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• ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Πεδίο... μάχης το food-to-go  

για τους retailers

• WOLT
Ενισχύει το προσωπικό της 

- Ψάχνει νέες αποθήκες στην Αττική

• ΕΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αύξηση κατανάλωσης για delivery,  

μη αλκοολούχα ποτά και φρέσκα τρόφιμα

• MEGA DEAL
Στην Mondelēz η Chipita έναντι $2 δισ.  

- Εκτός συμφωνίας Νίκας και Ινδία
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Editorial

Ο μεγάλος χαμένος του deal 
Mondelez-Chipita

Το γεγονός ότι η Mondelez έχει έντονη 
πολυεθνική παρουσία, σημαίνει ότι 
απαιτείται πλήθος εγκρίσεων, σε ό,τι 
αφορά το deal για την εξαγορά της Chipita 
(βλ. περισσότερα στο σημερινό τεύχος). 
Δηλαδή, όπως έλεγε χαρακτηριστικά 
στο FnB Daily πηγή, που γνωρίζει 
πρόσωπα και πράγματα, η ολοκλήρωση 
και επικύρωση της συμφωνίας θα έρθει, 
όπως είναι φυσικό, "από το φθινόπωρο και 
βλέπουμε". Γι΄ αυτό και μην περιμένετε 
σύντομα οριστικές ανακοινώσεις 
αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει τι, 
στο νέο σχήμα. Το σίγουρο είναι πως, 
με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει ένας 
μεγάλος χαμένος. Ο ίδιος προσπαθεί να 
κάνει την ανατροπή, αλλά δεν φαίνεται να 
το καταφέρνει μέχρι στιγμής...

SECRETRECIPE

Wonderful companies

Το σχόλιο της στήλης για το deal Mondelez - 
Chipita συνοψίζεται σε ένα από τα κορυφαία 
σχόλια του Warren Buffet: 
"Time is the friend of a wonderful company", 
είχε πει κάποτε.
Και, όντως, ο χρόνος είναι φίλος μιας 
θαυμάσιας εταιρείας. 
"Μια θαυμάσια εταιρεία θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται στο πέρασμα του χρόνου. 
Όσο μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα γίνεται, 
τόσο πιθανότερο είναι να τραβήξει την 
προσοχή επενδυτών και media. 
Όσο περισσότερη προσοχή και κάλυψη 
παίρνει, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση 
για τη μετοχή της, οδηγώντας την τιμή της 
υψηλότερα. 
Σκεφτείτε την Apple, την Amazon ή τη 
Visa: Στο πέρασμα των χρόνων, αυτές οι 
εταιρείες έχουν αναπτυχθεί πολύ δυνατά, και 
γίνονται περισσότερο κερδοφόρες, καθώς... 
καταβροχθίζουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς".
Τόσο απλά. 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

• PROVIO

TO 2022 ΤΑ ΠΡΏΤΑ BRANDED 
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ  
– ΑΝΑΜΈΝΈΙ ΑΎΞΉΣΉ ΤΖΙΡΟΎ 30%

Στην ανάπτυξη των σημείων HoReCa επι-
κεντρώνεται η εταιρεία παραγωγής πα-
γωτού, Provio, η οποία ξεκίνησε να δρα-
στηριοποιείται στην αγορά από το 2015, 
αρχικά μέσα από το εν λόγω κανάλι.
"Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των 
σημείων HoReCa, είτε με τη δημιουργία 
shop in shop, είτε corner Provio, σε επι-
λεγμένα καταστήματα", αναφέρει στο FnB 
Daily ο Αθανάσιος Μητσάκος, CEO της 
εταιρείας, η οποία διαθέτει, μεταξύ άλ-
λων, έξι vegan κωδικούς που καλύπτουν 
τις ανάγκες του HoReCa.

ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ RETAIL
Σε ό,τι αφορά το retail, ο κ. Μητσάκος 
σημείωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι 
εντός του 2022, να γίνουν τα δύο πρώτα 
καταστήματα λιανικής του brand στο Ναύ-
πλιο και στο κέντρο της Αθήνας.

INFO
Προϊοντικές κατηγορίες

Παγωτά
Γλυκοπαγωτό

Γλυκά
Συσκευασίες

50
250 ml
500gr

1lt

ΣΤΟ -20% ΤΟ 2020
Με οριακά κέρδη και πτώση τζίρου κατά 
20% έκλεισε το 2020 για την Provio, εξέ-
λιξη, που, όπως αναφέρει ο κ. Μητσάκος, 
ήταν αναμενομένη, λόγω του ότι η εται-
ρεία ήταν ως επι το πλείστον, δομημέ-
νη στο HoReCa. "Στο πεντάμηνο του 2021 
πάμε πολύ καλά και θεωρώ ότι θα έχου-
με αύξηση άνω του 30% φέτος".

ΔΙΈΡΈΎΝΉΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΈΞΑΓΏΓΈΣ
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο κ. Μητσά-
κος εξηγεί ότι η εταιρεία κάνει προσεκτι-
κά βήματα για την επέκτασή της στο εξω-
τερικό, καθώς εστιάζει και στην Ελλάδα.
"Ξεκινήσαμε εξαγωγές το 2021 και ακόμα 
κινούμαστε διερευνητικά, γιατί δεν έχου-
με καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Ωστό-
σο θέλουμε να ενδυναμώσουμε την πα-

ρουσία μας σε Γερμανία και Αγγλία, ενώ 
έχουμε κάνει και πολλές κινήσεις και 
εκτός Ευρώπης, αλλά είναι σε πρώιμο 
στάδιο", αναφέρει.

INFO - ΈΞΑΓΏΓΈΣ
Αγγλία
Κύπρο

Γερμανία

ΣΤΉΝ ΚΡΉΤΙΚΟΣ  
ΜΈ BRANDED ΓΛΎΚΟΠΑΓΏΤΟ
To portfolio της εταιρείας περιλαμβάνει 
και vegan κατηγορίες αλλά, όπως εξηγεί 
ο κ. Μητσάκος, η εγχώρια αγορά δεν εί-
ναι ακόμα έτοιμη για τέτοια προϊόντα. "Για 
την ώρα έχουμε 6 vegan κωδικούς που 
καλύπτουν την αγορά HoReCa, ενώ στο 
retail συνεργαζόμαστε με μεγάλη αλυσί-
δα για τη δημιουργία pl. Επιπλέον, έχου-
με στην ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός γλυκοπαγω-
τό, υπό το δικό μας brand", υπογραμμίζει.

ΔΙΑΘΈΣΉ
HoReCa 

ΑΒ Βασιλόπουλος
Σκλαβενίτης
Θανόπουλος 

Μικρή λιανική

ΈΠΈΝΔΎΣΉ €1 ΈΚΑΤ.  
ΣΈ ΎΠΟΔΟΜΈΣ
Ο κ. Μητσάκος υπογραμμίζει ότι στα πλά-
να της εταιρείας είναι να μεταστεγαστεί το 
2022 σε νέο χώρο έκτασης 2.000 τ.μ., μία 
επένδυση άνω του €1 εκατ.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=
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POWERED BY

Δεδομένων των επιπτώσεων της πανδη-
μίας, τόσο στο HoReCa, όσο και στα αλ-
κοολούχα ποτά - των οποίων οι πωλή-
σεις στο εν λόγω κανάλι μειώθηκαν κατά 
σχεδόν 50% το 2020, ενώ ανάλογη μείω-
ση καταγράφηκε το πρώτο δίμηνο του 2021 
- οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορί-
ας αλκοολούχων ποτών ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους με τους φορείς εστίασης και 
τουρισμού και δημιουργούν την καμπάνια, 
#EimasteEtoimoi, Κρατήστε μας Θέση!.
Η καμπάνια αποτελεί προέκταση της Ευ-
ρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνί-
ας, #WeStandReady, Count us in!, του 
spiritsEurope, του Ευρωπαϊκού Συνδέ-
σμου των Παραγωγών Αλκοολούχων 
Ποτών.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΏΤΟΒΟΎΛΙΑΣ
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να προ-
ωθήσει τον διάλογο με την Πολιτεία και 
όλους τους αρμόδιους φορείς, για ένα βιώ-
σιμο μέλλον στον πλέον δυναμικό και ζω-
τικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και 
έναν από τους πιο αγαπημένους της ελλη-
νικής κοινωνίας – τον κλάδο της εστίασης 
και της φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, η εκστρα-
τεία επιδιώκει να δώσει θέση στο τραπέ-
ζι του διαλόγου σε κάθε επαγγελματία του 
κλάδου, μέσα από τις δράσεις της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.
Από την πλευρά των φορέων, προτείνο-

νται βραχυπρόθεσμες και μόνιμες παρεμ-
βάσεις, που στόχο έχουν να αποτελέσουν 
ανάσα και προοπτική για την υγιή επιχει-
ρηματικότητα στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, 
μέσω της εκστρατείας, προτείνεται:
• Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μέτρο 

που θα στηρίξει την επανεκκίνηση και 
την ανταγωνιστικότητα των συναφών 
επιχειρήσεων

• Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης των αλκοολούχων ποτών 
στον μέσο όρο της Ε.Ε., που θα μει-
ώσει σημαντικά το κόστος πρώτων 
υλών, στηρίζοντας την επανεκκίνηση 
και την κερδοφορία των επιχειρήσεων 
εστίασης και φιλοξενίας

• Διατήρηση των προγραμμάτων στήρι-
ξης της απασχόλησης με μεσοπρόθε-
σμο ορίζοντα

• Σχεδιασμός χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων, ειδικά για τις ανάγκες του 
κλάδου φιλοξενίας και εστίασης 

• Μείωση του εταιρικού φόρου στο 20%

ΠΟΙΟΙ ΣΤΉΡΙΖΟΎΝ  
ΤΉΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων 
Ποτών (ΕΝΕΑΠ) και ο Σύνδεσμος Ελλή-
νων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκο-
ολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) δημιούργησαν 
την καμπάνια, #EimasteEtoimoi, Κρατή-
στε μας Θέση!, την οποία στηρίζουν οι:
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων 

(ΠΟΞ)
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & 

Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ)
• Σωματείο BARECA
• Θεσμός του Athens Bar Show
• Πρωτοβουλία FiloxeniaMoU του Ξενοδο-

χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ). 

Για να μάθετε περισσότερα για την εκστρα-
τεία μπείτε εδώ. 

• ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

ΝΈΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
ΜΈ ΣΤΟΧΟ 
ΤΉ ΒΙΏΣΙΜΉ 
ΈΠΑΝΈΚΚΙΝΉΣΉ 
ΤΟΎ ΚΛΑΔΟΎ

Τα πάντα για τον κλάδο HORECA, 
στο horecaopen.com

Έξι νέες street food γεύσεις προσθέτει στο portfolio της η Condito.
Παρασκευασμένες με διαλεχτά υλικά, ειδικά σχεδιασμένες για χει-
ρισμό με ένα χέρι και με καπάκι ασφαλείας για να διατηρούνται 
αναλλοίωτες, οι έξι νέες street food γεύσεις της Condito είναι οι εξής:
• Μουστάρδα
• Κέτσαπ
• Μαγιονέζα

• Καπνιστή BBQ sauce
• Μουσταρδομαγιονέζα
• Burger sauce

• CONDITO

ΈΞΙ ΝΈΈΣ STREET FOOD  
ΓΈΎΣΈΙΣ

https://www.eimasteetoimoi.gr/
https://horecaopen.com/


http://onemediterranean.com/supplychain/con_form.php
mailto:jmoysoglou%40registrarcorp.com?subject=
https://www.onepointsales.com/
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TRANSPORTATION  
& LOGISTICS

ΤΟ ΣΤΟ

Στο μέλλον του κλάδου αναφέρθηκε ο Λυ-
κούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενι-
κός Διευθυντής της Διακίνησις, καταγράφο-
ντας τους 6 βασικούς άξονες, πάνω στους 
οποίους θα κινηθεί ο κλάδος στο μέλλον:

ΒΙΏΣΙΜΟΤΉΤΑ
Το Green Logistic είναι εδώ και πρέπει οι 
εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να υπο-
λογίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα σε κάθε 
δρομολόγιο.
"Εμείς έχουμε ενταχθεί στο Horizon 2020 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση 
5G τεχνολογιών και έρευνας και ανάπτυξης 
ενός Prototype 6G δικτύου".

ΉΛΈΚΤΡΙΚΑ ΟΧΉΜΑΤΑ
Το 12% των οχημάτων στην Ευρώπη να ει-
ναι υβριδικά, ενώ όπως εξηγεί όλα τα και-
νούργια οχήματα για τα city logistics είναι 
ηλεκτρικά.
"Προσπαθούμε να αυξήσουμε τα ηλε-
κτρικά οχήματα, καθώς έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα".

Πλεονεκτήματα
Μηδενικοί ρύποι
Μικρότερο κόστος λειτουργίας
μικρότερο κόστος συντήρησης
χαμηλότερη φορολογία
ικανοποίηση εργαζομένων και παραληπτών

ΑΙΣΘΉΤΉΡΈΣ ΠΑΝΤΟΎ
Οι αισθητήρες που φέρουν τα οχήματα, θα 
μπορούν να δώσουν δεδομένα για περισσό-
τερα θέματα, πλην της πορείας του.
Συγκεκριμένα, θα έχουν:
• GPS
• Θερμοκρασία υγρασίας
• Έλεγχος ενδείξεων κινητήρα
• Καλή λειτουργία οχήματος
• Υπολογισμός όγκου και βάρους φορτίου
• Σύνδεση με κέντρα ελέγχου - Control 

Towers

5G ΣΤΉ ΔΙΑΝΟΜΉ
Η χρήση του 5G στη διανομή έχει, όπως ανα-
φέρει, πολλά πλεονεκτήματα και όλο και πε-
ρισσότερες εταιρείες θα το υιοθετήσουν, εάν 
δεν το έχουν ήδη κάνει χρήση σε:
• Aποθήκες
• Λιμάνια
• Αεροδρόμια
• Σιδηρόδρομοι

Πλεονεκτήματα
Βελτίωση κυκλοφορίας
Μείωση χρόνου διανομής
Δυναμική δρομολόγηση

ΑΎΤΟΝΟΜΑ ΟΧΉΜΑΤΑ
Όπως εξήγησε, τρέχει ήδη ένα πιλοτικό για 
αυτόνομα οχήματα σε ήδη περίπου 50 πό-
λεις με πρώτα τα Τρίκαλα. "Το απώτερο μέλ-
λον είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα", εξήγησε.
Τα αυτόνομα οχήματα προσφέρουν 80% μεί-
ωση σε ιδιωτικής ιδιοκτησίας οχημάτων μέ-
χρι το 2030, γεγονός που, σύμφωνα με τα 
στοιχεία έρευνας που επικαλέστηκε, θα οδη-
γήσει σε μείωση των οχημάτων στην Αμερι-
κή από 247 εκατ. σε μόλις 44 εκατ.
"Αυτό θα οδηγήσει στην ελευθέρωση χώρων 
στάθμευσης για άλλες χρήσεις, όπως πάρκα 
και σχολεία, αλλά και θα μειώσει τα ατυχή-
ματα και το κόστος μεταφοράς κατά 40%. Επι-
πλέον μειώνουν κατά 80% το CO2".

DRONES
Τα drones, όπως ανέφερε, ήρθαν και, όπως 
όλα δείχνουν, θα παραμένουν, καθώς είναι 
εύκολα στη χρήση και ασφαλή, ενώ έχουν 
και υψηλή ταχύτητα παράδοσης.
"Μπορούν να φτάσουν ιδιαίτερα δύσκολες 
περιοχές και εμείς κάνουμε απογραφές, 
ελέγχουμε την αποθήκη όπου δεν φτάνουμε 
με drones. Επίσης, μπορούν να μεταφέρουν 
φάρμακα ή τρόφιμα σε νησιά και να συμβά-
λουν στην επιτυχή έκβαση μια δύσκολης κα-
τάστασης", αναφέρει και τονίζει ότι είναι ένα 
μέτρο που θα αναπτυχθεί κι άλλο.

• Λ. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ)

ΟΙ ΈΞΙ ΠΎΛΏΝΈΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ  
ΤΟΎ ΚΛΑΔΟΎ

Λυκούργος Μανωλιάδης, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής, Διακίνησις



Connecting  
Horeca  
Supply Chain

Το Horeca Open, καθημερινά, στο διαδίκτυο 
Το απόλυτο Β2Β portal, που συνδέει το σύνολο  
της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο Horeca  
Με αναλύσεις, στοιχεία, απόψεις, τάσεις  
και όλες τις εξελίξεις, εντός και εκτός συνόρων

horecaopen.com

https://horecaopen.com/
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ΤΩΝ ΜΆΚΗ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΈΛΛΆΣ ΆΥΓΟΥΣΤΆΚΗ

TRANSPORTATION  
& LOGISTICS

ΤΟ ΣΤΟ

Η αγορά της Γερμανίας προβλέπεται ότι θα διατηρήσει τη δυναμι-
κή της μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στα logistics, όπως υπο-
γράμμισε στο συνέδριο, Transportation & logistics, ο Gerry Mattios, 
Partner Supply Chain and Global Trade Expert Singapore της Bain 
& Company. 
"Μάλλον θα παραμείνει πιο δυναμική αγορά η Γερμανία, καθώς ευ-
νοείται και λόγω της αναπτυγμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και 
από τις εξαγωγές που πραγματοποιεί στην Άπω Ανατολή", εξήγησε 
κατά την παρουσίασή του και συμπλήρωσε ότι η Γερμανία είναι η με-
γαλύτερη εταιρεία logistics στην Ευρώπη, με μέγεθος €236 δισ., ακο-
λουθούμενη από την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με €116 δισ. 
και €114 δισ., αντίστοιχα.

ΑΝΑΠΤΎΞΉ ΈΏΣ ΤΟ 2024
Σε ό,τι αφορά το μέλλον του κλάδου, ο ίδιος υπογράμμισε ότι μεγά-
λη ανάπτυξη θα επέλθει στον κλάδο το 2024, η οποία υπολογίζεται να 
είναι της τάξης 3,1- 5%.
Υπογράμμισε δε ότι η ανοδική τάση του κλάδου και η αύξηση της 
αγοράς θα συνεχιστεί, καθώς το 2021 θα είναι καλύτερα τα πράγμα-
τα σε σχέση με το 2020.
"Περιμένουμε να υπάρξει ομαλοποίηση απο το 2022 και μετά, εφό-
σον οι οικονομίες συνεχίζουν να ανοίγουν λόγω των εμβολιασμών".

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ: SMART RESILIENCE
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες που δείχνουν ανθεκτικότητα, ευ-
ελιξία, προσαρμοστικότητα και έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης, εί-
ναι οι εταιρείες που θα έχουν μέλλον στον κλάδο.
"Το 2021 και πολύ περισσότερο το 2022, θα ειναι χρονιές με μεγάλη 
ανάπτυξη και θα έχει προκλήσεις για τις αλυσίδες μεταφορών και τα 
logistics", καταλήγει.

• G. MATTIOS (BAIN & COMPANY)

Ή ΓΈΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΉΡΉΣΈΙ ΤΉ ΔΎΝΑΜΙΚΉ ΤΉΣ  
ΣΤΉΝ ΈΎΡΏΠΑΪΚΉ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Gerry Mattios, Partner 
Supply Chain and Global 
Trade Expert Singapore, 
Bain & Company



https://home.kpmg/gr/el/home/services/kpmg-institute/anthektikotita-menoume-ygieis/diaxeirisi-karieras-proetoimasia-metavasis-se-neo-rolo-seminario.html
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• ΑΡΤΕΜΙΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (CARGO GROUP LOGISTICS)

"ΠΛΉΡΏΝΟΎΝ ΤΟΎΣ ΑΚΡΙΒΟΎΣ ΝΑΎΛΟΎΣ 
ΔΙΑΦΟΡΈΤΙΚΑ ΔΈΝ ΦΟΡΤΏΝΟΎΝ"

• LOGISTICS

TΑ 7 TRENDS ΠΟΎ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΎΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΉΝ ΈΎΡΏΠΉ

Η Άρτεμις Ζαφειροπούλου, Γενική Διευ-
θύντρια της Cargo Group Logistics, ανέφε-
ρε ότι, “βιώνουμε ανεπανάπληπτες στιγμές 
στις ναυτιλιακές μεταφορές, αυτή τη στιγμή. 
Οι ναύλοι εδώ και 5-6 μήνες έχουν πολλα-
πλασιαστεί, απόρροια της εποχής COVID, των 
κενών containers, αλλά και του έκτακτου γε-
γονότος στην Διώρυγα του Σουέζ", ενώ πρό-
σθεσε ότι, "δυστυχώς, έχει ακόμα δρόμο, δεν 
θα φύγει γρήγορα".
Υπογράμμισε ωστόσο ότι, "είναι αξιοσημείω-
τη και η αντίδραση των εμπόρων, οι οποίοι 
πληρώνουν τους ακριβούς ναύλους, αφού, 
αν δεν τους πληρώσουν, θα μείνουν εκτός 
φορτώσεων. Περιμένουν backlog 3-4 εβδο-
μάδων, αλλά μπαίνουν στα καράβια με αυ-
ξημένο κόστος".

ΝΙΚΉΤΡΙΈΣ ΤΉΣ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ  
ΟΙ ΣΤΑΘΈΡΈΣ ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΈΣ
Η κα Ζαφειροπούλου θεωρεί ότι, "οι σταθε-
ρές συνεργασίες μεταξύ εμπορικών εται-
ρειών και forwarders που έχουν τις εναλ-
λακτικές λύσεις, θα είναι οι νικήτριες της 
πανδημίας στις θαλάσσιες μεταφορές. Εμείς, 
φροντίζουμε για τους σταθερούς πελάτες 
μας. Με forecasting ενισχύουμε τις σχέσεις 
μας, ενώ παράλληλα, γινόμαστε και proactive 
γιατί ο ένας δίνει δουλειά στον άλλον".

"ΔΈΝ ΈΧΟΎΜΈ 
INTERCONNECTIONS"
Γενικότερα, για το σήμερα και το μέλλον των 
μεταφορών, η κα Ζαφειροπούλου σημείω-
σε ότι, "ο Πειραιάς είναι το gate away για την 

Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε interconnections, 
αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Υπάρχει κα-
λύτερο transit time, αλλά δεν μπορούμε να 
βρούμε αυτοκίνητα. Τα ελληνικά αυτοκίνη-
τα φθίνουν, είναι κρίμα. Εμείς έχουμε φορ-
τίο, αλλά δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσου-
με. Θέλουμε τη βοήθεια της Πολιτείας, για την 
ενίσχυση των υποδομών".

