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Ιδιαίτερα αγχωμένα - έως πανικό-
βλητα - εμφανίζονται τελευταία τα 
στελέχη μεγάλης εταιρείας του 
κλάδου της, τόσο στις μεταξύ τους 
συσκέψεις, όσο και στις δημόσιες 
εμφανίσεις τους. Το μήνυμα από 
τον - επίσης αγχωμένο - CEO είναι 
σαφές και άκρως πιεστικό: "Πρέπει 
να κρατήσουμε τη δεύτερη θέση, 
πάση θυσία !". Μόνο, που εκεί, 
όπως λένε οι επαΐοντες, δεν διατη-
ρείσαι ούτε με κοσμικές εκδηλώ-
σεις, ούτε με μοδάτα events, αλλά 
με αποτελεσματικότερη προσέγγι-
ση στους πελάτες σου. Νεότερα 
σύντομα... 

SECRET RECIPE

Ο αγχωμένος CEO 
και τα πανικόβλητα 
στελέχη του

Τι συμβαίνει τελικά με τα προϊόντα της 
Wilke στην ελληνική αγορά;
Όπως πληροφορούμαι, μεγάλο μέρος εξ 
αυτών κατευθυνόταν σε ξενοδοχεία της 
Ρόδου, της Κρήτης και της Κω. 
Μάλιστα, έμπειρος επιχειρηματίας της 
αγοράς τροφοδοσίας Horeca μου έλεγε 
ότι κάποιοι... παράγοντες του ελληνικού 
ξενοδοχειακού κλάδου επέλεγαν τα συ-
γκεκριμένα προϊόντα, επειδή πλήρωναν 
1,8 ευρώ το κιλό, αντί για 2,6, που κοστί-
ζουν άλλα, σαφώς ανώτερα σε ποιότητα". 
Εντάξει, αντέτεινα, το κόστος είναι πάντα 
πολέμιο της ποιότητας και, δυστυχώς, και 
της ασφάλειας τροφίμων...
Για να λάβω την εξής απάντηση: "Ξέρεις 
πόσο είναι το όφελος ανά τεμάχιο σε αυτή 
την περίπτωση; Λιγότερο από δύο λεπτά 
του ευρώ!". 
Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και δε στα-
ματά γύρω από το τι επιλέγουν οι επιχει-
ρηματίες της εστίασης να σερβίρουν στο 
πιάτο μας. Το σίγουρο είναι ότι, με τέτοιες 
διαφορές στην τιμή, ουδείς σώζεται. "Ακό-
μα και αν έχει πουλήσει πακέτα με πολύ 
μεγάλες εκπτώσεις", όπως μου έλεγε ξενο-
δόχος, στον οποίο απευθύνθηκα σχετικά.
Τόσο απλά.

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr

Editorial

Food for thought... every day!
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Εξαγωγές ευρω-
παϊκών προϊό-
ντων και υπηρε-
σιών προς τις 
ΗΠΑ συνολικού 
ύψους 6,805 δισ. 
ευρώ, εκ των 
οποίων 4,3 δισ. 
αφορούν σε 
αγροτικά προϊό-
ντα, πλήττονται 
από την επιβολή 
των νέων δα-

σμών που αποφάσισαν πρόσφατα οι ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη συγκε-
κριμένη κίνηση, στην ουσία, ως αντίποινα για τις ζημιές που έχουν προκαλέσει στην αμερι-
κανική Boeing, οι επιδοτήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της γαλλικής ανταγωνίστριας 
Airbus, με τα τρόφιμα να αποτελούν στην πραγματικότητα το "θύμα" αυτής της διαμάχης, 
χωρίς να έχουν άμεση εμπλοκή. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Οι δασμοί για τα αγροτικά προϊόντα ανέρχονται στο 25%, ωστόσο οι αμερικανικές αρχές 
μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό οποιαδήποτε στιγμή καθώς και να αλλάξουν τη λίστα των 
εμπορευμάτων που επηρεάζονται. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την 
απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, σχετικά με τα αντίμετρα που θα λάβει σε βάρος των 
ΗΠΑ, λόγω της αδυναμίας της Ουάσινγκτον να συμμορφωθεί στις καταγγελίες περί κρατι-
κών επιδοτήσεων για τη Boeing. Το ποσό αναμένεται να καθοριστεί στο πρώτο τρίμηνο του 
επόμενου έτους, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να δηλώνουν πρόθυμοι να διευθετη-
θεί η μακροχρόνια διαφωνία μέσω διαπραγμάτευσης και όχι ενός νέου εμπορικού πολέμου. 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τα 4 ευρωπαϊκά κράτη στα οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτή-
των της Airbus είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ισπανία, τα οποία, 
μαζί με την Ιταλία και την Ιρλανδία, αντιπροσωπεύουν το 97% των συνολικών εξαγωγών 
τροφίμων που επηρεάζονται από τους δασμούς. Στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει πρόγραμμα της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ για την κα-

λύτερη προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων στις 
αγορές της Ασίας, προκειμένου να αντισταθμιστεί ο 
αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών. 

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
Σε ό,τι αφορά στο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες 
ελιές, η Κομισιόν αναγνωρίζει τη ιδιαίτερη δυσκολία 
για το συγκεκριμένο τομέα, καθώς η μεγάλη παραγω-
γή κυρίως της Ισπανίας πιέζει προς τα κάτω τις τιμές. 
Να σημειωθεί ότι προς το παρόν οι δασμοί έχουν επι-
βληθεί μόνο για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες 
ελιές της Ισπανίας. 

● ΔΑΣΜΟΙ ΗΠΑ

Πλήττονται ευρωπαϊκές εξαγωγές 
τροφίμων 4,3 δισ. ευρώ

2

DATA σε δισ.  € 
Οι τομείς που επηρεάζονται
Οινοπνευματώδη ποτά: 1,8
Κρασί: 1,2
Γαλακτοκομικά προϊόντα: 0,623
Ελαιόλαδο: 0,352 (αντιπροσω-
πεύει το 92 %  των συνολικών 
εξαγωγών αγροτικών προϊό-
ντων της ΕΕ)
Ευρωπαϊκή παραγωγή 
ελαιολάδου: 2,1 εκατ. τόνους
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Απάκι από κοτόπουλο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μέσα 
στο επόμενο διάστημα σε πανελλαδικό επίπεδο η Φάρμα 
Αντωνάκη, όπως ανέφερε στο FnB Daily, ο Φραγκίσκος 
Αντωνάκης, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη γενιά της 
οικογενειακής επιχείρησης με τα κρητικά παραδοσιακά 
αλλαντικά. Συγκεκριμένα, ο νέος κωδικός, ήδη είναι 
διαθέσιμος σε αλυσίδες supermarket της Κρήτης, με τα 
πρώτα δείγματα να κάνουν λόγο για θετική ανταπόκριση 
από το καταναλωτικό κοινό του νησιού. 

ΣΤΟ +20% Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 
Από το 2014, χρονιά όπου τα παραδοσιακά αλλαντικά 
της εταιρείας από το Ρέθυμνο έκαναν την είσοδό τους 
στο οργανωμένο λιανεμπόριο, διαγράφει ανοδική 
πορεία με τη συγκεκριμένη κατηγορία να σημειώνει 
διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος. "Οι κωδικοί των 
κρητικών παραδοσιακών αλλαντικών μέχρι στιγμής 
τρέχουν με ρυθμό 15-20%. Παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για προϊόντα που δεν εντάσσονται στην 
οικονομική κατηγορία αλλά θεωρούνται πιο εκλεπτυσμέ-
να σε σύγκριση με τα κλασσικά, οι πωλήσεις εμφανίζουν 
δυναμική τάση", υπογραμμίζει ο κ. Αντωνάκης.  

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ CRETA FARMS 
Εκτός από τη σειρά με τα παραδοσιακά κρητικά αλλαντικά, διαθέτει και σειρά με συμβατι-
κά αλλαντικά όπως παριζάκι, χοιρινό ωμοπλάτης και καπνιστή γαλοπούλα, τα οποία 
διοχετεύονται κυρίως στην αγορά της Κρήτης και στο κανάλι της HoReCa σε κρητικά 
ξενοδοχεία και εστιατόρια.  
Μάλιστα, εξαιτίας της απουσίας της Creta Farms τους τελευταίους μήνες, υπήρξε πίεση από 
το μέτωπο της HoReCa για διοχέτευση μεγαλύτερης ποσότητας σύμφωνα με τον κ. Αντωνά-
κη, ωστόσο, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας. "Δεν μας 
ενδιαφέρει τόσο ο κλάδος της εστίασης και των ξενοδοχείων, καθώς ο πυρήνας των 
δραστηριοτήτων μας είναι τα παραδοσιακά κρητικά αλλαντικά, όπου έχουμε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα", τονίζει ο κ. Αντωνάκης, ο οποίος απορρίπτει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο 
διεύρυνσης του δικτύου πώλησης των συμβατικών αλλαντικών της Φάρμας. "Η εγχώρια 
αγορά αλλαντικών είναι πιεσμένη και υπάρχει μικρό περιθώριο κέρδους, σε αντίθεση με τα 
παραδοσιακά προϊόντα όπου ο ανταγωνισμός είναι μικρότερος". 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 
matina@notice.gr 

● ΦΑΡΜΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Κυκλοφορεί απάκι από κοτόπουλο
-Τρέχει με διψήφιο ποσοστό 

DATA-ΦΑΡΜΑ 
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Παραδοσιακά κρητικά 
αλλαντικά: 11 κωδικοί 
Συμβατικά αλλαντικά: 
30 κωδικοί 
Best sellers
Απάκι
Σύγκλινο
Καπνιστή μπριζόλα 
Λουκάνικο χωριάτικο 
Τα παραδοσιακά αλλαντικά 
διατίθενται σε:
Σκλαβενίτη
Μασούτη (10 καταστήματα)
My Market 
Market in
ΣΥΝΚΑ 
Χαλκιαδάκη 
ΑΒ Βασιλόπουλο 
(μόνο στην Κρήτη)
Θανόπουλο

● ΝΕΡΟ
S.Pellegrino:

Επετειακή έκδοση
για τον εορτασμό
των 120 χρόνων

Με αφορμή τον εορτασμό των 

120 χρόνων το S.Pellegrino πα-

ρουσιάζει την επετειακή του έκ-

δοσή, που είναι αφιερωμένη στον 

κόσμο της γαστρονομίας και των 

εστιατορίων. Ακολουθώντας μια 

σειρά από συλλεκτικές εκδόσεις, 

η επετειακή φιάλη του ελαφρώς 

ανθρακούχου φυσικού μεταλλι-

κού νερού, Diamond Bottle, 

εμπνέεται από τα διαμάντια για 

να τιμήσει τις πολύτιμες στιγμές 

που οι άνθρωποι απολαμβάνουν 

όταν γευματίζουν μαζί. Να σημει-

ωθεί ότι η συλλεκτική έκδοση κυ-

κλοφορεί μόνο στο κανάλι της 

HoReCa, ενώ εκτός από την Ελ-

λάδα έχει λανσαριστεί και σε άλ-

λες χώρες του εξωτερικού. 



http://exports.ethosawards.eu/

http://exports.ethosawards.eu/
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Η Αγγελάκης ήταν η μοναδική ελληνική επιχείρηση από τον τομέα των πουλερικών που 

συμμετείχε στη φετινή Anuga. Το περίπτερο είχε κεντρικό θέμα την ελιά, ενώ παρουσία-

σε το καινοτόμο προϊόν της, το Ελαιοπουλάκι. "Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της 

τοποθέτησης του προϊόντος στην κεντρική Ευρώπη και η διείσδυση σε νέες αγορές, 

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, με την είσοδο του προϊόντος στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να είναι προ των πυλών, η ανάπτυξη στην αγορά της Μέσης 

Ανατολής αποτελεί για την Αγγελάκης  έναν από τους πρωταρχικούς εξαγωγικούς 

στόχους”, δήλωσε η Έλενα Καραγιάννη, Διευθύντρια Marketing της Αγγελάκης. 

