε στη χρονιά 1995. 
Χρονιά ορόσηµο για τους αδελφούς 
Perdis.
… Ο Ναπολέων ήδη εξασκούσε 
το ‘ταλέντο’ του τα σαββατοκύρια-
κα αναλαµβάνοντας το µέικ απ για 
νύφες. Παράλληλα ο αδελφός του, 
Εµµανουήλ ονειρευόταν… επιχει-
ρήσεις. Ο Ναπολέων γνώρισε την 
Σούλα Μαρί (την οποία και πα-
ντρεύτηκε αργότερα) η οποία σπού-
δαζε οικονοµικά στο πανεπιστήµιο 
του Μακουόρι. Η Μαρί λοιπόν και 
ο Εµµανουήλ ανέλαβαν να ‘αξιο-
ποιήσουν’ το ταλέντο του Ναπολέ-
ων. Ένα δάνειο από τον µπαµπά 
ύψους $30,000 και οι αδελφοί 
Perdis και η Σούλα Μαρί λανσάρι-
σαν την εταιρεία Πέρδη στην Όξ-
φορντ Στρητ.
∆ύο δεκαετίες αργότερα και η εται-
ρεία Perdis είναι από τις πιο πετυ-
χηµένες στην Αυστραλία. Έχει ήδη 
επεκταθεί στην Αµερική από το 
2006. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 78 
υποκαταστήµατα και 3200 σηµεία 
πώλησης των προϊόντων σε Αµερι-
κή, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. 
Η µεγαλύτερη πρόκληση ήταν πά-
ντα το µέγεθος του ανταγωνισµού. 
Η παγκόσµια αγορά καλλυντικών 
είναι ένας ατέλειωτος ανταγωνι-
σµός µε µεγάλες εταιρείες όπως 
Nestlé, LVMH, Procter & Gamble 
and Johnson & Johnson, και όλοι 
αγωνίζονται καθηµερινά για να 
κερδίσουν την εµπιστοσύνη των 
λιανέµπορων οι οποίοι παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση 
των προϊόντων. 
Επίσης µια σειρά προϊόντων της 
εταιρείας Perdis διατίθεται και στα 
Target και σε άλλα καταστήµατα. 
Τώρα η εταιρεία ετοιµάζεται για το 
επόµενο βήµα – να κατακτήσει τη 
Μέση Ανατολή, το Παρίσι και το 
Λονδίνο.
Ο Ναπολέων, ο Εµµανουήλ και η 

Σούλα Μαρί δεν ανησυχούν. Έχουν 
καλά προϊόντα και το γνωρίζουν. 
Σκοπός τους είναι να πείσουν τους 
έµπορους λιανικής πώλησης και 
τα ανεξάρτητα ινστιτούτα οµορφιάς 
να διαθέσουν ένα χώρο δίπλα στα 
προϊόντα της L’Oréal και Lancôme.
Ο  Ναπολέων είναι αυτός που κά-
νει τη διαφορά στην εταιρεία. Για 
χρόνια τώρα βρίσκεται στο επί-
κεντρο της αυστραλιανής αγοράς. 
Το όνοµα, τα πολύχρωµα µέικ απ, 
το ντύσιµο. Με λίγα λόγια όλο το 
πακέτο, στυλ και προσωπικότητα, 
ήταν τελικά αυτά που άνοιξαν την 
πόρτα στα µεγάλα καταστήµατα της 
Αµερικής Bergdorf Goodman and 
Neiman Marcus.
«Όταν δέχτηκαν να κλείσουν ένα 
ραντεβού και να δουν το προϊόν 
διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ανε-
ξάρτητη φίρµα» λέει η Σούλα Μαρί.
«Είχαν την ευκαιρία να δουν ένα 
δηµιουργικό διευθύνων σύµβουλο, 
συνιδρυτή της εταιρείας, µακιγιέρ, 
που µιλούσε για τα πάντα γύρω 
από τη δουλειά και τα προϊόντα και 
µάλιστα έκανε προσωπικές εµφανί-
σεις στα καταστήµατα, κάτι το οποίο 
είναι σπάνιο». 
Ο Εµµανουήλ µάλιστα επισηµαίνει 
το γεγονός ότι πρόκειται για ανε-
ξάρτητο προϊόν που επιτρέπει δη-
µιουργικότητα , φαντασία και και-