Τα 7 trends που διαμορφώνουν τον κλάδο 
των logistics στην Ευρώπη, σύμφωνα με 
τον Gerry Mattios, Partner Supply Chain 
and Global Trade Expert Singapore της 
Bain & Company, είναι τα εξής:

REGIONALIZATION
Η αυτοματοποιημένη παραγωγή οδηγεί σε 
περισσότερο τοπικά προϊόντα και τοπικά δί-
κτυα Logistic.

CHANGING DEMOGRAPHICS
Η συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα 
οδηγεί σε προκλήσεις στο last mile.

EVOLVING CONSUMER 
BEHAVIOUR
Οι καταναλωτές έχουν περισσότερο υψηλές 
προσδοκίες πλέον σχετικά με την εμπειρία 
τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση. Η 
προσέγγιση που γίνεται στο B2C κοινό 
μεταφέρεται τώρα και στις Β2Β σχέσεις.

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT
Τo digital transformation οδηγεί περαιτέρω 
σε αυτοματοποίηση και analytics.

SERVIZATION (Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΤΉΣ ΎΠΉΡΈΣΙΑΣ)
Οι εταιρείες θέλουν και νέες υπηρεσίες, ανε-
ξάρτητα από τις κλασσικές επιλογές.

NEW SECTORS IN TRADITIONAL 
MARKETS
Υπάρχουν πολλές νέες εταιρείες start up 
που διαθέτουν διαφορικές υπηρεσίες στα 
logistics. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν 

αρχίσει τις μεταφορές εμπειρικά με drones, 
ωστόσο, όπως εξηγεί, είναι σε πολύ αρχι-
κό στάδιο και θα έχουν μεγάλη ανάπτυξη τα 
επόμενα 5-10 χρόνια.

SUSTAINABILITY
Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κοι-
νωνία και τις αξίες των εταιρειών, έχει αρ-
χίσει να γίνεται σημαντικό κριτήριο επιλογής 
για μεγάλα συμβόλαια.

Άρτεμις Ζαφειροπούλου, Γενική Διευθύντρια, Cargo 
Group Logistics

ΤΩΝ ΜΆΚΗ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΈΛΛΆΣ ΆΥΓΟΥΣΤΆΚΗ

TRANSPORTATION  
& LOGISTICS

ΤΟ ΣΤΟ



https://ethosevents.eu/event/coffee-business-forum-2021/
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POWERED BY

• TAKIS

ΈΜΠΛΟΎΤΙΖΈΙ ΤΟ SNACK PORTFOLIO ΜΈ 4 ΝΈΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• KODIAK CAKES

ΈΞΑΓΟΡΑΣΤΉΚΈ ΑΠΟ ΤΉΝ L CATTERTON

Η Takis, το snack brand της Barcel, πρόκειται να εμπλουτίσει το portfolio της με τέσσερις 
νέες γεύσεις, όπως επίσης και να ανανεώσει τις συσκευασίες των προϊόντων της.
Οι νέες γεύσεις είναι:
• Takis Waves • Takis Watz • Takis Pop • Takis Stix
Σημειώνεται ότι στη συσκευασία θα αναγράφονται και τα συστατικά, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για την παραγωγή κάθε γεύσης. Σημειώνεται ότι η Takis επεκτάθηκε για πρώ-
τη φορά στα tortilla snacks με την εισαγωγή του Takis Hot Nuts τον Οκτώβριο του 2020.

Από την ιδιωτική εταιρεία κεφαλαίων L Catterton εξαγοράστηκε η Pancake Kodiak Cakes, 
στο portfolio της οποίας περιέχονται κωδικοί, όπως τα waffle mix, κατεψυγμένες βάφλες 
και ποικιλία προϊόντων σνακ.
Τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε 26.000 καταστήματα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 
των Target, Walmart και Costco.
Το deal εξαγοράς γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η πανδημία έχει αυξήσει τη ζήτηση 
των καταναλωτών για περισσότερο υγιεινά προϊόντα.

• PIZZA FAN

ΣΤΟ +10% Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟ 2020  
- ΑΡΧΉ ΓΙΑ ΈΠΈΚΤΑΣΉ ΣΤΟ ΈΞΏΤΈΡΙΚΟ
Με αύξηση τζίρου 10% έκλεισε το 2020 για 
την Pizza Fan, με την εταιρεία να ενδυναμώ-
νει τη θέση της στην ελληνική αγορά. Συγκε-
κριμένα, η αλυσίδα άνοιξε 10 νέα καταστή-
ματα, προχώρησε σε rebranding σε όλο το 
δίκτυο της, έχοντας κάνει και την αρχή για 
επέκταση και στο εξωτερικό.
Επιπλέον, η Pizza Fan στηρίζει τους 

franchisees, δίνοντας παράλληλα, τη δυνα-
τότητα σε ένα σημαντικό αριθμό στελεχών 
της, να γίνουν οι ίδιοι franchisees χωρίς κε-
φάλαιο, με εξόφληση από τα κέρδη. 
Τέλος, σε επίπεδο ΕΚΕ, η Pizza Fan κάνει 
χορηγίες σε σχολεία και αθλητικούς συλλό-
γους, ενώ έχει και μεγάλη συμμετοχή σε φι-
λανθρωπικές δραστηριότητες.

H Barilla Hellas επικύρωσε το μοντέ-
λο αειφόρου λειτουργίας, που ακολουθεί 
όλα αυτά τα χρόνια, με το πιστοποιητικό 
αειφορίας για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την προώθηση ενός βιώσιμου 
μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας, για το 
έτος 2020. Μέσα από την συμμετοχή της 
στο σύστημα Pooling της CHEP, η εταιρεία 
ενισχύει την συμβολή της στην εξοικονό-
μηση δασικών πόρων, στη μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κα-
θώς επίσης και των αποβλήτων.

• BARILLA HELLAS

ΈΛΑΒΈ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟ 
ΑΈΙΦΟΡΙΑΣ 
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Το Food-to-go, μία από τις κατηγορίες που επλήγησαν περισσό-
τερο από τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, έχει γίνει βασικό πεδίο... μάχης για 
την ανάπτυξη των retailers, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις "σκλη-
ρές" συγκρίσεις φέτος, σε σχέση με τις υψηλές πωλήσεις της 
περυσινής άνοιξης. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάλυση της 
RetailAnalysis, με τους ανθρώπους να μετακινούνται περισσό-
τερο, καθώς αίρονται οι περιορισμοί και με τους εργαζομένους 
να αρχίζουν να επιστρέφουν στα γραφεία από τις 21 Ιουνίου, οι 
retailers στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινούν μια σειρά από πρωτο-
βουλίες στον τομέα του food-to-go, με στόχο να κλέψουν μερίδια 
αγοράς από τις καθιερωμένες δυνάμεις της κατηγορίας, ή να συ-
νεργαστούν με κάποιους από αυτούς τους παίκτες, προκειμένου 
να φέρουν τον κόσμο πίσω στα καταστήματα.

SAINSBURY’S: ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ BOPARAN  
ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ CONCEPTS
Η Sainsbury's συνεργάστηκε με τα εστιατόρια Boparan, για να δο-
κιμάσει τρεις νέες ιδέες μέσα στα καταστήματα.
Τα τελευταία χρόνια, η Boparan έσπασε σε μια σειρά από αλυσί-
δες εστιατορίων και τώρα είναι ιδιοκτήτρια των:
• Carluccio's
• Gourmet Burger Kitchen

• Ed's Easy Diner
• Slim Chickens

ΤΑ ΤΡΙΑ ΝΈΑ CONCEPTS
Τα τρία νέα concepts που δοκιμάζει η αλυσίδα, είναι τα εξής:
• Caffe Carluccio's - μια καφετέρια 84 τ.μ. στο κατάστημα του 

St Albans, με χώρο για έως και 45 πελάτες για φαγητό, κα-
θώς και επιλογές για takeaway. Ζεστά και κρύα ποτά, πρωινό 
όλη την ημέρα και ελαφριά snacks, όπως ciabattas και τοστ, 
θα προσφέρονται μαζί με μια σειρά προϊόντων της Carluccio. 
Ανοίγει στις 3 Ιουνίου

• Carluccio's Counter - βρίσκεται στο Leamington Spa 
superstore και προσφέρει προϊόντα ντελικατέσεν, όπως 
ελαιόλαδα, ζυμαρικά και σάλτσες, πίτσες και κοτόπουλο για 
takeaway και delivery μέσω τρίτων. Ανοίγει τον Ιούνιο

• Restaurant Hub – ένα multi-brand που βρίσκεται στο Selly 
Oak superstore, με επιλογές grab-and go και delivery επι-
λογές από brands που περιλαμβάνουν τα: Caffe Carluccio's, 
Gourmet Burger Kitchen, Slim Chickens, Harry Ramsden's 
και Ed's Easy Diner

ΤΟ FEEDBACK ΑΠΟ ΠΈΛΑΤΈΣ  
ΘΑ ΚΡΙΝΈΙ ΤΑ ΈΠΟΜΈΝΑ ΒΉΜΑΤΑ
Η Sainsbury's και η Boparan θα ακούσουν προσεκτικά τα σχόλια 
των πελατών και στα τρία καταστήματα πριν αποφασίσουν τα επό-
μενα βήματά τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boparan, Satnam 
Leihal, δήλωσε σχετικά ότι, "οι πελάτες μας, μας λένε ότι αγαπούν 
τα brands μας και θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά πιο τα-
κτικά και να είναι μέρος των οικογενειακών τους στιγμών. Αυτή η 
δοκιμή με την Sainsbury's μας επιτρέπει να προσφέρουμε τη γκά-
μα προϊόντων υψηλής ποιότητας σε περισσότερους πελάτες, πιο 
συχνά, σε ποικίλες μορφές".
Από την πλευρά του, ο Rhian Bartlett, Εμπορικός Διευθυντής Τρο-
φίμων της Sainsbury's, δήλωσε πως, "δοκιμάζουμε αυτές τις νέες 
προσφορές ως μέρος του σχεδίου μας να βάλουμε τα τρόφιμα 
στην καρδιά της Sainsbury's - φέρνοντας ακόμα πιο καινοτόμα 
και νόστιμα φαγητά και ποτά στα καταστήματά μας".