● ΤΡΟΦΙΜΑ

Αγγελάκης: Παρουσίασε 
το Ελαιοπουλάκι στην Anuga 

Η Μύλοι Λούλη με βασικό μήνυμα "Φροντίζουμε για το μέλλον" πραγματοποίησε για 5η 

συνεχή χρονιά την Εβδομάδα Εθελοντισμού. Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 

2019, η εταιρεία πραγματοποίησε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις στο 

δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και στο Δήμο Αλμυρού με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων της. 

● ΕΚΕ

Μύλοι Λούλη: Πραγματοποίησε για 5η 
χρονιά την Εβδομάδα Εθελοντισμού

● FnB IN THE WORLD
McCain Foods:
Νέο εργοστάσιο

στην Ουάσινγκτον

Η McCain Foods USA ξεκίνησε την 

κατασκευή νέου εργοστασίου στην 

Ουάσιγκτον. "Η McCain Foods έχει 

μια πλούσια ιστορία παραγωγής 

τροφίμων υψηλής ποιότητας, εδώ, 

στην Ουάσινγκτον", δήλωσε ο Dale 

McCarthy, αντιπρόεδρος της 

McCain Foods North America. "Αυτή 

η επέκταση θα εμβαθύνει τις ρίζες 

και τη δέσμευσή μας να αναπτυχθεί 

η βιομηχανία πατάτας για τα επόμε-

να χρόνια", πρόσθεσε.

● ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Νέο κατάστημα
στην Αθήνα από

την Κρητικός

Νέο κατάστημα απέκτησε στην Αθή-

να η Κρητικός. Πρόκειται για το κα-

τάστημα που βρισκόταν ο παλιός 

Βασιλόπουλος στην οδό Παπαρρη-

γοπούλου 3 στο κέντρο. "Στόχος 

μας είναι να συνεχίσουμε την ιστο-

ρική πορεία του καταστήματος, δη-

μιουργώντας ένα υψηλής αισθητι-

κής χώρο και προσφέροντας στους 

πελάτες μας προϊόντα εξαιρετικής 

ποιότητας και γαστρονομίας" ανα-

φέρει σε σχετική ανακοίνωση η διοί-

κηση της εταιρείας. 

DATA ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Έκταση: 170.000 �
Κόστος: 300 εκατ. ευρώ
Νέες θέσεις εργασίας: 180
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Ο καφές στο 

γραφείο 

αποτελεί μια 

σημαντική 

βιομηχανία 

για την 

αγορά. 

Σύμφωνα με 

το Ινστιτούτο 

Επιστημονι-

κής Πληρο-

φόρησης για 

τον Καφέ 

(ISIC), οι 

περισσότεροι εργαζόμενοι πίνουν καφέ πάντα ή 

σχεδόν πάντα, κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους.

Μάλιστα πολλές εταιρείες επιδιώκουν να προσφέ-

ρουν στους υπαλλήλους τους μια ποικιλία ποιοτικών 

καφέδων, με πολλές επιλογές και βιώσιμες επιλογές.

Από τα espresso ως τα macchiatos, η επιλογή του 

καφέ βρίσκεται πλέον και μέσα στο γραφείο.

Ο Richard Doherty, ο ιδρυτής της Office Coffee Company, σημειώνει ότι οι καταναλω-

τές γίνονται ολοένα και πιο ευσυνείδητοι όσον αφορά την ποιότητα του καφέ που 

πίνουν. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει ο Doherty, η ποιότητα είναι η σημαντικότερη 

προτεραιότητα για τις λύσεις καφέ γραφείου.

ΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ
Σύμφωνα με τον Martin White, συντάκτη του περιοδικού Refreshment, μία από τις πιο 

αξιοσημείωτες τάσεις, που επηρεάζουν τον χώρο του καφέ γραφείου είναι οι λύσεις με 

φρέσκους κόκκους. 

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ωστόσο, ένα μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος αυτών των μηχανών και έτσι οι πιο 

μικρές εταιρείες επιλέγουν μηχανές με κάψουλες.

Από την άλλη πλευρά, μερικές μεγαλύτερες εταιρείες έχουν αρχίσει να προσλαμβά-

νουν εξειδικευμένους baristas, προκειμένου να εργάζονται στα γραφεία τους.

● FnB IN THE WORLD

Η νέα τάση στον καφέ... γραφείου

Φέτος το Halloween, 

τα Marks & Spencer 

διαθέτουν, μεταξύ 

άλλων, γλειφιτζούρια 

σε φιγούρες 

κολοκύθας, μάγισ-

σας και μούμιας, 

σοκολατένιες 

μπουκίτσες σε 

σχήματα ματιών και 

δαχτύλων, ζελεδάκια 

νυχτερίδες αλλά και 

Percy Pig δράκουλας. 

● ΤΡΟΦΙΜΑ

Marks & Spencer: Λιχουδιές 
με άρωμα Halloween

● ΗΠΑ
Οσμή σκανδάλου
με βοδινό κρέας

Powered by

Μετά το σκάνδαλο στη Γερμανία 

με τη Wilke, όπου κατηγορείται 

ότι εμπορευόταν θανατηφόρα 

σάπια λουκάνικα, η ανακοίνωση 

των αμερικανικών αρχών

περιέχει οσμή νέου διατροφικού 

σκανδάλου, αυτή τη φορά

από τον Καναδά. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του το-

μέα διατροφικής ασφάλειας του 

αμερικανικού Υπουργείου Γεωρ-

γίας, ένα ακατέργαστο βοδινό 

κρέας από το Ontario του Κανα-

δά ανακλήθηκε επειδή περιείχε 

το βακτήριο Esherichia Coli.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στον Κα-

ναδά διεξάγουν έρευνες για να 

δουν κατά πόσο τα προϊόντα της 

καναδικής εταιρείας έχουν μο-

λυνθεί με το βακτήριο, ενώ οι 

αμερικανικές αρχές έχουν ενη-

μερωθεί για τις -πιθανότατα-

μολυσμένες εισαγωγές του βοδι-

νού κρέατος. Μένει να φανεί

η έκταση του θέματος.

DATA ΚΑΦΕΣ
Κατανάλωση παγκοσμίως: 
2,25 δισ. φλιτζάνια την ημέρα
Ρυθμός ανάπτυξης: 2,1%
Μερίδιο καφέ γραφείου: 35% 
(Μ. Βρετανία)
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Η Danone, μέσω της 

μονάδας Danone 

Manifesto Ventures, 

επένδυσε στο εργοστά-

σιο της Forager Project 

για τρόφιμα και ποτά.

Η Forager Project, η 

οποία κατασκευάζει μια 

σειρά από γιαούρτια και τύπου γαλακτοκομικά προϊόντα, χωρίς γάλα, ανακοίνωσε ότι η 

συνεργασία θα βοηθήσει στην οικοδόμηση του χαρτοφυλακίου της, στην παραγωγή, στην 

αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος και στη διεύρυνση της διανομής.

Το εργοστάσιο της Forager Project, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, είναι μια οικογενεια-

κή επιχείρηση, που κάνει φυτικά τρόφιμα από το 2013.

Η Danone Manifesto Ventures ανακοίνωσε ότι πιστεύει ότι το Project Forager είναι ένα 

"μοναδικό εμπορικό σήμα με ισχυρές δυνατότητες" στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο, 

που είναι τα προϊόντα που βασίζονται στα φυτά.

● FnB IN THE WORLD

Danone: Μπαίνει στο trend με 
τα φυτικά τρόφιμα

Στην υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και standstill 
agreement, αύξηση πιστωτικού ορίου, μείωση επιτοκίων 
και εξορθολογισμό των δαπανών προσβλέπει η ρετσίνα 
Μαλαματίνα, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις ενώ όπως αναφέρεται στις οι-
κονομικές καταστάσεις του 2018 δεν είναι στις προθέ-
σεις της εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες 
κινήσεις να προχωρήσει σε ενέργειες, οι οποίες θα οδη-
γήσουν άμεσα στην παύση λειτουργίας της εταιρίας. 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
Μάλιστα, λόγω της περιορισμένης ταμειακής ρευστό-
τητας, η διοίκηση συνεχίζει:
• Περικοπές δαπανών.
• Προσπάθεια άμεσης ρευστοποίησης μη ενερ-

γών περιουσιακών 
στοιχείων, όπως το 
αεροσκάφος.

• Αναθεώρηση υφιστάμε-
νων συμφωνιών απο-
πληρωμής προμηθευ-
τών, πιστωτών και λοι-
πών συνεργατών 

• Ανεύρεση στρατηγικών συνεργασιών διάθεσης των προϊό-
ντων μέσω δικτύων πωλήσεων κυρίως σε αγορές του εξω-
τερικού. 

Να σημειωθεί ότι, πριν περίπου ένα χρόνο, το FnB Daily είχε 
αναφερθεί στο περιβόητο ιδιωτικό αεροσκάφος της εταιρείας, 
μια δαπάνη, που προκαλούσε ερωτήματα εάν αναλογιστεί κα-
νείς την ολισθαίνουσα πορεία της. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση 
της εταιρείας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες 
τράπεζες, εκτιμώντας ότι θα βρεθεί κοινά αποδεκτή βιώσιμη 
λύση, ενώ εκπονεί σχέδιο αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με 
τους συμβούλους της EY.  

● ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Πουλά το private jet στο και... ένα 
για να σωθεί

● FnB IN THE WORLD
Nestle: Αναδιάρθρωση
στο εμφιαλωμένο νερό

και νέες εξαγορές

Η Nestle ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει 

να επιστρέψει $20 δισ. στους με-

τόχους της μέχρι το 2022 και έδει-

ξε έτοιμη για νέες εξαγορές.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανακοίνω-

σε ότι θα αναδιαρθρώσει τη μονά-

δα εμφιαλωμένου νερού της, η 

οποία δεν θα λειτουργεί πλέον ως 

ξεχωριστή επιχείρηση.

Μάλιστα τοποθέτησε νέο επικεφα-

λής της Nespresso τον Guillaume 

Le Cunff, καθώς ο Jean-Marc 

Duvoisin μετακομίζει στη μονάδα 

που διαχειρίζεται τις εταιρικές 

σχέσεις, τις κοινοπραξίες και το 

brand licensing.

Στόχος του CEO, Mark Schneider, 

είναι η ταχύτερη ανάπτυξη και τα 

βελτιωμένα περιθώρια κέρδους.

ΙΣΧΥΡΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Η Nestle διαθέτει ισχυρή ρευστό-

τητα μετά την πώληση αξίας $10 

δισ. της δερματολογικής μονάδας 

αυτόν το μήνα

Ο δε Schneider κλείνει τρία χρό-

νια στην ηγεσία, κατά τη διάρκεια 

των οποίων η αξία της Nestle έχει 

αυξηθεί κατά σχεδόν $80 δισ..

