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Τsou.gr: Δημιουργώντας 
έναν πλήρη διεθνή 
κατάλογο για το ούζο    
«Η ιστοσελίδα tsou.gr ξεκίνησε ως 
ατομική προσπάθεια επί μία δεκαετία, 
συγκεντρώνοντας όλες τις ελληνικές 
ετικέτες ούζου, από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Στη συνέχεια συνεργάστηκα 
με μία ομάδα ανθρώπων που έχουν 
έδρα τη Σύρο ή προέλευση από τη 
Σύρο, με την οποία τρέχουμε μαζί το 
εγχείρημα την τελευταία τριετία. 
Αυτή τη στιγμή στον κατάλογο του 
site φιλοξενούνται 451 διαφορετικές 
ετικέτες ούζου, προερχόμενες από 
265 ποτοποιίες. Κάποιες εξ αυτών 
λειτουργούν, κάποιες από αυτές έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους. 
Σκοπός μας είναι να γίνουμε ο 
διαδικτυακός τόπος των φίλων του 
ούζου σε ολόκληρο τον πλανήτη.  
Τα e-mail που δεχόμαστε προέρχονται 
από διάφορες χώρες του κόσμου.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι ένα 
ζευγάρι από την Αυστραλία, το οποίο 
θα παντρευόταν στη Σαντορίνη, μας 
ρώτησε πώς θα έβρισκε μπουκάλια με 
το σχήμα της Σαντορίνης, για να τα 
προσφέρει ως δώρο. Εμείς φέραμε το 
ζευγάρι σε επαφή με την ποτοποιία. 
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας 
είναι ότι καταφέραμε την υλοποίηση 
δύο ρεπορτάζ για το ούζο από τη 
Deutsche Welle, το ένα εκ των οποίων 
έπαιξε σε τέσσερις διαφορετικές 
γλώσσες σε παγκόσμια κλίμακα». 
Χάρης Βεκρής, Ιδρυτής Ιστοσελίδας, 
tsou.gr

Τα πρόσωπα  
της αγορας

Flexopack: Εντός τριετίας η μονάδα 
παραγωγής στην Αυστραλία                      
Στα 4 – 5 εκατ. ευρώ το Capex του 2019  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή 
βιομηχανικού κτιρίου στη 
θυγατρική της Flexopack στην 
Αυστραλία, με τη διοίκηση να 
εκτιμά ότι αυτό θα ολοκληρωθεί 
μέσα στην επόμενη τριετία.  
Όπως ειπώθηκε δια στόματος του 
προέδρου Γιώργου Γκινοσάτη στο 
περιθώριο της γενικής συνέλευσης 

των μετόχων, η παραγωγική μονάδα, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που 
αγοράστηκε πριν από δύο χρόνια, είναι ακόμη στα σχέδια. Στόχος για τη θυγατρική 
στην Αυστραλία είναι η επέκταση σε ειδικά προϊόντα, ενώ η εταιρεία εξυπηρετεί 
προς το παρόν την αγορά της Αυστραλίας και πρόσφατα επιχειρήθηκε άνοιγμα στη 
Νέα Ζηλανδία.

Ολοκληρωμένες κατά 85% οι επενδύσεις σε Κορωπί και Πολωνία
Η αποπεράτωση του νέου βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας επί όμορου οικοπέδου 
των εγκαταστάσεων στο Κορωπί, συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ., ολοκληρώθηκε, 
αυξάνοντας το capacity της Flexopack.  
Ο κ. Γκινοσάτης τόνισε ότι οι επενδύσεις σε Κορωπί και Πολωνία είναι 
ολοκληρωμένες κατά 85%. 

Γιατί επένδυσε στη Γαλλία – Στο 35% το μερίδιο στην Ελλάδα
Τα κριτήρια για την αυτοτελή παρουσία σε συγκεκριμένες αγορές ορίζονται από την 
εταιρεία με βάση παραγόμενες ποσότητες πρωτεϊνης, με κατεύθυνση τις εξαγωγές, 
όπως έγινε στην περίπτωση της Γαλλίας, αν και στα άμεσα σχέδια δεν είναι η 
ίδρυση επόμενης θυγατρικής. Το μερίδιο της Flexopack στη συσκευασία πρωτεϊνης 
στην Ελλάδα εκτιμάται στο 35% - 40%.