ΈΠΑΝΑΛΑΝΣΑΡΙΣΈ ΤΟ… MEAL DEAL
Στις 17 Μαίου, η αλυσίδα επανανσάρισε το meal deal,  προκειμέ-
νου να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις αλυσίδες που δραστηριοποι-
ούνται στα σημεία πώλησης με την μεγαλύτερη κυκλοφορία κό-
σμου. Τι άλλαξε;
• Πιο ακριβό, αλλά πιο σημαντικό - νέα τιμή £3,50 (από £3,00), 

αλλά πιο πλούσιο, με πάνω από 500 προϊόντα, όπως ζεστό 
φαγητό, είδη άρτου και ζεστά ροφήματα

• Η στόχευση νέων πελατών- μούσλι, κρουασάν και καφές θα 
βοηθήσουν να ανταγωνιστεί ειδικούς του καφέ, όπως είναι 
τα Costa Coffee και τα Starbucks για το πρωινό, ενώ στα ζε-
στά φαγητά περιλαμβάνονται μερίδες κοτόπουλου, κομμάτια 
πίτσας, ρολά λουκάνικων, σφήνες πατάτας κ.ά., "χτυπώντας" 
ισχυρούς παίκτες του τομέα, όπως τα Greggs

• Πιο ξεκάθαρα τα εμπορεύματα στα καταστήματα - φωτιστι-
κά διαχωρίζουν προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά από 
τα υπόλοιπα

• Εστίαση στις τρέχουσες τάσεις - επιλογές vegan από τη σειρά 
Plant Pioneers και νέες συσκευασίες για τη μείωση της χρή-
σης πλαστικών

• Premiumisation - σχεδιάζει να αναπτύξει την premium γκά-
μα της για να κερδίσει πελάτες από M&S και Pret

• ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΈΔΙΟ... ΜΑΧΉΣ ΤΟ FOOD-TO-GO ΓΙΑ ΤΟΎΣ RETAILERS
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TESCO: ΘΑ ΑΝΟΙΞΈΙ PRET ΣΈ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΤΉΣ
Pret a Manger θα ανοίξουν σε τέσσερα supermarkets της αλυσί-
δας Tesco σε δοκιμαστική βάση.
Το πρώτο θα ανοίξει στο κατάστημα της Tesco στο Kensigton τον 
Ιούνιο, με τα άλλα να ακολουθούν το καλοκαίρι. Εάν είναι επιτυ-
χημένη η δοκιμή, θα επεκταθεί σε περισσότερα καταστήματα. Το 
brand της Pret έχει χτιστεί πάνω σε φρέσκα τρόφιμα που παρα-
σκευάζονται σε κουζίνες στο χώρο της και τα καταστήματα στα 
Tesco θα λειτουργούν σε παρόμοια βάση.

PRET: "ΑΚΟΛΟΎΘΉΣΤΈ ΤΟΝ ΠΈΛΑΤΉ"
Η συνεργασία είναι ένα από τα πολλά βήματα που έκανε η Pret, 
για να προσαρμοστεί στις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελα-
τών, που επιταχύνονται από πανδημία. Η στρατηγική "ακολουθή-
στε τους ουρανοξύστες" αντικαταστάθηκε από τη στρατηγική "ακο-
λουθήστε τον πελάτη", καθώς περισσότεροι άνθρωποι δούλευαν 
από το σπίτι.
Τον Μάρτιο λάνσαρε την πρώτη της σειρά προϊόντων λιανικής 
για το σπίτι στην Tesco και είπε ότι στο μέλλον, θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν dressings και σάλτσες. Ο CEO της Pret a Manger, 
Pano Christou, ανέφερε σχετικά πως, "πέρυσι, θέσαμε στον εαυ-
τό μας την πρόκληση να φέρουμε την Pret σε περισσότερους αν-
θρώπους. Από τότε, ξεκινήσαμε και αναπτύξαμε τη σειρά Pret-at-
Home, φέρνοντας τη χαρά του Pret στα σπίτια των ανθρώπων σε 
όλη τη χώρα. Τώρα, το προχωράμε περαιτέρω και φέρνουμε την 
εμπειρία της Pret σε επιλεγμένα καταστήματα Tesco, καθιστώντας 
ακόμη πιο εύκολο για τους πελάτες να απολαύσουν το φρέσκο φα-
γητό και τον βιολογικό μας καφέ μας ως μέρος του κανονικού κα-
ταστήματος Tesco". Πρόσθεσε δε πως, "καθώς το Ηνωμένο Βα-
σίλειο βγαίνει από το lockdown, αυτή η συνεργασία με την Tesco 
είναι ένας τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζουμε το επιχειρημα-

τικό μας μοντέλο, ώστε να προσαρμοστεί σε έναν νέο τρόπο ζωής 
και εργασίας".

Pano 
Christou, CEO, 
Pret a Manger

WAITROSE: ΈΠΑΝΑΣΎΣΤΉΝΈΙ  
ΤΙΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ FOOD-TO-GO
Η Waitrose επαναφέρει το food-to-go, καθώς επιστρέφει σταδι-
ακά η κανονικότητα στη χώρα. Με περισσότερους ανθρώπους να 
επιστρέφουν στα γραφεία, η Waitrose αναμένει ότι η ζήτηση θα 
αυξηθεί ξανά. Τα πιάτα είναι επίσης ιδανικά για κοινωνικές συ-
γκεντρώσεις, για κοινή χρήση με φίλους ή συναδέλφους στο πάρ-
κο ή στο γραφείο.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Αιγύπτου (EIEC) στο Κάιρο, θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 2 έως τις 4 Αυγούστου 2021 η Διεθνής Έκθεση, Africa 
Food Manufacturing, με τη συμμετοχή των Fi Africa & ProPak MENA.
Σημειώνεται ότι η έκθεση αποτελεί την αποκλειστική εκδήλωση για την 
προβολή της εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιομηχανίας F&B, προσφέ-
ροντας την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σχετικά 
με τις τελευταίες τάσεις του κλάδου, μέσω διαδικτυακής και φυσικής 
παρουσίας.

• AFRICA FOOD MANUFACTURING

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΈΙ 2-4 ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ
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Yψηλόβαθμα κυβερνητικά και θεσμικά στε-
λέχη, σημαντικοί εκπρόσωποι του τομέα της 
καφεστίασης και διακεκριμένοι επαγγελμα-
τίες της αγοράς, θα απευθύνουν ομιλίες και 
θα συμμετέχουν σε συζητήσεις, στο πλαί-
σιο του Coffee Business Forum 2021, που 
θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου μέσα από 
την LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τε-
χνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του 
ethosGROUP, με κεντρικό θέμα, "Η καφεστί-
αση μετά το άνοιγμα της αγοράς".
Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα θέματα που θα συζητηθούν, κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου, είναι τα κίνητρα και οι 
πρωτοβουλίες της πολιτείας για την ενίσχυ-
ση της βιομηχανίας του καφέ και των επι-
χειρήσεων της καφεστίασης, το νέο πρω-
τόκολλο λειτουργίας των επιχειρήσεων της 
καφεστίασης και η νέα πραγματικότητα μετά 
την πανδημία, το μέλλον των επιχειρήσεων 
του κλάδου, οι στρατηγικές, οι επενδύσεις 
και τα Success Stories και το πώς θα κινη-
θούν στη νέα πραγματικότητα οι προμηθευ-
τές του κλάδου.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΎΜΜΈΤΑΣΧΟΎΝ
Στο Coffee Business Forum 2021 θα συμ-
μετάσχουν οι εξής ομιλητές: 
• Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γενικός 

Γραμματέας Εμπορίου & Προστασί-
ας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

• Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξω-
στρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών & Πρό-
εδρος Δ.Σ., Enterprise Greece

• Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος, Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών 
Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.)

• Στέφανος Σακάρος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ (ΣΕΕΚ)

• Γιάννος Β. Μπενόπουλος, Ιδρυτικό μέλος 
& Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ)

• Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος, 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(ΕΕΑ)

• Κωνσταντίνος Αγαδάκης, CCO – Chief 
Commercial Officer, Barista Pro

• Αντώνης Αυγερόπουλος, Business 
Executive Officer, Nespresso South East 
Europe

• Τατιανή Καμπιώτη, Business Executive 
Officer, Nestlé Professional Ελλάδας

• Δημήτριος Κορωνάκης, Δικηγόρος, 
Managing Partner, Koronakis & Partners 
Law Firm

• Σταύρος Λαμπρινίδης, AST Authorised 

SCA Trainer
• Ελευθέριος Μακριδάκης, Διευθύνων 

Σύμβουλος & Υπεύθυνος ποιότητας και 
δημιουργίας νέων προϊόντων,  Εlmak 
Beverage   

• Γιώργος Ονουφρίου, Ιδιοκτήτης, 
VittorioGourmetEspresso - Jean Paul 
Lab

• Αλίκη Παπαδάκη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτη-
σης Πελατών, NielsenIQ

• Αλέξανδρος Παπαδούλης, Ιδιοκτήτης 
Palazzo cafe, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

• Στέλιος Ρουμελιώτης, Ιδρυτής, Coffee Lab
• Γιάννης Ταλούμης, CEO & Head of Quality, 

taf’s 
• Παναγιώτης Χάσκος, Διευθύνων Σύμβου-

λος, Haskos Coffee & Beverages - Caffe’ 
Luigi Ε.Π.Ε.

• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, 
ethosGROUP

ΚΛΈΙΣΤΈΣ ΣΎΝΑΝΤΉΣΈΙΣ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποι-
ηθεί Κλειστή (Ψηφιακή) Συνάντηση Εργασί-
ας στελεχών εταιρειών του κλάδου με θεσμι-
κούς φορείς. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν, 
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, να ζητή-
σουν και να συμμετάσχουν σε προγραμμα-
τισμένες ψηφιακές B2B Συναντήσεις Γνω-
ριμίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 
του συνεδρίου μέγιστης διάρκειας 25 λε-
πτών. Παράλληλα, μέσα από τα στοχευμένα 
διαλείμματα δικτύωσης και αξιοποιώντας 
τις μοναδικές τεχνολογικές δυνατότητες της  
LiveOn, η ethosEVENTS θα δώσει βήμα συ-
ζήτησης και διαλόγου στους συνέδρους-ε-
παγγελματίες, με στόχο να γεννηθούν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες, 
μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου 
Δηλώστε εδώ τη συμμετοχή σας
Δείτε εδώ το πρόγραμμα της Κλειστής (Ψη-
φιακής) Συνάντησης εργασίας
Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε 
την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου, κα-
θώς επίσης και τα social κανάλια Facebook, 
LinkedIn, και YouTube.

Χορηγός επικοινωνίας είναι το FnB Daily 
και το horecaopen.com.

• COFFEE BUSINESS FORUM 2021

ΑΎΤΟΙ ΈΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΉΤΈΣ

• COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

ΞΈΚΙΝΑΈΙ ΤΟ RISE 
MANAGEMENT 
TRAINEE
Το Rise Management Trainee, το πρό-
γραμμα της Coca-Cola Τρία Έψιλον που 
δίνει σε νέους απόφοιτους την ευκαιρία 
να κάνουν το πρώτο βήμα στην καριέ-
ρα τους, ξεκινάει τον φετινό κύκλο, κα-
λώντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώ-
σουν συμμετοχή ως τις 9 Ιουνίου 2021. Ο 
νέος κύκλος του προγράμματος αφορά 
σε θέσεις στα εμπορικά τμήματα της εται-
ρείας, σε τμήματα της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, καθώς και σε υποστηρικτικά τμή-
ματα, που προσφέρουν νέες γνώσεις και 
εμπειρίες σε έναν σύγχρονο κλάδο που 
διαρκώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται.

