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Creta Cola: Άνοιγμα της ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά  
στα αναψυκτικά            

Άνοιγμα σε νέα αγορά, πέραν των 
εμφιαλωμένων νερών, φαίνεται 
πως σχεδιάζει η ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, 
καθώς στις αρχές του μήνα η 
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης και επενδύσεων 
ενέκρινε το εμπορικό σήμα που 
έχει καταθέσει η εταιρεία για ένα 
ανθρακούχο αναψυκτικό τύπου 

cola. Συγκεκριμένα, το σήμα αφορά στο προϊόν με την ονομασία «Creta Cola», το 
οποίο εντάσσεται στις εξής κατηγορίες: παγωμένα ανθρακούχα ποτά, αεριούχοι 
χυμοί, αναψυκτικά με λίγες θερμίδες, ανθρακούχα μη οινοπνευματώδη ποτά, 
μη οινοπνευματώδη ανθρακούχα ποτά με διάφορες γεύσεις, ποτά τύπου κόλα 
[αναψυκτικά].

Ανοδική η αγορά της cola στην Ελλάδα
Μία τέτοια κίνηση ασφαλώς δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς η 
δραστηριότητα της ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά είναι συναφής (άλλωστε στο χαρτοφυλάκιό 
της υπάρχει και το ανθρακούχο νερό Σαμαριά), ενώ η ελληνική αγορά των 
αναψυκτικών τύπου cola παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία 
που παραχώρησε στο FOODReporter η Ελένη Στάθη, Senior Client Delivery Analyst 
της NielsenIQ.  
Ειδικότερα, το 2021 ο όγκος πωλήσεων των αναψυκτικών τύπου cola στο 
οργανωμένο λιανεμπόριο έφτασε τα 130,98 εκατομμύρια λίτρα, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 1,1% ή κατά 1,5 εκατ. λίτρα περίπου σε σχέση με το 2020, ενώ η αξία 
των πωλήσεων κατέγραψε μικρότερη αύξηση, της τάξεως του 0,5% ή 750.000 
ευρώ, φτάνοντας τα 143,98 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η ανοδική αυτή τάση δεν είναι ομοιόμορφη στα επιμέρους είδη cola.  
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η κανονική cola, παρότι εξακολουθεί να διατηρεί 
τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις (μερίδιο 46,5% σε όγκο και 44% σε αξία), 
παρουσιάζει καθοδικές τάσεις, έχοντας χάσει σε σχέση με το 2020 ποσοστό 3,3% 
επί του όγκου πωλήσεων (60,92 εκατ. λίτρα, από 63,03 εκατ. λίτρα το 2020) και 
ποσοστό 3,5% επί της αξίας (63,41 εκατ. ευρώ, από 65,71 εκατ. ευρώ το 2020). 
Πτωτική πορεία ακολουθεί και η light cola, που το 2021 υποχώρησε κατά 5,3% σε 
όγκο (10,82 εκατ. λίτρα) και κατά 4,2% σε αξία (13,86 εκατ. ευρώ).
Αντίθετη είναι η πορεία που ακολουθούν τα άλλα είδη cola. Η zero cola έχει πλέον 
καθιερωθεί στη δεύτερη θέση, καταγράφοντας αυξημένες πωλήσεις κατά 6,4% 
σε όγκο και αξία το 2021, με μερίδιο που ανέρχεται πλέον στο 26,3% σε όγκο 
(+1,3%) και στο 29,8% σε αξία (+1,6%). Διψήφια είναι εν τω μεταξύ η αύξηση 
των πωλήσεων των κατηγοριών max cola και λοιπών cola σε όγκο και αξία, με τα 
μερίδιά τους ωστόσο να παραμένουν μικρότερα από 1%.
Ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η κατηγορία της stevia cola, που το 2021 είδε 
τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 4,8% σε όγκο, στα 12,02 εκατ. λίτρα, αλλά να 
πέφτουν κατά 3,2% σε αξία, στα 11,12 εκατ. ευρώ.

