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Με 35% μπαίνει στον Συνεταιρισμό Πάρου  
ο Νίκος Βαρδινογιάννης            

Στην τελική ευθεία βρίσκεται σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του FOODReporter 
η είσοδος του επιχειρηματία Νίκου Θ. 
Βαρδινογιάννη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
της Πάρου, καθώς ο επιχειρηματίας μέσω της 
εταιρείας Περιβόλι Properties Mονοπρόσωπη 
Ι.Κ.Ε. έχει συμφωνήσει για την είσοδό του με 
ποσοστό 35% στον συνεταιρισμό, ποσοστό 
που αποτελεί το ανώτατο ποσοστό συμμετοχής 

ιδιώτη σε αγροτικό συνεταιρισμό με βάση το νόμο. 
Όπως ανέφεραν στο FOODReporter πηγές κοντά στον Συνεταιρισμό απομένει 
πλέον η έγκριση της γενικής συνέλευσης της διοίκησης του Συνεταιρισμού, ωστόσο 
ο χαρακτήρας της θα είναι καθαρά τυπικός. Όπως πληροφορούμαστε η εταιρεία 
συμφερόντων του κυρίου Βαρδινογιάννη θα διατηρεί και το μάνατζμεντ του 
Συνεταιρισμού για την επόμενη δεκαετία. 
Θα θυμίσουμε ότι ο Συνεταιρισμός βρισκόταν σε αναζήτηση επενδυτή το 
τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς κινδύνευε να χάσει την προθεσμία 
υλοποίησης εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος μέσω της δράσης 4.2.1. 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω οικονομικής αδυναμίας υλοποίησής 
του. Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα είχατε διαβάσει σχετικά το ρεπορτάζ του 
FOODReporter.  
Το αντικείμενο της επένδυσης αφορά στον πλήρη εκσυγχρονισμό του τυροκομείου, 
του ελαιουργείου και του οινοποιείου που διατηρεί στις εγκαταστάσεις του. 
Μάλιστα η κάλυψη της επένδυσης η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 
4,5 εκατ. ευρώ αφορά στο 75% αυτής, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από 
ίδια συμμετοχή και χρήματα που θα διαθέσει ο νέος επενδυτής. Στην επένδυση 
που θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου να υλοποιείται εντός του 2022 περιλαμβάνεται 
η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου αλλά και η δημιουργία επισκέψιμων 
εγκαταστάσεων. 

Δραστηριότητα στο νησί και μέσω υγειονομικού καταστήματος στον 
Άγιο Ιωάννη Δέτη
Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Βαρδινογιάννης διατηρεί ήδη δραστηριότητα στην Πάρο 
με την εκμετάλλευση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται 
στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Δέτη (Μοναστήρι).
Με την είσοδο του επενδυτή ο Συνεταιρισμός θα παραμείνει αυτόνομο νομικό 
πρόσωπο.  
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου έχει διευθετήσει παλαιότερες οφειλές που 
διατηρούσε έναντι δανείων προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, εισφέροντας 3 εκατ. 
ευρώ σε μετρητά, έναντι 11 εκατ. ευρώ που ήταν το σύνολο της οφειλής, μετά την 
πώληση ακινήτων που διέθετε στο νησί.
Η επένδυση του επιχειρηματία στον Συνεταιρισμό ανέρχεται σε ποσό 1,1 εκατ. ευρώ 
για την απόκτηση των συνεταιριστικών μεριδίων που θα λάβει. Για την ολοκλήρωση 
του επενδυτικού προγράμματος θα γίνει είτε εκχώρηση της επιδότησης, είτε λήψη 
δανείου από πλευράς του επενδυτή. 

Γιώργος Λαμπίρης

Δημήτρης Βιδάκης: 
Από την Παλίρροια 
στην Elikonos Capital 
Partners            
Kαθήκοντα Operating Partner στη 
Elikonos Capital Partners ανέλαβε 
ο Δημήτρης Βιδάκης, προερχόμενος 
από την Παλίρροια. Θα συμμετέχει 
στην αξιολόγηση των επενδύσεων, 
επικεντρώνοντας σε θέματα στρατηγικού 
σχεδιασμού, εταιρικής και εμπορικής 
ανάπτυξης και διοικητικής λειτουργίας. 
Ο κύριος Βιδάκης διετέλεσε διευθύνων 
σύμβουλος στην Παλίρροια από τις 
αρχές του 2019. Μέχρι τότε είχε τη θέση 
του διευθύνοντος συμβούλου στον όμιλο 
Κορρές από το 2011. Υπήρξε στέλεχος 
της Coca-Cola Hellenic όπου ξεκίνησε 
ως γενικός διευθυντής Πολωνίας, ενώ 
από το 2006 είχε την θέση του γενικού 
διευθυντή Ελλάδος και ταυτόχρονα 
τη θέση του προέδρου των εταιρειών 
Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ. 

Πριν από την Coca-Cola Hellenic, 
διετέλεσε στέλεχος της Unilever για 
15 χρόνια. Στο διάστημα αυτό υπήρξε 
διευθύνων σύμβουλος για τα προϊόντα 
παγωτού στην Τσεχία και τη Σλοβακία, 
ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση του 
περιφερειακού διευθυντή για την 
Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σλοβενία, 
τη Σερβία και τη Ρωσία καθώς και για 
την Τσεχία και την Σλοβακία. Τελευταία 
του θέση στην Unilever ήταν αυτή 
του διευθύνοντος συμβούλου για τα 
κατεψυγμένα προϊόντα και παγωτά στην 
Αυστρία.

https://foodnewsletter.s3.eu-west-2.amazonaws.com/fr_16_07_2021.pdf
https://foodnewsletter.s3.eu-west-2.amazonaws.com/fr_16_07_2021.pdf
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Απογειώθηκαν στο 
+1.283% οι πωλήσεις 
ελληνικών ψαριών 
στα Εμιράτα το 2020            
Θεαματική αύξηση παρουσίασαν το 
2020 οι ελληνικές εξαγωγές ψαριών 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
με το μεγαλύτερο μέρος τους να 
αφορά σε εξαγωγές τσιπούρας. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία 
από το Ομοσπονδιακό Κέντρο 
Ανταγωνιστικότητας και Στατιστικής 
των Εμιράτων που επεξεργάστηκε το 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Ντουμπάι, οι ελληνικές 
εξαγωγές της κατηγορίας «ψάρια 
και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια», οι οποίες το 
2019 δεν ξεπερνούσαν τα 1,5 εκατ. 
ευρώ, το 2020 εκτοξεύθηκαν στα 20,3 
εκατ. ευρώ, μία αύξηση της τάξεως του 
1.283,2%.  
Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι ενώ 
οι εξαγωγές της συγκεκριμένης 
κατηγορίας το 2019 αντιπροσώπευαν 
μόλις το 0,9% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, το 2020 έφτασαν 
το 10,6% και αποτέλεσαν το δεύτερο 
μεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν μας στη 
χώρα, μετά τα τσιγάρα (13,4%).  
Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες 
ψαριών, κυρίαρχη ήταν πέρυσι η 
τσιπούρα, με εξαγωγές αξίας 14,2 εκατ. 
ευρώ (7,4% επί του συνόλου), παρότι 
το 2019 οι εξαγωγές τσιπούρας ήταν 
μηδενικές.  
Όπως επισημαίνει το Γραφείο ΟΕΥ 
Ντουμπάι, θα πρέπει να αναμείνουμε τα 
νεότερα στοιχεία που θα καταδεικνύουν 
εάν επρόκειτο για μία παροδική αύξηση 
ή για μια γενικότερη θετική τάση στην 
εμιρατινή αγορά.

Σπ. Πιστικός

Βράβευση για το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN  
στα Green Awards 2021
Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 
«Χρήση ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες 
των προϊόντων» 

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, 
διακρίθηκε για την πρωτοβουλία 
‘‘GO GREEN – Το πρώτο 
ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό 
μεταλλικό νερό σε φιάλες από 
30% ανακυκλωμένο πλαστικό 
(r-pet)’’, στα Green Awards 
2021. Τα βραβεία διεξήχθησαν 

στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Thessaloniki Metropolitan Summit», υπό τη 
διοργάνωση των Economist και powergame.gr. Στο πλαίσιο των φετινών βραβείων, 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN επιλέχθηκε από την κριτική 
επιτροπη του θεσμού και τιμήθηκε με το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Βραβεία 
προς επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες των προϊόντων», επιβραβεύοντας με αυτό 
τον τρόπο την επένδυση της εταιρείας στην πράσινη οικονομία. 

Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πέντε χρόνια νωρίτερα
Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Κώστα Σκρέκα, στον Πρόεδρο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, κ. Νίκο Χήτο. Κατά την 
απονομή, ο κ. Χήτος, αφού ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την τιμητική αυτή διάκριση 
τον Θεσμό των βραβείων και τους διοργανωτές, δήλωσε: «το ΖΑΓΟΡΙ GO 
GREEN, είναι το πρώτο εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε 
30% ανακυκλωμένο υλικό στις συσκευασίες του, συσκευασίες που είναι 100% 
ανακυκλώσιμες, δίνοντας μια δεύτερη ζωή στο πλαστικό και εφαρμόζοντας την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πέντε χρόνια νωρίτερα.  
Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και υπερήφανους ενώ μας δίνει την 
ώθηση να δεσμευτούμε για τη συνέχεια των επενδύσεών μας στην πράσινη 
ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, για 
εμάς και το περιβάλλον».  

Επένδυση στην πράσινη οικονομία
Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ επενδύει εδώ και χρόνια στην πράσινη οικονομία στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων της, ενώ παράλληλα εφαρμόζει υψηλής ποιότητας 
περιβαλλοντικά πρότυπα, διατηρώντας και βελτιώνοντας τις πρακτικές της, οι 
οποίες  πιστοποιούνται με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το 
πρότυπο ISO 14001:2015, από την TUV HELLAS (TUV NORD).  
Με πίστη στις αρχές 
της αειφορίας και της 
κυκλικής οικονομίας, 
επενδύει στην ανάπτυξη 
προϊόντων με δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης τους,  
δίνοντας στον καταναλωτή την 
επιλογή προϊόντων με μηδενικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ADVERTORIAL
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To άνοιγμα του κωδικού 
δραστηριότητας των εκθέσεων 

και των συνεδρίων, αποτέλεσε 
ένα από τα τελευταία κάστρα 
αναστολών δραστηριότητας που 
έφερε μαζί της η πανδημία στην 
Ελλάδα. Ωστόσο η επανέναρξη του 
συγκεκριμένου ΚΑΔ από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου αναμένεται να φέρει 
ταυτόχρονα και την επιστροφή 
του κοινού σε γεγονότα εγχώριου 
και διεθνούς χαρακτήρα, τα οποία 
είχαν λείψει στους περισσότερους 
εξ ημών για περίπου δύο χρόνια. 
Σημαντικό τεστ για τον κλάδο 
τροφίμων και ποτών στο διεθνές 
πεδίο θα αποτελέσει η προσεχής 
Anuga του Οκτωβρίου, όπου θα 
κληθούν να δοκιμαστούν στις νέες 
συνθήκες συμμετέχοντες, επισκέπτες 
και διοργανωτές. Ταυτόχρονα και 
τα εγχώρια εκθεσιακά δεδομένα 
που ενεργοποιούνται και πάλι σε 
ανοιχτούς αλλά και σε κλειστούς 
χώρους στη συνέχεια, έρχονται να 
αποδείξουν ότι οφείλει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων να συνεχιστεί. 
Ακόμα και υπό τις συνθήκες που 
βρισκόμαστε, όπου η πανδημία 
παραμένει σταθερά παρούσα στη 
ζωή μας. Αφού μέχρι στιγμής δεν 
καταφέραμε να εξαλείψουμε τον 
ιό, όπως ελπίζαμε οι περισσότεροι 
τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή 
που εμφανίστηκε και μετά, αυτό που 
μπορούμε πλέον να κάνουμε είναι 
να τον αντικρίζουμε κατά πρόσωπο 
αλλά με την δέουσα συστολή και 
σεβασμό. Καλή σας ημέρα. 

Γιώργος Λαμπίρης

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Με πιστοποίηση  
για ορθές πρακτικές παραγωγής η μπίρα 
Νύμφη το 2022             
Νέα σελίδα στο κομμάτι της παραγωγής προϊόντων

Μέσα στην επόμενη χρονιά η μπίρα Νύμφη 
αναμένεται να αποκτήσει πιστοποίηση για 
ορθές πρακτικές παραγωγής. Όπως ανέφερε 
ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας Αλέξανδρος Δανιηλίδης στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
«η μπίρα της Θεσσαλονίκης, η Νύμφη, θα 
γίνει από το επόμενο έτος η πρώτη μπίρα 
στην Ελλάδα που θα λάβει πιστοποίηση για 
ορθές πρακτικέ παραγωγής, κάτι το οποίο 
σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στο κομμάτι της 

παραγωγής προϊόντων στην χώρα μας». Παράλληλα, ο κ. Δανιηλίδης αναφέρθηκε 
και στην προσπάθεια που υλοποιεί η ζυθοποιία για να συνδέσει τον πρωτογενή 
τομέα με την δραστηριότητα της εταιρείας, τρέχοντας ένα πρόγραμμα συμβολαιακής 
καλλιέργειας. «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει οδηγήσει τόσο στην ανάπτυξη 
της παραγωγής ανά στρέμμα, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες της ζυθοποιίας σε 
κριθάρι από Έλληνες παραγωγούς», πρόσθεσε ο κ. Δανιηλίδης λέγοντας παράλληλα 
ότι α τελευταία δύο χρόνια έχει πτοχωρήσει και στις εξαγωγές βύνης σε πολλές 
χώρες. 

Ο τιτάνιος αγώνας με την επανεκκίνηση της εστίασης και οι καλές 
επιδόσεις του καλοκαιριού 
Επιπλέον, ο κ. Δανιηλίδης μίλησε και για τον αγώνα που κλήθηκε να δώσει η 
επιχείρηση από την στιγμή που άρθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στο κανάλι της 
εστίασης την περασμένη άνοιξη. «Χρειάστηκε να δώσουμε έναν τιτάνιο αγώνα για να 
εξυπηρετήσουμε σωστά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από την στιγμή που άνοιξαν 
την ίδια μέρα όλες οι επιχειρήσεις εστίασης», τόνισε ο κ. Δανιηλίδης και συνέχισε: 
«Νομίζω ότι τα καταφέραμε και για αυτό είδαμε το καλοκαίρι πολύ καλές επιδόσεις 
στο κομμάτι της εστίασης και της διασκέδασης». 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 

Δωδώνη: Επίσημος χορηγός στους Χρυσούς 
Σκούφους 2021
Το παρών έδωσε η 
γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη 
ως επίσημος χορηγός 
στην τελετή απονομής των 
Χρυσών Σκούφων, που 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 
στο ξενοδοχείο Grande 
Bretagne. Το diner de gala 
δημιουργήθηκε ειδικά για 
τη βραδιά από τον σεφ και 
ιδιοκτήτη των Etrusco και  
Botrini’s, Έκτορα Μποτρίνι, ο 
οποίος κλήθηκε να δημιουργήσει και να μαγειρέψει το μενού της τελετής απονομής. 
Τα πιάτα του  chef, τα εμπλούτισαν γευστικά η Φέτα ΠΟΠ Δωδώνη και το Γιαούρτι 
Δωδώνη Στραγγιστό.

Αλέξανδρος Δανιηλίδης, διευθύνων 
σύμβουλος, Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
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Αδ. Γεωργιάδης: Η ένταξη των PL στο 
e-katanalotis και τα ψέματα των καναλιών 
για τις ανατιμήσεις             
Σε εξέλιξη η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού  
στο οργανωμένο λιανεμπόριο 

Για αδικαιολόγητο μέχρι στιγμής 
πανικό, ο οποίος οφείλεται εν 
πολλοίς στα κανάλια έκανε λόγο 
ο υπουργός ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης αναφερόμενος 
στο κύμα ανατιμήσεων που 
παρατηρείται το τελευταίο 
διάστημα. «Το να μεταδίδουν 
τα κανάλια από το πρωί μέχρι 
το βράδυ ότι υπάρχει μεγάλη 
αύξηση των τιμών είναι σαν να 
προτρέπουμε τις επιχειρήσεις να 
αυξήσουν τις τιμές», ανέφερε 

ο κ. Γεωργιάδης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και συνέχισε 
λέγοντας: «Γιατί αυτός που έχει σούπερ μάρκετ ή εμπορικό κατάστημα θα σκεφτεί: 
Αφού ανεβαίνουν παντού οι τιμές, χαζός είμαι εγώ να τις διατηρώ χαμηλές;». 

Γιατί θα ενταχθούν τα PL στο e-katanalotis
Για το λόγο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε την απόφαση να ενταχθούν στο 
e-katanalotis και οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας προκειμένου να 
φαίνονται και οι πολύ χαμηλές τιμές των PL. Σύμφωνα με τον υπουργό, η 
συγκεκριμένη κίνηση έχει σαν στόχο να στρέψει τους καταναλωτές στα φθηνότερα 
προϊόντα σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρηματίες προχωρήσουν σε μια αναίτια 
αύξηση των τιμών. «Δικαιολογία για γενικευμένη αύξηση των τιμών αυτή την 
στιγμή δεν υπάρχει και τα κανάλια λένε ψέματα», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: 
«Το αν θα χρειαστεί, ωστόσο, να αυξηθούν οι τιμές σε ένα μήνα, αυτό μένει να το 
δούμε. Λογικά αυξήσεις τιμών θα πρέπει να υπάρξουν κάποια στιγμή λελογισμένα 
γιατί έχουν ανέβει διεθνώς οι πρώτες ύλες, τα ναύλα μεταφοράς και η ενέργεια. 
Επομένως, αυτή η αύξηση κάποια στιγμή θα μεταφερθεί και στον καταναλωτή. Όχι 
όμως με τον τρόπο που περιγράφεται». 

Σε ισχύ η αγορανομική διάταξη 
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το θέμα των τιμών 
ενώ βρίσκεται σε ισχύ η αγορανομική διάταξη η οποία απαγορεύει την αύξηση του 
κέρδους σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα πριν την πανδημία και παράλληλα γίνονται 
εξαντλητικοί έλεγχοι. «Η επιτροπή ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει έρευνα για την ύπαρξη 
ή όχι καρτέλ στο οργανωμένο λιανεμπόριο και στη χονδρική», είπε ο υπουργός 
ανάπτυξης. 

Σε εξέλιξη η έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της εστίασης, ανέφερε ότι οι επιδόσεις που έχουν 
καταγραφεί στο συγκεκριμένο κανάλι από την στιγμή που άρθηκαν τα περιοριστικά 
μέτρα, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την 
αναγκαιότητα των συγχωνεύσεων και των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων 
προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικότερες. «Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν 
χρήματα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και θα ακολουθήσει νόμος για τον τρόπο 
που θα πρέπει να γίνονται και τα κίνητρα θα είναι πολύ γενναία», είπε ο υπουργός,  
προτρέποντας τις εταιρείες να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να μεγαλώσουν και να 
αναπτυχθούν.

Ματίνα Χαρκοφτάκη

L’artigiano: Το 22ο 
κατάστημα στη Δάφνη            
Nέο κατάστημα στη Δάφνη δημιούργησε 
η l’artigiano. Το κατάστημα βρίσκεται σε 
απόσταση λίγων μέτρων από το Μετρό 
της Δάφνης, στην πλατεία Καλογήρων 
(Καραολή Δημητρίου 2). Αποτελεί το 22ο 
κατάστημα του δικτύου της l’artigiano.  
Η l’artigiano επεκτείνει σταθερά το 
δίκτυό της στοχεύοντας να ενισχύσει 
περαιτέρω τη θέση της στο Italian 
comfort food, καθώς επιδίωξή της 
είναι να έχει παρουσία σε κάθε γειτονιά 
της Αθήνας, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση της εταιρείας.

Aπό 9 έως και 13 Οκτωβρίου  
το FOODReporter θα βρίσκεται 
ξανά σε ένα από τα σημαντικότερα 
εκθεσιακά γεγονότα για τον χώρο 
των τροφίμων και των ποτών 

Καθημερινή ανταπόκριση  
και ενημέρωση από την Κολωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Πέτρος Τσάτσης
Τ. 2106617777 (388) E: ptsatsis@boussias.com

στην Anuga 2021

Το

09-13.10.2021

TASTE 
THE FUTURE

https://www.anuga.com
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www.dairyconference.gr 

presents

Official Publication

26 ●11 ●2021
LIVE ONLINE - HYBRID

B L A C K  F R I D AY

Το μεγαλύτερο συνέδριο  
που έγινε ποτέ για το γάλα  
και τα γαλακτοκομικά  
στην Ελλάδα, επιστρέφει!

The

Dairy
Conference 

Πληροφορίες: Λήδα Δεληγιάννη, Τ: 2106617777 (εσωτ. 277), Ε: ldeliyianni@boussias.com 
Χορηγίες: Πέτρος Τσάτσης, Τ: 2106617777 (εσωτ. 388), Ε: ptsatsis@boussias.com 
Συμμετοχές: Χάρης Πορέτσης, Τ: 2106617777 (εσωτ. 139), Ε: hporetsis@boussias.com 

https://www.dairyconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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Επίσημη αναγνώριση της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού 
Ρυζιού             
Αναμένονται οι αρχαιρεσίες που θα αναδείξουν  
το οριστικό προεδρείο

Στην αναγνώριση ως Εθνικής 
της «Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Ελληνικού 
Ρυζιού» Ν.Π.Ι.Δ, προχώρησε 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Η Διεπαγγελματική Ρυζιού 
αναγνωρίζεται ως μη 
κερδοσκοπική οργάνωση, 
με έδρα την ΒΙΠΕ Σίνδου 
του Δήμου Δέλτα, Π.Ε 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Επί του παρόντος υφίσταται το προσωρινό προεδρείο με επικεφαλής 
τον Χρήστο Τσιχήτα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των 
παραγωγών. Προσεχώς αναμένεται η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του 
οριστικού προεδρείου, με μικτή εκπροσώπηση και από τις δύο πλευρές. 

Κύρια προτεραιότητα η ανάπτυξη της παραγωγής του ελληνικού ρυζιού 
και η προβολή του εντός και εκτός συνόρων
Βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του ελληνικού 
ρυζιού στον παραγωγικό τομέα και η προβολή του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
ως εθνικό προϊόν. Οι παραγωγοί προσβλέπουν από την πλευρά τους στην αύξηση 
των καλλιεργειών καιτης παραγωγής και στην βελτίωση των τιμών πώλησης του 
προϊόντος τους καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων με την βιομηχανία. 

Στο επίκεντρο η εναρμόνιση της παραγωγής με τη ζήτηση
Από την πλευρά της η εγχώρια βιομηχανία ρυζιού επιδιώκει την καλύτερη δυνατή 
εναρμόνιση του ρυζιού που παράγεται με αυτό που πωλείται. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα σε αυτό το πεδίο αποτελεί το γεγονός ότι η Ελλάδα κάλυψε πέρυσι 
την ζήτηση από πλευράς της Τουρκίας για μεσόσπερμο ρύζι. Ωστόσο φέτος που 
δεν υπήρξε ανάλογη ζήτηση από πλευράς της γειτονικής χώρας δημιουργήθηκαν 
αδιάθετα αποθέματα που δεν απορροφήθηκαν από την αγορά. Στο κάδρο του 
επίσημου πλέον φορέα θα βρεθούν προσεχώς και ζητήματα ελληνοποιήσεων αλλά 
και προβληματισμοί που σχετίζονται με τη σύνδεση της πρώτης ύλης με το τελικό 
προϊόν, καθώς και το θέμα της ορθής νομικής οριοθέτησης και του χαρακτηρισμού 
των ποικιλιών.

Οι προϋποθέσεις που συντελούν στη συγκρότηση της Εθνικής 
Διεπαγγελματικής
Σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ, η 
«Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού», πληροί τις οριζόμενες 
προϋποθέσεις αναγνώρισης ως Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση., του άρθρου 
54 του Ν.4647/2019 και τεκμηρίωσε ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
αναγνώρισης, αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 57% (Μέσος Σταθμικός 
Όρος) του συνόλου των ποσοτήτων ρυζιού που παρήχθησαν σε επίπεδο χώρας 
και ταυτόχρονα παραδόθηκαν στους Συνεταιρισμούς για την τελική διάθεσή τους 
στο εμπόριο και το 84% (Μέσος Σταθμικός Όρος) στον κλάδο μεταποίησης και 
εμπορίας ρυζιού από τις εταιρείες Μεταποίησης και Εμπορίας μελών της Δ.Ο. σε 
επίπεδο χώρας, κατά την τριετία 2018 – 2020».

Αγγελάκης: Είσοδος 
στην αγορά του 
Χονγκ Κονγκ με το 
Ελαιοπουλάκι           
Συνεχίζεται η ανάπτυξη της  εξαγωγικής 
δραστηριότητας της Αγγελάκης, με 
πιο πρόσφατη εξέλιξη την είσοδό 
της στην αγορά του Χονγκ Κονγκ. 
Ήδη, 5 κωδικοί από την οικογένεια 
προϊόντων Ελαιοπουλάκι® θα είναι 
σύντομα τοποθετημένοι στην αγορά της 
ασιατικής μητρόπολης.  
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
στρατηγικού επιχειρηματικού 
σχεδίου της εταιρείας και της 
περαιτέρω επέκτασης  του εμπορικού 
αποτυπώματος των προϊόντων 
Ελαιοπουλάκι® - πρόκειται για τα 
κοτόπουλα που τρέφονται με 100% 
φυτικές τροφές που βασίζονται στο 
ελαιόλαδο και το καλαμπόκι - η 
Αγγελάκης  διευρύνει διαρκώς την 
παρουσία της σε εθνικό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο.   
Οι προϊοντικοί κωδικοί Ελαιοπουλάκι® 
της Αγγελάκης που εξάγονται στο 
Χονγκ Κονγκ, διανέμονται από τοπικό 
συνεργάτη σε δίκτυα λιανικής αλλά 
και στην αγορά του food service, 
ενώ διατίθενται παράλληλα και 
σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται 
για την πρώτη επώνυμη (branded) 
τοποθέτηση ελληνικού κοτόπουλου 
στην συγκεκριμένη αγορά – μια κίνηση 
εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει την 
Αγγελάκης εντός και εκτός Ευρώπης, 
στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου 
εξαγωγικού πλάνου που υλοποιείται  σε 
περισσότερες από 10 χώρες. Ήδη, εντός 
του 2021 είχε προηγηθεί η τοποθέτηση 
και διακίνηση της προϊοντικής σειράς 
Ελαιοπουλάκι® και στην γερμανική 
αγορά.
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McDonald’s: Η θετική ανατροπή που έφερε  
το τέλος των lockdown για την Ελλάδα            
Η αλλαγή που έφερε η ελληνική αγορά για τα οικονομικά 
μεγέθη της licensee της αλυσίδας

Κέρδη για πρώτη φορά σε 
επίπεδο εξαμήνου κατέγραψε 
το φετινό διάστημα Ιανουαρίου 
– Ιουνίου το ελληνικό 
δίκτυο καταστημάτων των 
McDonald’s, ανατρέποντας 
ιστορία δεκαετίας. Το 
πρώτο εξάμηνο τα ελληνικά 
καταστήματα ήταν κερδοφόρα, 
για πρώτη φορά κατά το 
πρώτο μισό του χρόνου, 
ύστερα από την ανάληψη του 
σήματος από την Premier 

Capital, το 2011. Ωστόσο, οι ζημιογόνες χρήσεις ήταν «αποκλειστικότητα» του 
πρώτου εξαμήνου, εξαιτίας και της εποχικότητας αυτού του διαστήματος. Πάντως, 
φέτος, το πρώτο μισό του έτους, η licensee των εστιατορίων σε Ελλάδα, Μάλτα, 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Ρουμανία κατάφερε να βάλει στο ελληνικό ταμείο 
861.558 ευρώ κέρδη προ φόρων, κάνοντας τη διαφορά από την άφιξή της στη 
χώρα μας. 

Τα προηγούμενα ζημιογόνα εξάμηνα
Ανατρέχοντας στο 2011, τη χρονιά κατά την οποία η Premier Capital Hellas ανέλαβε 
να αναπτύξει την ελληνική αγορά, διαπιστώνει κανείς πως σε προ φόρων επίπεδο 
ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο ζημιογόνα ως εξής: 
• 2011: -42 χιλ. ευρώ
• 2012: -1,8 εκατ. ευρώ
• 2013: -1,4 εκατ. ευρώ
• 2014: -1,01 εκατ. ευρώ
• 2015: -805 χιλ. ευρώ
• 2016: -1,3 εκατ. ευρώ
• 2017: -735 χιλ. ευρώ
• 2018: -345 χιλ. ευρώ
• 2019: -426 χιλ. ευρώ
• 2020: -765 χιλ. ευρώ

Στα 20,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Το τέλος των lockdown έφερε επίσης ανάπτυξη τζίρου της τάξης του 26,7% για την 
Premier Capital Hellas, καθώς οι πωλήσεις έφτασαν τα 20,9 εκατομμύρια από 16 
εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Θυμίζουμε ότι 
το 2020, τα έσοδα που αποκόμισαν τα McDonald’s στην Ελλάδα είχαν μειωθεί κατά 
8%, με την εταιρεία να γράφει καθαρές ζημιές 166 χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα, η χώρα 
μας έγραψε το πρώτο εξάμηνο τον δεύτερο μεγαλύτερο τζίρο του ομίλου μετά τη 
Ρουμανία που τζίραρε σχεδόν 110 εκατομμύρια. Κατάφερε επίσης να συμπληρώσει 
το παζλ της κερδοφορίας, καθώς το περσινό πρώτο μισό της χρονιάς πέρσι ανήκε 
μαζί με τη Λιθουανία στις ζημιογόνες αγορές. Σημειωτέον ότι την ανάπτυξη της 
ελληνικής αγοράς ξεπέρασε η Ρουμανία (+38%) και η Λιθουανία (27,7%). 

Συνολικά 26 εστιατόρια στην Ελλάδα
Η Premier Capital Hellas διαθέτει αυτή την ώρα 26 εστιατόρια – 17 στην Αττική, 2 
στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Λάρισα, 2 στη Ρόδο, 3 στην Κρήτη και ένα στη Ζάκυνθο – 
εκ των οποίων 16 είναι drive thru. 
Χριστίνα Παπαγιάννη

Βραζιλία: Τα εμπόδια 
στις μεταφορές 
οδηγούν σε πτώση 
των εξαγωγών καφέ             
Κατά 27% υποχώρησαν τον Αύγουστο 
οι εξαγωγές πράσινου καφέ από 
την Βραζιλία, τον μεγαλύτερο 
παραγωγό στον κόσμο, σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές άγγιξαν 
τις 2,33 εκατ. σακούλες καφέ των 
60 κιλών. Σύμφωνα με την ένωση 
εξαγωγέων της χώρας Cecafe, η 
πτώση οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αυξημένη δυσκολία ανεύρεσης 
εμπορευματοκιβωτίων και διαθέσιμου 
χώρου στα πλοία. Επιπλέον, στη μηνιαία 
της έκθεση η Cecafe ανέφερε ότι 3,5 
εκατ. σακούλες καφέ δεν μπόρεσαν 
να αποσταλούν εγκαίρως τη φετινή 
χρονιά λόγω των εμποδίων σε επίπεδο 
μεταφοράς, κάτι που οδήγησε σε 
απώλειες περίπου 500 εκατ. δολαρίων 
στη βιομηχανία των εξαγωγών καφέ 
της Βραζιλίας. Μάλιστα, η ποσότητα 
καφέ που στάλθηκε από Βραζιλιάνους 
εξαγωγείς τον Αύγουστο υπήρξε η 
μικρότερη μηνιαίως τουλάχιστον τον 
τελευταίο χρόνο.  
Η ένωση σημείωσε ότι το 40% με 
50% των συνολικών φορτίων καφέ 
βρέθηκε αντιμέτωπο με αναβολές στα 
λιμάνια τους τελευταίους τρεις μήνες 
έναντι ποσοστού 10% με 20% που είχε 
παρατηρηθεί κατά τους πρώτους μήνες 
του έτους.  
Να σημειωθεί ότι η Βραζιλία 
αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του 
παγκόσμιου εμπορίου καφέ ενώ οι 
συγκεκριμένες καθυστερήσεις μπορούν 
να διαταράξουν τη λειτουργία των 
αλυσίδων καφέ σε ΗΠΑ και Ευρώπη, 
όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτεροι 
πελάτες της χώρας.
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EARLY  BIRD
-20% ΜΕΧΡI  
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Official Publications

02.11.21 
LIVE ON YOUR SCREEN

www.convenienceretailingconference.gr

 presents

*Σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Η μορφή της διοργάνωσής του θα προσαρμοστεί ανάλογα 
με τις νέες συνθήκες και τα αντίστοιχα μέτρα που θα ισχύουν το ερχόμενο φθινόπωρο (διοργάνωση σε υβριδική μορφή ή σε φυσικό χώρο).

Παρουσιάζουμε τις σύγχρονες τάσεις και τις απόψεις  
αναλυτών και εκπροσώπων της αγοράς σχετικά με:
⋅⋅    Την εξέλιξη του ανταγωνισμού και την εικόνα του μελλοντικού 

μικρού καταστήματος τροφίμων στο περιβάλλον που 
διαμόρφωσε η πανδημία

⋅⋅    Τις αλλαγές στο προφίλ του καταναλωτή και τις νέες προτάσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών, που απαντούν στις νέες απαιτήσεις

ΠΆΝΕΛ ΔΙΆΛΌΓΌΥ ΛΙΆΝΕΜΠΌΡΙΌΥ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΆΣΕΙΣ 

Δέσποινα 
Ξυνού,
Διευθύνουσα 
Σύμβουλος, 
OK! Anytime 
Market 

Γιάννης 
Πηλίδης,
Γενικός 
Διευθυντής, 
Συνεργαζόμενοι 
Παντοπώλες

Δημήτρης 
Παπαχρυσάνθου,
Wholesales & 
Affiliate Retail 
Director, ΑΒ 
Βασιλόπουλος

Σπύρος 
Μαζαράκης,
Διευθυντής 
Τομέα 
Χονδρικής,  
Δ. Μασούτης

Alex Sophocleous, 
Head of Marketing & Partnerships, AiFi
H AiFi διαθέτει την τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η 
λειτουργία πλήρως αυτοματοποιημένων καταστημάτων, μεταξύ 
των οποίων και convenience, ανταγωνιστικών, ως λύση, των 
Amazon Go. Συνεργάζεται ήδη με 5 από τις 10 μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του διεθνούς λιανεμπορίου, σε ΗΠΑ και Ευρώπη. 

Δήμητρα Κατσίπη, 
Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece

Λευτέρης Κιοσές, 
Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ

Στέφανος Κομνηνός, 
Executive Partner, Netrino & iMinder

ΕΡΕΥΝΆΕΡΕΥΝΆ

https://www.convenienceretailingconference.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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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: 

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα 

 

Χριστίνα Παπαγιάννη
email: cpapagianni@boussias.com

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

Ματίνα Χαρκοφτάκη
εσωτ: 392, e-mail: mharkoftaki@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

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

Creative Director: Γιώργος Τριχιάς

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
Ανακατατάξεις καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ελληνοκεντρικού 
χαρακτήρα εταιρεία τροφίμων μετά την είσοδο επενδυτή στο σχήμα της. Μάλιστα ο 
νέος ιδιοκτήτης έχει αναθέσει σε διεθνή οίκο την αξιολόγηση όλων των υποδομών της 
και βάσει αυτού αναμένονται σημαντικές αλλαγές κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. 

Ecotrophelia 2021: Η ομάδα του ΕΜΠ με τις 
Nutri Salad Bars κατέκτησε το 1ο βραβείο             
Πρωτιά για την αλμυρή μπάρα δημητριακών με άρωμα 
Μεσογείου

Η ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου – Σχολή Χημικών 
Μηχανικών, για το προϊόν 
Nutri Salad Bars, αλμυρή 
μπάρα δημητριακών με άρωμα 
Μεσογείου, κατέκτησε το 1ο 
βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό 
οικολογικών - καινοτόμων 
προϊόντων διατροφής Ecotrophelia 

2021, έναν θεσμό που στηρίζει ο ΣΕΒΤ και φέτος συμπλήρωσε 11 χρόνια 
αδιάκοπης παρουσίας. Να σημειωθεί ότι η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει τη 
χώρα μας στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Το 2ο βραβείο κέρδισε η ομάδα 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
για το προϊόν Olivena, vegan προϊόν βρώμης & πρωτεΐνης αρακά, το οποίο 
συνοδεύεται από ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Το 3ο βραβείο απέσπασε η ομάδα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, για το 
προϊόν MυροβλήΤeas, έναν καινοτόμο κύβο βιολογικών βοτάνων και μελιού, που 
διαλύεται εύκολα στο νερό για παραγωγή ροφήματος. Επιπλέον, τιμητική διάκριση 
για την Καλύτερη Παρουσίαση απονεμήθηκε στην ομάδα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Τεχνολογίας, για 
το προϊόν Softies Homestyle Snack, αλμυρά γεμιστά pillows χωρίς γλουτένη, με 
φυσικά αντιοξειδωτικά. Τέλος, τιμητική διάκριση για το Καλύτερο Πλάνο Μάρκετινγκ 
& Εμπορίας απονεμήθηκε στην ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το 
προϊόν Feel Your Oats, βιολογικό vegan σνακ προζυμιού βρώμης, με φυτικές ίνες, 
β-γλυκάνη, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και συντηρητικά. Σημειώνεται ότι από το 2011 
μέχρι σήμερα, 546 Φοιτητές από 15 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας έχουν 
συμμετάσχει στον διαγωνισμό δημιουργώντας και προσφέροντας στη βιομηχανία 
τροφίμων περισσότερες από 100 προτάσεις καινοτόμων προϊόντων διατροφής με 
στοιχεία οικολογικής καινοτομίας.

Οινοποιία Μπουτάρη: 
Λανσάρει νέο 
λευκό κρασί με την 
ονομασία Λευκό 
Γράμμα             
Σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα, η 
οινοποιία Μπουτάρη λανσάρει το νέο 
λευκό κρασί Λευκό Γράμμα.  Για την 
οινοποιία Μπουτάρη, η ανάγκη για ένα 
νέο ξεκίνημα προέκυψε τις δύσκολες 
ημέρες της πανδημίας. Το Λευκό 
Γράμμα λοιπόν έρχεται να προκαλέσει 
τις αισθήσεις με τα αρωματικά 
και γευστικά του χαρακτηριστικά. 
Προέρχεται από ένα αρωματικό blend 
από τις ποικιλίες Ασύρτικο, Sauvignon 
Blanc και Μαλαγουζιά από την περιοχή 
του Αμυνταίου. 
Πρόκειται για ένα κρασί με λαμπερό 
χρώμα, φρέσκο αρωματικό χαρακτήρα 
που θυμίζει εσπεριδοειδή, με έντονες 
νότες ροδάκινου και γκρέιπφρουτ 
στο τελείωμα. Στη γεύση κυριαρχεί η 
φρεσκάδα με τη δροσιστική οξύτητα 
και τη φυσική ορυκτότητα, ενώ 
ξεχωρίζει για τη μακρά του επίγευση. 
Ένα κρασί που μπορεί να συνοδεύσει 
κάθε περίσταση, να καταναλωθεί ως 
απεριτίφ   ή συνοδεία φαγητού. Το 
Λευκό Γράμμα είναι διαθέσιμο  σε 
επιλεγμένα εστιατόρια, café bar και 
κάβες.

https://www.facebook.com/FOODReportergr
https://www.linkedin.com/showcase/foodreporter-greece/
https://www.youtube.com/user/boussiascomm
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Οι νικητές των Supermarket Awards 2021
Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου με αφορμή 
και την επέτειο 10 χρόνων του θεσμού, 
πραγματοποιήθηκε η απονομή των 
Supermarket Awards 2021.  
Για μία ακόμη χρονιά, επιβραβεύθηκε 
η απάντηση των σούπερ μάρκετ 
και των προμηθευτών τους στις 
πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής, 
μέσω πρωτοβουλιών που απαντούν 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, σε όλους 
τους τομείς. Τα βραβεία προέκυψαν 
μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης 
των υποψηφιοτήτων -που ξεπέρασαν 
σε αριθμό κάθε προηγούμενη χρονιά- 
από την κριτική επιτροπή, στην 
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
σημαντικότερων φορέων του κλάδου, 
ακαδημαϊκοί και ειδικοί αναλυτές. 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κριτικής 
επιτροπής καθηγητής, Γεώργιος 
Δουκίδης, επιστημονικός σύμβουλος 
του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), 
«τα φετινά βραβεία σηματοδοτούν 
την ιδιαίτερα θετική εμπλοκή των 
επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και των 
προμηθευτών τους στην προσπάθεια 
ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις 
εξυπηρέτησης των καταναλωτών, 
όπως διαμορφώθηκαν στο περιβάλλον 
που διαμόρφωσε η πανδημία. Αξίζει 
να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα 
των σχετικών πρωτοβουλιών τους 
αξιολογούνται θετικά και από τους 
καταναλωτές, όπως καταγράφεται 
στην τελευταία έρευνα καταναλωτών 
του ΙΕΛΚΑ, όπου, στην ερώτηση αν 
εμπιστεύονται ότι τα σούπερ μάρκετ 
λαμβάνουν όλα τα μέτρα για τη δημόσια 
υγεία, μόνο ένα ποσοστό 11% απάντησε 
αρνητικά.  
Η υλοποίηση βέβαια της στρατηγικής 
παροχής υψηλότατου επιπέδου 
υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό 
είχε υψηλό κόστος για το κλάδο, που 
σε ό,τι αφορά το 2020, ξεπέρασε 
τα 160 εκατ. ευρώ. Τη σημαντική 
αυτή συλλογική προσπάθεια του 
οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων 
και των προμηθευτών του καταγράφουν 
σε μεγάλο βαθμό τα Supermarket 
Awards 2021. Το 2021 είναι η χρονιά 

που ο κλάδος γιορτάζει τα 10 χρόνια 
διοργάνωσης των βραβείων, τα οποία 
έχουν γίνει θεσμός.». 

Τα κορυφαία βραβεία 
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
υποψηφιοτήτων και την αντίστοιχη 
κατάκτηση βραβείων εκ μέρους 
των επιχειρήσεων, προέκυψαν και 
τα κορυφαία βραβεία του θεσμού. 
Ειδικότερα, Top National Retailer 
αναδείχθηκε η Metro AEBE, 
συγκεντρώνοντας τους περισσότερους 
πόντους, σύμφωνα με τα βραβεία που 
κατέκτησε (7 Gold, 4 Silver), Top Food 
Supplier η Μπάρμπα Στάθης ABEE (3 
Gold και 1 Bronze) και Top Non-Food 
Supplier η ΜΕΓΑ AE (4 Gold, 2 Silver και 
2 Bronze). 
Τον τίτλο του Top Rated Project 
στην Ενότητα Λιανεμπόριο / Σούπερ 
Μάρκετ κατέκτησε η πρωτοβουλία 
της Metro AEBE «eshop My market: 
Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία», 
τη διάκριση Top Rated Project στην 
Ενότητα Προμηθευτές Ταχυκίνητων 
Προϊόντων (Food & Non-Food) 
κατέκτησε η Μπάρμπα Στάθης ABEE, με 
την πρωτοβουλία «Aς Μαγειρέψουμε: 
Το παραδοσιακό φαγητό όπως το ΄χεις 
αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!», ενώ 
στην Ενότητα Βέλτιστες Συνεργασιακές 
Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών, 
Top Rated Project αναδείχθηκε η 
πρωτοβουλία της Χαλκιαδάκης ΑΕ 
«Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί!». 
Το Platinum Award της διοργάνωσης 
απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία 

«ΑΦΕΤΗΡΙΑ για Σταδιοδρομία, από 
τη Ελαΐς Unilever Hellas και τα My 
market!», που βαθμολογήθηκε με την 
υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων 
των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως 
ενότητας και κατηγορίας. 

Επετειακά βραβεία 10ετίας 
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 
10ετίας των Supermarket Awards, 
απονεμήθηκαν στην αρχή της βραδιάς 
επετειακά βραβεία, στις εταιρείες οι 
οποίες κατέκτησαν τα περισσότερα 
βραβεία από το 2012, χρονιά της πρώτης 
διοργάνωσής τους, έως και το 2021, 
στην αντίστοιχη ενότητα.  
Το επετειακό βραβείο Retailer of 
the Decade απονεμήθηκε στην ΑΒ 
Βασιλόπουλος ΜΑΕ, το Food Supplier of 
the Decade στη Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ και 
το Non- Food Supplier of the Decade 
στη ΜΕΓΑ.   
Τα βραβεία διοργανώνονται από το 
περιοδικό σελφ σέρβις της Boussias, 
με την επιστημονική συνεργασία 
του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Τα Supermarket Awards 2021 τελούσαν 
υπό την αιγίδα του υπουργείου 
ανάπτυξης & επενδύσεων, καθώς και 
των εξής φορέων: ΣΕΒΤ, ΕΒΕΑ, ΕΣΒΕΠ, 
ΕΣΕΕ, ΙΕΛΚΑ, ΣΒΕ, ΣΕΛΠΕ, GRECA. 
Επισκεφτείτε το site των βραβείων www.
supermarketawards.gr προκειμένου να 
δείτε τους νικητές, τις φωτογραφίες και 
το video της τελετής, καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό.

SUPERMARKET AWARDS 2021

▶

Ο CEO της Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης κατά την ανάδειξη του ομίλου ως Top National Retailer

https://www.supermarketawards.gr/
https://www.supermarketawards.gr/
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ΤOP NATIONAL RETAILER

METRO AEBE

TOP FOOD SUPPLIER

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ

TOP NON-FOOD SUPPLIER

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ

TOP RATED PROJECT - Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ

eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία - METRO AEBE

TOP RATED PROJECT - Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food)

Aς Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακό φαγητό όπως το ΄χεις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο! - ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ

TOP RATED PROJECT - Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG

Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί! - Χαλκιαδάκης ΑΕ

PLATINUM AWARD

ΑΦΕΤΗΡΙΑ για Σταδιοδρομία, από τη ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas και τα My market! - METRO AEBE

ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ

Συμβολή στην Εθνική Οικονομία | Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας

GOLD Lidl Ελλάς: Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης 2019 (Socioeconomic Impact Report)

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Πανδημίας

Πρότυπο Κατάστημα | Ανάπτυξη Τμήματος Food To Go

GOLD METRO - My market: My market Κηφισιάς

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό

BRONZE 362 grocery: 362 grocery Food to Go

Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ

GOLD METRO- My market: eshop My market

SILVER ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: AB Eshop 

BRONZE Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: eshop masoutis

Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

GOLD Lidl Ελλάς: Employer Value Proposition (EVP)

SILVER METRO AEBE: METROLearn| Η δύναμη της γνώσης στο χέρι σου!

BRONZE Lidl Ελλάς: My Lidl Portal

Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα | Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση

GOLD METRO- My market: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

SILVER METRO- My market: METROConnect | Άμεση και Online ενημέρωση στην υπηρεσία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

BRONZE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: AB Eshop – Καινοτόμες διαδικασίες logistics

Re-branding της Εταιρείας | Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας

GOLD METRO Cash & Carry: «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα METRO Cash & Carry» - Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες

SILVER Lidl Ελλάς: New Employer Brand ID

BRONZE SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Νέα Εταιρική Εικόνα Καταστημάτων

Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: ΑΒ Για όλα όσα νοιάζεσαι

SILVER SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ: ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Ονοματεπώνυμα Προϊόντα Ελλήνων Παραγωγών

BRONZE Lidl Ελλάς: 360° Employer Branding Campaign «Μη βλέπεις ταμπέλες»

Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: MasAnalytics

SILVER METRO- My market: FIND MY SANTA

BRONZE SMILE KIOSK: Δίκτυο Καταστημάτων SMILE KIOSK - Καινοτόμες Προωθήσεις

Direct Διαφήμιση & Προώθηση

GOLD METRO- My market: Συνδυάζοντας την γνώση με την τεχνολογία - Μία νέα σχέση της εταιρείας με τους στρατηγικούς της συνεργάτες
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Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty

GOLD ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: AB Plus - Μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς

SILVER Lidl Ελλάς: Lidl Plus

BRONZE Γαλαξίας - ΠΕΝΤΕ ΑΕ: Galaxias Bonus AI Loyalty System

Στρατηγική Social Media | Big Data & Marketing Analytics

GOLD METRO- My market: My market Instagram Campaign 2020

SILVER Γαλαξίας - ΠΕΝΤΕ Α.Ε.: Galaxias Bonus Predictive AI & Data Analysis System

BRONZE Lidl Ελλάς: #teamLidl LinkedIn

Ηλεκτρονική αγορά – Marketplace | Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών

GOLD Lidl Ελλάς: Lidl Plus

SILVER Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Μασούτης Marketplace  - "Οι συνεργάτες μας"

BRONZE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: AB App - Η εφαρμογή κινητού από το AB Eshop

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη

SILVER ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: Πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων, «Τρόφιμα Αγάπης»

BRONZE Lidl Ελλάς: Μελέτη Social Return on Investment

BRONZE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: ΑΒ Βασιλόπουλος: Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

GOLD Lidl Ελλάς: Sup Free hackathon

SILVER Lidl Ελλάς: Plastic Free Santorini

BRONZE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE: Η δέσμευση και οι δράσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος για μείωση της σπατάλης τροφίμων

Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL)

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: PL - Κατσικίσιο Τυρί "ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ"

SILVER METRO- My market:  Νέα, eco-friendly είδη μίας χρήσης!

Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων 

GOLD 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ: Αύξηση Πωλήσεων και Μεριδίου 3αλφα με το καινοτόμο λανσάρισμα έτοιμα φυσικά!

SILVER ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών Wet Hankies

BRONZE Barilla Hellas: MISKO Ολικής Άλεσης…The Success Story!

Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Non Food

GOLD ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial Extra Safe

SILVER ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ: Σειρά Endless Earth

BRONZE HENKEL HELLAS SA: Persil Renew & Blossom

Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Food

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ: Λανσάρισμα Νέας Προϊοντικής Σειράς «ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ»

SILVER ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ: Καινούργια Σειρά TUNA POCKET TRATA

BRONZE K22 GLOBAL TRADERS : Η Nutri Valley δημιουργεί μια νέα εποχή στα τρόφιμα συσκευασμένης πρωτεΐνης έτοιμης προς κατανάλωση

Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων

GOLD ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.: Επαναλανσάρισμα της Προϊοντικής Σειράς Γάλακτος «ΔΕΛΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ» & Λανσάρισμα 
ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ

SILVER ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ: Επαναλανσάρισμα Γεύσεων και Συσκευασίας στα Κριτσίνια

BRONZE ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ: Επαναλανσάροντας τις Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα Στάθης «φρεσκοκομμένα»

Δημιουργία Νέας Κατηγορίας - Είσοδος σε Νέα Αγορά / Κατηγορία

GOLD 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ: έτοιμα φυσικά! Δημιουργία νέας προϊοντικής κατηγορίας Ready To Eat οσπρίων

SILVER ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.: Μάσκες εξαιρετικά υψηλής προστασίας ΜΕΓΑ

BRONZE alfa - Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ: Τα δικά μας γλυκά

Υγιεινή Διατροφή / Vegan Vegeterian Προϊόντα - Σειρές

GOLD 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ: έτοιμα φυσικά! 

SILVER Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ: Healthy habits - Καλύτερες συνήθειες, καλύτερη ζωή.
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BRONZE Condito ΑEBE: Vegan Σειρά Σαλατών Condito The Green Line

Νέα Συσκευασία

GOLD ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ: Νέα συσκευασία για τις Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα Στάθης «φρεσκοκομμένα»

SILVER ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑEBE: Συσκευασίες Endless Earth

BRONZE ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Μπατονέτες Tipers Natura με 100% οικολογικό σχεδιασμό

Marketing & Επικοινωνία

GOLD ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ: Aς Μαγειρέψουμε - Το παραδοσιακό φαγητό όπως το ΄χεις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!

SILVER ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ: Αποτύπωμα Ψαριού

BRONZE ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ: Λουξ - 70 χρόνια πλάι-πλάι

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

GOLD ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια με Ελληνική υπογραφή

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος

GOLD ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

SILVER HENKEL HELLAS SA: HENKEL Laundy & HomeCare - Η Ελλάδα Βάζει τα καλά της!

BRONZE ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ: Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος – ΔΕΛΤΑ & Ο Μικρός Πρίγκηπας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

GOLD ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: ΜΕΓΑ Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά.

SILVER ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ: Το MILKO κάνει αληθινά τα όνειρα των παιδιών, ανακαινίζοντας και δίνοντας ζωή στο γήπεδο μπάσκετ της 
γειτονιάς τους

BRONZE MONDELEZ HELLAS AE: Πρωτοβουλίες Τμήματος Πωλήσεων Mondelēz International στην Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος

Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία

GOLD ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ: Λουξ - 70 χρόνια παράδοσης & ιστορίας

Κοινές Ενέργειες CSR

GOLD METRO AEBE: ΑΦΕΤΗΡΙΑ για Σταδιοδρομία, από τη ΕΛΑΙΣ Unilever Hellas και τα My market!

GOLD Χαλκιαδάκης ΑΕ: Στα δύσκολα, είμαστε όλοι μαζί! | Συνεργασία Super Market Χαλκιαδάκης με Περιφέρεια Κρήτης, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης, 
Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης  και 51 εταιρειών – προμηθευτών της Χαλκιαδάκης

SILVER MONDELEZ HELLAS AE: «Ένα γλυκό ευχαριστώ» σε 80 χιλιάδες εργαζόμενους των super markets – Πανελλαδικό κάλεσμα από τη Σοκολάτα Υγείας 
Παυλίδη (Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης)

BRONZE ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: 365 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | ΜΕΓΑ & ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινές Προωθητικές Ενέργειες | Shopper Marketing – Customer Segmentation

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Κοντά στους Νέους-Υποτροφίες σε συνεργασία με το φροντιστήριο Αγγλικών Root και Δώρα για Φοιτητές

SILVER Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: Shopper Marketing – Customer Segmentation Mασούτης - Arla

BRONZE MONDELEZ HELLAS AE: Καινοτόμος ηλιακός κινούμενος δείκτης ραφιού σε συνεργασία με την αλυσίδα SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

GOLD ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ABEE: Η προσαρμοστικότητα και η άμεση απόκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατά την πρώτη φάση της 
πανδημίας

Συνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο

GOLD Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Συνεργασία με ΒOX (COSMOTE)

Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα

GOLD EDPS: Βέλτιστη Λύση Επεξεργασίας Πληρωμών

SILVER Όμιλος Epsilon Net: Το myDATA Hub του Ομίλου Epsilon Net η λύση διασύνδεσης της METRO ΑEBE με την ΑΑΔΕ

BRONZE FlexLearn Business Solutions:  Το αύριο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας, σήμερα!

Προωθητικές Ενέργειες / Υπηρεσίες

GOLD SALES PROMOTION CENTER SA: Jacobs Phygital Promoter

RETAILER OF THE DECADE

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ MAE

FOOD SUPPLIER OF THE DECADE

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

NON-FOOD SUPPLIER OF THE DECADE

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ
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