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Κύκνος: Έσπασαν το φράγμα των €25 εκατ.  
οι πωλήσεις το 2020-21            

Το φράγμα των 25 εκατομμυρίων ευρώ έσπασε ο τζίρος 
της κονσερβοποιίας Κύκνος κατά τη χρήση 2020-21  
(1 Ιουλίου 2020 – 30 Ιουνίου 2021), που ήταν η πρώτη 
ολοκληρωμένη χρήση της εταιρείας μετά την απόφαση 
για αλλαγή της διαχειριστικής χρήσης (η προηγούμενη 
ήταν εξάμηνη, από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 
2020). Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό 
των 25,52 εκατ. ευρώ, έναντι 13,07 εκατ. ευρώ της 
«μισής» χρήσης, ενώ συγκρινόμενος με την αντίστοιχη 
δωδεκάμηνη περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, 
παρουσίασε αύξηση κατά 8,39%, σαν αποτέλεσμα της 
αυξημένης κατανάλωσης στο σπίτι, της ενίσχυσης του 
μεριδίου αγοράς της εταιρείας και της επέκτασής της σε 
νέες αγορές. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 5,87 
εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 1,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα 

κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 539.622,50 ευρώ.

Αυξημένη έμφαση στις εξαγωγές
Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το ότι η Κύκνος αύξησε κατά την προηγούμενη 
χρήση τις πωλήσεις της τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, 
οι πωλήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 8,44% και οι εξαγωγές κατά 7,84% 
σε σχέση με την αντίστοιχη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020. 
Και παρότι η μερίδα του λέοντος των εσόδων της εταιρείας πραγματοποιείται 
στην εγχώρια αγορά (23,1 εκατ. ευρώ), οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ, 
ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης της εταιρείας για διεύρυνση του 
αποτυπώματός της εκτός Ελλάδος. Ήδη η Κύκνος έχει προχωρήσει σε ενέργειες για 
τη στρατηγική της επέκταση στη mainstream αγορά των ΗΠΑ, μία χώρα όπου έχει 
παρουσία εδώ και χρόνια, όμως απευθυνόταν κυρίως στις κοινότητες των Ελλήνων 
ομογενών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με τη σεφ Μαρία 
Λόη, η οποία έχει αναλάβει ρόλο «πρέσβειρας» της μάρκας στην αμερικανική αγορά.

Με το βλέμμα στην ενεργειακή κρίση
Για την τρέχουσα χρήση, που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, η διοίκηση της Κύκνος 
έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, των πωλήσεων και των 
αποτελεσμάτων της.  
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές 
επιπτώσεις στην λειτουργία της από την εν εξελίξει ενεργειακή κρίση που έχει 
δημιουργήσει σε διεθνές επίπεδο μία σημαντική πίεση στις τιμές, με μεσοπρόθεσμη 
οικονομική επίπτωση σε μεγάλη 
μερίδα επαγγελματικών κλάδων 
(εστίαση, λιανεμπόριο, κλπ) τόσο 
σε επίπεδο άμεσης σχέσης με τους 
κλάδους δραστηριοποίησης της 
εταιρείας (κανάλι HORECA), όσο 
και στην αγοραστική δύναμη των 
καταναλωτών.