DATA NESTLE
Εξαγορές 3ετίας: 20
Θέσεις εργασίας: -4.000
Α' ΕΝΝEΑΜΗΝΟ
*σε δισ. φράγκα
Πωλήσεις
2019: 68,37
2018: 66,42
Μεταβολή: 2,94%

Mark Schneider, CEO, Nestle

Κωνσταντίνος Μαλαµατίνας, Πρόεδρος
και CEO, Μαλαματίνα

DATA * σε εκατ. €
Κύκλος εργασιών
2018: 13,582
2017: 14,448
Μεταβολή: -6,02%
Αποτέλεσμα μετά από φόρους
2018:  (3,168)
2017:  (1,965)
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια: 32,469
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια: 35,698

http://www.fnbdaily.com/issues/69918A73-06D0-4186-80F8-AF91E924555C.pdf

http://www.fnbdaily.com/issues/69918A73-06D0-4186-80F8-AF91E924555C.pdf
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● ABPA
Συμφωνίες $110 εκατ.

στην Anuga για
βραζιλιάνικο κρέας 

Δυναμική παρουσία είχαν στην 

Anuga οι επιχειρήσεις από τη 

Βραζιλία, που ασχολούνται με το 

κρέας και την κτηνοτροφία. 

Μάλιστα, στελέχη της Βραζιλιά-

νικης Ένωσης Ζωικών Πρωτεϊ-

νών (ABPA) ανέφεραν πως μετά 

την έκθεση περιμένουν μεγάλη 

αύξηση των πωλήσεων και των 

εξαγωγών. 

Άλλωστε, αυτό που διαπίστωσαν, 

ήταν ότι οι 23 επιχειρήσεις της 

Βραζιλίας, που εκπροσωπούν 

τομείς, όπως η κτηνοτροφία, το 

χοιρινό κρέας, τα πουλερικά και 

τα αυγά, ήταν στο επίκεντρο και 

έκαναν χιλιάδες συναντήσεις με 

υποψήφιους πελάτες.

"Στη διεθνή αγορά υπάρχει με-

γάλη ζήτηση για ζωικές πρωτεΐ-

νες και αυτό φάνηκε στις πέντε 

μέρες που περάσαμε στη Γερ-

μανία", τονίζει ο Francisco Turra, 

πρόεδρος της ABPA.

Οι 23 εταιρείες από τη Βραζιλία, 

που εξάγουν, κυρίως, κρέας, εί-

δαν ότι το ενδιαφέρον των Ευ-

ρωπαίων έγινε και πράξη. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, μόνο 

στις πέντε μέρες της έκθεσης, 

έπεσαν υπογραφές για εξαγω-

γές αξίας $110 εκατ. 

Στη βελτίωση των λειτουργικών της 
αποτελεσμάτων, στην αύξηση των εξα-
γωγών καθώς και στην επέκταση του 
δικτύου διανομής  στοχεύει για την τρέ-
χουσα χρήση η FrieslandCampina 
Hellas, στην οποία υπάγεται, μεταξύ 
άλλων το εμπορικό σήμα ΝουΝου. Σύμ-
φωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 
του 2018, στην παρούσα χρήση, το σύ-
νολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατέστη κα-
τώτερο από το ½ του μετοχικού κεφα-
λαίου, ένα θέμα που τέθηκε προς συζή-
τηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2019, ενώ ο βασικός μέτοχος 
αποφάσισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση 
της δραστηριότητας. Η γαλακτοβιομηχανία κατά την περυσινή χρονιά εμφάνισε ελαφριά 
πτώση στον τζίρο, η οποία οφείλεται στην πτώση των εξαγωγών κατά 3,2%. 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πέραν των ενοικιαζόμενων κεντρικών της γραφείων στο Μαρούσι, διαθέτει υποκατάστη-
μα στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, με εργοστασιακές εγκαταστάσεις, καθώς και μισθωμένα υποκατα-
στήματα στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, με αποθήκη – ψυκτικούς θαλάμους και στη θέση 
Δύο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η γαλακτοβιομηχανία προμηθεύει τους πελάτες 
από κεντρικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο, ενώ παράλληλα λειτουργεί με περιφερειακά 
διαμετακομιστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Όλες οι μεγάλες αλυσίδες 
εξυπηρετούνται απευθείας, ενώ 65 περίπου συνεργάτες, καλύπτοντας το σύνολο των 
20.000 καταστημάτων τροφίμων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μικρών επαρχιών και των νησιών.

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Κατά την περσινή χρονιά, η μητρική FrieslandCampina Nederland και η FrieslandCampina 
Hellas αναδιοργάνωσαν τις δραστηριότητες, που σχετίζονται με διάφορα εισαγόμενα προϊό-
ντα Noynoy και τυριά Milner/Fina, με αποτέλεσμα η ελληνική θυγατρική να αποκτήσει μεγα-
λύτερη ευθύνη ως προς αυτές τις δραστηριότητες. Η FrieslandCampina Nederland πωλεί 

γάλα εβαπορέ, εμπλουτισμένα δημητριακά και επώνυ-
μα τυριά στη FrieslandCampina Hellas για διανομή στην 
Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναδιοργάνωσης, η 
FrieslandCampina Hellas φέρει πλήρη ευθύνη για τις 
δραστηριότητες διανομής αυτών των προϊόντων. Στο 
παρελθόν, αυτά τα προϊόντα πωλούνταν υπό το μοντέ-
λο limited risk. Χρησιμοποιήθηκε μέθοδος αποτίμησης 
cash flow για τον προσδιορισμό της μετατόπισης αξίας 
μετά την αναδιοργάνωση, η οποία καθορίσθηκε σε 15 
εκατ. ευρώ και θα πληρωθεί από την FrieslandCampina 
Hellas στην FrieslandCampina Nederland. 

EN ANAMONH ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠ. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αναμένει απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενδεχομένως να της επι-
βληθεί πρόστιμο για το οποίο ωστόσο δεν έχει σχημα-
τιστεί πρόβλεψη καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί το 
ύψος του. Το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να επι-
βληθεί σε περίπτωση αρνητικής απόφασης για το σύ-
νολο των παραβιάσεων που αποδίδονται στην ελληνική 
θυγατρική ενδέχεται να ανέλθει μέχρι τα 6 εκατ. ευρώ. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 
matina@notice.gr

● FRIESLANDCAMPINA HELLAS

Σταθεροποίηση τζίρου το 2018 -
Οι φετινοί στόχοι 

INFO
Συναντήσεις Anuga: 2.700
Πιθανές συμφωνίες: $780 εκατ.

Κωνσταντίνος Μαγγιώρος, CEO, FrieslandCampina Hellas

DATA *σε εκατ. €
Πωλήσεις
2018: 267,5
2017: 270 
Μεταβολή: -0,9%
Μεικτά κέρδη 
2018: 55,1
2017: 49,2
Μεταβολή: +20,61%
EBITDA
2018: (7,3) 
2017: 3,9 
Σύνολο υποχρεώσεων: 99,313
Εμπορικά σήματα 
Λιανική:
ΝΟΥΝΟΥ
FRISO
MILNER
FINA 
Επαγγελματική χρήση
FRICO
DEBIC
Barista’s Gold
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Για 2η συνεχή χρονιά, η πρωτοβουλία Ελλα-Δικα Μας βρέθηκε στην Αμοργό και 

αποτέλεσε χορηγό του  διεθνούς τουρνουά  κατάδυσης, Authentic Big Blue. Συγκεκριμέ-

να, οι Λουξ, Ζυμαρικά Ήλιος, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, Βιολάντα και 

Endless-Ευρωχαρτική αποτέλεσαν χορηγούς της διοργάνωσης αλλά και της "Εβδομά-

δας Γαστρονομίας Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων". 

● ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλα-Δικα Μας: Στήριξε το 
Authentic Big Blue στην Αμοργό

Στην Κολωνία ταξίδεψε η Ioniki από τις 4 έως τις 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της φετινής 

Anuga με το περίπτερο της εταιρείας να προσελκύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του 

κλάδου. Η Ioniki δημιουργεί γεύσεις προσανατολισμένες σε προϊόντα, υψηλής προστιθέμε-

νης αξίας με γνώμονα την υγεία, την ασφάλεια και την αυθεντικότητα, στοχεύοντας στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις του κλάδου 

διεθνώς καθώς και τα ποιοτικά / ποσοτικά αποτελέσματα ερευνών. Να σημειωθεί ότι η Mrs. 

Filoniki πρόσφερε τις αγαπημένες πίτες στους καλεσμένους της εταιρείας. 

● ΤΡΟΦΙΜΑ

Ioniki: Έδωσε το "παρών" 
στη φετινή Anuga

● FnB IN THE WORLD
Muller: Λανσάρει

γιαούρτι πολυτελείας
με μασκαρπόνε

Η Müller λανσάρει το πρώτο της 

προϊόν εμπνευσμένο

από μασκαρπόνε στο

Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς

η εταιρεία στοχεύει στην

ανάπτυξη του τμήματος

γιαουρτιού πολυτελείας.

Η σειρά Müller Bliss

Mascarpone Style Yogurt

κυκλοφορεί

σε δύο γεύσεις 

• Κεράσι

• Ροδάκινο και βερίκοκο 

"Η γεύση είναι μακράν

ο πιο σημαντικός παράγοντας 

κατά την επιλογή των γιαουρτι-

ών", δήλωσε ο Michael Inpong, 

διευθυντής μάρκετινγκ

στη Müller.

Michael Inpong,
διευθυντής μάρκετινγκ, Müller



Διαβάστε σήμερα
στο

Για πληροφορίες/συνδρομές
www.bnbdaily.gr
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Την είσοδό της στην Arivia, μέσω της Upfield Europe B.V., ανακοίνωσε η Upfield, επιβεβαιώ-
νοντας τις πληροφορίες, που είχε μεταδώσει το FnB Daily στις 11 Οκτωβρίου.  
Πρόκειται για μία κίνηση, με την οποία η εταιρεία τροφίμων του KKR αποκτά ποσοστό στην 
ελληνική εταιρεία, που έχει το brand, Violife, και θεωρείται leader στην κατηγορία των προϊό-
ντων plant-based τυριού. 

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η UPFIELD
Με αυτή την κίνηση, που η Upfield χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας, στοχεύει στην είσοδό 
της σε ένα νέο κλάδο, που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την ίδια, και 
στον τομέα του food service.  
Στην ουσία, η Violife θα γίνει μέρος του χαρτοφυλακίου της Upfield, που περιλαμβάνει 
brands, όπως: Flora, Rama, Coutnry Rock, Blue Bank και Proactiv. 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗΝ ARIVIA
Πέραν της σημαντικής προστιθέμενης υπεραξίας, που βλέπουν στο brand για τα επόμενα 
χρόνια, τα στελέχη της Upfield επέλεξαν την Arivia, διότι έχει ήδη χτίσει μια ισχυρή και ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, επιπλέον, η Violife είναι το 
νούμερο ένα plant-based brand τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

TO TIMHMA
Στοιχεία για το τίμημα δεν ανακοινώθηκαν, όπως ούτε για τη νέα μετοχική σχέση. Οι πληρο-
φορίες, πάντως του FnB Daily επιμένουν ότι το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 200 και 250 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Θυμίζουμε ότι το Southbridge είχε εξαγοράσει την εταιρεία από την ΕΛΓΕΚΑ 
έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, πριν από 2,5 χρόνια !
Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες, εν αναμονή των εγκρίσεων από τις 
ρυθμιστικές αρχές. 
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Arivia, με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολο-
γισμό (2017), έχουν ως εξής:

Η εταιρεία εξάγει σε σχεδόν 60 χώρες, έχoντας διπλασιά-
σει τις πωλήσεις της στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

D. HAINES: ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
O CEO της Upfield, David Haines, δήλωσε ότι "αυτή η 
εξαγορά θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε περαιτέρω 
στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για γευστι-
κές εναλλακτικές σε γαλακτοκομικά προϊόντα, διευρύνο-
ντας την προσφορά μας σε plant-based κωδικούς".  

Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ: ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ 
Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ PREMIUM 
PLANT-BASED ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο CEO της Arivia, Άνθιμος Μισαηλίδης, εκτιμά ότι "το παγκόσμιο αποτύπωμα της 

Upfield’s, σε συνδυασμό με την προσφορά μοναδικών προϊόντων από την Arivia, θα λει-

τουργήσουν καταλυτικά απέναντι στην αυξανόμενη διαθεσιμότητα premium, plant-based 

προϊόντων σε όλα τα retail και food service σημεία”.

● ΤΡΟΦΙΜΑ

Έκλεισε το deal Upfield-Arivia 
- Πού στοχεύει το KKR 
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David Haines, CEO, Up�eld - Άνθιμος Μισαηλίδης, CEO, Arivia

DATA - ARIVIA
(σε εκ. ευρώ)
Τζίρος
2017: 40,6
2016: 37,9
EBITDA
2017: 10,7
2016:  6,2
Δάνεια: 18
Σύνολο υποχρεώσεων: 26
Μεικτό περιθώριο
2017: 41,5%
2016: 36,4%

Καθημερινά,
μαζί με το

Με την υπογραφή της
Γιώτας Παναγιώτου

THE TRENDLETTER

Business

is Business! 

Pleasure

is Pleasure!

Ενημερωθείτε

για όλες τις

leisure τάσεις.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Τ Ε  Ε Δ Ω :

www.bnbdaily.gr



Καθώς ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και στρατηγικό πυλώνα 

του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, η Coca-Cola στην 

Ελλάδα ήταν χορηγός (silver sponsor) του φετινού συνεδρίου του ΣΕΤΕ, το οποίο πραγ-

ματοποιήθηκε χθες.

Η Λίλιαν Νεκταρίου, γενική διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα 

ανέφερε - μεταξύ άλλων - ότι "είμαστε περήφανοι υποστηρικτές του ελληνικού τουρισμού 

και παραμένουμε συμπαραστάτες στα βήματα μπροστά, που οδηγούν τον κλάδο στην 

επόμενη ημέρα. Για εμάς δεν αρκεί να φτιάχνουμε αναψυκτικά, χρειάζεται να κάνουμε τη 

διαφορά. Θέλουμε να είμαστε φορείς αλλαγής, να είμαστε εμείς αυτοί που, μαζί με συμ-

μάχους, θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο".

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις, που έκανε στο FnB Daily, η Σίσσυ Ηλι-

οπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας στην The Coca-Cola 

Company, η οποία υπογράμμισε ότι "θέλουμε να είμαστε μέρος της ελληνικής ιστορίας 

και νομίζουμε ότι ο τουρισμός είναι driver της οικονομίας και της κοινωνίας και αν μία 

εταιρεία του μεγέθους της Coca Cola ενώσει τις δυνάμεις της με τον κλάδο αυτό, μπορεί 

να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα."

● COCA-COLA

Τα...επίμαχα μπουκάλια στο σχέδιο ανάδειξης 
της Ελλάδας διεθνώς
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Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι "για εμάς ο 

τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας του 

προγράμματος social impact, που κάνου-

με στην Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι, αν 

στηρίζουμε τον τουρισμό, στηρίζουμε την 

Ελλάδα, την ανάπτυξη της οικονομίας, 

αλλά και την κοινωνία".

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΕ-
ΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Σύμφωνα με την κα Ηλιοπούλου, η 

Coca-Cola μπορεί να βοηθήσει τον 

τουρισμό:

• με τα προϊόντα της που είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένα

• με το δίκτυό της, το οποίο, σε μεγάλο 

βαθμό, δραστηριοποιείται και στην του-

ριστική αγορά και

• με την τεχνογνωσία που έχει στην προ-

ώθηση αλλά και το sustainability, ο ρό-

λος του οποίου σιγά σιγά αρχίζει να 

αναδεικνύεται. Μάλιστα, έγινε αναφορά 

στην πρωτοβουλία zero waste beaches 

και στην καμπάνια που έκανε για την 

Marketing Greece με το Oh My Greece, 

ενώ ακολουθούν πολλές ακόμη δρά-

σεις στο προσεχές διάστημα.

"ΤΟ BRAND COCA-COLA 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ"
Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία στο 

περίπτερο της Coca-Cola των…επίμα-

χων μπουκαλιών, που αποτέλεσαν τον 

λόγο έντονης αντιπαράθεσης με ελληνι-

κές βιομηχανίες αναψυκτικών τους τε-

λευταίους μήνες.

Η Σίσσυ Ηλιοπούλου υποστήριξε ότι "και 

τα μπουκάλια με σχέδια είναι ένα ακόμη 

εργαλείο του ευρύτερου προγράμματος 

ανάδειξης της χώρας διεθνώς, πώς δη-

λαδή μπορείς να προωθήσεις κορυφαί-

ους ελληνικούς τουριστικούς προορι-

σμούς". Πρόσθεσε δε ότι "το brand 

Coca-Cola πουλάει από μόνο του, δεν 

χρησιμοποίησε τα σχέδια για να πουλή-

σει, αυτό θα ήταν αθέμιτος ανταγωνι-

σμός. Εξάλλου, όταν τα βγάλαμε στην 

αγορά δεν απαγορευόταν κάτι τέτοιο. Νο-

μίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα το…τρά-

βηξαν από τα μαλλιά".

Μάκης Αποστόλου

makis@notice.gr



ως μια πλατφόρμα ανάπτυξης εμπορικών 

και επενδυτικών διασυνδέσεων και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας με προσανατο-

λισμό την ανάπτυξη της επιχειρηματικό-

τητας στη χώρα και κατ’ επέκταση την 

ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  Οργανισμός 

Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα και την 

προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να 

προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό 

επενδυτικό προορισμό και να προωθεί 

τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα 

και υπηρεσίες της Ελλάδας.

της αγροτικής παραγωγής. 

Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους, ο 

Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος Καράο-

γλου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμά-

νης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. 

Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, κ. Πάρις 

Νίκολης και η Σύμβουλος ΟΕΥ, κ. Φρίντα Γεωργίου του 

εμπορικού τμήματος του Προξενείου.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Enterprise Greece στηρίζει έμπρακτα και δυναμικά τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους σε 

όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές του εξωτερικού, 

αλλά και τις επενδύσεις προς την Ελλάδα, λειτουργώντας 

σε ό,τι αφορά την ποιότητα, τις συνθή-

κες καλλιέργειας, τον τρόπο παραγωγής 

και τη μοναδικότητά τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Μάκης Βορίδης, επισκέφτηκε 

την ελληνική συμμετοχή και συνομίλησε 

με όλους σχεδόν τους εξαγωγείς. Σε 

ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το 

Enterprise Greece στο Κέντρο Φιλοξενί-

ας του εθνικού περιπτέρου, ο Υπουργός 

απεύθυνε χαιρετισμό σε πλήθος 

Ελλήνων εκθετών, τονίζοντας τον 

εντυπωσιακό παλμό της Ελληνικής 

συμμετοχής, αλλά και τις προσπάθειες 

της πολιτείας για την περαιτέρω στήριξη 

γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές εξαγωγές τα 

τελευταία χρόνια. 

Άξια αναφοράς είναι η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Περιφερειών της χώρας 

που πλέον κινούνται πολύ δραστήρια στην προώθηση της εξωστρέφειας, βοηθώντας 

εταιρείες των περιφερειών τους να συμμετάσχουν σε σημαντικές εκθέσεις στο 

εξωτερικό.

Για την καλύτερη προβολή της εθνικής συμμετοχής αλλά και της ελληνικής γαστρονο-

μίας, ο Enterprise Greece λειτούργησε ειδικό χώρο γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και 

επιχειρηματικών συναντήσεων (Business Hospitality Center) με την ονομασία GREECE 

GOURMET, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης απόλαυσαν εδέσματα της ελληνικής 

κουζίνας, ενημερώθηκαν για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής πρωτογε-

νούς παραγωγής και παρακολουθήσαν οργανωμένες γευσιγνωσίες εκλεκτών ελληνι-

κών προϊόντων. Επίσης, η εθνική συμμετοχή προβλήθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσω 

διαφημιστικών αναρτήσεων στα κεντρικότερα σημεία της έκθεσης.

Οι ξένοι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα, ειδικότερα 

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Και ως χώρα η Ελλάδα έδωσε για άλλη 

μία χρονιά ισχυρό «παρών», καθώς με 

286 εκθέτες – ρεκόρ συμμετοχών - είχε 

την έκτη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή 

ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, 

● ANUGA 2019

Αίσθηση προκάλεσε το εθνικό περίπτερο του Enterprise Greece
στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στον κόσμο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εθνικό περίπτερο στην 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2019, το 

οποίο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-

σεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) 

και φιλοξένησε σημαντικούς εξαγωγείς τροφίμων από 

όλη την Ελλάδα.

Στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στην 

Κολωνία της Γερμανίας, μεταξύ 5-9 Οκτωβρίου 2019 και την επισκέφθηκαν περισσότε-

ροι από  170.000 εμπορικοί επισκέπτες, το εθνικό μας περίπτερο που ξεχώρισε 

ανάμεσα σε 106 άλλες εθνικές συμμετοχές.

Αποτέλεσε δε ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα εθνικού clustering, καθώς πολλές 

εταιρείες, ακόμη και αν ανήκουν στον ίδιο κλάδο και είναι άμεσα ανταγωνίστριες, 

ένωσαν τις δυνάμεις τους, βγάζοντας προς τα έξω το brand Ελλάδα.
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Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα και την 

προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να 

προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό 

επενδυτικό προορισμό και να προωθεί 

τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα 

και υπηρεσίες της Ελλάδας.

της αγροτικής παραγωγής. 

Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους, ο 

Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος Καράο-

γλου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμά-

νης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. 

Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, κ. Πάρις 

Νίκολης και η Σύμβουλος ΟΕΥ, κ. Φρίντα Γεωργίου του 

εμπορικού τμήματος του Προξενείου.

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ – 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Enterprise Greece στηρίζει έμπρακτα και δυναμικά τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους σε 

όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές του εξωτερικού, 

αλλά και τις επενδύσεις προς την Ελλάδα, λειτουργώντας 

σε ό,τι αφορά την ποιότητα, τις συνθή-

κες καλλιέργειας, τον τρόπο παραγωγής 

και τη μοναδικότητά τους.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Μάκης Βορίδης, επισκέφτηκε 

την ελληνική συμμετοχή και συνομίλησε 

με όλους σχεδόν τους εξαγωγείς. Σε 

ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το 

Enterprise Greece στο Κέντρο Φιλοξενί-

ας του εθνικού περιπτέρου, ο Υπουργός 

απεύθυνε χαιρετισμό σε πλήθος 

Ελλήνων εκθετών, τονίζοντας τον 

εντυπωσιακό παλμό της Ελληνικής 

συμμετοχής, αλλά και τις προσπάθειες 

της πολιτείας για την περαιτέρω στήριξη 

γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές εξαγωγές τα 

τελευταία χρόνια. 

Άξια αναφοράς είναι η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Περιφερειών της χώρας 

που πλέον κινούνται πολύ δραστήρια στην προώθηση της εξωστρέφειας, βοηθώντας 

εταιρείες των περιφερειών τους να συμμετάσχουν σε σημαντικές εκθέσεις στο 

εξωτερικό.

Για την καλύτερη προβολή της εθνικής συμμετοχής αλλά και της ελληνικής γαστρονο-

μίας, ο Enterprise Greece λειτούργησε ειδικό χώρο γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και 

επιχειρηματικών συναντήσεων (Business Hospitality Center) με την ονομασία GREECE 

GOURMET, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης απόλαυσαν εδέσματα της ελληνικής 

κουζίνας, ενημερώθηκαν για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής πρωτογε-

νούς παραγωγής και παρακολουθήσαν οργανωμένες γευσιγνωσίες εκλεκτών ελληνι-

κών προϊόντων. Επίσης, η εθνική συμμετοχή προβλήθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσω 

διαφημιστικών αναρτήσεων στα κεντρικότερα σημεία της έκθεσης.

Οι ξένοι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα, ειδικότερα 

ΡΕΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Και ως χώρα η Ελλάδα έδωσε για άλλη 

μία χρονιά ισχυρό «παρών», καθώς με 

286 εκθέτες – ρεκόρ συμμετοχών - είχε 

την έκτη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή 

ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εθνικό περίπτερο στην 

Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2019, το 

οποίο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-

σεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) 

και φιλοξένησε σημαντικούς εξαγωγείς τροφίμων από 

όλη την Ελλάδα.

Στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στην 

Κολωνία της Γερμανίας, μεταξύ 5-9 Οκτωβρίου 2019 και την επισκέφθηκαν περισσότε-

ροι από  170.000 εμπορικοί επισκέπτες, το εθνικό μας περίπτερο που ξεχώρισε 

ανάμεσα σε 106 άλλες εθνικές συμμετοχές.

Αποτέλεσε δε ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα εθνικού clustering, καθώς πολλές 

εταιρείες, ακόμη και αν ανήκουν στον ίδιο κλάδο και είναι άμεσα ανταγωνίστριες, 

ένωσαν τις δυνάμεις τους, βγάζοντας προς τα έξω το brand Ελλάδα.
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● BAFAS
Ελληνικά τυριά σε Νέα Υόρκη και Σικάγο

Τα τελευταία πέντε χρόνια η εται-
ρεία Bafas προσπαθεί να αναπτύξει 
την εξωστρέφειά της. Στέλεχος της 
εταιρείας, υπογράμμισε στο FnB 
Daily, πως "παλαιότερα δουλεύαμε 
σχεδόν αποκλειστικά με την εσωτε-
ρική αγορά, όλα πηγαίνανε ρολόι, 
μέχρι που η κρίση τα έφερε τού-
μπα. Έπρεπε να στραφούμε στις 
διεθνείς αγορές από την στιγμή 
που έπεσε η κατανάλωση".

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Σημαντική είναι, ήδη, η παρουσία της στην αμερικανική αγορά, καθώς η Mediterranean Pita , 
επέλεξε της Bafas, μεταξύ λίγων ελληνικών τυροκομείων, για να διανείμει τα προϊόντα της σε 
δύο περιοχές, Νέα Υόρκη και Σικάγο. Προηγουμένως είχε συνεργασία με τον Λουμίδη. 
Εκτός από τις ΗΠΑ το ηπειρώτικο τυροκομείο στέλνει προϊόντα σε:
Μπαχρέιν, Σιγκαπούρη, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΩ…ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο πρόεδρος του τυροκομείου, Τάσος Μπάφας, σημειώνει, ωστόσο, πως "και σε διεθνές επί-
πεδο υπάρχει πρόβλημα, αφού υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις τιμές. Ωστόσο τα δικά 
μας προϊόντα είναι πολύ ποιοτικά και δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε σε εξευτελιστικές τι-
μές, κάτω του κόστους. Πως μπορούμε όμως να πουλήσουμε εύκολα φέτα με 5-6 ευρώ όταν 
οι άλλοι π.χ. πουλάνε με 4;"
Πρόσθεσε δε χαρακτηριστικά ότι στη Γαλλία π.χ. αγοράζουν καραβιές με φθηνές "φέτες" από 
διάφορες χώρες και από την Ελλάδα παίρνουν λίγες…παλέτες.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Και στην ελληνική αγορά, πάντως, υπάρχουν υπερβολικές πιέσεις, αφού, όπως ανέφερε, η 
αγορά… δεν πληρώνει, οι πληρωμές γίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. 
Σε ό,τι αφορά στη λιανική, η εταιρεία δίνει τα προϊόντα της στον Σκλαβενίτη, στο The Mart, στην ΑΒ 
Βασιλόπουλος και στη Lidl, μία εβδομάδα τον χρόνο, την εβδομάδα των ελληνικών προϊόντων.

● RHO FOODS
Τα snack νέας γενιάς με εξαγωγές στο 42%

Με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα προϊόντων σνακ η 
Rho Foods, η εταιρεία παραγωγής υγιεινών snack νέας 
γενιάς, βρέθηκε στην Anuga 2019, στην Κολωνία.
Η εταιρεία, που διαπιστώνε ότι όλο και περισσότεροι κα-
ταναλωτές τα τελευταία χρόνια, σε όλο τον κόσμο, στρέ-
φονται στην υγιεινή και ωφέλιμη διατροφή, κινείται ακρι-
βώς σε αυτό το πλαίσιο. 
Άλλωστε, αυτή η αγορά έχει δημιουργήσει μια καινούρ-

για αγορά τροφίμων με τα χαρακτηριστικά "Free-from" (χωρίς γλουτέ-
νη, λακτόζη, πρόσθετα σάκχαρα κτλ.), "Καθαρής ετικέτας" (Clean 
label) και τα "Λειτουργικά Τρόφιμα" (Functional Foods, προϊόντα πλού-
σια σε πρωτεΐνη, βιταμίνες κτλ.)

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ BEST SELLER
"Μέσα από το brand της Rho Foods, από το 2014, παράγουμε σνακ τα 
οποία καλύπτουν τις παραπάνω καταναλωτικές ανάγκες. Με μια ολοκλη-
ρωμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα προϊόντων σνακ, όπως απο-
ξηραμένα τσιπς λαχανικών και φρούτων και μπουκιές ενέργειας από 
φρούτα και ξηρούς καρπούς", σημειώνει η Ίρις Μάλαμα.
Στόχος με τη συμμετοχή στην έκθεση ήταν η αύξηση των εξαγωγών και η 
παρουσίαση της καινούργια σειράς προϊόντων, snack "Energy Balls".
Best seller μπορεί να θεωρηθεί η σειρά των Kale Chips. Πρόκειται για 
ένα υγιεινό vegan σνακ, φτιαγμένο από αποξηραμένα φύλλα ελληνικής 
λαχανίδας kale, με τραγανή επικάλυψη από ξηρούς καρπούς.
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Με μεγάλη ιστορία και πρωτοπορία 
στη μελισσοκομεία, το Μέλι Ηπειρω-

τικής Γης της μελισσοκομικής οικογέ-
νειας Καλδάνη, βρίσκεται ανάμεσα 

στους εκθέτες.
Από το 1955 ο πατέρας της οικογέ-
νειας ασκεί νομαδική μελισσοκομία 

στην περιφέρεια της Ηπείρου και στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 η επι-

χείρηση περνάει στους τρείς γιούς οι 
οποίοι κατάφεραν την συνέχεια της 

μελισσοκομικής μονάδας.    
Η εξέλιξη έχει κορύφωση τη δημι-
ουργία μιας καθετοποιημένης πα-
ραγωγής προϊόντων κυψέλης (Μέ-
λι, Γύρι, Βασιλικό Πολτό) και συ-

σκευασίας μελιού.
Οι μετακινήσεις της μονάδας γίνονται 
στα παρθένα εδάφη της Ηπειρωτικής 
γης, στα πευκοδάση της Χαλκιδικής 

και Εύβοιας, στο Μαίναλο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ANUGA
Όπως σημειώνει ο Νίκος Καλδάνης, 
στόχος της εταιρείας με τη συμμετο-

χή στην έκθεση "είναι η διεύρυνση 
της αγοράς μας και η απόκτηση νέων 

πελατών"

Η εταιρεία συμμετέχει στις εξής εκ-
θέσεις: Anuga 2018,

Natural & Organic Products Europe 
London, Tuttofood Milano,

Foodexpo Ελλάδα

● EPIRUS GEA HONEY
Ελληνικό μέλι σε

πέντε μεγάλες αγορές

DATA
Τζίρος: 130.000 ευρώ
Εξαγωγές: 30% τζίρου
Χώρες
Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, 
Πολωνία, Ρουμανία
Best seller προϊόντα
Μέλι Πορτοκαλιάς 
Μέλι Βελανιδιάς
Μέλι Ανθέων – Θυμάρι
Μέλι Ανθέων
Μέλι Πεύκου

DATA
Εξαγωγές: 42%
Χώρες
Κύπρος
Ολλανδία
Λευκορωσία 
Σουηδία
Στόχος: Βόρεια 
και κεντρική 
Ευρώπη.
Παρουσία σε 
εκθέσεις
Food Expo 
Greece
Sial 2018
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● DIVANIS

Παρουσίασε αποξηραμένη φέτα
Νέα προϊόντα λάν-

σαρε στην έκθεση 

η Divanis. Πρόκει-

ται για την εξής 

σειρά προϊόντων:

• Φέτα που έχει 

υποστεί διαδικα-

σία αποξήρανσης

• Ημίσκληρο 

Divanis αγελαδι-

νό και πρόβιο 

αποξηραμένο

•Φέτα αρωματι-

σμένη με αιθέρια 

έλαια

Εκτός των νέων 

προϊόντων η εται-

ρεία παρουσίασε 

και τα κλασικά της 

προϊόντα:

• Ημίσκληρο αγε-

λαδινό

• Ημίσκληρο πρόβιο

• Grilling Cheece

• Φέτα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2020
Η εταιρεία για το 2020 έχει εκπονήσει ένα business plan, σύμφωνα 

με το οποίο θα ενισχυθεί η παρουσία της εταιρείας στις Δυτικές Πο-

λιτείες των ΗΠΑ, θα ενισχύσει την παρουσία της στη Γερμανία και 

να επεκταθεί στην Κεντρική Ευρώπη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποξηραμένη φέτα της εταιρείας βρα-

βεύτηκε στο Λονδίνο και στην Anuga Innovation Show τοποθετώντας 

την στα πιο καινοτόμα προϊόντα της έκθεσης. 

Η ΕΚΘΕΣΗ
"Σκοπός της παρουσίας μας στην έκθε-

ση ήταν να διευρύνουμε την εξαγωγική 

μας δραστηριότητα στην Ευρώπη αλλά 

και στις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ και 

της Κεντρικής Ευρώπης" δηλώνει στο 

FnB Daily o Νίκος Κομούτος, General 

Manager της εταιρείας και προσθέτει 

πως "η έκθεση ήταν πιο υποτονική 

από όσο περιμέναμε. Τα προϊόντα της 

εταιρείας, που κέντρισαν το ενδιαφέ-

ρον των επισκεπτών, ήταν το Grill 

Cheese και τα snacks με φέτα αποξη-

ραμένη". 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB 

Daily, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικα-

σία επένδυσης σε γραμμή φέτας και 

καινούργια γραμμή grill cheese, τα 

οποία θα είναι έτοιμα εντός του 2019.
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DATA-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΗΠΑ
Καναδάς
Γερμανία
Γαλλία

https://www.enterprisegreece.gov.gr/

http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/anuga2019/
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● VEVI

Η ελληνική επιχείρηση 
στο start-up τομέα της έκθεσης

Η ελληνική επιχείρηση 
Vevi συμμετέχει στο 
start-up τομέα της 
έκθεσης, προωθώντας 
καινοτόμους τρόπους 
κατανάλωσης των 
ελληνικών βοτάνων σε 
διεθνές επίπεδο. 
Όπως αναφέρει η 
Κωνσταντίνα Παπαδημη-
τρίου, Sales Export 
Manager: "Συγκεκριμέ-
να, θέλουμε να προωθή-
σουμε την ιδέα μας για 
τα ελληνικά βότανα με 
ταχείς τρόπους κατανά-
λωσης, όπως αυτός της 
κάψουλας (μιας χρήσης 
ή επαναχρησιμοποιού-
μενη). Φτιάχνουμε 
κωδικούς προϊόντων-βο-
τάνων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο 

σε μηχανή Nespresso 
όσο και σε Dolce 
Gusto".

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Η εταιρεία έχει έντονη 
εξαγωγική δραστηρι-
ότητα και τα best 
seller προϊόντα της 
είναι η ελληνική 
ρίγανη από τα βουνά 
της Βόρειας Ελλάδας 
και το ιδιαίτερο τσάι 
του βουνού του 
Ολύμπου. 
Ένα ακόμη προϊόν 

με σημαντική επιτυχία είναι το 
αυθεντικό οριγανέλαιο. Πρόκειται για αγνό αιθέριο έλαιο ρίγανης από 100% απόσταξη, 
χωρίς καμία πρόσμιξη με απίστευτες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 
Η εταιρεία κάνει εξαγωγές σε
• Αγγλία • Ουγγαρία • Τσεχία • Κύπρο • Καναδά • Νότιο Κορέα • Κόστα Ρίκα • Αμερική

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
"Οι εξαγωγές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου μας. Είμαστε σε 
επικοινωνία να διανείμουμε τη γκάμα των προϊόντων μας στον κόλπο των Αραβικών 
Εμιράτων (GCC markets)", σημειώνει η κ. Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου.
"Η εταιρεία επιλέγει να συμμετάσχει στις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων παγκοσμίως. 
Από τη SIAL Paris, στην Summer Fancy Food στη Νέα Υόρκη αυτόν τον Ιούνιο του 2019 
και τώρα στην ANUGA Food 2019. Σκοπεύουμε να εκθέτουμε κάθε χρόνο τα προϊόντα 
μας 1 ή 2 φορές σε μεγάλες διοργανώσεις και να εμφανιζόμαστε και σε μικρότερα 
δρώμενα εγχώρια ή ευρωπαϊκά (FOODExpo, MAPexpo, BioFach και άλλες μικρότερες 
BIO markets). Οι εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές για την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε 
στους συνεργάτες μας και τη γνωριμία νέων", προσθέτει. 

6

Με την ιστορία 120 ετών να τη συνο-

δεύει, η εταιρεία Ελαιόφυλλο- Κτήμα 

Αγγελακόπουλου, από το Αίγιο, βρέ-

θηκε στην έκθεση της Κολωνίας. 

Το παλιό μεγάλο αγρόκτημα, διαθέ-

τει μια έκταση 200 περίπου στρεμ-

μάτων γύρω από τα χωριά Κούμαρι 

και Χατζή Αιγίου, με ελαιώνες, στα-

φιδάμπελους και οινάμπελους.

Η εταιρεία παράγει

• Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

"ΕΛΑΙΟΦΥΛΛΟ"

• Παραδοσιακό πετιμέζι

• Παραδοσιακό ξύδι από κρασί

• Γλυκόξυδο ή βαλσαμικό ξύδι

• Κρασιά MEDINEO Λευκό και 

MEDINEO Ερυθρό

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ANUGA
Ο Σωτήρης Αγγελακόπουλος ανα-

φέρει ότι στην έκθεση η εταιρεία 

παρουσίασε τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της σε νέους αγοραστές 

και εν δυνάμει πελάτες, ενώ καλλι-

έργησε τη σχέση με φίλους και ικα-

νοποιημένους πελάτες.

● ΕΛΑΙΟΦΥΛΛΟ

Στο 90% οι εξαγωγές

DATA
Κύκλος εργασιών 2018: 
10,7 εκατ. ευρώ
Εξαγωγές: 90% τζίρου
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Sial
Anuga
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● FRESHLAND

Λανσάρει κρέμα βαλσάμικου 
με φρούτα και πιπεριά

Μια ελληνική και καθαρά εξα-

γωγική εταιρεία, η Freshland, 

βρέθηκε στην έκθεση της Κο-

λωνίας για να παρουσιάσει 

καινοτόμα προϊόντα και να δι-

ερευνήσει τις αλλαγές στη συ-

μπεριφορά των καταναλωτών.

Λανσάρει και την κρέμα βαλ-

σάμικου με ψητή κόκκινη πι-

πέρια, που αποτελεί καινοτο-

μία για την ελληνική αγορά.

Η Σοφία Τσαγκαρόπουλου, 

από την Freshland S.A. τονίζει 

ότι στόχος της εταιρείας με τη 

συμμετοχή στην ANUGA 2019 

ήταν: "Η διατήρηση των άρι-

στων σχέσεων με τους πελά-

τες μας, η έρευνα για τυχών 

μεταβολές στη συμπεριφορά 

των καταναλωτών, η εδραίω-

ση του εταιρικού μας brand 

και της φήμη μας, η παρουσί-

αση καινοτόμων προϊόντων".

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 30 ΕΤΩΝ
Τα προϊόντα της επιχείρησης διανέμονται σε όλο σχεδόν τον 

κόσμο, μέσω δικτύου αντιπροσώπων, αλλά και μεμονωμένων 

πελατών, καθώς η επιχείρηση διαθέτει εξαγωγική εμπειρία 

30 και πλέον ετών, πιστοποιημένο προσωπικό στο τμήμα εξα-

γωγών, έτοιμο να παρέχει τις γνώσεις του, πληροφορίες και 

εναλλακτικές λύσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο.

"Στόχος μας είναι η εδραίωση στην Αγορά των Ηνωμένων Πο-

λιτειών Αμερικής και Αυστραλίας, καθώς και η εισχώρηση 

στην αγορά της Ρωσίας", υπογραμμίζει η κ. Τσαγκαρόπουλου.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
"Στη Freshland συνεχώς επενδύουμε στην καινοτομία, αλλά 

και σε ευκαιρίες που μας επιτρέπουν να διευρύνουμε τις επι-

χειρηματικές μας δραστηριότητες. Ακούμε τις ανάγκες της 

παγκόσμιας αγοράς. Ανακαλύπτουμε νέες ενδιαφέρουσες γεύσεις και προτείνουμε πρακτι-

κές συσκευασίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη και χρήση. Δημιουργήσαμε καινούργια προϊό-

ντα με βάση την κρέμα βαλσάμικου και ενώνοντάς την με μεσογειακά φρούτα, προσπαθού-

με να δημιουργήσουμε μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές τροφίμων", σημειώνει η κ. Τσα-

γκαροπούλου.

Η εταιρεία εξάγει σε συσκευασίες Horeca και Retail τα παρακάτω προϊόντα

• Πίκλες (ανάμικτα λαχανικά) τουρσί

• Πράσινο Μακεδονικό πιπεράκι τουρσί

• Κόκκινες ψητές πιπεριές

• Λιαστές ντομάτες

• Μελιτζανοπολτό

• Αγγουράκι τουρσί

• Κρέμα βαλσάμικου με: 

    ψητή κόκκινη πιπέρια, ροδάκινο, σύκο, ρόδι, μάνγκο, βερίκοκο
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Νέα προϊόντα παρουσίασε στην έκ-

θεση η Mediterrean Escargots, και 

πιο συγκεκριμένα λευκά σαλιγκά-

ρια και λευκό χαβιάρι. "Έχουμε συ-

νεχή παρουσία σε διεθνείς εκθέ-

σεις και συνεχώς ενισχύουμε το δί-

κτυό μας, βρίσκοντας καινούργιους 

συνεργάτες", δηλώνει ο Αθανάσιος 

Γκόγκας, co-founder της εταιρείας. 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΙΝΑ
Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο της 

την είσοδό της στην αγορά της Κί-

νας και της Ανατολής, ενώ στην έκ-

θεση παρουσίασε και τα προϊόντα, 

που ήδη εμπορεύεται:

• Βουτυρωμένα σαλιγκάρια

• Καπνιστά σαλιγκάρια

• Σαλιγκάρια με κόκκινη σάλτσα

• Σαλιγκάρια σε ελαιόλαδο

• Πατέ σαλιγκαριών

• Σος Σαλιγκαριών

● MEDITERREAN
ESCARGOTS

 Λανσάρει
λευκά σαλιγκάρια
και λευκό χαβιάρι

DATA
Εξαγωγές:100% τζίρου
Κύριες αγορές
Γερμανία
Σουηδία
Αυστρία
Αγγλία
Γαλλία
Κύπρος
Ολλανδία
Βέλγιο
Σαουδική Αραβία
Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα
Κουβέιτ

DATA-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Γαλλία 
Γερμανία
Δανία Βέλγιο
Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα

DATA-KΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
2018: 1,2
Εξαγωγές: 1,08
Εκτιμήσεις για 2019: 1,3 εκατ.
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● DIMITRA

Νέο προϊόν από ψημένες 
μελιτζάνες-Στο 97% οι εξαγωγές

Να ενισχύσει το 

brand "DIMITRA" 

επιδίωξε η εταιρεία 

"ΠΑΡΠΑΡΑΣ ΑΕ 

ΔΗΜΗΤΡΑ" με τη 

συμμετοχή της 

στην έκθεση της 

Κολωνίας.

Όπως αναφέρει η 

Δήμητρα Παρπα-

ρά: "Λαμβάνουμε 

μέρος στην διεθνή 

έκθεση τροφίμων & 

ποτών ANUGA από 

το 1999, με κύριο 

στόχο την προβολή 

του συνόλου των 

προιοντικών 

κατηγοριών της 

εταιρείας μας σε 

υφιστάμενους ή 

δυνητικούς 

πελάτες, καθώς 

και την παρουσία-

ση και προώθηση 

νέων προϊόντων 

και συσκευασιών, 

που οι εξελίξεις 

του κλάδου 

καθιστούν αναγκαία.

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1970
Η εταιρεία έχει εξαγωγικό προσανατολισμό από το 1970 

σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες, αλλά και σε ολο 

τον κόσμο. 

"Στόχος μας είναι η ενίσχυση της παρουσίας μας στην 

αγορά της Αμερικής αλλά και η ανάπτυξή μας στην 

ασιατική αγορά", σημειώνει η κ. Παρπαρά.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Η εταιρεία παρουσίασε τον πολτό από ψημένες μελιτζάνες 

στη φλόγα, χωρίς κανένα πρόσθετο, αλλά κυρίως χωρίς 

ξίδι. Πρόκειται για μια καινοτομία, που το καθιστά ίσως 

μοναδικό στην αγορά.

Το προϊόν θα λανσαριστεί σε κονσέρβα με εύκολο άνοιγμα 

και επιπλέον πλαστικό καπάκι, δώρο, για την ασφαλή 

αποθήκευση του προϊόντος με νέα ανανεωμένη ετικέτα. 

Επίσης, θα παρουσιαστούν νέες συσκευασίες για τις πιπεριές και για τις ελιές, φιλικές 

προς το περιβάλλον, οι οποίες είναι προσοδοφόρες, κυρίως σε αγορές με ακριβό τέλος 

ανακύκλωσης για τις συμβατικές συσκευασίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Πέρα από την Anuga, η εταιρία λαμβάνει μέρος το Μάρτιο 

του 2020 στη διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών Fοοdexpo 

στην Αθήνα και τον Ιούνιο του 2020 στην Summer Fancy 

Food Show στη Νέα Υόρκη. 
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Με νέα σειρά προϊόντων εμφανί-
στηκε στην έκθεση η E-LA-WON.