ΈΠΈΝΔΎΈΙ ΣΤΉΝ ΈΞΈΛΙΞΉ, 
ΈΝΔΎΝΑΜΏΣΉ ΚΑΙ ΈΎΈΞΙΑ  
ΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΏΝ
Η Κωνσταντίνα Μπάρκα, Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον, δήλωσε: "Στην Coca-Cola 
Τρία Έψιλον επενδύουμε σταθερά στην 
εξέλιξη, την ενδυνάμωση και την ευε-
ξία των ανθρώπων μας, προσφέροντάς 
τους τα εργαλεία, την υποστήριξη και την 
ευελιξία που χρειάζονται για να αναπτυ-
χθούν σε ένα σύγχρονο και συμπεριλη-
πτικό περιβάλλον εργασίας. Σε αυτό, οι 
νέοι που θα επιλεγούν μέσα από το Rise 
Management Trainee, θα ακολουθήσουν 
ένα δυνατό ταξίδι μάθησης, θα εργαστούν 
πάνω σε διαφορετικά projects και θα εξε-
λιχθούν, για να ξεκλειδώσουν το ταλέντο 
τους". 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα δείτε εδώ.

Κωνσταντίνα Μπάρκα, Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Coca-Cola Τρία Έψιλον

https://ethosevents.eu/event/coffee-business-forum-2021/
https://ethosevents.eu/event/coffee-business-forum-2021/#schedule
https://ethosevents.eu/dilosi-symmetochis/coffee-business-forum-2021-dilosi-symmetochis/
https://ethosevents.eu/coffee-business-forum-2021-closed-workshop/
https://ethosevents.eu/event/coffee-business-forum-2021/
https://www.facebook.com/ethosevents.eu
https://www.linkedin.com/company/ethos-events/
https://www.youtube.com/c/ethoseventseu%22%20/t%20%22_blank
https://horecaopen.com/
https://gr.coca-colahellenic.com/gr/working-with-us/rise-management-trainee
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Αύξηση της κατανάλωσης delivery, μη αλκοολούχων ποτών και 
φρέσκων προϊόντων δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας ΕΥ, Future 
Consumer Index, για την Ελλάδα. Η EY Ελλάδας, με τη βοήθεια της 
MRB, διερεύνησε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των Ελλήνων κα-
ταναλωτών για την πανδημία, τις επιπτώσεις της στην καθημερινό-
τητα και τις καταναλωτικές συμπεριφορές, καθώς και τις απόψεις 
και προσδοκίες τους για το επόμενο διάστημα και την επάνοδο σε 
μια νέα κανονικότητα. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 9 και 15 Απρι-
λίου και κατέγραψε τις απόψεις 502 ατόμων, με αντιπροσωπευτι-
κή διασπορά ως προς το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη και 
τον τόπο κατοικίας.

ΑΝΉΣΎΧΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΙΑ
Οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να ανησυχούν τους Έλληνες 
περισσότερο από τους καταναλωτές των άλλων χωρών που εξετά-
ζει η παγκόσμια έρευνα, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται, κυ-
ρίως, στον αντίκτυπό της στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία 
και τη δυνατότητα να απολαύσουν ελεύθερα τη ζωή τους, ενώ λιγό-
τερο τους ανησυχούν οι επιπτώσεις στα προσωπικά οικονομικά και 
την υγεία της οικογένειας.

ΑΎΞΉΘΉΚΑΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΈΣ ΣΈ ΤΡΟΦΙΜΑ
Σύμφωνα με την έρευνα, αυξημένες είναι οι δαπάνες σε φρέσκα τρό-
φιμα, μη ηλεκτρονικές δραστηριότητες στο σπίτι και φαγητό delivery. 
Η έρευνα δεν καταγράφει μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τις εκτι-
μήσεις των καταναλωτών για τη μελλοντική εξέλιξη των δαπανών του 
νοικοκυριού τους μετά το πέρας της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας ότι, 
παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, οι Έλληνες παραμένουν σχετι-
κά αισιόδοξοι ότι τα οικονομικά τους δε θα επιδεινωθούν περαιτέρω 
στο μέλλον. Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες 
τους, κυρίως σε δραστηριότητες που περιορίστηκαν υποχρεωτικά 
στη διάρκεια της πανδημίας, ενώ προβλέπουν μείωση δαπανών για 
είδη πολυτελείας.

ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΦΑΓΉΤΟ ΈΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΎ
Έναν χρόνο μετά την εκδήλωση της πανδημίας, το φαγητό εκτός σπι-
τιού, η ψυχαγωγία και η κοινωνικοποίηση αναδεικνύονται ως τα τρία 
κορυφαία στοιχεία της καθημερινότητας που έχουν αλλάξει, σύμφω-

να με εννέα στους 10 ερωτώμενους, και αυτό αναφέρεται απ’ όλες 
σχεδόν τις υποομάδες του πληθυσμού, με την ίδια ένταση. 

Μάλιστα, ο τρόπος που οι καταναλωτές ψωνίζουν φαγητό, έχει με-
ταβληθεί σε σημαντικό βαθμό, με τα φρέσκα τρόφιμα να βρίσκονται 
στην κορυφή της λίστας. 

ΜΙΚΡΉ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΉΣΉ ΔΑΠΑΝΏΝ
Για τα τρόφιμα και είδη σπιτιού, υψηλά ποσοστά καταναλωτών ανα-
φέρουν ότι οι δαπάνες δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία. 
Στην κατηγορία αυτή, των ανελαστικών δαπανών, περιλαμβάνονται:
• οι προμήθειες κατοικίδιων ζώων (68%)
• τα κατεψυγμένα τρόφιμα (67%)
• τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (67%)
• τα μη αλκοολούχα ποτά (64%)
• τα φρέσκα τρόφιμα (61%)
• το συσκευασμένο φαγητό (60%)
• τα καπνικά προϊόντα (58%)
• τα είδη σπιτιού και οικιακής υγιεινής (52%)
Στις περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες, οι απαντήσεις των Ελ-
λήνων καταναλωτών είναι πολύ κοντά σε εκείνες των άλλων ευρω-
παϊκών χωρών. 

• ΕΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΎΞΉΣΉ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΉΣ ΓΙΑ DELIVERY,  
ΜΉ ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΦΡΈΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
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Σημειώνεται πως για φαγητό απ’ έξω / delivery, το 23% των κατανα-
λωτών αύξησε τις δαπάνες, κυρίως στην Αττική και την Θεσσαλονί-
κη, ποσοστό χαμηλότερο από τον διεθνή και ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Την ίδια στιγμή, ανελαστικές παρέμειναν οι δαπάνες σε:
• Συσκευασμένο φαγητό, 60%
• Μη αλκοολούχα ποτά, 64%
• Κατεψυγμένα τρόφιμα, 67%

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• ΑΛ. ΚΟΥΡΗΣ (ΝΗΣΟΣ)

ΣΈ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ή ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΑ ΜΈ ΤΉΝ ΚΈΟ

Τη νέα Νήσος Pure Lager παράγει η Μι-
κροζυθοποιία Κυκλάδων, γνωστή υπό το 
brand Νήσος, στις εγκαταστάσεις της Κυ-
πριακής ζυθοποιίας, ΚΕΟ, στην Λεμεσό.
"Πρόκειται για μία δική μας νέα συνταγή, 
που θα παράγουμε στις σύγχρονες εγκατα-
στάσεις της ΚΕΟ, με την οποία έχουμε την 
χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε πα-
ραγωγικά φέτος, για πρώτη χρονιά", ανα-
φέρει στο FnB Daily ο Αλέξανδρος Κουρής, 
τονίζοντας ότι με την ΚΕΟ μοιράζονται κοι-
νά χαρακτηριστικά.

"ΤΑΙΡΙΑΖΟΎΜΈ ΜΈ ΤΉΝ ΚΈΟ"
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, ο κ. Κουρής 

αναφέρει ότι, "είμαστε δύο ανεξάρτητα, το-
πικά ζυθοποιεία που δεν ανήκουμε σε πο-
λυεθνικά δίκτυα και βρισκόμαστε σε νησιά 
του Ελλαδικού χώρου. 
Διασυνδέσαμε τις αναπτυξιακές δυνατό-
τητες της Νήσος, που υπερβαίνουν την 
παραγωγική δυνατότητα του Ζυθοποιεί-
ου μας στην Τήνο, με την άριστη τεχνο-
λογία και την μεγάλη παραγωγική δυνα-
τότητα της ΚΕΟ, ώστε να ανταποκριθούμε 
κυρίως σε εξαγωγικές ευκαιρίες και νέα 
προϊόντα".

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Αλέξανδρος Κουρής, Ιδιοκτήτης, Νήσος
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Σε υψηλότερα επίπεδα κινούνται στο β’ τρί-
μηνο του 2021 οι παγκόσμιες τιμές του χοιρι-
νού στις περισσότερες αγορές, σύμφωνα με 
στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Rabobank.
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, οι 
απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο λόγω ασθε-
νειών σε βασικές αναπτυσσόμενες περιοχές, 
σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας στον κλάδο, έχουν περιορίσει σημαντικά 
τη διαθεσιμότητα χοιρινού, με αποτέλεσμα να 
έχουν αυξήσει τις τιμές, με την Rabobank να 
αναμένει σταδιακή ανάκαμψη του ζωικού 
κεφαλαίου το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά, οι εκτιμήσεις της Rabobank για 
το πώς θα εξελιχθεί στις βασικές αγορές το 
β’ τρίμηνο 2021, είναι οι εξής:

ΚΙΝΑ
Οι απώλειες στον πληθυσμό χοίρων, λόγω 
νέων εστιών αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων, και οι υγειονομικές προκλήσεις επι-
βραδύνουν την ανάκαμψη. Αν και χαμηλό-
τερα από τις προσδοκίες, ο πληθυσμός των 
χοιρομητέρων είναι σταθερός έναντι του 
2020 και θα αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους, 
καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναδι-
άρθρωσης. Ακόμη και με την εκτιμώμενη 
αύξηση της παραγωγής, η Κίνα θα συνεχί-

σει να βλέπει έλλειψη χοιρινού κρέατος και 
συνεπώς θα εξακολουθήσει τις διογκωμέ-
νες εισαγωγές. Η ζήτηση είναι ασθενής λόγω 
της πανδημίας και επίσης λόγω των σχετικά 
υψηλών τιμών χοιρινού στη λιανική.

ΉΠΑ
Οι τιμές στους χοίρους παραμένουν αυξημέ-
νες κατά 68% από την αρχή του έτους, λόγω 
περιορισμένης προσφοράς. Η ισχυρή ζήτη-
ση για χοιρομέρια και κοιλιές, σε συνδυασμό 
με τις χαμηλότερες εισαγωγές και το περιο-
ρισμένο απόθεμα κατεψυγμένου προϊόντος, 
στηρίζει την ανοδική κίνηση των τιμών. Επι-
πλέον, οι υψηλές τιμές χοιρινού επηρεάζουν 
τις εξαγωγές και πιθανώς να μειώσουν τις 
ποσότητες εξαγωγής.