Σπύρος Πιστικός

Νέα μονάδα hard 
seltzer και κοκτέιλ 
RTD από την Diageo 
στο Ιλινόι            
Νέο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων 
hard seltzer και κοκτέιλ RTD εγκαινίασε 
πρόσφατα η Diageo North America 
στην περιοχή Plainfield του Ιλινόι με 
στόχο να ενισχύσει την παρουσία της 
στην αγορά κοκτέιλ έτοιμων προς 
κατανάλωση.
Πρόκειται για μια επένδυση 110 εκατ. 
δολαρίων που αφορά εγκαταστάσεις 
με δυο γραμμές κονσερβοποίησης 
ποτών σε μια έκταση 21 στρεμμάτων. 
Η Diageo θα χρησιμοποιήσει την 
συγκεκριμένη εγκατάσταση για 
να επιταχύνει την ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου RTD και ταυτόχρονα   
να δημιουργήσει αναπτυξιακή 
στρατηγική στην κατηγορία των 
έτοιμων κοκτέιλ. Η εγκατάσταση, που 
ονομάζεται Lincolnway, θα παράγει 
μερικές από τις πιο πρόσφατες μάρκες 
της Diageo, συμπεριλαμβανομένων 
των Smirnoff seltzers και κοκτέιλ RTD 
με βάση τα οινοπνευματώδη ποτά από 
την Crown Royal και την Ketel One 
Botanical Vodka Spritz. 
Ο Michael L Nelson, αντιπρόεδρος του 
τμήματος παραγωγής και απόσταξης 
στη Diageo North America, δήλωσε: 
«Το εργοστάσιο Diageo Lincolnway θα 
συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση 
αποστολής παραγγελιών στον τομέα 
των έτοιμων κοκτέιλ και θα βοηθήσει 
σημαντικά στην κάλυψη της ζήτησης 
από πλευράς καταναλωτών».

Αχιλλέας Αγγελόπουλος, 
διευθύνων σύμβουλος, Κύκνος
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Επιδεινώνεται η κατάσταση στις διεθνείς 
αγορές σταριού και καλαμποκιού            
Η μείωση της προσφοράς και η ήδη αυξημένη ζήτηση  
θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις τιμές

Η μεγάλη, πρόσφατη, 
εισαγωγή τεσσάρων πλοίων με 
καλαμπόκι από τη Ρωσία στην 
τιμή των 27 λεπτών το κιλό 
έμελλε να είναι και η τελευταία, 
μέχρι στιγμής, για τη χώρα μας, 
καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο 
πριν τη σύγκρουση Ρωσίας – 
Ουκρανίας, αναφέρουν πηγές 
προσκείμενες στο ελληνικό 
εισαγωγικό εμπόριο. 
Παρά, δε,  το γεγονός ότι οι 
ποσότητες μαλακού σταριού 

και καλαμποκιού που εισάγονται στη χώρα μας από τη Ρωσία και την Ουκρανία δεν 
μπορούν να προσδιορισθούν επακριβώς ποσοτικά, εν τούτοις το πρόβλημα που θα 
δημιουργήσει όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά η έλλειψη λόγω 
της ρωσο – ουκρανικής σύγκρουσης θεωρείται δεδομένο. 

Γιατί είναι ορατός ο κίνδυνος για νέες διαταραχές στις τιμές  
των δημητριακών
Και μόνο το γεγονός ότι η Ουκρανία θα ήταν στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων 
εξαγωγέων σιταριού σε όλο τον κόσμο για το 2022,  με εξαγωγές αξίας 3,59 δις 
δολαρίων, οι εξελίξεις δημιουργούν μια σοβαρή πιθανότητα νέων διαταραχών στις 
τιμές των δημητριακών, πέραν των συνηθισμένων καθημερινών αυξήσεων των 
τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
Και αυτό γιατί από το σιτάρι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επισιτιστική ασφάλεια, 
καθώς καταναλώνεται από περισσότερους από 2,5 δις ανθρώπους παγκοσμίως. 
Πολλές χώρες που καταναλώνουν σιτάρι βασίζονται στις παγκόσμιες εισαγωγές για 
να καλύψουν τη ζήτηση.  
Είναι ενδεικτικό πως το 2019, το ουκρανικό σιτάρι εξήχθη σε χώρες κυρίως της 
βόρειας Αφρικής και της μέσης Ανατολής, ενώ τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 
αναμένεται η συγκομιδή περισσότερων από 60 εκατ. στρέμματα με σιτάρι στην 
Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά οι αναμενόμενες κυρώσεις και οι εμπορικοί 
περιορισμοί στη Ρωσία, το μεγαλύτερο εξαγωγέα σιταριού στον κόσμο είναι πιθανό 
να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στις διεθνείς αγορές σιταριού.
Η κατάσταση, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ , γίνεται 
ακόμα πιο περίπλοκη εξαιτίας της ξηρασίας στη Μέση Ανατολή, που προκαλεί 
αύξηση των εισαγωγών σίτου λόγω της αυξημένης ζήτησης. 