Σπύρος Πιστικός

Το νέο ΔΣ της ΑΒ 
Βασιλόπουλος  
Τα νέα μέλη του διοικητικού της 
συμβουλίου ανακοίνωσε και επίσημα 
η ΑΒ Βασιλόπουλος, με τον Σοφοκλή 
Γιαννακού,  Senior Vice President 
Finance – CFO της ΑΒ, να αναλαμβάνει 
καθήκοντα προέδρου του ΔΣ και 
τους Ελένη Προβίδη, VP Legal & 
Public Affairs της ΑΒ, και Δημήτρη 
Αρτικόπουλο, VP Human Resources & 
Organizational Development της ΑΒ, να 
συμμετέχουν ως μέλη. Να σημειωθεί ότι 
χθες η εταιρεία καταχώρισε στο ΓΕΜΗ 
ορθή επανάληψη σχετικά με τη σύσταση 
του ΔΣ της, καθώς η καταχώριση που 
είχε γίνει μία ημέρα νωρίτερα εμφάνιζε 
εκ παραδρομής τον Σοφοκλή Γιαννακού 
να αναλαμβάνει και καθήκοντα 
διευθύνοντος συμβούλου. Ωστόσο, όπως 
διευκρίνισε με χθεσινή της ανακοίνωση 
η εταιρεία, η διοικητική ομάδα έχει 
την ευθύνη διοίκησης της ΑΒ, τόσο σε 
θέματα καθημερινής λειτουργίας, όσο και 
στρατηγικής σημασίας, με διευθύνοντα 
σύμβουλο τον Jesper Lauridsen, Brand 
President ΑΒ, Albert και Brand Leader 
για την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας 
Ευρώπης (CSE). Υπενθυμίζεται ότι οι 
διοικητικές αυτές αλλαγές έρχονται μετά 
την πρόσφατη αποχώρηση του Βασίλη 
Σταύρου, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα 
Brand President της ΑΒ από το 2018, 
ενώ ανήκε στο δυναμικό της εταιρείας 
από το 1994.

Jesper Lauridsen, Brand President ΑΒ, Albert  
και Brand Leader για την περιοχή της Κεντρικής  
και Νότιας Ευρώπης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  
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ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ  
powered by     Retail

Τη νομική οδό 
διαλέγει ο Καδής 
για το χαλούμι             
Σε τελική ευθεία φαίνεται να οδηγείται 
το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το 
χαλούμι, το οποίο ενώ κατακυρώθηκε 
ως προϊόν ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην Κύπρο αναζωπυρώθηκε 
η διαφωνία των ποσοστώσεων 
αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή του προϊόντος.  
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Retail, την ερχόμενη Δευτέρα ο 
Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, 
θα έχει συνάντηση με όλους τους 
οργανωμένους φορείς που εμπλέκονται 
στην παραγωγή του χαλουμιού και 
ευελπιστεί, ότι όλες οι πλευρές θα 
συναινέσουν στις τελικές του προτάσεις. 
Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρουν οι 
πληροφορίες, θα συμβουλευτεί την 
Νομική Υπηρεσία του κράτους και 
δεν αποκλείει το γεγονός να κινηθεί 
νομικά κατά των τυροκομείων που δεν 
προχωρούν στην παραγωγή χαλουμιού 
με τα πρότυπα της προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης αλλά συνεχίζουν 
να παράγουν χαλούμι με βάση το 
εμπορικό σήμα.  
Βέβαια, μια τέτοια εξέλιξη και με 
δεδομένο τις μακροχρόνιες δικαστικές 
διαδικασίες, η παραγωγή του χαλουμιού 
ΠΟΠ θα παγώσει και ίσως απειληθεί 
ακόμη και η βιωσιμότητα του προϊόντος.  
Σε δηλώσεις του στο Retail, ο 
Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών 
Αιγοπροβατοτρόφων (ΟΠΑ),  
Σωτήρης Καδής, ξεκαθάρισε ότι η 
ποσόστωση του αιγοπρόβειου γάλακτος 
θα πρέπει να ανέρχεται στο 51% 
και πρόσθεσε ότι εάν μέχρι το τέλος 
του μήνα δεν κλείσει το ζήτημα του 
χαλουμιού, θα εξεταστεί από τον κλάδο 
η λήψη νομικών μέτρων.