Επέκταση στην Ουρουγουάη
Το τελευταίο άνοιγμα της Flexopack στο εξωτερικό είναι η αγορά της Ουρουγουάης, 
όπου δραστηριοποιείται μέσω διανομέα, ενώ σε ερώτηση μετόχου ο κ. Γκινοσάτης 
τόνισε ότι το άνοιγμα στην Αμερική θα πρέπει να γίνει συντονισμένα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019
Για τη χρήση του 2019 η διοίκηση εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία.  
Η επενδυτική της πολιτική εστιάζει στη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων,  
τη δημιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές 
του εξωτερικού, την ενίσχυση του δικτύου διανομής και την ενίσχυση των 
υποδομών και των παραγωγικών βάσεων των θυγατρικών. Η ολοκλήρωση των 
γραμμών παραγωγής διαμορφώνει κυρίως το επενδυτικό πλάνο του 2019, που 
προϋπολογίζεται στα 4 – 5 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο για το Χρηματιστήριο
Σε ερώτηση μετόχων, τα στελέχη της εταιρείας ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται 
να μειώσουν το ποσοστό τους, για χάρη της εμπορευσιμότητας της μετοχής, που 
κυμαίνεται, ομολογουμένως, σε χαμηλές τιμές.

Χριστίνα Παπαγιάννη

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/foodnewsletter/food_reporter_31_05_2019.pdf
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Tα Bραβεία  
των Aλυσίδων  
Eστίασης

www.estiaawards.gr

ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΤΉΤΩΝ ΕΩΣ:  

20 Σεπτεμβρίου 2019

TEΛΕΤΉ ΑΠΟΝΟΜΉΣ:  

Νοέμβριος 2019

ΧΟΡΉΓΙΕΣ:  Ράνια Διβάνη, Τ:  210 6617 777 (εσωτ. 111) E:  rdivani@boussias.com 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Βικτωρία Καλονάρου, Τ:  6944 308 093 F:  210 6617 778 E:  vkalonarou@boussias.com 

 STRATEGIC GROWTH   

 TRENDS & INNOVATIONS  

 NEW TASTES 

 INTERIOR DESIGN  

 EXPERIENCE

 SOCIAL & DIGITAL PRESENCE

Τα Estia Awards ανανεώνονται ριζικά με στόχο  

να αναδείξουν τις πιο αξιόλογες εξελίξεις,  

τις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες και  

τους σημαντικότερους παίκτες της ελληνικής 

αγοράς αλυσίδων εστίασης.

Η εστίαση έχει πια τη δική της  

«σφραγίδα» ποιότητας υπηρεσίας. 

Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε τη διάκρισή σας;

Official PublicationΔιοργάνωση

http://www.estiawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ADUS: Νέα σημαντικά deals με επιχειρήσεις 
FMCG                    
Σε τέσσερις πυλώνες το μοντέλο επιχειρηματικής 
ανάπτυξης που εφαρμόζει  

Σε νέες συμφωνίες με επιχειρήσεις 
FMCG προχώρησε η ADUS κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019.  
Η εταιρεία συμπληρώνει φέτος 
10 χρόνια στην ελληνική αγορά, 
και ειδικεύεται στην παροχή 

υπηρεσιών για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στον τομέα της λιανικής, τόσο στην 
ελληνική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού, συνεργάζεται πλέον με τις 
HELL Energy Drink, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε., CARDINAL SA, SAHARA, ΘΕΟΝΗ ΝΕΡΑ, όπως 
ανέφεραν τα στελέχη της στο FOODReporter. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
παρέχει outsourcing υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας. 
Παράλληλα υλοποιεί προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κάθε συνεργάτη στα καταστήματα των αλυσίδων supermarkets.

Τέσσερις πυλώνες επιχειρηματικής ανάπτυξης για τα FMCG
Η ADUS διαθέτει Outsourcing Business Model για ταχυκίνητα καταναλωτικά 
αγαθά, το οποίο διακρίνεται σε τέσσερις πυλώνες:
• Υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising και παραγγελιοληψίας
• Υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων,
• Υπηρεσίες ανάδειξης και τοποθέτησης προϊόντων,
• Υπηρεσίες επιχειρηματικής εξωστρέφειας
Στοχεύοντας να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες της, 
επενδύει στο προσωπικό, στις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση και στην καλή 
γνώση της αγοράς.

Διαφοροποιημένο μοντέλο χρεώσεων
Σύμφωνα με τα στελέχη της διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο που χρεώνει τις 
υπηρεσίες πωλήσεων και merchandising. Δεν χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές και 
ενίοτε κοστοβόρες μεθόδους χρέωσης, αλλά ένα μοντέλο που εκμεταλλεύεται τις 
οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν μέσα από τις συνεργασίες της. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο επιδιώκει, οι υπηρεσίες της να καθίστανται προσιτές σε όλο το φάσμα των 
ελληνικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής επιφάνειας. 
Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η ΑDUS, μέσω της παροχής των στοχευμένων 
υπηρεσιών της, οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν έως και 50% 
αύξηση πωλήσεων, αναπτύσσοντας το επιχειρηματικό πεδίο που τους ενδιαφέρει. 

editorialeditorial

Η έρευνα και η ανάπτυξη απαιτούν 
κεφάλαια και υπομονή.  