ΈΎΡΏΠΉ
Οι τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανα-
κάμψει κατά 22% από τις αρχές του έτους, 
λόγω περιορισμένης προσφοράς και στα-

διακής βελτίωσης της ζήτησης, αναφέρεται 
στην έρευνα. Οι υψηλότερες τιμές θα συμβά-
λουν, ώστε να αντισταθμιστεί το αυξανόμενο 
κόστος των ζωοτροφών, παρά το ότι εξακο-
λουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από τα 
επίπεδα του 2020, που ήταν στο -16%. Ση-
μειώνεται ότι η παραγωγή αυξάνεται στην 
Ισπανία, την Δανία και την Ολλανδία και θα 
αντισταθμίσει την ελαφρά μείωση παραγω-
γής που παρατηρείται σε Γερμανία και Ιτα-
λία, ενώ οι εξαγωγές θα παραμείνουν ισχυ-
ρές, παρά τις εμπορικές απαγορεύσεις που 
έχουν επιβληθεί στο γερμανικό χοιρινό λόγω 
της αφρικανικής πανώλης.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Οι παραγωγοί στην Βραζιλία προσπαθούν 
να αντισταθμίσουν την κατά 99% αύξηση του 
κόστους ζωοτροφών που αντιμετωπίζουν, 
λόγω καθυστερημένης σποράς και απογο-
ητευτικής πρώτης συγκομιδής. Η υποτονι-
κή εγχώρια ζήτηση για χοιρινό κρέας, εξαι-
τίας των περιορισμών της πανδημίας, αλλά 
και των οικονομικών προβλημάτων που έχει 
επιφέρει στο καταναλωτικό κοινό, αντισταθ-
μίζει το όφελος από το ρεκόρ εξαγωγών.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• RABOBANK

ΣΈ ΑΝΟΔΟ ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΧΟΙΡΙΝΟΎ ΣΤΟ Β' ΤΡΙΜΉΝΟ ΤΟΎ 2021

Ενισχύει το προσωπικό της η Wolt, στην 
οποία υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις εργασίας, 
σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily. H 
εταιρεία βρίσκεται κοντά στους εργαζομέ-
νους της και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε 
την παροχή δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης 
και αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήμα-
τος την ώρα διανομής. Η ασφάλιση ήδη έχει 
τεθεί σε ισχύ, είναι 100% δωρεάν για όλους 
τους διανομείς και η εταιρεία καλύπτει εξ' 
ολοκλήρου τα έξοδα", σημειώνουν πηγές 
της εταιρείας.

ΈΠΙΛΟΓΉ ΤΟΎ ΤΡΟΠΟΎ ΈΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνεργάτες διανομής της Wolt έχουν πλή-
ρη ελευθερία να επιλέγουν πότε, πού και για 
πόσο θα δουλέψουν, καθώς και ποιες πα-
ραγγελίες αποδέχονται ή απορρίπτουν. Η δι-
αδικασία σύναψης συνεργασίας με τη Wolt 
είναι πολύ απλή και από την στιγμή που θα 
αποφασίσουν να συνεργαστούν με την εται-

ρεία, οι διανομείς μπορούν να ξεκινήσουν 
να δέχονται παραγγελίες μέσα σε λίγα λε-
πτά και να κερδίζουν εισόδημα χωρίς κανέ-
να περιορισμό.

ΞΈΚΑΘΑΡΈΣ ΑΜΟΙΒΈΣ
"Αμείβονται με ξεκάθαρους όρους και όλες 

οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά 
με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης διαφά-
νεια. Από το 2021 μέχρι τώρα, οι συνεργάτες 
διανομής της Wolt έχουν κερδίσει κατά μέσο 
όρο €8 την ώρα. Οι πραγματικές απολαβές 
είναι ακόμα μεγαλύτερες, αν προστεθούν 
και τα φιλοδωρήματα που κερδίζουν οι δι-
ανομείς μέσω της αντίστοιχης επιλογής που 
διαθέτει η πλατφόρμα. Η Wolt ήταν η πρώ-
τη πλατφόρμα στην Ελλάδα που εισήγαγε τη 
λειτουργία του ηλεκτρονικού φιλοδωρήμα-
τος τον Αύγουστο 2019", αναφέρει η εταιρι-
κή ανακοίνωση. 

ΨΑΧΝΈΤΑΙ ΓΙΑ ΝΈΈΣ ΑΠΟΘΉΚΈΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily, 
το εγχείρημα της Wolt Market για είδη μι-
κρής λιανικής καταγράφει θετικά αποτελέ-
σματα. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία εμφανίζεται 
να ψάχνει νέες αποθήκες στην Αττική. Αφού 
ολοκληρωθεί η επέκταση της νέας υπηρεσί-
ας στην Αττική, η εταιρεία προσανατολίζεται 
στην επέκταση εκτός του νομού. 

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• WOLT

ΈΝΙΣΧΎΈΙ ΤΟ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ ΤΉΣ 
- ΨΑΧΝΈΙ ΝΈΈΣ ΑΠΟΘΉΚΈΣ ΣΤΉΝ ΑΤΤΙΚΉ
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H Mondelēz International ανακοίνω-
σε χθες τη συμφωνία για την εξαγορά της 
Chipita, "μιας εταιρείας με ηγετικό ρόλο και 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην κατη-
γορία προϊόντων ζύμης και πρωινού σνακ 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη", 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Επιβεβαίωσε ουσιαστικά παλαιότερο θέμα 
του FnB Daily (19/3), το οποίο είχε ανα-
φερθεί στην αναβίωση του συγκεκριμέ-
νου deal. Μάλιστα, στις 28/4 επανήλθαμε 
με νέες πληροφορίες.

ΤΙΜΉΜΑ
Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε περίπου 
$2 δισ. και υπόκειται σε ορισμένες προσαρ-
μογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλα-
γής. Το εν λόγω τίμημα χρηματοδοτήθη-
κε μέσω ενός συνδυασμού έκδοσης νέου 
δανεισμού και υφιστάμενων ρευστών δια-
θεσίμων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν 
περιλαμβάνεται η εταιρεία Νίκας και τα δι-
καιώματα μειοψηφίας στην κοινοπραξία 
της Chipita στην Ινδία.

"ΙΣΧΎΡΟ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΟ 
ΣΎΜΠΛΉΡΏΜΑ"
"Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της 
Mondelēz International τα γευστικά προ-
ϊόντα ζύμης της Chipita, τα οποία δίνουν 
περαιτέρω ώθηση στη στρατηγική μας, για 
να γίνουμε ένας παγκόσμιος ηγέτης στην 
ευρύτερη κατηγορία των σνακ", δήλωσε ο 
Dirk Van de Put, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της Mondelēz International, 
ενώ πρόσθεσε, "τα εμβληματικά brands 

και η σημαντική παρουσία της Chipita σε 
τόσες πολλές ελκυστικές αγορές, αποτε-
λούν ένα ισχυρό στρατηγικό συμπλήρω-
μα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο μας και στις 
μελλοντικές μας φιλοδοξίες για ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής".

"Ή ΈΞΑΓΟΡΑ ΔΉΜΙΟΎΡΓΈΙ ΝΈΈΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ"
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Chipita, Σπύρος Θεοδωρόπου-
λος, δήλωσε, "η Chipita για περισσότερα 
από 40 έτη, στηριζόμενη στην ποιότητα και 
την καινοτομία, δημιούργησε μία νέα κατη-
γορία σνακ, που οι καταναλωτές αγάπησαν 
διεθνώς. Είμαι βέβαιος ότι η εξαγορά της 
Chipita από την Mondelez International - μία 
από τις κορυφαίες εταιρείες σνακ στον κό-
σμο - θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για 
τους ανθρώπους της και τα προϊόντα της".

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΧΏΡΉΣΈ  
Ή MONDELEZ ΣΤΟ DEAL
Η εξαγορά θα δώσει τη δυνατότητα στην 
Mondelēz International να προσφέρει 
στους καταναλωτές ένα πλήρες χαρτοφυ-
λάκιο προϊόντων αρτοποιίας, όπως μπι-
σκότα, κέικ και, τώρα για πρώτη φορά, 
προϊόντα ζύμης και να καλύψει την αυξα-
νόμενη καταναλωτική ζήτηση για αυτό το 
κομμάτι της αγοράς. Εκτός από την προ-
σθήκη μιας νέας κατηγορίας στο προ-
ϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Mondelēz 
International, η εξαγορά αυτή θα ενισχύ-
σει επίσης, σημαντικά την παρουσία της 
εταιρείας στις ταχέως αναπτυσσόμενες 

αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης, όπου η δραστηριότητα της Chipita 
είναι ιδιαίτερα καλά τοποθετημένη.

ΈΝΙΣΧΎΣΉ ΔΙΑΝΟΜΉΣ
Η Mondelēz International θα χρησιμοποι-
ήσει το δίκτυο διανομής της Chipita στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, για να 
ενισχύσει τη δική της διανομή και να συνε-
χίσει να φέρνει τις μάρκες της στην περιοχή 
και πέραν αυτής. Η συμφωνία θα προσφέ-
ρει επίσης, ευκαιρίες καινοτομίας και συν-
δυασμού σημάτων, φέρνοντας τις εμβλη-
ματικές μάρκες σοκολάτας της Mondelēz 
International σε νέες κατηγορίες.
Με την πάροδο του χρόνου, η Mondelēz 
International αναμένει να επιτύχει εκτενείς 
συνέργειες και μια σειρά από οφέλη στην 
Chipita, συμπεριλαμβανομένης της ευρεί-
ας τεχνογνωσίας στον τομέα των προμη-
θειών και της παραγωγής, αξιοποιώντας 
τις υπάρχουσες διαφοροποιημένες δυνα-
τότητες της Chipita.

ΈΝΑ ΑΚΟΜΉ ΒΉΜΑ
Η απόκτηση της Chipita αποτελεί ένα ακόμα 
βήμα στη συνεχή επέκταση της Mondelēz 
International σε γρήγορα αναπτυσσόμε-
νες κατηγορίες της αγοράς των snacks. Το 
2021, η εταιρεία απέκτησε την Grenade, μια 
κορυφαία εταιρεία προϊόντων υψηλής δια-
τροφικής αξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Gourmet Food Holdings, μια κορυφαία Αυ-
στραλιανή εταιρεία τροφίμων στην ελκυστι-
κή κατηγορία των premium μπισκότων και 
κράκερ, και την Hu, μια εταιρεία στην κα-
τηγορία του well-being σνακ στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

• MEGA DEAL

ΣΤΉΝ MONDELĒZ Ή CHIPITA ΈΝΑΝΤΙ $2 ΔΙΣ.  
- ΈΚΤΟΣ ΣΎΜΦΏΝΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑ

Ιωάννης 
Καμπούρης, 
Διευθύνων 
Σύμβουλος, 
E-LA-WON

Η E-LA-WON απέσπασε δύο ασημένια βραβεία στον παγκόσμιο δι-
αγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου NYIOOC World Olive Oil 2021. Συ-
γκεκριμένα, διακρίθηκε για:
• Το Premium 500ml ποικιλίας Κουτσουρελιά και Κορωνέικης
• Το Super premium 500ml ποικιλίας Αγριελιά και Μποτσικολιά

Ο Ιωάννης Καμπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δή-
λωσε: "Το αποτέλεσμα των NYIOOC ακολουθούν στενά επαγγελ-
ματίες της βιομηχανίας τροφίμων, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
λοιποί που ασχολούνται με την ποιότητα του ελαιολάδου και έτσι 
ανοίγονται νέοι ορίζοντες στις διεθνείς αγορές. Η E-LA-WON, με 
τις διακρίσεις αυτές, φτάνει στις 82 βραβεύσεις και αυτό το αποτέ-
λεσμα μας γεμίζει χαρά, αλλά και περισσότερη ευθύνη".