Η Κίνα αγοράζει κριθάρι και καλαμπόκι χωρίς να υπολογίζει το κόστος
Ταυτόχρονα, το πρόβλημα φαίνεται να μεγεθύνεται περισσότερο, καθώς, λόγω 
του φόβου των διεθνών αγορών  οι Κινεζικές αρχές αποφάσισαν να λάβουν μέτρα 
ώστε να εξασφαλίσουν επάρκεια στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο κριθάρι και 
καλαμπόκι.
Σημειώνεται ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έκαναν καμία αναφορά στις τιμές των 
εισακτέων αγαθών υποδεικνύοντας ότι το κόστος των εισαγωγών δεν είναι στο 
επίκεντρο της κινεζικής σκέψης την δεδομένη στιγμή. Άλλωστε η Κίνα οδεύει στην 
περίοδο αιχμής της ζήτησης για πολλά εμπορεύματα και ο κίνδυνος διακοπής της 
προσφοράς λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία θα επιδεινώσει τις τιμές 
και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της χώρας.

Με cage-free αυγά 
στο εξής οι μαγιονέζες 
της Condito    
Νέα πολιτική σε 
συνεργασία με την 
Πανελλήνια Φιλοζωική 
Ομοσπονδία
Στην υιοθέτηση πολιτικής προμήθειας 
αυγών και προϊόντων αυγού 
αποκλειστικά από συστήματα 
εκτροφής ορνίθων χωρίς κλουβιά 
προχωρά η Condito, ακολουθώντας 
τις θεμελιώδεις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Η εφαρμογή της νέας 
πολιτικής, σε συνεργασία με την 
Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία 
στο πλαίσιο της εκστρατείας Cage-Free 
Greece, ξεκινάει άμεσα από τη γραμμή 
παραγωγής προϊόντων μαγιονέζας και 
παραγώγων μαζιονέζας όπως π.χ. της 
δημοφιλούς μουσταρδομαγιονέζας, 
κατηγορίες στις οποίες εντοπίζονται τα 
υψηλότερα ποσοστά σε αυγό για την 
εταιρεία. Σκοπός και ηθική δέσμευση 
της Condito είναι η σταδιακή προμήθεια 
και χρήση cage-free πρώτων υλών και 
για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων 
τις οποίες διαθέτει, με γνώμονα την 
υιοθέτηση αυτής σε όλες τις γραμμές 
παραγωγής της μέχρι το 2025. 
Σημειώνεται ότι η Condito αναπτύσσει 
ένα σύγχρονο μοντέλο «πράσινης 
πολιτικής» σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής και εφοδιαστικής 
αλυσίδας, μετριάζοντας κατά το δυνατό 
το ενεργειακό της αποτύπωμα. Στο 
πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται αυστηρή 
πολιτική ανακύκλωσης, χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 
εναλλακτικές πρώτες και δεύτερες ύλες, 
ενώ σε επίπεδο συσκευασιών αξίζει να 
αναφερθεί ότι η χρήση πλαστικού στην 
παραγωγική διαδικασία έχει μειωθεί 
κατά 12%.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Μαρία Παπίρη, M: 6936533647, 6945753004, E: ampapiri@boussias.com 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Γιώργος Μιχαλακάκος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 178), Μ: 6947363388, Ε: gmichalakakos@boussias.com

Τα Convenience Retail Awards 2022 διοργανώνονται για πρώτη χρονιά στην Ελλάδα 
από την BOUSSIAS και αφορούν τον κλάδο της μικρής λιανικής τροφίμων. 

Τα βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη καταστημάτων που ανήκουν σε αλυσίδες 
ή σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες, τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και 

εξυπηρετούν βασικές, αλλά και έκτακτες ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα 
ευρείας κατανάλωσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε μεγάλα και μικρά αστικά 

κέντρα, σε κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα. 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

presents

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
1. Καταστήματα 

2. Υπηρεσίες προς καταναλωτές 
3. Υπηρεσίες & λύσεις τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις 

4. Δίκτυα Διανομών προς Επιχειρήσεις 
5. Υπηρεσίες Προμηθευτών προς Επιχειρήσεις 

ΥΠΟΒΟΛH ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ

01•04•22
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ 

www.convenienceretailawards.gr

https://www.convenienceretailawards.gr/?utm_source=foodreporter-nl&utm_medium=email&utm_campaign=foodreporter_newsletter_ad
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Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του 
εργοστασίου της Coca Cola HBC στο Κίεβο            

Την προσωρινή  διακοπή της 
παραγωγής του εργοστασίου 
της στο Κίεβο ανακοίνωσε 
χθες η Coca Cola HBC με 
γνώμονα την ασφάλεια 
των εργαζομένων της, η 
οποία, όπως επισημαίνει σε 
ανακοίνωσή της αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητά της. 
Παράλληλα, όπως επεσήμανε 
η διοίκηση του ομίλου, δεν 
μπορεί να κάνει κάποια 

εκτίμηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η αναστολή της παραγωγικής 
διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι στο guidance για το 2022 που συνόδευε την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2022 υπήρχε πρόβλεψη για γεωπολιτικούς 
κινδύνους αλλά και για οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω ενεργειακού κόστους, 
πληθωριστικών τάσεων και νομισματικών ισοτιμιών. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Coca Cola HBC: 
«Η ασφάλεια των εργαζομένων μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. 
Παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τους ανθρώπους μας στην Ουκρανία και 
τη Ρωσία και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίξουμε. Σταματήσαμε 
προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιό μας στο Κίεβο στις 24 Φεβρουαρίου και 
απομακρύνθηκαν οι υπάλληλοι.
Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 2021 στις 22 
Φεβρουαρίου, η Coca-Cola HBC έθεσε guidance για το έτος σε ένα ευρύ φάσμα 
που λαμβάνει υπόψη τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και τις αντιξοότητες από 
εμπορεύματα και νομίσματα.  
Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Ρωσία 
κλιμακώθηκε σαφώς περισσότερο και ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Είναι ακόμη 
πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει η εξελισσόμενη 
γεωπολιτική κρίση και οι αντιδράσεις των κυβερνήσεων, στις δραστηριότητές μας ή 
στα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2022.
Δεδομένου ότι το περίπου 20% του όγκου πωλήσεων και των EBIT του 2021 
προέρχονται από τις δύο περιοχές, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τη 
διάρκεια και τον οικονομικό αντίκτυπο, δεν πιστεύουμε πλέον ότι είναι συνετό να 
παρέχουμε guidance για το οικονομικό έτος.
Η εταιρία δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε διοικητικές πράξεις αύξησης εσόδων, 
μεταξύ των οποίων και η τιμολόγηση, για να μετριαστούν η υποτίμηση του 
νομίσματος και το υψηλότερο 
κόστος των πρώτων υλών. 
Επίσης, δηλώνει έτοιμη να 
ανακατανείμει τις δαπάνες 
μάρκετινγκ και τις κεφαλαιακές 
επενδύσεις σε άλλες αγορές. 
Η διαχείριση των λειτουργικών 
εξόδων είναι ενσωματωμένη 
στην επιχείρησή και θα 
συνεχίσει να αποτελεί βασικό 
στοιχείο των σχεδίων της για 
το έτος».