Και πώς να τα διαθέσει κανείς, 
όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις 
πασχίζουν να μεγαλώσουν τα 
μεγέθη τους ή να διασώσουν ότι 
μπορεί να διασωθεί στην εποχή 
μετά τα μνημόνια;
Ωστόσο δεν θα μπορούσε κανείς 
να μη σταθεί στο παράδειγμα μίας 
οργάνωσης παραγωγών, της Ζευς, 
η οποία δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή φρούτων και κυρίως 
ακτινιδίων. Μία κοινοπραξία που έχει 
συστήσει στην Ιταλία, υλοποιώντας 
τα τελευταία 8 χρόνια, πρόγραμμα 
ερευνας και ανάπτυξης, την καθιστά 
πρότυπο και μακάρι να γίνει και 
παράδειγμα προς μίμηση. 
Η Ζευς θα βγάλει στην αγορά 
κίτρινο ακτινίδιο, το οποίο ουδεμία 
άλλη επιχείρηση με ανάλογη 
δραστηριότητα παγκοσμίως, 
διαθέτει αυτή τη στιγμή.  
Στη διεθνή αγορά οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών για διαφοροποίηση 
στην παραγωγή και για προϊόντα  
με ξεχωριστό χαρακτήρα, 
εγχειρήματα όπως αυτό αποκτούν 
τη δική τους αξία. 
Έτσι οι όροι Research and 
Development, είναι από μόνοι 
τους καθοριστικοί. Γιατί μπορεί να 
ζητάούν χρήματα για την υλοποίησή 
τους, θέτουν όμως τις βάσεις για 
επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
μακρόπνοα μοντέλα επιχειρείν και 
όχι μοντέλα που αναρωτιέται κανείς 
αν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. 
Γιώργος Λαμπίρης

Αγρόκηπος Χαλβατζή:  
Διάκριση στα Packaging Awards             
Το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Packaging of New Products Launched in 
the Greek Market, απέσπασε ο Αγρόκηπος Χαλβατζή, στο πλαίσιο των Packaging 
Innovation Awards2019.  
Συγκεκριμένα, το προϊόν που διακρίθηκε ήταν το 
Smoothies Παντζαριού, που κυκλοφόρησε στην 
αγορά το Μάιο και του οποίου τη συσκευασία 
σχεδίασε ηKevin+Marshall. Ο Αγρόκηπος 
Χαλβατζή επεκτάθηκε στα smoοthies με 
βάση το παντζάρι, μετά τη σειρά λαχανικών 
στον ατμό, με γνώμονα το συνδυασμό του 
σύγχρονου τρόπου ζωής με τις νέες τάσεις 
διατροφής. 

Outsourcing Sales •  Merchandising
In-Store Promotion • Exporting Services

https://www.adus.gr/el/
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Κρατά αντιστάσεις η αλευροβιομηχανία                             
Σταθεροποιημένη έως το 2023 η εγχώρια αγορά 

Σταθεροποιημένη θα 
παραμείνει έως το 2023  
η εγχώρια αγορά αλεύρων, 
σίτου και σιμιγδαλιού,  
με το  Μέσο Ετήσιο Ρυθμό 
Μεταβολής (ΜΕΡΜ)  
του κλάδου να 
διαμορφώνεται στο 
μεσοδιάστημα στο 0,3%.
 Όπως προκύπτει από έρευνα 
που διενήργησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο της σειράς μελετών 

αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις»,  
η αλευροβιομηχανία αποτελεί έναν από τους «ανθεκτικούς» κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, 
γεγονός που οφείλεται στη σχετικά ανελαστική ζήτηση των προϊόντων αλεύρου 
(ψωμί και είδη αρτοποιίας).
Ο Βασίλης Ρεγκούζας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ,  
τονίζει ότι το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλεύρων σίτου και 
σιμιγδαλιού υπολογίζεται σε 889 χιλ. τόνους το 2017 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό 
Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -0,4% την περίοδο 2010-2017.  
Ειδικότερα, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλεύρων σίτου υπολογίζεται σε 704 
χιλ. τόνους το 2017 και ΜΕΡΜ -0,5% την περίοδο 2010-2017, ενώ η εγχώρια 
αγορά σιμιγδαλιού υπολογίζεται σε 185 χιλ. τόνους το 2017, επανερχόμενη στα 
επίπεδα του 2009.

Έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, με τις 10 μεγαλύτερες 
αλευροβιομηχανίες να συγκεντρώνουν το 72% της συνολικής αγοράς τοπ 2017, 
αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013 
και κατά μία σε σχέση με το 2016.
Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου, σύμφωνα με 
την οικονομική αναλύτρια κυρία Αλίκη Νιανάκη, οι τιμές του δείκτη κάλυψης 
χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου τη διετία 2016-2017 
επανήλθαν στα επίπεδα της διετίας 2010-2011 και δείχνουν ότι δεν είναι  
πλέον τόσο «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος 
στο οποίο δραστηριοποιούνται, όσο την περίοδο 2012-2015.
Η οικονομική κατάσταση του κλάδου χαρακτηρίζεται από τη σημαντική βελτίωση 
των συνθηκών ρευστότητας το 2017 μετά από μια σχετική σταθερότητα που 
παρουσίασαν την περίοδο 2009-2016.  
Η βελτίωση αφορά και τους τρεις εξεταζόμενους δείκτες ρευστότητας. 
Η αλευροβιομηχανία παρουσιάζει θετικό περιθώριο λειτουργικού και καθαρού 
κέρδους σε όλη την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει και το 2017.  
Ωστόσο, σημειώνεται ότι τόσο ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση  
των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου, 
όσο και η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους 
«κινούνται» σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα, παρουσιάζοντας ωστόσο, θετικό 
πρόσημο σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.  
Σημειώνεται η αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους τη διετία 2016-2017, 
έναντι της πενταετίας 2011-2015.
Πλάτων Τσούλος

Νέα αλλαγή  
στελέχους  
στην Creta Farms    
Η Γεωργία Κτιστάκη διορίστηκε νέα 
υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και 
Εταιρικών Ανακοινώσεων της Creta 
Farms, όπως γνωστοποίησε μέσω 
ανακοίνωσης η εταιρεία, τρεις ημέρες 
μετά τη γενική συνέλευση. 
Σημειώνεται ότι αποτελεί μία από 
τις πολλές αλλαγές στελεχών 
των τελευταίων μηνών στην 
αλλαντοβιομηχανία, η οποία διανύει 
δύσκολες στιγμές.

www.blockchainsupplychain.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

Στέλλα Φραμπασχάλη, Τ: 210 2829552,  

E: s.frabasxali@boussias.com

Ηow to incorporate  
Blockchain into your enterprise 

transformation

Η τεχνολογία  

Blockchain έρχεται για να 

ανατρέψει τα δεδομένα 

στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, προσφέροντας 

ασφάλεια, διαφάνεια, 

ταχύτητα και κερδοφορία.

BLOCKCHAIN
IN SUPPLY CHAIN 
CONFERENCE

Τρίτη 02.07.19
DOMOTEL KASTRI, 
ΑIΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝA ΙΙ

http://www.blockchaininsupplychain.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium= print
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ΗΠΑ: To AI στην υπηρεσία του food service   
Στόχευση στα drive thru καταστήματα   

Στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο κλάδος του food service από την τεχνητή 
νοημοσύνη εστιάζει η βιομηχανία της εστίασης, με γνώμονα τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και την επιρροή τους στην παροχή υπηρεσιών. Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Mintel για την αμερικανική αγορά του food service, όσο η τεχνολογία 
συνεχίζει να επηρεάζει την εστίαση, τόσο οι επιχειρήσεις αναζητούν την ισορροπία 
μεταξύ αποδοτικότητας και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. 
Η τεχνολογία του Artificial Intelligence παρέχει στις επιχειρήσεις εστίασης 
τη δυνατότητα για βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και οφέλη που 
μεταφράζονται σε μακρόχρονη πιστότητα των καταναλωτών στο εκάστοτε brand.. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης 
(QSR), καθώς περισσότεροι από δύο στους πέντε πελάτες είναι πιστοί σε ένα QSR, 
με κριτήριο την εξυπηρέτηση πελατών. Έρευνα της Mintel για τις ψηφιακές τάσεις, 
δείχνει ότι επίσης περισσότεροι από δύο στους πέντε καταναλωτές συμφωνούν ότι 
οι ψηφιακοί βοηθοί τούς είναι χρήσιμοι.