H εταιρεία παρουσίασε νέο 
packaging λευκό μπουκάλι, που 

εμπεριέχει αγριελιά, μποτσικοελιά, 
καθώς επίσης και ατομικές 

συσκευασίες ελιάς με premium 
γεύση. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
εταιρεία έχει λάβει βεβαίωση από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

για την σχεδίαση της συσκευασίας 
κολώνιας από λάδι, με τη χρήση 

τεχνολογίας NFC. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
• Ελαιόλαδο premium

• Ελαιόλαδο με ποικιλία Κορωνέι-
κη • Αθηνοελιά • Blend Τριποικιλι-

ακό • Green Fresh
Μέλια μονοποικιλιακά

Ελληνική pesto με ξύσμα σκόρδου
Pesto λιαστής ντομάτας με μαστίχα 

Χίου, βασιλικό και ελαιόλαδο. 
Η εταιρεία στοχεύει να εισέλθει σε 

νέες αγορές. 

Υπογραμμίζεται πως η E-LA-WΟΝ 
διοχετεύει στην αγορά ένα από τα 
ακριβότερα ελαιόλαδα με βρώσιμο 
χρυσό στον κόσμο. Η σειρά αυτή 

πωλείται κυρίως στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, στη Ρωσία και 

την Ταϊλάνδη. 
"Στην έκθεση συμμετείχαμε για 
τρίτη φορά", αναφέρει στο FnB 

Daily ο Γιάννης Καμπούρης, 
Managing Director της εταιρείας, 
"προσδοκώντας να ανανεώσουμε 
τη σχέση μας με τους υπάρχοντες 

συνεργάτες και να βρούμε νέες 
συνεργασίες".

● E-LA-WON
Λάνσαρε συσκευασίες
premium ελαιόλαδου

INFO-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ποσοστό: 97% τζίρου
Χώρες: 30
Ευρώπη
Καναδάς
Αυστραλία
Αμερική

DATA 2018 
(ΕΥΡΩ)
Κύκλος εργασιών: 
2,2 εκατ.
Μεταβολή: 11,6%
Κέρδη προ φόρων: 
159.704,65

DATA-ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ιαπωνία, Νότια Κορέα,
ΗΠΑ, Καναδάς
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● PERLE

Εξαγωγές σε 14 χώρες-
Στόχος Ρωσία και Ντουμπάι

Με εμπειρία 25 

ετών σε διεθνείς 

εκθέσεις, η εται-

ρεία Perle Χα-

τζηγεωργίου ΑΒΕΕ συμμετείχε στην έκθεση της Κολωνίας. Η επιχείρηση έχει σημαντική 

παρουσία στο χώρο των ξηρών καρπών, διατηρώντας μία σταθερά ανοδική πορεία ειδι-

κά στον τομέα της επεξεργασίας και παραγωγής υποπροϊόντων αμυγδάλου. Δημιουρ-

γώντας μέχρι σήμερα ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με παραγωγούς από όλη την Ελ-

λάδα, αλλά και στο εξωτερικό, συλλέγει εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα απευθείας 

από την πηγή παραγωγής. Επίσης, έχει επεκταθεί στην κλάδο των αποξηραμένων 

φρούτων, διαθέτοντας μια μεγάλη ποικιλία από εγχώρια, μεσογειακά, αλλά και τροπικά 

αποξηραμένα φρούτα.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ANUGA 2019
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Χατζηγεωργίου: "Ο στόχος από τη συμμετοχή στην ANUGA 

2019 είναι η αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας μας, η προώθηση των ελληνικών 

προϊόντων, και παράλληλα η επαφή με πελάτες και προμηθευτές του εξωτερικού, ώστε 

να έχουμε άμεση αντίληψη του χτύπου της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και των ανταγω-

νιστών από το εξωτερικό".

"Η εταιρεία εχει συνεχή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις εδώ και 25 χρόνια. 

Συμμετέχουμε στις Anuga, Sial, Gulfood, Foodexpo", σημειώνει 

και προσθέτει ότι έχουν συναφθεί αρκετές συμφωνίες 

σε εκθέσεις.

Τα προϊόντα με τις περισσότερες πωλήσεις είναι: 

Φιστίκι κελυφωτό, φιστικόψιχα, αμύδαλο ωμό, αμύδγαλο 

λευκό, αμύγδαλο φιλέ, πουδρα αμυγδάλου, αποξηραμένα 

φρούτα, καρυδόψιχα, σουλτανίνα, κορινθιακή σταφίδα.

DATA
Εξαγωγές: 
25-30% 
του τζίρου
Χώρες
Ιταλία
Ισπανία
Κύπρος
Αλβανία
Σερβία
Βουλγαρία
Σκόπια
Ισραήλ
Τυνησία
Γερμανία
Ρουμανία
Μάλτα
Ιορδανία
Αγγλία
Χώρες-στόχοι
Ρωσία
Ντουμπάι
Τζίρος
(εκατ. ευρώ)
2018: 22,3
EBITDA: 2 
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Στην ποιότητα και ασφάλεια των 

τροφίμων ειδικεύεται η BIOLAB. Η 

εταιρεία βρέθηκε στην έκθεση της 

Κολωνίας, όπου παρουσίασε τις 

υπηρεσίες της όπως 

• Μικροβιολογικό και χημικό 

έλεγχο εισερχόμενων εμπορευμά-

των ή πρώτων υλών και προϊό-

ντων σε επιχειρήσεις τροφίμων

• Υγειονομικό έλεγχο προϊόντων 

στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

τροφίμων

• Υποστήριξη σε νέους σχεδια-

σμούς έως και την εισαγωγή

και εκπαίδευση συστημάτων

διαχείρισης ποιότητας

Για τις υπηρεσίες αυτές η BIOLAB 

διαθέτει τρία εργαστήρια σε

• Άρτα • Ιωάννινα • Πάτρα

Έχουν ως σκοπό την παροχή 

ερευνητικών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και την κάλυψη των 

αναγκών της αγοράς στον ευαί-

σθητο τομέα των δοκιμών και του 

ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρή-

σεις τροφίμων και νερού και 

στους αγρότες, σε όλο το φάσμα 

της γεωργίας, όπως και στον το-

μεα των καλλυντικών, απορρυπα-

ντικών και υλικών και προιόντων 

κοινής χρήσης.

Η εταιρεία απο το 2001

συμμετέχει στις

• Biofach • Anuga

• Foodexpo • Agrotica

● BIOLAB

 Ειδίκευση
στην ποιότητα και

ασφάλεια τροφίμων
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● REGINA FOODS

Στο 50% του τζίρου οι εξαγωγές
Η εταιρία Regina Foods 

– Κουραντίδης, μία από 

τις παλαιότερες εταιρίες 

μελιού στην Ευρώπη, 

βρέθηκε στην Κολωνία, 

παρουσιάζοντας 

διάφορους τύπους 

μελιού σε διάφορες 

συσκευασίες, αλλά και 

το πλαστικό δοχείου σε 

σχήμα αρκουδάκι, το 

οποίο η ίδια παράγει και 

εμπορεύεται στην 

Ελλάδα. 

Επίσης, παρουσίασε 

διάφορες γεύσεις 

• Μαρμελάδας

• Παστέλια

• Γλυκά του Κουταλιού 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΔΥ-
ΝΑΜΩΣΗ ΣΧΕΣΕ-
ΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Η Ελισσάβετ Θεοδωσέ-

λη, Export Manager / Υπεύθυνη Τμήματος Εξαγωγών, 

αναφέρει ότι: "Με την συμμετοχή μας στοχεύουμε να 

έρθουμε σε επαφή με νέους και υφιστάμενους αγοραστές, 

ώστε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να ενδυναμώσου-

με τις σχέσεις μας με τους υφιστάμενους πελάτες. Επίσης, 

μέσω της έκθεσης προωθούμε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, 

καθώς και νέους κωδικούς, ενισχύουμε το brand της 

εταιρίας σε ξένες αγορές και ταυτόχρονα μας δίνεται η 

δυνατότητα να διερευνήσουμε καλύτερα τις καταναλωτικές 

προτιμήσεις των πολιτών, ώστε να προσαρμόσουμε ανάλογα τα προϊόντα μας και την 

τιμολογιακή μας πολιτική". 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1971
Η εταιρία Regina Foods – Κουραντίδης έχει παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις από το 1971 

με τον  ιδρυτή της, Χρήστο Κουραντίδη, καθώς σύμφωνα με την κ. Θεοδωσέλη, ήταν η 

πρώτη ελληνική εταιρία που έλαβε μέρος σε διεθνή έκθεση και έχει κατανοήσει πόσο 

σημαντική είναι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο εγχείρημα για την άνοδο και εξέλιξή της. 

Η εταιρία συμμετέχει στις

• Detrop • Horeca 

• Fooexpo • Gulfood 

• FHA Singapore 

• Plma Amsterdam

• Summer Fancy New York 

• Plma Chicago

"Έχουμε κλείσει συμφω-

νίες σε εκθέσεις, αλλά το 

συνηθέστερο είναι η 

διαρκής επαφή με τους 

εν δυνάμει πελάτες, 

ώστε να επιτύχουμε 

συμφωνία μακροπρόθε-

σμα", αναφέρει η 

Ελισσάβετ Θεοδωσέλη.
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Σημαντική παρουσία στην έκθεση είχε 
η Troo food με τα προϊόντα της. Η 

εταιρεία δημιούργησε μία σειρά από 
snack, αλμυρά και γλυκά, με στόχο να 
δείξει στον κόσμο ότι "όταν τρώει υγι-

εινά, δεν σημαίνει οτι στερείται την 
απόλαυση του φαγητού".

Στόχος της εταιρείας, με την Anuga 
2019, σύμφωνα με στελέχη της, είναι 

"να δημιούργησουμε σταθερές καί αρ-
μόνικες συνεργασίες με διανομείς 
στην Ευρώπη και να εδραιωθούμε 

στην αγορά αυτή".

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Η Τroo food έχει ως στόχο, ακόμη, να 

ανοίξει αγορές από τη Βόρεια Ευρώπη, 
με πελάτες, που αναζητούν βιολογική 

ποιοτική τροφή, καθώς τα προϊόντα της 
ανήκουν σε niche αγορά.

Τα best seller είναι τα
• Τσίπς από λαχανίδα κέιλ με τυρένια 
γέυση χωρίς τυρί (Cheezy Kale Chips)

• Φράουλενια φρούτορολά 
(Strawberry Fruit Rolls)

• Σοκολατένια μπισκότα (Buckwheat 
Cacao Cookies)

• Κράκερ λαχανίδας με μουστάρδα 
(Mustard Kale Chips )

Κράκερ αμυγδάλου με πιπεριά Φλωρί-
νης( Almond Red Pepper Crackers)

Η troo food συμμετέχει, επίσης, στην 
Foodexpo και στη Natural & Organic 
Products Europe στο Λονδίνο και στη 

Nordic Organic Food Fair στην Σουηδία. 
Όπως αναφέρουν στελέχη της, "η πα-

ρουσία της εταιρείας μας σε παγκόσμι-
ες εκθέσεις είναι πολύτιμη, έκει γνωρί-
ζουμε πραγμάτικα τον κόσμο του καλού 

φαγητού καί είμαστε κομμάτι αυτού. 
Έχουμε κλείσει συμφωνίες για εξαγω-

γές και για εγχώριες συνεργασίες".