νοτοµίες.
«∆εν υπάρχει λογοκρισία στο χρώ-
µα, την ποικιλία. Εµείς αποφασί-
ζουµε πως να λανσάρουµε το προϊ-
όν. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί και 
αυτό είναι κάτι που σπανίζει στις 
µέρες µας. Λίγα είναι τα προϊόντα 
που έχουν αποµείνει ανεξάρτητα, 
κυρίως στην Αµερική». 
Η οµάδα Perdis εργάζεται µε στρα-
τηγική στο λανσάρισµα των προϊό-
ντων της. Χρώµατα, συσκευασίες, 
αξεσουάρ κάνουν µεγάλη διαφορά. 
Ο Ναπολέων λέει ότι τον εµπνέει το 
Χόλυγουντ, η µόδα, η εσωτερική δι-
ακόσµηση, η µουσική, η τέχνη. Για 
να λανσαριστεί ένα προϊόν πέρυ-
σι του Αγίου Βαλεντίνου συνεργά-
στηκε µε την αυστραλή καλλιτέχνη 
Φελίσια Αρόνεϊ και χρησιµοποίησε 
έναν πίνακά της, το  «Lovebirds” 
για να σχεδιάσει ένα τσαντάκι για 
µέικ απ. Το προϊόν σηµείωσε τε-
ράστια επιτυχία και στη συνέχεια 
χρησιµοποίησε µια φωτογραφία 
του αµερικανού φωτογράφου Σλιµ 
Αρονς στο Πάλµ Σπρίνγκς το 1970 
“Poolside Glamour”. Η φωτογρα-
φία αυτή στολίζει το σπίτι του Να-
πολέων στο Σύδνεϋ για µια δεύτε-
ρη σειρά από τσαντάκια για µέικ απ 
που θα βγουν στην αγορά αργότερα 
αυτή τη χρονιά.
Ο Ναπολέων είναι τώρα από τους 

τακτικούς µακιγιέρ στις αµερικα-
νικές και αυστραλιανές εβδοµάδες 
µόδας. Τον προτιµούν επώνυµες 
προσωπικότητες όπως η Μιράντα 
Κερ, η Τζέσικα Γκόµεζ και η ηθο-
ποιός Ντέµπρα Μέσσινγκ. Χορηγός 
των βραβείων Emmy, αντικατέστη-
σε τη γιγαντιαία διεθνή εταιρεία 
καλλυντικών Lancome, µετά από 
συµφωνία του µε την Academy of 
Television Arts and Sciences. Ο 
Ναπολέων Πέρδης έχει συνάψει 
συµβόλαιο µε τη FOX TV Studios 
και είναι µόνιµος συνεργάτης πολ-
λών τηλεοπτικών εκποµπών, µε 
αποτέλεσµα να αναγνωρίζεται πλέ-
ον από ένα µεγάλο µέρος του γυ-
ναικείου πληθυσµού των ΗΠΑ.Ο 
Ναπολέων έχει γράψει ένα βιβλίο, 
το Forever Flawless, και έχει κάνει 
πολλές τηλεοπτικές εκποµπές.
Σηµείο – κλειδί της επιτυχίας της 
εταιρείας Πέρδη είναι και η τοπο-
θεσία. Η οικογένεια έχει µετακο-
µίσει τα κεντρικά γραφεία της στο 
Λος Άντζελες το 2006.
«Εάν µέναµε στην Αυστραλία τα τε-
λευταία 10 χρόνια δεν θα βρισκό-
µαστε εδώ που βρισκόµαστε σήµε-
ρα», λέει η Σούλα Μαρί η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
της επιχείρησης. Ζούσε µε το Να-
πολέων και τις τέσσερις κόρες τους 
στο Λος Άντζελες και πρόσφατα 
µετακόµισαν στην Νέα Υόρκη. Επί-
σης, στο πρόγραµµα είναι να στή-
σουν ένα σπιτικό και στην Ελλάδα.
Η Αµερική διαθέτει µια από τις πιο 
σηµαντικές αγορές στον κόσµο. Εί-
ναι δύσκολο να εισχωρήσει κανείς 
στην αγορά αυτή, και πολύ λίγα αυ-
στραλιανά προϊόντα το έχουν κατα-
φέρει.
Η ποιότητα των προϊόντων είναι 
κάτι το οποίο παρακολουθεί προ-
σωπικά και πολύ στενά η Σούλα 
Μαρί. Μάλιστα δοκιµάζει κάθε 
προϊόν η ίδια. Εάν κάτι δεν της 
αρέσει, δεν το φτιάχνουν. Επί-
σης, εάν κάποιο προϊόν είναι πολύ 
καλό αλλά στοιχίζει πάρα πολύ για 
να κατασκευαστεί τότε δεν θα βγει 
στην αγορά.
Η οµάδα είναι δυναµική. Ο Να-
πολέων είναι ο δηµιουργός, ο Εµ-
µανουήλ έχει επιχειρηµατικό ζήλο 
και η Σούλα Μαρί στοχεύει στην 
τελειότητα των προϊόντων  για µια 
άριστη και αναγνωρισµένη επιχεί-
ρηση.

(Το άρθρο δηµοσιεύθη-
κε στο τεύχος Φεβρουαρίου 
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