Το παράδειγμα των κορυφαίων brands
Το δρόμο δείχνουν οι μεγαλύτερες επενδύσεις των αμερικανικών αλυσίδων 
εστίασης αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, που αποφάσισαν να επενδύσουν στην 
τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεικτικά:
- Το Μάρτιο, η McDonald’s απέκτησε τη Dynamic Yield, ώστε να προσφέρει 
εξατομικευμένες προτάσεις στους πελάτες των drive-thru καταστημάτων,
- Το Μάιο, η ZIVELO και η Mastercard λάνσαραν πιλοτικά από κοινού το Sonic 
Drive-In, για να παρέχει τη δυνατότητα παραγγελιών με φωνητική εντολή με AI, με 
διανομή σε επιλεγμένα καταστήματα των ΗΠΑ, Microsoft και Starbucks μελετούν 
projects για την ανάπτυξη εργαλείων για προσωποποιημένες παραγγελίες σε 
drive-thru, Τον ίδιο μήνα η Chick-fil-A ανακοίνωσε τη χρήση ΑΙ για την ανάλυση 
αναρτήσεων σε social media, που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, ενώ 
χρησιμοποιεί συναφείς τεχνολογίες για την εκπαίδευση του δυναμικού,
Η Domino’s κυκλοφόρησε το εργαλείο DOM Pizza Checker σε Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία, που ελέγχει την παραγγελία σε ό,τι αφορά τα υλικά για να φτάσει σωστή 
στον πελάτη, με προοπτική να κάνει χρήση της ίδια τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Έλεγχος των δεδομένων των πελατών
Η Mintel εκτιμά ότι εκτός από τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών, το 
ΑΙ είναι εξίσου απαραίτητο για την προσέγγιση των νεότερων καταναλωτών, 
καθώς η επένδυση σε τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέχει στις επιχειρήσεις να έχουν 
μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα των πελατών τους. Οι εταιρείες, με αυτό το 
εργαλείο στα χέρια τους, θα έχουν τη δυνατότητα να στοχεύουν καλύτερα τους 
πελάτες τους με προωθητικές ενέργειες, προβλέποντας τι θα παραγγείλουν.

ΗΠΑ: Την αναγραφή 
προειδοποίησης 
καρκίνου σε 
αλκοολούχα ζητούν 
καταναλωτές 
Κοινή επιστολή προς τις κυβερνητικές 
αρχές έχει σταλεί από ικανό 
αριθμό οργανώσεων υγείας στις 
ΗΠΑ, αιτούμενες την αναγραφή 
προειδοποίησεων για την πρόκληση 
καρκίνου από αλκοολούχα, στις ετικέτες 
τους.  
Από την πλευρά της, η αρμόδια 
υπηρεσία των ΗΠΑ, το Γραφείο 
Εμπορίας και Φορολογίας Αλκοόλ και 
Καπνού, επιδιώκει να τροποποιήσει 
τους κανονισμούς που διέπουν την 
επισήμανση και τη διαφήμιση του 
κρασιού, των οινοπνευματωδών 
ποτών και των προϊόντων βύνης για 
την «απλούστευση και διευκρίνιση» 
των ρυθμιστικών προτύπων, με 
τις οργανώσεις να πιέζουν για 
εκσυγχρονισμένες ετικέτες στα 
αλκοολούχα, βάσει «επιστημονικών 
μελετών, που δείχνουν ότι η 
κατανάλωση ακόμη και ενός ποτού 
ημερησίως αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου».

Ζητούν πρόσθετες επισημάνσεις
Η επιστολή, μάλιστα, τονίζει ότι 
«οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν 
συσχετίζουν την κατανάλωση 
οινοπνεύματος με αυξημένο κίνδυνο 
καρκίνου».  
Την ίδια ώρα, η ισχύουσα νομοθεσία 
ορίζει την αναγραφή στην ετικέτα όλων 
των οινοπνευματωδών που παράγονται, 
εισάγονται ή εμφιαλώνονται προς 
πώληση στις ΗΠΑ, μιας προειδοποίησης 
για την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την 
οδήγηση.
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Γιατί οι Ιρακινοί πίνουν ούζο από τη Θράκη   
Ποτοποιία Θράκης: Με εξαγωγές πάνω από το 80% του 
τζίρου   

Στον εξαγωγικό της χαρακτήρα βασίζει την πορεία της τα τελευταία χρόνια, η 
Ποτοποιία Θράκης, όπως ανέφερε η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας, Ελευθερία 
Παπαδοπούλου, μιλώντας στο FOODReporter, στο πλαίσιο του φεστιβάλ  
ΤSOU.GRisma για το ούζο, που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, και διοργάνωσε ο 
διαδικτυακός κατάλογος για το ελληνικό ποτό, tsou.gr. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 
εξαγωγών της θρακιώτικης επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο του τζίρου της, 
υπερβαίνει το 80%. 

Το παράδειγμα του Ιράκ
Όπως αναφέρει η κυρία Παπαδοπούλου, βασικός εισαγωγέας των προϊόντων της 
εταιρείας είναι η Γερμανία, η οποία συναγωνίζεται σε πωλήσεις το Ιράκ. «Σε ό,τι 
αφορά το Ιράκ, η σημαντική εξαγωγική μας παρουσία εκεί, οφείλεται στο γεγονός 
ότι κατά τον πόλεμο καταστράφηκαν πολλές τοπικές ποτοποιίες, και οι ντόπιοι 
είχαν μεγάλη δυσκολία να βρούν το παραδοσιακό τους ποτό, αράκ. Το ούζο, επειδή 
περιέχει λιγότερο γλυκάνισο συγγενεύει αρκετά με το αράκ και έτσι η ζήτηση για 
το εθνικό μας ποτό είναι μεγάλη». Η εταιρεία εξάγει μεταξύ άλλων χωρών και στην 
Ισπανία, στην Πορτογαλία, στις Ηνωμένες πολιτείες και στο Ισραήλ.

Σταθερές οικονομικές επιδόσεις
Σε επίπεδο πωλήσεων – και παρά την κρίση -  εμφανίζει σταθερότητα τα τελευταία 
χρόνια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.
«Κατά την άποψή μου, η Ποτοποιία Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, μπορεί να 
αποτελέσει παράδειγμα για το πώς κινείται μία υγιής επιχείρηση», σχολιάζει η κυρία 
Παπαδοπούλου.  
Η ποτοποιία Θράκης, βρίσκεται πίσω από την ιδιωτική ετικέτα πολλών super 
market στην Ελλάδα, όπως λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Η ποτοποιία δεν παράγει 
μόνο ούζο ή τσίπουρο, αλλά και αλκοολούχα όπως βότκα, τζιν, κονιάκ. Ιδιαίτερα 
αναγνωρίσιμο είναι το κονιάκ Ορφέας.  
Μεταξύ των προϊόντων που διαθέτει και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα, 
είναι και το παλαιωμένο τσίπουρο 
Εωθινόν, το οποίο ωριμάζει σε δρύινα 
γαλλικά βαρέλια για εννέα μήνες. Ένα 
από τα πρόσφατα λανσαρίσματα στην 
αγορά είναι το τζιν, Juniper, ενώ ο 
παλαιότερος και πιο ευπώλητος κωδικός 
της είναι το ούζο 7. 

Γιώργος Λαμπίρης

PepsiCo: Αλλαγή 
συσκευασίας για το 
ανθρακούχο νερό  
Απομακρύνεται από 
τη λύση του πλαστικού 
μπουκαλιού 

Στην αλλαγή συσκευασίας για ολόκληρο 
χαρτοφυλάκιου νερού προσανατολίζεται 
η PepsiCo, στην προσπάθειά της να 
συμβάλει στην κυκλική οικονομία και 
να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης. 
Την αρχή θα κάνει η εταιρεία από την 
αντικατάσταση της συσκευασίας για τη 
σειρά Lifewtr, που θα κυκλοφορεί σε 
100% ανακυκλωμένο PET μπουκάλι, 
ενώ το ανθρακούχο Bubblyτης ίδιας 
σειράς δε θα λανσάρεται πλέον σε 
πλαστική φιάλη. 

Νερό σε συσκευασία αλουμινίου
Επιπλέον, το σήμα της Aquafina 
θα παρέχεται σε συσκευασία από 
αλουμίνιο σε καταστήματα πώλησης 
των ΗΠΑ, ενώ η εταιρεία δοκιμάζει ήδη 
πιλοτικό λανσάρισμα στο οργανωμένο 
λιανεμπόριο. 
Στόχος της PepsiCo είναι να 
σταματήσει τη χρήση 8.000 τόνων 
πλαστικού, με οδηγό τη συσκευασία 
της Naked Juice, τα μπουκάλια της 
οποίας κατασκευάζονται από 100% 
ανακυκλωμένο PET, ήδη από το 2009. 
Απώτερος σκοπός είναι η χρήση 
25% ανακυκλωμένου πλαστικού 
σε όλες τις συσκευασίες της και η 
μετατροπή του σε 100% ανακυκλώσιμο, 
λιπασματοποιήσιμο ή βιοαποικοδομήσιμο 
έως το 2025. Σημειώνεται ότι η PepsiCo 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
χρήστες ανακυκλωμένου PET στον 
κλάδο των τροφίμων, την ώρα όμως 
που αποτελέι και μία από τις κορυφαίες 
ρυπαίνουσες εταιρείες για το 2018.

Κύκλος εργασιών
2018: ~20 εκατ. ευρώ
2017: 19,6 εκατ. ευρώ
2016: 19,6 εκατ. ευρώ
2015: 19,9 εκατ. ευρώ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
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Κρασί: Η Κίνα… απειλεί τις πωλήσεις της 
Γαλλίας    
Πρωτιά των ΗΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές οίνων

Τη Γαλλία θα ξεπεράσει το 2020, η Κίνα σε 
πωλήσεις, που θα συνεχίσει στην ίδια πορεία 
που έχει έως αυτή τη στιγµή και θα υπερβεί τα 
19,5 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2022, όπως 
προβλέπει το IWSR. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
η Κίνα είναι αντιστοίχως στην τρίτη και τέταρτη 
θέση των κυριότερων χωρών εισαγωγής πίσω 
από τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
ανοδικές τάσεις. Σηµειώνεται ότι την παραµονή 
της Prowein δηµοσιεύθηκαν στοιχεία από το 

IWSR για την συνολική εκτίµηση της αξίας της διεθνούς αγοράς οίνου. 