• E-LA-WON

ΈΛΑΒΈ ΔΎΟ ΝΈΑ ΒΡΑΒΈΙΑ
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΉΣ MONDELEZ 
INTERNATIONAL
Η Mondelēz International δίνει τη δυ-
νατότητα στους ανθρώπους να απολαμ-
βάνουν τα σνακς τους σε περισσότερες 
από 150 χώρες, παγκοσμίως. Με καθα-
ρά έσοδα περίπου $27 δισ. το 2020, έχει 
στο portfolio της εμβληματικά brands, 
όπως:
• Τα μπισκότα Oreo, belVita και LU
• Τις σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, 

Milka και Toblerone
• Τις καραμέλες Sour Patch Kids
• Τις τσίκλες Trident

Ή ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΣΤΉΝ ΈΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, η Mondelēz International 
έχει παρουσία αρκετών δεκαετιών και 
brands με ιστορία άνω των 100 χρόνων, 
ενώ προωθεί προϊόντα, όπως:
• Σοκολάτες Lacta, Υγείας Παυλίδη, 

Παυλίδη Γεμιστές, κουβερτούρα 
Παυλίδη, Kiss

• Γκοφρέτα 3BIT
• Merenda
• Τυρί κρέμα Philadelphia
• Μπισκότα OREO και Εργαστήρι 

Παυλίδη
• Ροφήματα σοκολάτας Cadbury
• Τσίκλες Trident, Dentyne
• Καραμέλες Halls

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΉΣ CHIPITA
Η Chipita, η οποία εμφάνισε πέρυσι έσο-
δα περίπου $580 εκατ., συγκαταλέγεται 
στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχα-
νίες τροφίμων. Τα προϊόντα της παράγο-
νται σε 14 μονάδες, εγκατεστημένες σε 11 
διαφορετικές χώρες και διατίθενται στο 
εμπόριο για τους καταναλωτές σε 56 χώ-
ρες, είτε άμεσα, είτε μέσω στρατηγικών 
συνεργασιών.

DATA – ΌΜΙΛΟΣ (2019) σε € εκατ. 
Κύκλος εργασιών: 567,4

Προσαρμοσμένο EBITDA: 83,3
Κέρδη προ φόρων: 72,4

Ιδια κεφάλαια: 519,7

Στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο 
περιλαμβάνονται:
• Ατομικά croissants με διαφορετι-

κές γεμίσεις κρέμας ή μαρμελάδας 
(7DAYS, Molto, Chipicao)

• Mini croissants με διαφορετικές 
γεμίσεις κρέμας ή μαρμελάδας 
(7DAYS, Chipicao)

• Ψημένα προϊόντα ζύμης (Borseto / 

Strudel, Mini Strudel, Τσουρεκάκι)
• Cakes, με ή χωρίς επικάλυψη και 

με διαφορετικές γεμίσεις κρέμας 
(7DAYS, Chipicao)

• Γεμιστά μπισκότα με διαφορετικές 
γεμίσεις κρέμας (7DAYS, Chipicao)

• 7DAYS Bake Rolls (Bake Rolls, 
Bake Rolls Bran, Mini Bake Rolls)

• Σνακς Fruit & Nuts
• Pizzetti

• Ζαχαρώδη Προϊόντα (Fineti Dips & 
Sticks, Fineti Wafer Sticks, Fineti 
Spread)

• Μαρμελάδες (Spin Span, Spin 
Span 100%)

• Πατατάκια (Chipita Chips, Tsipers)
• Γαριδάκια (Extra Τυρογαριδάκια, 

Extra Πικάντικα Αστεράκια, Extra 
Pizza, Extra με Φυστίκι)

Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επικεφαλής, 
Chipita International

Dirk Van 
de Put, 
Πρόεδρος 
και CEO, 
Mondelez 
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"Η χώρα μας, σε επίπεδο μεγάλων retailers, δη-
λαδή supermarkets, ακολουθεί τις τάσεις της διε-
θνούς αγοράς για μείωση της πλαστικής σακούλας. 
Ήδη, τα supermarkets έχουν καταγράψει σημαντι-
κή μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας, στα όρια 
του 100%. Ωστόσο το πρόβλημα εντοπίζεται στις εξής 
κατηγορίες:
• Μικρή λιανική
• Περίπτερα
• Φούρνους
• Σουβλατζίδικα
• Λαϊκές αγορές, 
όπου οι επιχειρηματίες δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να 
μειώσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας", δηλώ-
νει στο FnB Daily ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, 
Λευτέρης Κιοσές. 

 

Ή ΈΙΚΟΝΑ ΣΤΑ SUPERMARKETS
Σε σχέση με το κανάλι των supermarkets, οι έρευνες του ΙΕΛΚΑ δείχνουν:
• Η εφαρμογή του μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική με οργανωμένη ενημέρωση 

των καταναλωτών με επικοινωνιακή καμπάνια
• Τα στοιχεία καταγράφουν για 2020 μείωση της τάξης του 99,9% στη χρήση της πλα-

στικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με το 2017. Από 1,8 δισ. σακούλες σε 
λίγο κάτω από 1 εκατ. σακούλες. Πρακτικά από το 2021 έχουν εξαλειφθεί από την 
ελληνική αγορά

• Η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του 
supermarket μειώθηκε από 167 σακούλες ανά κάτοικο σε 0,1

• Η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων-κομποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακου-
λών , η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 2020 έφτασε τα 35 εκατ. τεμάχια και το 
2021 αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. τεμάχια, αύξηση πάνω από 600%

• Η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• Λ. ΚΙΟΣΕΣ (ΙΕΛΚΑ)

ΠΑΡΈΛΘΟΝ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΣΑΚΟΎΛΑ  
ΑΠΟ ΤΑ SUPERMARKETS 
-ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΉ ΛΙΑΝΙΚΉ

Λευτέρης Κιοσές, Γεν.
Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ

• Business Opinions 
• Business Secrets 
• Τράπεζες
• Ναυτιλία 
• Real Estate 
• Μετακινήσεις Στελεχών

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ  
ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ!

MAZI ME TO ΒΝΒ DAILY:
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Στο τμήμα περιβάλλοντος βρίσκεται η μελέ-
τη για την ανέγερση της υπεραγοράς, Μικρό-
πολις, επί της Λεωφόρου Προδρόμου, στον 
Στρόβολο, για την οποία έχει ήδη, εκδοθεί 
η σχετική πολεοδομική άδεια στις 29 Μαΐ-
ου 2020.
Αξίζει να αναφερθεί πως στον χώρο ανάπτυ-
ξης υλοποιείται νέο οδικό δίκτυο για εγκε-
κριμένο διαχωρισμό οικοπέδων και στην εν 
λόγω πολεοδομική άδεια για την υπεραγορά 
υπάρχει όρος, ο οποίος αναφέρει πως η προ-
τεινόμενη ανάπτυξη δεν θα τεθεί σε λειτουρ-
γία πριν την ολοκλήρωσή του.
Το έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό των πα-
ρεχόμενων εξυπηρετήσεων/ διευκολύν-
σεων προς τους καταναλωτές του Δήμου 
Στροβόλου και της ευρύτερης περιοχής της 
κεντρικής Λευκωσίας (Έγκωμη, Άγιοι Ομο-
λογητές) σε ό,τι αφορά τον κλάδο του λιανι-
κού εμπορίου και ειδικότερα την πώληση 
τροφίμων και άλλων προϊόντων οικιακής 
χρήσης.

ΣΈ TI ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΈΡΓΟ
Όπως αναφέρεται στη Μελέτη Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η προτεινό-

μενη εμπορική ανάπτυξη πρόκειται να περι-
λαμβάνει τις παρακάτω χρήσεις:
• Υπεραγορά που θα αποτελείται από ένα 

κτίριο με ισόγειο και μεσοπάτωμα και θα 
περιλαμβάνει κρεοπωλείο, delicatessen 
και φούρνο, αποθήκη, γραφείο και έξι 
ταμεία

• Θα εξυπηρετεί περίπου 400 άτομα ανά 
ημέρα

• Χώρους στάθμευσης – 32 συνολικά, εκ 
των οποίων δύο για ΑμΕΑ και επιπλέον 
χώρο στάθμευσης δικύκλων.

• Το εμβαδό του μέρους του τεμαχίου 
όπου θα χωροθετηθεί το προτεινόμε-
νο έργο, σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες 
του, ανέρχεται περίπου στα 3.019 τ.μ.

• Το συνολικό εμβαδό της ανάπτυξης θα 
ανέρχεται στα 1.324 τ.μ.

Η πρόσβαση στο προτεινόμενο έργο θα γίνε-
ται μέσω της οδού Ευρώπης και της Λεωφό-
ρου Προδρόμου.
Οι ώρες λειτουργίας είναι οι τυπικές για 
υπεραγορές (Δεύτερα-Παρασκευή: 07:30 – 
20:30, Σάββατο: 07:30 – 20:00 και Κυριακή: 
08:00 – 20:00).

• ΚΥΠΡΟΣ

ΝΈΟ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΠΈΡΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ

• ΚΥΠΡΟΣ

Ή CHRISTOUDIAS 
LOGISTICS 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΈΙ 
ΤΉ ΔΙΑΝΟΜΉ ΤΉΣ 
UNILEVER CYPRUS

• STELLA ARTOIS

ΠΑΈΙ ΘΈΡΙΝΟ 
ΚΙΝΉΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Οι φωτογραφίες είναι από το inbusinessnews.reporter.com.cy

Τη διανομή της Unilever Cyprus ανέ-
λαβε η Christoudias Logistics, συμφω-
νία που αφορά στην αποθήκευση από 
την Christoudias των εμπορευμάτων της 
Unilever, την ετοιμασία παραγγελιών, κα-
θώς και τη διανομή σε όλες τις υπεραγο-
ρές και άλλα σημεία πώλησης καταναλω-
τικών αγαθών στην Κύπρο. Σημειώνεται 
ότι η Christoudias Logistics δραστηριο-
ποιείται από το 1981 στον τομέα των υπη-
ρεσιών 3PL. Διαθέτει ιδιόκτητους χώρους 
16.000 τ.μ. σε Λευκωσία και Λεμεσό, στόλο 
φορτηγών και καταρτισμένο προσωπικό.

Χρήστος 
Χριστούδιας, 
Managing 
Director, 
Christoudias 
Logistics

Και φέτος το καλοκαίρι, η Stella Artois επι-
λέγει δέκα θερινούς κινηματογράφος σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για να δροσίσει με 
τους σινεφίλ. Συγκεκριμένα, οι δέκα θερι-
νοί κινηματογράφοι, όπου θα προσφέρουν 
ένα ποτήρι της βέλγικης μπύρας, είναι:

Αθήνα
• Cine Ψυχικό
• Χλόη
• Μαργαρίτα
• Άρτεμις
• Αττικό Άλσος
• Μαριλένα

• Αμίκο
• Χρόνια 

Αθωότητας

Θεσσαλονίκη
• Ναταλί
• Απόλλων
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Την εξαγορά του 100% της εταιρείας εμφιά-
λωσης νερού, Ζήρεια, ανακοίνωσε η Χήτος, 
όπως αποκάλυψε το FnB Daily στο χτεσινό 
του τεύχος. Οι εγκαταστάσεις της Ζήρεια βρί-
σκονται στην Κυλλήνη Στυμφαλίας, μια πε-
ριοχή που προστατεύεται περιβαλλοντικά 
από τις συνθήκες Ramsar και Natura 2000. 
Η εταιρεία εμφιαλώνει το Φυσικό Μεταλλι-
κό Νερό, ΖΗΡΕΙΑ, το οποίο διαθέτει υψηλή 
ποιότητα και πολύ καλή αναλογία των ωφέ-
λιμων ιόντων Ασβεστίου / Μαγνησίου, ενώ 
είναι αναγνωρισμένο από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ή ΧΉΤΟΣ ΈΝΙΣΧΎΈΙ ΤΉ ΘΈΣΉ ΤΉΣ 
ΣΤΉΝ ΈΓΧΏΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Η επενδυτική κίνηση της Χήτος, εκτός της 
περιοχής της Ηπείρου, όπου βρίσκεται η 
έδρα της για περισσότερο από 65 χρόνια, ενι-
σχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και 

της δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της πα-
ραγωγικής της δυναμικότητας με διατήρη-
ση των ήδη υψηλών ποιοτικών standards.
Η τοποθεσία της μονάδας εμφιάλωσης στην 
Ζήρεια (όρος Κυλλήνη) της Κορινθίας εί-
ναι κομβική και από πλευράς logistics, κα-
θώς η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα στα μεγά-
λα αστικά κέντρα και λιμάνια, με αποτέλεσμα 
την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντολο-
γικού αποτυπώματος της λειτουργίας της.

ΤΟ ΈΠΈΝΔΎΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  
ΤΏΝ €25 ΈΚΑΤ. 
Η εν λόγω εξαγορά εντάσσεται στο ευρύτε-
ρο επενδυτικό πλάνο της Χήτος, ύψους €25 

εκατ., που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το 
περασμένο έτος και θα ολοκληρωθεί εντός 
της επόμενης τριετίας.
Το πλάνο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τη 
λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής στις 
υφιστάμενες και στις καινούργιες εγκατα-
στάσεις, αλλά και τη δημιουργία νέων ση-
μείων logistics πανελλαδικά. Στο πλαίσιο 
αυτό, στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι ο 
εκσυγχρονισμός της μονάδας στην Ζήρεια, 
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα κορυ-
φαία περιβαλλοντικά και παραγωγικά πρό-
τυπα που έχει θέσει και ακολουθεί η Χήτος.
Σημειώνεται ότι με την εξαγορά της Ζή-
ρεια ΕΠΕ, η Χήτος συνεχίζει να αναπτύσσε-
ται στρατηγικά και να επενδύει στην ποιότη-
τα, στην καινοτομία και στην περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα, προσφέροντας υψηλής ποιό-
τητας προϊόντα, καλύπτοντας τις ανάγκες της 
αγοράς, εντός και εκτός Ελλάδας.

• ΧΗΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΈ ΤΉΝ ΈΞΑΓΟΡΑ ΤΉΣ ΖΉΡΈΙΑ  
- ΈΝΤΑΣΣΈΤΑΙ ΣΤΟ ΈΠΈΝΔΎΤΙΚΟ ΤΏΝ €25 ΈΚΑΤ.

Τη νέα σειρά άθικτων οίνων εσοδείας 2019 
κυκλοφόρησε ο Οινοποιητικός Συνεταιρι-
σμός Σάμου σε τρεις εκδοχές και σε περι-
ορισμένες ποσότητες. Οι ετικέτες Βουνίτης, 
Προφήτης και Ερημίτης είναι λευκά ξηρά 
κρασιά της ποικιλίας Μοσχάτο Σάμου, τα 
οποία παράγονται από επιλεγμένα σταφύ-
λια συγκεκριμένων αμπελώνων του νησιού 
που καλλιεργούνται βιολογικά, ενώ οινοποι-
ούνται χωρίς την προσθήκη οινολογικών ου-
σιών και δίχως κολλάρισμα ή φιλτράρισμα 
κατά την εμφιάλωση.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΉ ΟΙΝΟΠΟΙΈΙΟΎ
Για τη δημιουργία των Άθικτων Οίνων, ο Ενι-
αίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σάμου, σε συνεργασία με Γάλλους και Έλ-
ληνες ειδικούς, σχεδίασε και διαμόρφωσε 
εκ του μηδενός, ένα μικρό οινοποιείο που 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, στο Μα-
λαγάρι Σάμου. Το οινοποιείο είναι εξοπλι-
σμένο με διαφορετικού τύπου μηχανήμα-
τα και δεξαμενές, που ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές που απαιτεί η οινοποίηση των 
εν λόγω οίνων.
Η δημιουργία των κρασιών αυτών και άλλων 

που θα ακολουθήσουν, συμβάλλει στη δεδη-
λωμένη επιθυμία της διοίκησης του Συνεται-
ρισμού να ωθήσει τους αμπελοκαλλιεργητές 
της Σάμου προς τη βιολογική γεωργία και την 
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του πα-
ραγόμενου σταφυλιού, μέσα από την ανάδει-
ξη των διαφόρων αμπελότοπων (terroir) του 
νησιού, με στόχο τη διαμόρφωση υπεραξίας 
που θα εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξη.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΏΣΉ PORTOFLIO
Ο σχεδιασμός και η κυκλοφορία των συγκε-
κριμένων οίνων εντάσσεται σε μία γενικό-
τερη στρατηγική επικαιροποίησης και ανα-
διάρθρωσης της προϊοντικής γκάμας του 
Οινοποιητικού Συνεταιρισμού της Σάμου, 
που έχει πίσω του 90 σχεδόν χρόνια λει-
τουργίας. Απώτερος στόχος είναι η διατή-
ρηση και ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας 
του νησιού, η αύξηση του εισοδήματος των 
αμπελουργών-μελών του και η εναρμόνιση 
με τις σύγχρονες οινολογικές τάσεις.

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΝΈΑ ΣΈΙΡΑ ΑΘΙΚΤΏΝ ΟΙΝΏΝ

mailto:sales%40notice.gr?subject=
mailto:media%40notice.gr%0D?subject=
https://www.fnbdaily.com/issues/92EB6999-971C-4221-8A53-B93D3FC09E5A.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/92EB6999-971C-4221-8A53-B93D3FC09E5A.pdf
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POWERED by

Η ινδική αγορά κατεψυγμένων τροφίμων 
αναμένεται να συνεχίσει την αναπτυξιακή της 
πορεία και να φτάσει τα $3,1 δισ. έως το 2026 
από $1,1 δισ. το 2020. Πριν από χρόνια, η Ιν-
δία ήταν γνωστή μόνο για τις κατεψυγμένες 
τηγανητές πατάτες και τα βασικά κατεψυγμέ-
να λαχανικά. Εντούτοις, σε διάστημα 5 έως 
10 ετών, η βιομηχανία κατεψυγμένων τρο-
φίμων της χώρας μεταμορφώθηκε εντελώς. 
Με την εξέλιξη των σύγχρονων μεγάλων κα-
ταστημάτων λιανικής, όπως το Food Bazaar, 
το DMart, το Spencers και τα διαδικτυακά 
supermarkets, όπως το Big Basket και το 
Groffers, η βιομηχανία κατεψυγμένων τροφί-
μων στην Ινδία σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη.

Ή ΑΓΟΡΑ
Η εν λόγω αγορά περιλαμβάνει κατεψυγμένα 
φρούτα, λαχανικά, ψάρια, κρέας, έτοιμα γεύ-

ματα, προϊόντα αρτοποιίας, σούπες και ορε-
κτικά. Η κατάψυξη παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής των τροφίμων, όπως τα ψάρια, τα θα-
λασσινά, τα λαχανικά και τα φρούτα, διατη-
ρώντας παράλληλα τη διατροφική τους αξία. 
Αυτό, παράλληλα, παρέχει την ευκαιρία στα-
θεροποίησης των τιμών στην αγορά.

ΤΑ ΚΙΝΉΤΡΑ
Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, κυ-
βερνητικές υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο 
Τροφίμων και Επεξεργασίας (MOFPI), έχουν 
προωθήσει αρκετά μέτρα για να ενισχύσουν 
τις υποδομές ψυχρής αλυσίδας και συνεχί-
ζουν να το κάνουν, δίνοντας πολλαπλά κίνη-
τρα για την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. 
Η αγορά κατεψυγμένων τροφίμων της Ινδί-
ας αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 18,85% 
από το 2020-2026. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΈΣ ΠΟΎ ΟΔΉΓΟΎΝ ΤΉ 
ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ ΚΑΤΈΨΎΓΜΈΝΏΝ 
ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΣΤΉΝ ΙΝΔΙΑ
• Λόγω του μεταβαλλόμενου τρόπου 

ζωής, σημειώνεται σημαντική αύξη-
ση στην τάση των πελατών για γρήγο-
ρα φαγητά, η οποία έμμεσα ευνοεί την 
αυξανόμενη ζήτηση κατεψυγμένων 
προϊόντων

• Η Ινδία έχει σημειώσει σημαντική αύξη-
ση στον αριθμό των εργαζομένων γυναι-
κών τα τελευταία χρόνια. Με την αύξη-
ση αυτή, γίνεται δύσκολο το μαγείρεμα 
στο σπίτι, με αποτέλεσμα να αυξάνει η 
κατανάλωση κατεψυγμένων έτοιμων 
γευμάτων

• Η λειτουργία των οργανωμένων καταστη-
μάτων λιανικής, ενίσχυσε την ανάπτυξη 
των τμημάτων ψύξης και κατάψυξης

Η ινδική startup παράδοσης τροφίμων, 
Zomato, υπέβαλε αίτηση για Δημόσια Εγγρα-
φή των μετοχών της, εγκαινιάζοντας μια νέα 
εποχή για τις startup εταιρείες τεχνολογίας με 
αποτίμηση άνω του $1 δισ., στη δεύτερη με-
γαλύτερη αγορά διαδικτύου στον κόσμο, μετά 
από πολλά χρόνια ανάπτυξης. 
Η 12ετών ινδική startup με έδρα την Gurgaon, 
σχεδιάζει να αντλήσει $1,1 δισ. από το επικεί-
μενο IPO της (περίπου $1 δισ. από την έκδοση 
νέων μετοχών). Η εταιρεία, η οποίο δραστη-
ριοποιείται σε 24 αγορές, σκοπεύει να εισάγει 
τις μετοχές της στα ινδικά χρηματιστήρια NSE 
και BSE. Η Zomato, η οποία έχει συγκεντρώ-
σει περισσότερα από $2,2 δισ. (σύμφωνα με 
την εταιρεία ερευνών Tracxn) και έχει αποτι-
μηθεί στα $5,4 δισ. σε πρόσφατο γύρο χρημα-

τοδότησης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμε-
νο συγκέντρωσης $200 εκατ. πριν από το ΙΡΟ.

ΤΙ ΣΉΜΑΙΝΈΙ ΈΝΑ ΈΠΙΤΎΧΉΜΈΝΟ ΙΡΟ
Ένα επιτυχημένο ΙΡΟ για την Zomato προβλέ-
πεται να ενθαρρύνει σχεδόν 12 ακόμη άλλες 
ινδικές  startups με αποτίμηση άνω του $1 
δισ., στο να επιταχύνουν τις διαδικασίες για να 
μπούν στο χρηματιστήριο. Οι ινδικές startups 
έχουν αντλήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δο-
λάρια την τελευταία δεκαετία, αλλά μέχρι στιγ-
μής έχουν φανεί, σε μεγάλο βαθμό, απρό-
θυμες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Τα 
τελευταία χρόνια, επιτυχημένα ