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Editorial

SECRET RECIPE

Σκλαβενίτης: Αλλαγές 
στους μισθούς στελεχών - 
143 ανακαινίσεις 
Περιορίζεται ο αριθμός των 
εργαζομένων, οι οποίοι θα 
επηρεαστούν τελικά από 
τις μισθολογικές αλλαγές 
στις Ελληνικές Υπεραγορές 
Σκλαβενίτη, σύμφωνα με 
πηγές της εταιρείας. Οι 
αυξήσεις δεν αφορούν μόνο 
στο 15% των εργαζομένων - 
όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά 
-, αλλά 3.500 άτομα, δηλαδή 
το 16,5% των εργαζομένων. 
Παραμένουν ίδιοι οι μισθοί, 
για περίπου 16.000 άτομα 
(το 70%). Οι μειώσεις δεν 
θα γίνουν σε 1.000 αλλά σε 
700 υψηλόβαθμα στελέχη. 
Μέρος της εταιρικής παροχής 
κατοχυρώνεται ως μέρος των 
τακτικών αποδοχών.Μέρος 
του μισθού συνδέεται με το 
πρόγραμμα επιβράβευσης, 
το οποίο οριοθετείται με βάση 
συγκεκριμένους στόχους. Οι 
εργαζόμενοι πληρώθηκαν 
κατά το μήνα Φεβρουάριο με 
βάση τις παλαιές αποδοχές, 
παρά τις αναπροσαρμογές 
των μισθών που έχουν 
ανακοινωθεί. Τέλος, στη 
διάρκεια του έτους, από το 
κλείσιμο της συμφωνίας για 
την ενοποίηση του δικτύου 
με τη Μαρινόπουλος, έχουν 
υλοποιηθεί 143 ανακαινίσεις 
καταστημάτων.

Το ζητούμενο στο δημόσιο διάλογο 
δεν είναι απλά οι διαπιστώσεις των 
προβλημάτων. Είναι οι προτάσεις για 
να βρεθούν λύσεις σε αυτά. Και, στην 
περίπτωση του φόρουμ των Δελφών, 
περιμένουμε τέτοιες προτάσεις. Ειδικά 
από τους εκπροσώπους του ελληνικού 
επιχειρείν, οι οποίοι από σήμερα στην 
ουσία συμμετέχουν σε συζητήσεις 
και πάνελ. Εξαιρώ τους τραπεζίτες, 
δεδομένου ότι βρισκόμαστε εν 
μέσω stress tests. Οι λύσεις είναι 
λοιπον ο σκοπός. Από φιλολογικές/
φιλοσοφικές προσεγγίσεις έχουμε 
χορτάσει. Τόσο απλά.κ

Νεκτάριος Β. Νώτης 
nectarios@notice.gr

•	ΤΡΟΦΙΜΑ

Mars Hellas: Επανασυστήνει την Orbit 
για να κερδίσει την τσίχλα
Με	 στόχο	 να	 επανασυστήσει	 το	 brand,	 η	 Orbit	
συμφώνησε	 σε	 χορηγία	 με	 την	 Εθνική	 Ομάδα	
Ποδοσφαίρου.	

Αυτή	τη	στιγμή,	βάσει	μεριδίων,	το	γνωστό	brand	
τσίχλας	 βρίσκεται	 στην	 τρίτη	 θέση.	 Aπώτερος	
στόχος	 και	 του	 νεοαφιχθέντος	 Δανού	 γενικού	
διευθυντή,	 Jonas	 Schauman,	 είναι	 η	 ανάπτυξη	
της	εταιρείας	στην	ελληνική	αγορά	και	τις	αγορές,	
που	 καλύπτει,	 στην	 περιοχή	 της	 Ανατολικής	
Μεσογείου.

ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΗ Η ΤΣΙΧΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Σημειώνεται	ότι,	στη	διάρκεια	του	2017,	η	τσίχλα	
στη	χώρα	μας	κινήθηκε	πτωτικά	στο	συνολό	της,	
ως	προϊόν,	επηρεασμένη	σημαντικά	από	τη	μικρή	
λιανική.