Ενισχυσµένη η αξία σε σχέση µε τον όγκο
Η εξέλιξη της αξίας θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τον όγκο, ο οποίος 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,15% µεταξύ 2017 και 2022, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την παγκόσµια τάση του κοινού, να καταναλώνει λιγότερα αλλά 
καλύτερα, και επηρεάζει ιδιαίτερα την Αµερική και την Ασία, σηµειώνει το IWSR. 

Αξία 2017 (σε δισ. δολάρια)
ΗΠΑ: 34,8 
Γαλλία: 16,7 
Κίνα: 16,5 

Όγκος 2017 (σε κιβώτια)
ΗΠΑ: 318 εκατ. 
Ιταλία: 266 εκατ. 
Γαλλία: 250 εκατ. 
Γερµανία: 224 εκατ. 
Κίνα: 156 εκατ.

Ανοδικά αναµένονται οι πωλήσεις µπύρας  
Ανοδικά θα κινηθεί και φέτος η εγχώρια αγορά µπύρας, καθώς στη διάρκεια του 2018 
κινήθηκε στα επίπεδα του +4,5%, όπως ανέφερε σχετικά, πρόσωπο του κλάδου. 
Το ίδιο πρόσωπο µάλιστα εξέφρασε την εκτίµηση ότι η αύξηση των πωλήσεων του 
κλάδου θα είναι περίπου στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, και πρόσθεσε ότι οι εκλογές 
ευνοούν την κατανάλωση µπύρας από τον Έλληνα καταναλωτή. 
Κατά το ίδιο πρόσωπο οι πωλούµενοι όγκοι για το 2019 αναµένεται στο σύνολο της 
αγοράς να αγγίξουν τα 4 εκατ. hl, ενώ δεν απέκλεισε ακόµα και να ξεπεράσουν το 
συγκεκριµένο αριθµό. 

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

Αρχισυντάκτης: Γιώργος Λαµπίρης
 εσωτ: 389, e-mail: glampiris@boussias.com

Σύνταξη – Επιµέλεια: Λήδα ∆εληγιάννη
 εσωτ: 277, e-mail: ldeliyianni@boussias.com

Χριστίνα Παπαγιάννη
email: cpapagianni@boussias.com
Σπύρος Πιστικός 
εσωτ: 289, e-mail: spistikos@boussias.com

  

Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης: Πέτρος Τσάτσης
εσωτ: 388, e-mail: ptsatsis@boussias.com

  

Υπεύθυνη Συνδροµών: Βίκυ Θεοδωρίδου

εσωτ: 101, e-mail: vtheodoridou@boussias.com

Αrt Director: Γιώργος Τριχιάς

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, 

∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας

www.boussias.com

Εκδότης:

 

Μιχάλης Μπούσιας

∆ιευθυντής Εκδόσεων: ∆ηµήτρης Κορδεράς

∆ιευθυντής Συνεδρίων και Βραβείων: 
Νικόλας Κονδάκης

Πολυκαναλική… 
υπόθεση η αγορά 
τροφίµων 
Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η διαδικασία 
αγορών τροφίµων, ενώ ο καταναλωτής 
είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάµεσα σε 
διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας 
συγκεκριµένα προϊόντα από διαφορετικά 
σηµεία πώλησης, επιλέγοντας σε 
σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένους 
πωλητές για συγκεκριµένες οµάδες 
προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του 
ΙΕΛΚΑ σε δείγµα 2.000 ατόµων κατά 
Μ.Ο. ο καταναλωτής αγοράζει από 14 
έως 16 φορές την εβδοµάδα κάποιου 
είδους τρόφιµα από κάποιο από τα 
εξεταζόµενα σηµεία πώλησης. 

Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να 
σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα 
δεν µεταφράζεται και σε αξία 
καλαθιού καθώς π.χ. ο φούρνος-
αρτοπωλείο µπορεί να έχει µεγαλύτερη 
επισκεψιµότητα από το κρεοπωλείο, 
αλλά κατά κανόνα έχει καλάθι 
χαµηλότερης αξίας. Το µεγαλύτερο 
καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο 
σουπερµάρκετ, καθώς πρόκειται για το 
σηµείο πώλησης που συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο εύρος προϊόντων, στο οποίο 
άλλωστε ο καταναλωτής µπορεί να βρει 
και τα προϊόντα των ανταγωνιστικών 
καναλιών. Ωστόσο ο Έλληνας 
καταναλωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την 
αγοραστική εµπειρία στα σουπερµάρκετ 
σε ποσοστά άνω του 80%.

Σύνολο έως το 2022
Αξία: 207 δισ. δολάρια το 2022 

Όγκος: 2,7 δισεκατοµµύρια κιβώτια 9 lt. 

Find us on

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

Το συνεταιριστικό κίνημα απέτυχε... Ζήτω το συνεταιριστικό κίνημα! Κάπως έτσι θα μπορούσε να 
αποτυπώσει κανείς την πορεία συνεταιριστικής επιχείρησης με δραστηριότητα στην παραγωγή 
τροφίμων. Παρά το γεγονός ότι τα χρέη της προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 60 εκατ. ευρώ, τα 
στελέχη της αρνούνται ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. 

σΤόν πυθμενα

ΜETRO: Στη Ζάκυνθο 
το δεύτερο μικρό 
cash and carry της 
αλυσίδας   
Ένα ακόμη κατάστημα METRO Cash 
& Carry εγκαινιάστηκε στη Ζάκυνθο. 
Πρόκειται για το 50ο  σημείο της 
αλυσίδας χονδρικής της εταιρείας 
METRO AEBE, η οποία έχει 43 χρόνια 
παρουσίας στη χώρα. Το κατάστημα 
αυτό δεν είναι ένα τυπικό METRO Cash 
& Carry, αλλά το δεύτερο μικρό Cash 
& Carry της αλυσίδας σε μία τουριστική 
περιοχή με έντονη εποχικότητα. 
Πρόκειται για έναν ευέλικτο τύπο 
καταστήματος που προσαρμόζεται 
ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες 
των επαγγελματιών - πελατών του. 
Το  ΜΕTRO Cash & Carry Ζακύνθου 
βρίσκεται στην επαρχιακή οδό 
Ζακύνθου – Μαύρων Βολίων Θέση Αγία 
Αικατερίνη, πολύ κοντά στην πόλη και το 
λιμάνι του νησιού.
Το νέο κατάστημα διαθέτει άνετους 
χώρους πώλησης εμβαδού 1.096 
τ.μ. ευκρινή και καλαίσθητη σήμανση,  
σύγχρονο και μοντέρνο εξοπλισμό και 
παρκινγκ 62 θέσεων. Απασχολούνται 26 
νέοι εργαζόμενοι, κυρίως κάτοικοι από 
την ευρύτερη περιοχή.

Αυξημένη η καλλιέργεια οσπρίων το 2017                   
Σε ύφεση το σιτάρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση στην καλλιέργεια βρώσιμων 
οσπρίων και κτηνοτροφικών 
φυτών δείχνουν τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για το 2017. Η καλλιέργεια 
μαλακού και σκληρού σίτου 
σημείωσε διψήφια πτώση, ενώ 
μεγάλη ανάπτυξη κατέγραψαν τα 
αρωματικά φυτά. Σε ό,τι αφορά τα 
γεωργικά, η παραγωγή σε ροδάκινα 

και νεκταρίνια διευρύνθηκε, η ελιά κατέγραψε μικρή αύξηση – σε αντίθεση με το 
ελαιόλαδο, ενώ ντομάτες πορτοκάλια και μήλα καλλιεργήθηκαν λιγότερο. Το σύνολο 
της καλλιεργούμενης γεωργικής έκτασης ανήλθε σε 32.209 στρέμματα.

Οι μεταβολές σε ζωϊκό κεφάλαιο & παραγωγή κρέατος
Όλες οι κατηγορίες ζωϊκού κεφαλαίου, βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, κότες και 
κυψέλες μελισσών, παρουσιάζουν διεύρυνση, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, της τάξης 
του 4,8%, στα πουλερικά. Σε ό,τι αγορά την παραγωγή κρέατος, η μεγαλύτερη αύξηση 
αποτυπώνεται στο κρέας βοοειδών, ελάχιστα ανοδικά κινήθηκε το κρέας χοίρων – 
χοιριδίων, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στο κρέας προβάτων και πουλερικών – με 
εξαίρεση των στρουθοκάμηλων. Τη μεγαλύτερη, πάντως, ύφεση γνώρισε το κατσικίσιο 
κρέας, που μειώθηκε κατά 13% το 2017.

Σχεδόν σταθερή η παραγωγή 
κτηνοτροφικών προϊόντων
Ο όγκος παραγωγής των σημαντικότερων 
κτηνοτροφικών προϊόντων ήταν σχεδόν 
αμετάβλητος. Πιο συγκεκριμένα, η 
συνολική παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε 
ελάχιστα, όπως και η παραγωγή αυγών, 
ενώ μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε το 
παραγόμενο μαλακό τυρί.

Βρώσιμα όσπρια: +17,7%
Μαλακό σιτάρι: -14,8%
Σκληρό σιτάρι: -13,9%

Ροδάκινα-νεκταρίνια: +21,2%
Ντομάτες: -12,5%
Πορτοκάλια: -9,7%

Μήλα: -9,6%
Ελιές: +3% - Ελαιόλαδο: -5%

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece
https://www.youtube.com/boussiascomm