● TROO FOOD
Σημαντική παρουσία με
το βλέμμα στην Ευρώπη

DATA (ΕΥΡΩ)
Τζίρος 2018: 150.000
Κέρδη: 30.000
Εξαγωγές: 15% τζίρου
Αγγλία, Γερμανία,
Σουηδία, Λουξεμβούργο

DATA
Εξαγωγές: 50% τζίρου
Ευρώπη
Αμερική
Καναδά
Αυστραλία
Ασία
Αφρική
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● TASOULAS PEPPERS

Λανσάρει πιπεριά τύπου Jalapeno 
σε ροδέλα

Με έντονο εξα-

γωγικό προσα-

νατολισμό λει-

τουργεί η εται-

ρεία Tasoulas 

Peppers, η 

οποία ξεκίνησε 

τα πρώτα της 

βήματα στο 

χώρο του τουρ-

σιού και συγκε-

κριμένα της πι-

περιάς τουρσί, 

τον Ιούλιο του 

2006, ως μια μι-

κρή οικογενεια-

κή επιχείρηση.

Η δυναμική της 

ελληνικής πιπε-

ριάς στο εξωτε-

ρικό, σε συνδυ-

ασμό με την 

επιμονή της 

εταιρείας στην 

εξασφάλιση της 

μέγιστης δυνα-

τής ποιότητας 

για τα προϊόντα της, προσέφεραν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, 

μετατρέποντας την Tasoulas Peppers, σε μία καθαρά εξαγωγική 

επιχείρηση.

Η Ρίτσα Σαλαώρα, Τεχνολόγος Τροφίμων στην εταιρεία σημειώνει 

ότι ο στόχος της συμμετοχής στην έκθεση είναι, εκτός από τις συμ-

φωνίες με πελάτες, η  παρακολούθηση όλων των αλλαγών στην 

αγορά των τροφίμων.

"Θεωρούμε ότι είναι η πιο σημαντική διεθνής έκθεση τροφίμων, κα-

θώς έχει τεράστιο αριθμό επισκεπτών, οπότε και δίνονται αρκετές 

ευκαιρίες για καινούριες συνεργασίες. Στόχος μας σε κάθε συμμε-

τοχή είναι η γνωριμία και ίσως και οι συμφωνίες με νέους πελάτες, 

αλλά και η παρακολούθηση όλων των αλλαγών στην αγορά των τροφίμων. Συνεχώς 

υπάρχουν νέες τάσεις στην αγορά για τις οποίες

πρέπει να ενημερωνόμαστε".

ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ JAPANELO
Το βασικό προϊόν είναι η πιπεριά τύπου Μακεδονικό, η οποία παράγεται στην Θεσσαλία, 

αλλά και διάφορα άλλα είδη πιπεριάς που μεταποιούνται σε τουρσί.

"Στην φετινή έκθεση θα παρουσιάσουμε επιπλέον και το 

νέο μας προϊόν πιπεριά τύπου Jalapeno σε ροδέλα", 

σημειώνει  κ. Σαλαώρα.
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DATA-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ποσοστό: 
90% τζίρου
Κύριες αγορές
Γερμανία
Σουηδία
Ολλανδία
Πολωνία
Αγγλία
Βέλγιο
Ιταλία

https://www.enterprisegreece.gov.gr/

http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/anuga2019/
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● AMVRELIA
Στόχος να ξεχωρίσουν τα φυσικά 
προϊόντα από τα βιομηχανοποιημένα

Την γκάμα των φυσικών προϊόντων της θέλησε να προωθήσει 
στην αγορά η εταιρεία Amvrelia με τη συμμετοχή της στην έκ-
θεση της Κολωνίας.
Όπως σημειώνει ο Αθανάσιος Κοντοδήμας, communication 
manager της εταιρείας: "Θέλουμε να μάθει ο καταναλωτής, 
μέσω των προϊόντων μας, που είναι χωρίς συντηρητικά και πρό-
σθετα, αλλά με φυσική ωρίμανση να ξεχωρίζει τα φυσικά προϊό-
ντα από τα βιομηχανοποιημένα".
"Το όραμα μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή του καταναλωτι-
κού κοινού στα προϊόντα ελιάς. Παράλληλα, επιθυμούμε να κά-
νουμε ευρύτερα γνωστή τη μοναδικής ποικιλία ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ 
Άρτας (ΠΓΕ), η οποία υπήρχε από το 1993, και η εταιρεία μας την 
διέθεσε πρώτη και επώνυμα στην αγορά. Βασικός μας στόχος εί-
ναι να δρούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προς τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, μέσω της προσαρμογής της επιχείρησής μας στις 
απαιτήσεις των καιρών.
Επίσης, προσπαθούμε να αναγνωριστεί η άριστα πιστοποιημένη 
ποιότητα των προϊόντων μας από το καταναλωτικό κοινό, καθώς 

ο συνδυασμός των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και συγκομι-
δής, με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αποτελούν εγγύηση για το βέλ-
τιστο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα των προϊόντων μας".

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Οι νέοι κωδικοί, που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, είναι συσκευασίες 
σνακ 50 γραμμαρίων σε γυάλινο βάζο, χωρίς άλμη. 
"Το 2018 στην έκθεση οργανικών και φυσικών προϊόντων στο Λονδίνο, το 

2018 στην έκθεση sial στην Γαλλία και πάλι το 2018 στην έκθεση gulfood στο Ντουμπάι. Μέσω 
αυτών των εκθέσεων μπορέσαμε να αναδείξουμε την ποιότητα των προϊόντων μας σε καινούρ-
γιες αγορές και να βρούμε ενδιαφερόμενους αγοραστές, με τους οποίους έχουμε προχωρή-
σει σε συμφωνίες και σε συνεργασίες", ανέφερε ο κ. Κοντοδήμας.

● GEORGOUDIS SA
Ελληνικές ελιές σε 50 χώρες

Με μακρά ιστορία από το 1897 η εταιρεία 
Γεωργούδης, που πλέον έχει περάσει στην 
τρίτη γενιά, βρέθηκε στην Anuga, την οποία 
και επισκέπτεται πάνω από 50 χρόνια με τα 
προϊόντα της, που είναι οι ελληνικές ελιές.
Όπως σημειώνει ο Πέτρος Άση, Υπεύθυνος 
Εξαγωγών της εταιρείας, αποτελεί μια καλή 
ευκαιρία για να συναντήσει τους πελάτες 
από το εξωτερικό σε έναν χώρο. 

Η εταιρεία παράγει, συσκευάζει και εξάγει ελληνικές επιτραπέζιες ελιές 
με την επωνυμία Parthenon και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις εξαγωγής τροφίμων στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Άση, βασική αγορά είναι αυτή των ΗΠΑ, 
ενώ η εταιρεία βρίσκεται πάντα σε αναζήτηση νέων συνεργατών. 
Όπως σημειώνει, "στην έκθεση προέκυψαν πολλές συζητήσεις, ενώ είχα-
με επισκέπτες από χώρες που δεν είναι κλασικές για ελιές, όπως η Κο-
ρέα. Γενικά είχαμε σημαντική επισκεψιμότητα από υφιστάμενους πελά-
τες, αλλά και από ενδιαφερόμενους".

Για τις επιδόσεις της εταιρείας στο εξωτερικό ο κ. Άση επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να έχεις 
συνέπεια σαν εταιρεία και επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. "Εμείς γνωρίζουμε τους πελάτες 
μας στο εξωτερικό face to face", αναφέρει.
Η εταιρεία επενδύει συνέχεια σε εξοπλισμό, προβολή και προϊόντα, ενώ έχει παρουσία σε εκ-
θέσεις του εξωτερικού, όπως η Fancy Food, η PLMA, η Sial και άλλες. 

INFO-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Χώρες
Γαλλία
Γερμανία
Αυστρία

12

Σε νέες αγορές μπαίνει η Βιοσάλ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του 

FnB Daily, στα άμεσα πλάνα της 

εταιρείας είναι να επεκταθεί σε 

νέες αγορές:

• Ντουμπάι • Σουηδία

• Νορβηγία • Φιλανδία

Η εταιρεία έχει εξαγωγικό προσα-

νατολισμό.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η Βιοσάλ στην έκθεση λάνσαρε τα 

κλασικά της προϊόντα:

• Τυροσαλάτες με φέτα

• Ταραμά

• Μελιτζανοσαλάτα

• Τζατζίκι

"Στόχος της συμμετοχής μας στην 

έκθεση ήταν να ενισχύσουμε την 

παρουσία μας στις αγορές του 

εξωτερικού", τονίζει στο FnBDaily 

ο Παναγιώτης Παπαμάνθος, Διευ-

θυντής Πωλήσεων της εταιρείας 

και προσθέτει πως η "επισκεψιμό-

τητα ήταν πολύ καλή και ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα από εμπορικής 

πλευράς".

● ΒΙΟΣΑΛ
Μπαίνει σε

νέες αγορές

DATA-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Γερμανία, Γαλλία,
Ιταλία, Ολλανδία,
Βέλγιο, ΗΠΑ

INFO-
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Χώρες: 50
Αμερική
Ευρώπη
Αυστραλία
Τζίρος εξωτερι-
κό: 95% 
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● NIKOS EXPORT

Στόχος οι αγορές της Αμερικής-
Παρουσιάστηκαν νέοι κωδικοί

Με ισχυρό "χαρτί" το 

μακεδονικό πιπεράκι 

τουρσί, το πιπεράκι 

ροδέλα και το πιπεράκι 

για γέμισμα, αλλά και 

με νέα προϊόντα, η 

εταιρεία Nikos Export 

βρέθηκε στην έκθεση 

της Κολωνίας.  Οι νέοι 

κωδικοί, που παρουσιάστηκαν στην ANUGA 2019, είναι το πιπεράκι γεμιστό με τυρί, καθώς 

και το αγγουράκι τουρσί.

Με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα και με ειδίκευση σε συγκεκριμένα προϊόντα, η Nikos 

Export έθεσε ως βασικό στόχο το άνοιγμα σε αγορές της Αμερικής. καθώς και το άνοιγμα 

εξαγωγών,  σε μεγαλύτερο εύρος, στη Μέση Ανατολή.

"Στόχος της εταιρείας με την συμμετοχή της στην Anuga είναι αφενός η αύξηση των 

πωλήσεων και αφετέρου ένα νέο άνοιγμα σε αγορές", ανέφερε η Chrisy Evidou, 

M.Sc Agrologist, Quality Manager.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πρόσθεσε ακόμη πως: "Η εταιρεία έχει συμμετάσχει και παλιότερα σε διεθνείς εκθέσεις στο 

εξωτερικό, όπως στην έκθεση Sial της Γαλλίας, καθώς και στην έκθεση Anuga της Γερμανί-

ας. Η συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας σε διεθνείς εκθέσεις διαδραματίζει αναμφισβήτητα 

καταλυτικό ρόλο στην εξωστρέφεια της επιχείρησης. Η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις 

αποτελεί την πρώτη γνωριμία με τους εν δυνάμει πελάτε,ς αλλά και υποβοηθά την ευκολό-

τερη αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο".

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1972
Η εταιρία Nikos Export ιδρύθηκε το 1972 και βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική γεωγραφική 

θέση της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση 

που πλέον έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στην Ελλάδα 

με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα.
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DATA
Τζίρος 2018: 
2 εκατ. ευρώ
Εξαγωγές: 95% τζίρου
Κύριες αγορές
Γερμανία
Αγγλία
Γαλλία
Σουηδία
Φινλανδία
Βέλγιο
Ολλανδία
Αυστρία
Ρωσία
Σ. Αραβία
Κουβέιτ
Βουλγαρία
Κύπρος
Ντουμπάι
Πολωνία

https://www.enterprisegreece.gov.gr/

http://www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/anuga2019/
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