Χυμοί Ασπίς: Επενδύει στην επέκταση  
της μονάδας της στην Ημαθία            

Στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε 
πρόσφατα ένα επενδυτικό 
σχέδιο  της βιομηχανίας 
χυμών Ασπίς, με έδρα 
το Άργος. Ειδικότερα, με 
απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
Νίκου Ιωάννου, εντάχθηκε 
στο καθεστώς ενίσχυσης της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας το 
επενδυτικό σχέδιο της Ασπίς 

που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής χυμών και 
κονσερβοποιημένων φρούτων που διαθέτει η εταιρεία στο Ζερβοχώρι Ειρηνούπολης 
στην Ημαθία. Η εν λόγω επένδυση είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 1.354.070 ευρώ, και η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 
426.532,05 ευρώ, με τη μορφή της επιχορήγησης.
Σημειώνεται ότι η Ασπίς από τα μέσα του 2012 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και 
στον τομέα κονσερβοποίησης φρούτων, ενώ οι εξαγωγές της αντιπροσωπεύουν 
πλέον ποσοστό άνω του 48% του τζίρου της. Με βάση τις πιο πρόσφατες 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για τη χρήση 2020, ο τζίρος της ανήλθε στα 
42,67 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 4,75% έναντι του 2019, την ίδια στιγμή που η 
κερδοφορία υποχώρησε κατά -5,47% και έκλεισε στα 401.544 ευρώ.

Σπύρος Πιστικός

Μικρά Θήρα: Με επιχορήγηση από τον 
αναπτυξιακό το πρώτο οινοποιείο στη Θηρασιά

Με ενίσχυση από τον 
αναπτυξιακό νόμο θα 
υλοποιηθεί η επένδυση της 
εταιρείας «Μικρά Θήρα» για 
την κατασκευή του πρώτου 
οινοποιείου επί της νήσου 
Θηρασιάς. Την περασμένη 
εβδομάδα εγκρίθηκε και 
επίσημα η υπαγωγή του 
επενδυτικού σχεδίου της 
εταιρείας, συνολικού επιλέξιμου 
και ενισχυόμενου κόστους 
ίσου με 1.772.541 ευρώ, στο 

καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», με τη «Μικρά Θήρα» να λαμβάνει 
ενίσχυση ύψους 372.233,61 ευρώ, με τη μορφή της επιχορήγησης.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει προ τριμήνου την έναρξη της 
κατασκευής του κτιρίου, στην περιοχή «Μαρκεσάκι», στη βορειοδυτική πλευρά του 
νησιού, περιστοιχισμένο από αμπελώνες. Το οινοποιείο έχει προγραμματιστεί να 
είναι έτοιμο μέσα στο 2022. Υπενθυμίζουμε ότι η «Μικρά Θήρα» αποτελεί εγχείρημα 
στο οποίο συνεργάζονται οι γνωστοί οινοποιοί Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Βασίλης 
Τσακτσιρλής και Ιωάννα Βαμβακούρη.

Σπύρος Πιστικός

https://retailnewsletter.s3.eu-west-3.amazonaws.com/2022/February+2022/RN_220222.pdf?utm_source=Retail+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters
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Με τη Συνεργασία

6 χρόνια τα Packaging Awards φέρνουν  
στο προσκήνιο ελληνικές επιχειρήσεις και 

designers που πρωτοπορούν, προϊόντα και brands 
που οι συσκευασίες τους σέβονται το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο!  

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ: 

www.packagingawards.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  

Παρασκευή 22 Μαΐου 2021

Βασικές Ενότητες

1.  Excellent 
Company

2. Technology

3.  Design  
& Labelling

4. Printing
5. Sustainability

6. Marketing
7.  Supply chain  

& e-shopping 

Οι νικητές των Packaging Awards 2022, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν 
υποψηφιότητα για μια διεθνή διάκριση συμμετέχοντας στον κορυφαίο παγκόσμιο 

θεσμό βραβείων συσκευασίας World Star Packaging Awards 2023,  
που διοργανώνονται από τον World Packaging Organization. 

http://www.packagingawards.gr/?utm_source=foodreporter-nl&utm_medium=email&utm_campaign=foodreporter_newsletter_ad
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Αύξηση 31,9% της καθαρής κερδοφορίας της Coca Cola για το 2021 
έφερε η εφαρμογή της ορθής στρατηγικής         

Με αύξηση των πωλήσεων κατά 13% 
σε όγκο και κατά 16,9% σε αξία και των 
καθαρών κερδών κατά 31,9% έκλεισε η 
χρήση 2021 για την Coca Cola HBC. 
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 7.168,4 εκατ. 
ευρώ έναντι 6.131,8 εκατ. ευρώ για 
το 2020, ενώ η καθαρή κερδοφορία 
ήταν 547,2 εκατ. ευρώ έναντι 414,9 
εκατ. ευρώ για το 2020. Όπως 
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας Zoran Bogdanovic, «ο Όμιλος 
παρουσίασε πολύ ισχυρή ανάκαμψη το 
2021, με όλους τους βασικούς δείκτες 
βελτιωμένους σε σχέση με τα προ 
πανδημίας επίπεδα, ως αποτέλεσμα της 
συνεχούς και συνεπούς εστίασης στις 
στρατηγικές μας προτεραιότητες τα 
τελευταία χρόνια. Ολοκληρώσαμε το 
έτος με ισχυρή αύξηση των καθαρών 
εσόδων και υψηλότερα από ποτέ επίπεδα 
λειτουργικού περιθωρίου κέρδους και 
καθαρών ταμειακών ροών, αυξάνοντας 
παράλληλα τα μερίδια αγοράς μας.
Το 2021 κλείσαμε, επίσης, 70 χρόνια από 
την παρουσία μας για πρώτη φορά στη 
Νιγηρία, και είμαι πιο ενθουσιασμένος 
από ποτέ σχετικά με τη δυναμική 
ανάπτυξης του οργανισμού μας που 
ενισχύθηκε περαιτέρω με την προσθήκη 
της Αιγύπτου στο χαρτοφυλάκιό αγορών 
μας». Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για 
την δυναμική επέκταση της Coca Cola  
σε νέες αγορές επισημάνθηκε ότι 
•  Το Costa Coffee είναι πλέον διαθέσιμο 

σε 17 αγορές. Το Caffè Vergnano 
κυκλοφόρησε το τέταρτο τρίμηνο και 

πλέον έχει παρουσία σε 5 αγορές.
•  Η γεωγραφική επέκταση στην 

Αίγυπτο προσθέτει σημαντικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και η διαδικασία 
ενσωμάτωσης εξελίσσεται σύμφωνα με 
τις προσδοκίες της εταιρείας 

Η εξέλιξη των οικονομικών 
μεγεθών στην Ελλάδα
Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα 
αυξήθηκε κατά 15,6% στο σύνολο του 
έτους 2021. Η χώρα επωφελήθηκε από 
την επαναλειτουργία του κλάδου των 
ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των 
καφέ (HoReCa) από τις αρχές Μαΐου, 
σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες 
προωθητικές ενέργειες στην αγορά το 
καλοκαίρι. 
Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε όλες 
τις κατηγορίες, με καλές επιδόσεις 
στα προϊόντα σήματος Coca-Cola 
με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη, στα 
ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες και 
στα ποτά ενέργειας, ενώ το σήμα καφέ 
Costa Coffee συνέβαλε στις επιδόσεις 
των πωλήσεων. Τα μη ανθρακούχα 
αναψυκτικά συνέχισαν να σημειώνουν 
ισχυρή ανάκαμψη, με αύξηση κατά 
υψηλό διψήφιο ποσοστό. 

Προετοιμασμένη η εταιρεία για 
κάθε ενδεχόμενο στη Ρωσία
Όπως ανέφερε σε δήλωση του ο Zoran 
Bogdanovic, αναφορικά με την ένταση 
μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας  «…έχουμε 
εναλλακτικά πλάνα για κάθε πιθανό 
σενάριο, συμπεριλαμβανομένου και της 

εναλλακτικής προμήθειας, έτσι ώστε 
να μπορούμε να δράσουμε γρήγορα 
σε οτιδήποτε συμβεί». Η εταιρεία 
ανέφερε πως σχεδιάζει να αποθηκεύσει 
προμήθειες υλικών για να περιορίσει 
κάθε αναστάτωση στη Ρωσία, αφού τα 
δυτικά έθνη απείλησαν με νέες κυρώσεις 
μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει την 
ανεξαρτησία δύο περιοχών της χώρας 
ως αυτόνομα κράτη
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η 
Coca Cola HBC, ισχυρή ήταν και η 
δυναμική  στον τομέα των αναδυόμενων 
αγορών και η συνεχιζόμενη ανάκαμψη 
στον τομέα των αναπτυγμένων και των 
αναπτυσσόμενων αγορών. 
•  Ανεπτυγμένες αγορές: Κατεγράφη 

αύξηση εσόδων σε ουδέτερη 
συναλλαγματική βάση κατά 13,9%, με 
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 
9,9%

•  Αναπτυσσόμενες αγορές: Σημειώθηκε 
αύξηση εσόδων σε ουδέτερη 
συναλλαγματική βάση κατά 18,0%, με 
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 
0,8%

•  Αναδυόμενες αγορές: Παρατηρήθηκε 
αύξηση εσόδων σε ουδέτερη 
συναλλαγματική βάση κατά 27,1% σε 
αντίστοιχη βάση σύγκρισης, χάρη στην 
ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία, τη Ρωσία 
και την Ουκρανία και την ανάκαμψη 
στον υπόλοιπο τομέα.

Όπως τόνισε ο Zoran Bogdanovic, 
το 2022 η εταιρεία αναμένει ισχυρές 
πωλήσεις, με την υποστήριξη από τη 
συνεχιζόμενη δυναμική του όγκου 
πωλήσεων, τις ενέργειες σε επίπεδο 
τιμολογιακής πολιτικής και το επικερδές 
μείγμα κατηγορίας προϊόντων. 

Κύκλος εργασιών σε όγκο (εκατ. κιβώτια): 
2.412,7 – 2020: 2.153,6 (+13%)

Κύκλος εργασιών σε αξία  (εκατ. ευρώ): 
7.168,4 – 2020: 6.131,8 (+16,9%)
Λειτουργικά κέρδη (εκατ. ευρώ):  

799,3 – 2020: 660,7 (+21%)
Καθαρά κέρδη (εκατ. ευρώ):  

547,2 – 2020: 414,9 (+31,9%)
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Συμμετοχές - Χορηγίες: Βανίτα Τσαμπά, T: 210 6617 777 (εσωτ 111), E: vtsamba@boussias.com

Τα βραβεία Chef’s Choice Awards  
για πρώτη φορά στην Ελλάδα  

είναι πραγματικότητα!

presents

CHEFS’ CHOICE
FONTS

A W A R D S  2 0 2 2 G O T H A M  M E D

TRUMP GOTHIC PRO

OUTLINE

ONE LINE

COLORS

NEGATIVE

ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΤΉΤΩΝ ΕΩΣ

25●02●2022
ΕΝΉΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ  

ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟ: 
www.chefschoiceawards.gr

Κωνσταντίνα Βούλγαρη 
Κοντεσοπούλου
Executive Chef

Γιώργος Μανίκας
Chef, το «Σπίτι της Μαριώς»

Μιχάλης Μάρθας
 Chef, R&D Consultant Chef, 

Culinary Instructor

Χάρης Νικολούζος
Executive Chef 

«Βραβείο Ελληνικής κουζίνας» 

Μιχάλης Νουρλόγλου
Chef Patron «Premiere Restaurant» 

Intercontinental Athens, Barolo Athens, 
Brunello Athens, Mentor Le Monde

Γρηγόρης Χέλμης 
Chef patron «Με Ζεν»

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ

https://www.chefschoiceawards.gr/?utm_source=foodreporter-nl&utm_medium=email&utm_campaign=foodreporter_newsletter_ad
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Βιολογικές το 10% των συνολικών γεωργικών 
καλλιεργειών στην Ελλάδα            

Πάνω από το 10% των καλλιεργούμενων 
γεωργικών εκτάσεων στην Ελλάδα αφορούν 
πλέον σε βιολογικές καλλιέργειες ή σε 
καλλιέργειες που βρίσκονται στη διαδικασία 
μετατροπής τους σε βιολογικές, σύμφωνα 
με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 
Eurostat. Ειδικότερα, το 2020 το ποσοστό  
αυτό στην Ελλάδα ανήλθε στο 10,2%  
(από 9% το 2012), λίγο πάνω από τον 

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 9,1%. Σε απόλυτους 
αριθμούς, η συνολική έκταση των βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα ανήλθε το 
2020 στα 534.629 εκτάρια, έχοντας αυξηθεί κατά 72.000 εκτάρια περίπου σε σχέση 
με το 2012.

Ανοδική η τάση σε όλη την ΕΕ
Η ανοδική τάση των βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα ακολουθεί τη 
γενικότερη τάση που καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2020 η συνολική έκταση των βιολογικών καλλιεργειών στην ΕΕ έφτασε τα 14,7 
εκατομμύρια εκτάρια, από τα 9,5 εκατομμύρια εκτάρια το 2012, ενώ στη διάρκεια 
αυτής της οκταετίας η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών αυξήθηκε σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μοναδική εξαίρεση την Πολωνία.  
Τα μεγαλύτερα ποσοστά βιολογικών καλλιεργειών επί του συνόλου των 
καλλιεργειών καταγράφονται στην Αυστρία (25%), την Εσθονία (22%) και τη 
Σουηδία (20%), ενώ αντίθετα σε οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η 
Κύπρος, το ποσοστό είναι χαμηλότερο από 5%, με ουραγό τη Μάλτα, όπου μόλις το 
0,6% των καλλιεργειών είναι βιολογικές.

Πίνδος: Παρουσίασε τα «Έτοιμα Ψημένα» στην 
Gulfood

Ο Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Ιωαννίνων 
«Πίνδος» για μία ακόμα χρονιά 
έδωσε το παρών στην 27η 
έκθεση Gulfood, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τις 
13 έως τις 17 Φεβρουαρίου 
2022 στο Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου του Ντουμπάι, στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Η Πίνδος συ-γκέντρωσε το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών 
με τα προϊόντα της, ενώ 

παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα προϊοντική της κατηγορία «Έτοιμα Ψημένα», 
μια σειρά με σνίτσελ, φιλετάκια πανέ, κοτο-μπουκιές, cordon blue, μπιφτέκι 
χειροποίητο, κοπανάκια πανέ, κροκέτες και πολλά άλλα προϊό-ντα, τα οποία σε 
πολύ λίγα λεπτά είναι έτοιμα για κατανάλωση. Τα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ αναδείχθη-
καν μέσα και από τις εντυπωσιακές συνταγές του Έλληνα σεφ Αλέξανδρου 
Παυλόπουλου, γνω-στού και ως the Ambassador of Greek Taste UAE, Chef 
Sperxos, ο οποίος δημιούργησε ευφάντα-στα πιάτα, για να απολαύσουν όλοι οι 
επισκέπτες την αυθεντική ορεινή γεύση των προϊόντων ΠΙΝΔΟΣ. 

Αύξηση των 
πωλήσεων της 
Heineken 12,2%  
για τη χρήση 2021            
Με αύξηση της αξίας των πωλήσεων 
κατά 12,2% έκλεισε η χρήση 2021 για 
την ολλανδική ζυθοποιΐα Heineken. 
Ωστόσο, η διοίκησή της ανέφερε 
ότι η πανδημία θα συνεχίσει να έχει 
επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη και το 
2022.
Η αύξηση των  πωλήσεων για τη χρήση 
2021 έρχεται μετά από μια χρονιά 
πτώσης των εσόδων κατά 11,9%, 
όταν η Heineken είχε ανακοινώσει ότι 
θα περικόψει 8.000 θέσεις εργασίας 
ως μέρος μιας στρατηγικής για την 
αποκατάσταση των λειτουργικών 
περιθωρίων της στα προ πανδημίας 
επίπεδα. 
Τα λειτουργικά κέρδη για το 2021 ήταν 
3,41 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 
μια ανάπτυξη 43,8%, λόγω της ισχυρής 
αύξησης των πωλήσεων και ήταν εν 
μέρει αντισταθμισμένα από τα υψηλά 
μεταβλητά έξοδα και τις δαπάνες 
προσωπικού.
Το 2021, η Heineken σημείωσε αύξηση 
όγκου πωλήσεων 7,4% και κατέγραψε 
διψήφια ανάπτυξη σε περισσότερες από 
60 αγορές.
Συνολικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις 
μπύρας, κατ΄όγκον,  αυξήθηκαν 
κατά 4,6%. Ο όγκος πωλήσεων της 
premium μπύρας αυξήθηκε κατά 
10%, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη 
αύξηση στις περισσότερες αγορές 
που δραστηριοποιείται η Heineken, 
αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% 
της συνολικής αύξησης του όγκου 
πωλήσεων μπύρας. Οι ενοποιημένοι 
όγκοι πωλήσεων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 
κατά 8,2% ενώ ο όγκος πωλήσεων στην 
Ευρώπη αυξήθηκε κατά 3,8%.
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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:

Χριστίνα Παπαγιάννη
email: cpapagianni@boussias.com

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

Γεράσιµος Ζώτος 
εσωτ: 229, 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 ΠΎΘΜΈΝΑ
Η τάση των RTD κοκτέιλ αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας, και στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται το ενδιαφέρον μίας από τις πλέον αναπτυσσόμενες μάρκες του κλάδου 
στη Βρετανία για είσοδο στην ελληνική αγορά. Ήδη οι συζητήσεις με εγχώριο διανομέα 
είναι σε εξέλιξη, και αφορούν τοσο στη ζεστή, όσο και στην κρύα αγορά.

Για delivery καφέ ή φαγητού το 48%  
των online αγορών           
Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της GR.EC.A

Τη συνέχιση των ηλεκτρονικών 
αγορών που διαδόθηκαν και 
εδραιώθηκαν στην εποχή 
της καραντίνας διαπιστώνει 
πρόσφατη πανελλαδική έρευνα 
του Ελληνικού Συνδέσμου 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.
EC.A) σε συνεργασία με την 
εταιρεία ερευνών αγοράς 
Truberries. Σύμφωνα με 
την έρευνα, όταν πρόκειται 
για online αγορά, το βασικό 

κριτήριο δεν είναι για όλους η χαμηλότερη δυνατή τιμή, καθώς αυτό αποτελεί 
πρωτεύον κριτήριο για ένα 40% των καταναλωτών. Η επιλογή καταστήματος για 
online αγορά πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν έναν συνδυασμό παραγόντων, 
με τις εξής βαρύτητες:
1. Οικονομικοί Λόγοι (τιμή, δωρεάν παράδοση): 51%
2. Προϊοντικά Χαρακτηριστικά (αφορούν μάρκα και συγκεκριμένα προϊοντικά 
χαρακτηριστικά) : 31%
3. Λοιπά Στοιχεία Εμπειρίας από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (η «πειθώ» του 
καταστήματος): 18%

Τι αφορούν οι online αγορές
Το Delivery Φαγητού (0.77) και τα Ηλεκτρονικά Είδη (0.70) παρουσιάζουν αισθητά 
μεγαλύτερη μεταφορά των αγορών στο online περιβάλλον. Στο άλλο άκρο, οι 
αγορές για είδη φαρμακείου (0.43), είδη κήπου (0.33),Αξεσουάρ για Αυτοκίνητα/
Ποδήλατα, Προϊόντα για Κατοικίδια (0.36), Super Market (0.35) και Delivery 
Αλκοολούχων (0.31) πραγματοποιούνται κυρίως σε φυσικά καταστήματα, ακόμα 
κι αν αυτό συμβαίνει για διαφορετικούς λόγους σε κάθε κατηγορία (π.χ. ογκώδη 
αντικείμενα, μη διαθεσιμότητα, συνταγογραφούμενα φάρμακα).
Σχεδόν μία στις δύο online αγορές (48%) αφορά Delivery φαγητού ή καφέ, ενώ 
εστιάζοντας στο υπόλοιπο 52% των ετήσιων συναλλαγών, μία  στις δυο αγορές 
αφορά Super Market, Ρούχα, Είδη Φαρμακείου ή Ηλεκτρονικά Είδη.

Ροδούλα: Δύο νέα 
στελέχη στο εμπορικό 
τμήμα            
Με δύο καταξιωμένα στελέχη ενισχύει 
το εμπορικό της τμήμα η Ροδούλα, με 
στόχο να αναπτύξει το μερίδιό της στη 
λιανική αγορά στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Ειδικότερα, ο Arnaud Oor, στέλεχος με 
μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση 
στην ανάπτυξη δικτύου στο χώρο των 
τροφίμων, αναλαμβάνει καθήκοντα 
Retail & Export Director της εταιρείας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Ο Arnaud Oor είχε διατελέσει επί σειρά 
ετών Sales Director στις εταιρείες 
Palirria και Sara Lee.  
Παράλληλα, ο Γιώργος Τζαφέρης, 
πρόσωπο με πολυετή εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων με επιτυχημένη πορεία 
στην ανάπτυξη προϊόντων στο χώρο των 
σούπερ μάρκετ, αναλαμβάνει τη θέση 
του Retail Sales Manager στην ελληνική 
αγορά.  
Ο Γιώργος Τζαφέρης προέρχεται από 
μεγάλες ελληνικές εταιρείες, όπως ο 
όμιλος Sarantis, όπου εργάστηκε τα 
τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και την 
εταιρεία Elbisco.
Σημειώνεται ότι η Ροδούλα έχει 
καταγράψει ραγδαία ανάπτυξη 
τα τελευταία χρόνια και αποτελεί 
ηγέτιδα στο χώρο του foodservice και 
ανερχόμενο brand στο κομμάτι της 
λιανικής.

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