Πρόγραμμα της 
Nestlé και της Emmi 
για την προστασία 
του περιβάλλοντος            
Η Nestlé και η Emmi, η μεγαλύτερη 
γαλακτοπαραγωγική βιομηχανία της 
Ελβετίας, εγκαινίασαν πρόσφατα ένα 
πρόγραμμα προστασίας του κλίματος, 
το «KlimaStaR Milk» σε συνεργασία 
με ενώσεις παραγωγών γάλακτος 
και τον Συνεταιρισμό Παραγωγών 
Γάλακτος της Κεντρικής Ελβετίας. 
Μέσω του έργου,  οι ελβετικές 
εταιρείες ελπίζουν να μειώσουν 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
βιομηχανικής παραγωγής  γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων 
και ταυτόχρονα να καλύψουν τις 
ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών. Περίπου 300 φάρμες θα 
συμμετάσχουν στο έργο. Το KlimaStaR 
Milk στοχεύει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
περίπου 20%, εστιάζοντας σε τέσσερις 
βασικούς τομείς: ζωοτροφές, διαχείριση 
κοπαδιών, ενέργεια και διαχείριση 
της κοπριάς αγροκτημάτων. Για τη 
μέτρηση της προόδου, θα εφαρμοσθούν 
επιστημονικές μέθοδοι έρευνας και 
τεχνολογίες ανάλυσης.
Ο Daniel Imhof, επικεφαλής του 
τμήματος γεωργίας – κτηνοτροφίας  
της Nestlé Ελβετίας, δήλωσε:  
«Η προστασία του κλίματος μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με την ένωση 
δυνάμεων. Ως εκ τούτου, είμαστε σε 
θέση να μπορέσουμε μαζί με την Emmi 
να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ελβετική 
γαλακτοκομία».
 «Το αγελαδινό γάλα», πρόσθεσε, 
«είναι ένας σημαντικός πόρος για εμάς 
και παραμένει απαραίτητο για την 
παρασκευή βρεφικής διατροφής και 
άλλων προϊόντων».
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Περιεχόμενο: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 164), E: xman@boussias.com
Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 128), Ε: kbousboukea@boussias.com
Συμμετοχές: Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: vkoutsavlis@boussias.com

Official Publication

Συνεισφέρουμε στην ενημέρωση και την ανάπτυξη παραγωγικού προβληματισμού επί ζητημάτων 
που απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις, διοργανώνοντας για 12η χρονιά ένα από 
τα σημαντικότερα συνέδρια για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους.

19/04/2022
Αμφιθέατρο OTEAcademy
+ LIVE ON YOUR SCREEN

WOMEN CEO PANEL

12o συνέδριο σελφ σέρβις

presents

Αγώνας ταχύτητας μετ’ εμποδίων

Food Retail  
CEO Forum

ΚΏΣΤΑΣ ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ 
Επιχειρησιακός Διευθυντής, 

Metro

ΠΌΠΗ ΣΚΑΓΙΑ
Διευθύνουσα Σύμβουλος,  

Κ. Θ. Σκαγιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ ΧΑΖΑΠΗ
Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα 

Σύμβουλος, Αττική Μελισσοκομική 
Εταιρεία Αλ. Πίττας

ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΑΚΌΥ
Πρόεδρος,  
ΜΕΒΓΑΛ 

ΘΕΌΔΏΡΌΣ ΓΕΡΌΣΤΕΡΓΙΌΥΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής,  

Διαμαντής Μασούτης 

ΠΑΥΛΌΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΌΥ

Senior Manager, 
Accenture

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΑΛΙΝΔΡΑΣ
VP IT Demand,  

ΑΒ Βασιλόπουλος 

ΑΝΤΏΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΌΠΌΥΛΌΣ

Διευθυντής Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, 

Metro

ΣΑΒΒΑΣ 
ΤΌΡΤΌΠΙΔΗΣ 

Διευθυντής Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού,  

Διαμαντής Μασούτης 

Υπό την αιγίδα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Συντονισμός: Πλάτωνας Τσούλος, Δημοσιογράφος Συντονισμός: Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος, CSR Hellas

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Συντονισμός: Καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

•  ΒΑΙΌΣ ΔΗΜΌΡΑΓΚΑΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδα & 
Βουλγαρία, NielsenIQ 

•  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΠΗ  
Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece 

•  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΌΣΕΣ 
Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ 

•  ΣΤΕΦΑΝΌΣ ΚΌΜΝΗΝΌΣ  
Ιδρυτικός εταίρος, Netrino/iMinder

•  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΌΣ 
Οικονομολόγος

•  ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & 
Μάρκετινγκ, Super Market 
Χαλκιαδάκη 

JON WRIGHT 
Head of EMEA, 

 IGD

INTERNATIONAL 
TRENDS

www.foodretailceoforum.gr

ΧΟΡΗΓΟΣΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

https://www.foodretailceoforum.gr/?utm_source=foodreporter-nl&utm_medium=email&utm_campaign=foodreporter_newsletter_ad
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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

 

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα 

 

Σύνταξη - Επιµέλεια:

Σπύρος Πιστικός 
εσωτ: 289, e-mail: spistikos@boussias.com

Γεράσιµος Ζώτος 
εσωτ: 229, e-mail: gzotos@boussias.com

  

 

Υπεύθυνη Συνδροµών:
Βίκυ Θεοδωρίδου
εσωτ: 101, 
e-mail: vtheodoridou@boussias.com

 

 

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

∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας 

www.boussias.com

 

∆ιευθύντρια Ηµερήσιων Εκδόσεων: 
Αντωνία Κατσουλιέρη

 

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. 

Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

Find us on

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

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

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
Οι καιροί ου μενετοί. Και ο επιχειρηματίας που μέχρι πρότινος είχε να υπερηφανεύεται 
ότι τα κατάφερε όλα μόνος του, ακούγεται ότι βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτή...

Επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ για μείωση  
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  
και του κόστους ενέργειας από την Κρι - Κρι            

Την έναρξη της παραγωγής 
βιοαερίου από την μονάδα 
αναερόβιας επεξεργασίας 
στις εγκαταστάσεις της 
στις Σέρρες ανακοίνωσε η 
γαλακτοβιομηχανία Κρι - Κρι. 
Όπως επισημαίνει η διοίκηση 
της εταιρείας πρόκειται για μια 
επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ 
που υλοποιείται από την Κρι - 
Κρι στο πλαίσιο της μετάβασής 
της στο κυκλικό μοντέλο 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Ευημερίας. Η μονάδα έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης παγωτού και 
γαλακτοκομικών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει από τη στράγγιση 
γιαούρτης. Το βιοαέριο που παράγεται μέσω της αναερόβιας επεξεργασίας 
αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας στη μείωση 
της χρήσης φυσικού αερίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος την ανάγκης του εργοστασίου 
σε φυσικό αέριο καλύπτεται από το παραγόμενο βιοαέριο, μειώνοντας έτσι το 
ενεργειακό κόστος λειτουργίας της βιομηχανίας. 
Ακόμη, στο τέλος του επόμενου μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η 
μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 998kW, η οποία θα δέχεται 
το παραγόμενο βιοαέριο. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται πρόκειται να 
διατίθεται στη συνέχεια στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα οφέλη από την υλοποίηση της επένδυσης είναι 
πολλαπλά. Ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος, η εταιρεία επιλύει οριστικά και με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα της διαχείρισης του ορού γάλακτος, ενώ 
μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, περιορίζοντας μεταξύ άλλων τις ετήσιες 
εκπομπές CO2 στο εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, η μείωση της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του εργοστασίου, ιδιαίτερα 
στην παρούσα συγκυρία όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις τιμών.

H Ioniki στην 
Foodexpo 2022  
Νέα προϊόντα θα 
παρουσιάσει η εταιρεία  
στη φετινή έκθεση          

Την παρουσία της στην φετινή έκθεση 
Τροφίμων και Ποτών Foodexpo 2022,  
η οποία είναι η μεγαλύτερη του κλάδου 
για την νοτιοανατολική Ευρώπη, 
ανακοίνωσε η εταιρεία Ioniki. 
Στην έκθεση, η οποία πραγματοποιείται 
από 12 ως 14 Μαρτίου στο 
Metropolitan Expo η Ioniki θα 
παρουσιάσει, για πρώτη φορά,  
καινοτόμα προϊόντα. 
Με γνώμονα πάντα την εξέλιξη και 
την δημιουργικότητα, επεκτείνει το 
κωδικολόγιο της με νέα προϊόντα 
Plant-based co-branded Beyond Meat, 
συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία 
της αποκλειστικής συνεργασίας της!
Όσον αφορά την αγορά του Ho.Re.Ca 
θα υπάρχουν νέα προϊόντα τόσο στην 
κατηγορία της αρτοζύμης, όσο και στην 
κατηγορία της κουρού.  
Με γεύσεις που χαρακτηρίζουν 
την εντοπιότητα των αυθεντικών 
παραδοσιακών πρώτων υλών από 
συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος 
και καλύπτουν όλο το φάσμα των 
γευστικών προτιμήσεων, από αλμυρές 
μέχρι γλυκές επιλογές.

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