Χαρακτηριστικά	 της	 εικόνας,	 που	 καταγράφει	 η	
μικρή	 λιανική	 -	 η	 οποία	 έχει	 πληγεί	 σημαντικά	
τα	 τελευταία	 χρόνια	 -,	 είναι	 τα	 στοιχεία	 του	
Συνδικάτου	 Επαγγελματιών	 Περιπτερούχων	
Καπνοπωλών	Αττικής.	

Στρατηγικά,	 η	 άφιξη	 του	 Jonas	 Schauman	 στην	
Ελλάδα	 ήρθε	 να	 ενισχύσει	 το	 σύνολο	 του	
χαρτοφυλακίου	 της	 πολυεθνικής	 στη	 χώρα	
μας,	 επαναπροσδιορίζοντας	 το	 ρόλο	 των	 ήδη	
υπαρχόντων	 εμπορικών	 σημάτων,	 όπως	 είναι	 η	
Mars,	η	Τwix,	η	Snickers,	η	Μ&Μ's,	η	Maltesers,	η	
Bounty,	η	Milky	Way,	η	Uncle	Ben's	και	η	Orbit	σε	
επίπεδο	τροφίμων.

Θυμίζουμε	ότι,	με	βάση	την	τελευταία	δημοσιευμένη	χρήση,	η	Mars	Hellas	είχε	
μειωμένο	κύκλο	εργασιών,	με	τα	καθαρά	αποτελέσματα	να	παρουσιάζονται	
ζημιογόνα,	έναντι	κερδών	στην	προηγούμενη	χρήση.	

Jonas	Schauman,	CEO,	Mars	
Hellas

DATA ΤΣΙΧΛΑ*
Πωλήσεις σε αξία
2017: 26.038.672
2016: 26.158.421
Μεταβολή: -0,5%
*Στοιχεία Nielsen

DATA - MARS HELLAS
Κύκλος εργασιών
2016: 43,2 εκατ. ευρώ
2015: 43,3 ε,ατ. ευρώ
Καθαρά αποτελέσματα
2016: (498 χιλ. ευρώ)
2015: 1 εκατ. ευρώ

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2017**
Kατηγορίας σοκολάτας συνολικά: +8%
4ος παίκτης σε μερίδιο στην Ελλάδα
**Στοιχεία εταιρείας

 
Γιώργος Λαμπίρης 
george@notice.gr

DATA - ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ*
Περίπτερα πανελλαδικά
2017: 11.500
2009: 17.500 
Περίπτερα Αττική
2017: 3.000
2009: 5.500 
*Στοιχεία ΣΥΝΠΕΚΑ

DATA MARS HELLAS ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ‘17*
Σύνολο μπάρες σοκολάτας: +21,3% 
Snickers: +47%
Twix: +30%
Mars: +19%
Bounty: +40%
*Στοιχεία Nielsen
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•	FnB IN THE WORLD

To "δύσκολο" 2017 και ο κωδικός 
Carrefour 2022
Για	 μία	 “δύσκολη	 χρονιά”	
κάνει	 λόγο	 η	 Carrefour,	
αναφερόμενη	 στο	 2017,	 στα	
οικονομικά	αποτελέσματα	του	
προηγούμενου	έτους,	τα	οποία	
έδωσε	στη	δημοσιότητα.	

Η	 εταιρεία,	 παρά	 το	 γεγονός	
ότι	 εμφάνισε	 αύξηση	 στις	
πωλήσεις	 της	 στη	 διάρκεια	
του	 προηγούμενου	 έτους,	
κατέγραψε	 μεγάλη	 πτώση	
στην	κερδοφορία	της.	

"Τα	 αποτελέσματα	 του	
2017,	 που	 παρουσιάζουμε	
σήμερα,	 αποδεικνύουν	
την	 ανάγκη	 να	 εφαρμοστεί	
χωρίς	 καθυστέρηση	 το	
σχέδιο	 μετασχηματισμού	
της	 Carrefour.	 Ο	 Ομιλος	
επικεντρώνεται	 πλήρως	 στο	
σχέδιο	 Carrefour	 2022,	 με	
φιλόδοξα	 σχέδια	 δράσης,	
που	εφαρμόζονται	σήμερα	σε	
όλες	τις	γεωγραφικές	περιοχές	
δραστηριοποίησης	 του	
ομίλου”,	 δήλωσε	 ο	 Alexandre	
Bompard,	CEO	της	Carrefour.

TA ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ CARREFOUR 2022
•	 Πρόγραμμα	εθελούσιας	εξόδου	με	στόχο	την	αποχώρηση	2.400	ατόμων	

στη	Γαλλία
•	 Ανάπτυξη	 νέων	 εταιρικών	 σχέσεων,	 σύμφωνα	 με	 τις	 πρόσφατες	

συμφωνίες	με	τη	Fnac-Darty
•	 Συνεργασία	με	την	Tencent	στην	Κίνα
•	 Συνολικές	επενδύσεις	ύψους	2	δισ.	ευρώ	ετησίως
•	 Έμφαση	 στην	 εμπορική	 ανταγωνιστικότητα	 και	 στην	 ανάπτυξη	

προϊόντων	με	το	εμπορικό	σήμα	Carrefour.
•	 Εξοικονόμηση	κόστους	κατά	2	δισ.	ευρώ	έως	το	2020	σε	ετήσια	βάση.
•	 Μείωση	των	πρώην	καταστημάτων	DIA	κατά	273
•	 Ίδρυση	2000	καταστημάτων	ευκολίας	στα	επόμενα	5	χρόνια	σε	μεγάλες	

πόλεις
•	 Ανάπτυξη	του	Cash	&	Carry,	με	20	νέα	“Atacadão”	ανά	έτος	στη	Βραζιλία	

και	επέκταση	του	“Promocash”	στη	Γαλλία
•	 Μαζικές	επενδύσεις	σε	ψηφιακή	εποχή,	ύψους	2,8	δισ.	ευρώ	έως	το	

2022.
•	 Έναρξη,	 το	 2018,	 μιας	 ενιαίας	πλατφόρμας	στη	 Γαλλία,	 μέσα	από	 το	

domaine,	carrefour.fr.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ CARREFOUR 2022
•	 Στόχος	κύκλου	εργασιών	ύψους	5	δισ.	ευρώ	στο	ηλεκτρονικό	εμπόριο	

τροφίμων	έως	το	2022
•	 1	εκατομμύριο	επιπλέον	καταναλωτές	στα	φρέσκα	τρόφιμα	στη	Γαλλία	

έως	το	2022
•	 Αύξηση	 των	 πωλήσεων	 φρέσκων	 τροφίμων,	 τρεις	 φορές	 υψηλότερη	

από	αυτή	των	FMGC	μέχρι	το	2022
•	 Στόχος	να	ανέλθουν	οι	πωλήσεις	βιολογικών	στα	5	δισ.	ευρώ	το	2022
•	 To	1/3	του	τζίρου	να	προέρχεται	από	τα	PL	Carrefour	έως	το	2022

DATA 2017
Καθαρές πωλήσεις: 78,8 δισ. ευρώ 
Mεταβολή: +1,6% (έναντι 3% το 2016)
ΕΒΙΤDA: 3,6 δισ. ευρώ
Μεταβολή: -6,4%
Eπαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα: 2 
δισ. ευρώ
Μεταβολή: -14,7%
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: 773 εκατ. 
ευρώ
Μεταβολή: -25%
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 950 εκατ. ευρώ
Μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ
Καθαρό χρέος: 3,74 δισ. ευρώ
Βελτίωση: 788 εκατ. ευρώ

Alexandre	Bompard,	CEO,	Carrefour

•	ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Kaiser χορηγός στους 
Χρυσούς Σκούφους 2018
Η	 Kaiser	 ήταν	
χορηγός	 στους	
Χρυσούς	 Σκού-
φους	 2018,	 που	
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε	
το	 περιοδικό	
Αθηνόραμα.	
Στο	 καθιερωμένο	 diner	 de	 gala,	
που	 πραγματοποιήθηκε	 μετά	
την	 απονομή	 των	 βραβείων,	 η	
Kaiser	συνόδευσε	το	2ο	πιάτο	 της	
εκδήλωσης.	 Το	 πιάτο	 αποτέλεσε	
δημιουργία	 του	διακεκριμένου	με	
αστέρι	 Michelin	 chef,	 Φίλιππου	
Χρονόπουλου	 .	 Στην	 φετινή	
βράβευση	 των	 καλύτερων	
εστιατορίων	στην	Ελλάδα,	η	Kaiser	
απένειμε	 και	 το	 Βραβείο	 Κοινού	
2018	 στον	 Λευτέρη	 Λαζάρου	
και	 στο	 “Varoulko	 Seaside”,	 το	
καλύτερο	 εστιατόριο	 της	 χώρας,	
όπως	 αυτό	 ψηφίσθηκε	 από	 τους	
καταναλωτές,	 μαζί	 με	 ένα	 τυχερό	
αναγνώστη	.	
Ο	 Διευθυντής	 Marketing	 της	
Ολυμπιακής	 Ζυθοποιίας,	 Νίκος	
Μιχαλόπουλος,	 δήλωσε:	 "Είμαστε	
υπερήφανοι,	 που	 στηρίξαμε	 τη	
λαμπερή	 εκδήλωση	 των	 Χρυσών	
Σκούφων,	 η	 οποία	 συνεχίζει	 για	
25	 χρόνια	 το	 ταξίδι	 της	 στην	
ανάδειξη	 των	 καλύτερων	 chef	 και	
εστιατορίων	της	χώρας".	

•	ΕΣΤΙΑΣΗ
McDonald's: 
Σαρακοστιανό menu με 
έμφαση στις γαρίδες
Τα	 Mc-
D o n a l d ’ s	
ακολουθούν	
τα	 παραδο-
σιακά	 έθιμα	
του	 Πάσχα	
με	 menu,	
το	 οποίο	
περιλαμβάνει	
ν η σ τ ί σ ι μ α	
π ρ ο ϊ ό ν τ α ,	
εμπνευσμένο	από	τις	διατροφικές	
συνήθειες	της	Σαρακοστής.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Σαλάτα με γαρίδες
Γαρίδες (5τμχ) 
McWrap Shrimp
Crispy Shrimp Burger
McVeggie
Spring rolls (4τμχ)
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•	FnB IN CYPRUS

To Café Pralina εμπόδιο στην 
κατασκευή του Nicosia Mall
Σε	 νομικές	 ατραπούς	
μπαίνει	 εκ	 νέου	 το	 υπό	
κατασκευή	 εμπορικό	
κέντρο,	 Nicosia	 Mall,	 στην	
Ανθούπολη.	 Μπορεί	 οι	
εργασίες	 κατασκευής	
να	 προχωρούν	 με	
γοργούς	 ρυθμούς	 και	 η	
διαχειρίστρια	 εταιρεία	
του	 εμπορικού	 κέντρου	 να	
προετοιμάζει	 το	 άνοιγμά	
του	 περί	 τα	 τέλη	 του	 τρέχοντος	 έτους,	 ωστόσο,	 πρόσφατες	 δικαστικές	
αποφάσεις,	 που	αφορούν	στο	πάγωμα	μέρους	 των	μετοχών	 της	 εταιρείας,	
Nicosia	Mall	 Holdings	 (NMH)	 Ltd,	 ενδεχομένως	 να	 δημιουργήσουν	 σοβαρά	
προβλήματα	 στην	 Τράπεζα	 Κύπρου,	 η	 οποία	 κατέβαλε	 μεγάλο	 χρηματικό	
ποσό	για	την	ολοκλήρωση	του	συγκεκριμένου	έργου.	

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Πιο	 αναλυτικά,	 με	 απόφασή	 του	 στις	 22	 Ιανουαρίου	 2018,	 το	 Δικαστήριο	
Ελέγχου	Ενοικιάσεων	Λευκωσίας	απέρριψε	αίτηση	εκ	μέρους	της	Τράπεζας	
Κύπρου,	 για	 ακύρωση	 παλαιότερου	 δικαστικού	 διατάγματος,	 με	 το	 οποίο	
έμπαινε	στον	πάγο	το	13%	των	μετοχών	της	εταιρείας,	Nicosia	Mall	Holdings	
(NMH)	Ltd.	

TA ENOIKIA TOY CAFE
Πρόκειται	για	 την	πιο	πρόσφατη	από	μια	σειρά	δικαστικών	αποφάσεων,	οι	
οποίες	έχουν	ως	αφετηρία	την	γνωστή	νομική	διαμάχη	για	το	Café	Pralina,	στη	
Λεωφόρο	Στασικράτους,	στη	Λευκωσία,	 επιχείρηση	η	οποία	έβαλε	λουκέτο	
πριν	από	ένα	περίπου	χρόνο	εξ	αιτίας	οφειλών	ενοικίων	του	επιχειρηματία.	

Ο	ίδιος	επιχειρηματίας	αποτελεί	και	τον	συνδετικό	κρίκο	με	το	υπό	κατασκευή	
Nicosia	Mall,	καθώς	είχε	εμπλακεί	στην	εν	λόγω	επένδυση,	ενώ	σήμερα	έχει	
στο	όνομα	του	το	13%	των	μετοχών	της	διαχειρίστριας	εταιρείας	Nicosia	Mall	
Holdings	(NMH)	Ltd.	

Επί	 της	 ουσίας,	 οι	 αντίδικοι,	 πρώην	 ιδιοκτήτες	 του	 Café	 Pralina,	 αιτήθηκαν	
και	κέρδισαν	νομικά	τo	πάγωμα	των	εν	λόγω	μετοχών,	προσβλέποντας	στην	
είσπραξη	του	ποσού,	ύψους	μερικών	εκατοντάδων	χιλιάδων	ευρώ,	που	ο	εν	
λόγω	επιχειρηματίας	φέρεται	να	οφείλει	για	τα	ενοίκια,	που	δεν	κατέβαλε.	

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Βάσει	των	όσων	ανέφερε	ενώπιον	του	δικαστηρίου	η	εκπρόσωπος	της	Τράπεζας	
Κύπρου,	επιχειρηματολογώντας	για	την	άρση	του	διατάγματος	για	το	πάγωμα	
των	 μετοχών,	 η	 Nicosia	Mall	 Holdings	 (NMH)	 Ltd	 ενεγράφη	 την	 26.9.2017,	
ως	 ένα	 από	 τα	 τελικά	 βήματα	 της	 αναδιάρθρωσης	 των	 υποχρεώσεων	 της	
K.	Αthienitis	 (Shopping	Malls)	Ltd	(KASM).	Όπως	ισχυρίστηκε	η	εκπρόσωπος	
της	 τράπεζας,	 η	 εν	 λόγω	αναδιάρθρωση	 ήταν	 μία	 από	 τις	 πολυπλοκότερες	
αναδιαρθρώσεις	δανείου	της	τράπεζας.

Με	 την	 εν	 λόγω	 αναδιάρθρωση,	 τα	 ακίνητα,	 ιδιοκτησίας	 της	 K.	 Αthienitis	
(Shopping	 Malls)	 Ltd	 (μέτοχος	 της	 οποίας	 ήταν	 και	 ο	 συγκριμένος	
επιχειρηματίας)	 αγοράστηκαν	 από	 εταιρεία,	 που	 ανήκε	 κατά	 100%	 στην	
Τράπεζα	Κύπρου.	Η	συμφωνία	προέβλεπε	εξάλειψη	όλων	των	οφειλών	της	
KASM	 προς	 την	 Τράπεζα	 Κύπρου,	 αλλά	 και	 προς	 το	 Ταμείο	 Συντάξεων	 της	
CYTA.	Τα	ακίνητα	μεταβιβάστηκαν	στην	τιμή	των	73,7	εκατ.	ευρώ.

Η	εκπρόσωπος	της	Τράπεζας	Κύπρου	υποστήριξε	ενώπιον	του	Δικαστηρίου	πως	
για	να	αποκτήσουν	οποιαδήποτε	αξία	τα	ακίνητα,	θα	πρέπει	να	ολοκληρωθεί	
το	εμπορικό	κέντρο,	καθώς	στο	παρόν	στάδιο	η	αξία	τους	είναι	μηδενική.	

Με	τη	συνεργασία	του	inbusiness.com

•	FnB EXHIBITION
Food Expo: 250 ξένοι 
εκθέτες από 20 χώρες

Περισσότερους	από	1.200	Έλληνες	
και	 ξένους	 εκθέτες,	 µε	 55.000	
τ.µ.,	 µε	 70.000	 επαγγελματίες	
επισκέπτες	 και	 3.500	 διεθνείς	
αγοραστές,	 εκτιμούν	 οι	
διοργανωτές	 της	 έκθεσης	 ότι	 θα	
φιλοξενήσει	η	5η	Food	Expo.	
Η	Food	Expo	2018	θα	φιλοξενήσει	
περισσότερους	 από	 250	 ξένους	
εκθέτες,	 από	 20	 χώρες,	 όπως	
Αυστρία,	 Βέλγιο,	 Βουλγαρία,	
Γερμανία,	 Ιταλία,	 Ολλανδία,	
Πολωνία,	 Τουρκία,	 Ινδία,	 Κύπρο,	
Αίγυπτο,	 Ισπανία,	 Νέα	 Ζηλανδία,	
Ουζμπεκιστάν,	 Ιρλανδία,	 Λίβανο,	
Fyrom,	 Νότια	 Κορέα,	 Ισραήλ,	
Ρουμανία	 κ.ά.,	 είτε	 ενταγμένους	
στα	 εθνικά	 pavilions	 της	 έκθεσης,	
είτε	 ως	 ανεξάρτητες	 συμμετοχές,	
με	αυτόνομα	περίπτερα.
Εκτιμάται	 ότι	 800	 διεθνείς	 hosted	
buyers	 θα	 πραγματοποιήσουν	
15.000	Β2Β	meetings.	

Θανάσης	Γιαλούρης,	Αντιπρόεδρος	
Forum	-	Nίκος	Χουδαλάκης,	

Πρόεδρος	Forum

•	SUPERMARKET
Lidl: Νέο κατάστημα στην 
Περαία

Eγκαίνια	 πραγματοποιεί	 η	 Lidl	
Hellas	στο	νέο	της	κατάστημα,	στην	
Περαία	Θεσσαλονίκης	-	μεταφορά	
παλαιότερου	 καταστήματος	 -	 στο	
1ο	χλμ	Ε.Ο.	Περαίας	–	Μηχανιώνας,	
συμπληρώνοντας	 συνολικά	 221	
καταστήματα	σε	όλη	την	Ελλάδα.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
•	Αναβαθμισμένοι	χώροι
•	Καλύτερη	παρουσίαση	της	
ποικιλίας

•	Βέλτιστη	πλοήγηση	του	πελάτη	
στο	κατάστημα

•	Θεματικές	γωνιές	οριοθετούν	
ξεκάθαρα	το	μανάβικο,	το	
φούρνο,	το	κρεοπωλείο	και	
ιχθυοπωλείο,	την	κάβα	και	
τα	προϊόντα	προσωπικής	
φροντίδας.

http://inbusiness.com
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•	FnCOFFEE
Nestlé Professional: 
Παρουσίασε τις τάσεις 
του καφέ στη HoReCa

H	Nestlé	Professional	έλαβε	μέρος	
στη	 φετινή	 HoReCa.	 H	 Nestlé	
Professional	 παρουσίασε	 τις	 νέες	
τάσεις	 του	 καφέ,	 της	 σοκολάτας,	
αλλά	 και	 του	mixology,	 μέσα	 από	
μία	 ευρεία	 γκάμα	 προϊόντων	 και	
υλικών.	
Η	 Nestlé	 Professional	 συμμετείχε	
στο	 Πανελλήνιο	 Πρωτάθλημα	
Barista	 SCA,	 με	 τον	 coffee	 expert,	
Χρήστο	 Σωτήρο,	 να	 καταλαμβάνει	
την	3η	θέση	πανελλαδικά.	Χορηγός	
του	 Πρωταθλήματος	 ήταν	 ο	
Λουμίδης	 Παπαγάλος,	 ο	 οποίος,	
τα	 τελευταία	 χρόνια,	 αποτελεί	
μεγάλο	 χορηγό	 του	 παγκόσμιου	
πρωταθλήματος	καφέ	σε	μπρίκι.	

•	FnPACKAGING

H ιστορία της συσκευασίας από τον 
αμφορέα στο σήμερα
Στην	 ιστορία	 της	 συσκευασίας	 στην	
αρχαία	 Ελλάδα	 αναφέρθηκε	 ο	
διευθύνων	σύμβουλος	της	E-	LA-	WON,	
Ιωάννης	 Καμπούρης,	 στο	 πλαίσιο	
του	 4ου	 επιστημονικού	 συνεδρίου	
του	 μεταπτυχιακού	 προγράμματος	
σπουδών,	 "Νέες	 Τεχνολογίες	 και	
Marketing.	 Έξυπνη	 Συσκευασία",	
το	 οποίο	 πραγματοποιήθηκε	 στο	
πανεπιστήμιο	Δυτικής	Αττικής.	

Ο	 κ.	 Καμπούρης	 έκανε	 αναφορά	 στον	
ψευδόστομο	αμφορέα	της	Μυκηναϊκής	
Εποχής,	μέχρι	τον	αρύβαλλο,	ακόμα	και	
τον	ασκό,	με	επιγραφές	της	Γραμμικής	
Β΄,	 όπου	 οι	 σκέψεις	 για	 τη	 μεταφορά	
και	παρουσίαση	των	προϊόντων	υπήρχε	ανέκαθεν	στη	σφαίρα	του	εμπορίου.	

Η	 E-LA-	WON,	 εκτός	 από	 χορηγός,	 συμμετείχε	 πιλοτικά	 στο	 σύστημα	 NFC,	
όπου	πάνω	από	350	σύνεδροι	είδαν	ζωντανά	τη

λειτουργία	μέσα	από	συσκευασίες	ελαιολάδου	και	μελιού.	

Ιωάννης	Καμπούρης,	CEO,	E-LA-WON

•	ΕΣΤΙΑΣΗ

Παγκόσμια γιορτή υψηλής 
γαστρονομίας στον Πύργο Πετρέζα
Το	 Gout	 de	 France/	 Good	
France	 διοργανώνει	
εκδήλωση	 για	 4η	
συνεχόμενη	 χρονιά,	 μαζί	
με	 το	 γαλλικό	 υπουργείο	
Ευρώπης	 και	 Εξωτερικών	
Υποθέσεων	 και	 τον	
παγκοσμίου	 φήμης	 chef,	
Alain	 Ducasse,	 στον	 Πύργο	
Πετρέζα.

Στις	 21	 Μαρτίου,	 2.000	
chef	 από	 όλο	 τον	 κόσμο	
στήνουν	μια	παγκόσμια	γιορτή	υψηλής	γαστρονομίας.	Ο	Πύργος	Πετρέζα	και	
ο	executive	chef,	Μιλτιάδης	Κιούκας,	συμμετέχουν	σε	αυτό	το	γεγονός	με	ένα	
πρωτότυπο	γαλλικό	menu,	που	θα	συνοδεύουν	εξαιρετικά	γαλλικά	κρασιά	και	
σαμπάνια.

Ο	διάσημος	chef,	Alain	Ducasse,	στον	Πύργο	Πετρέζα
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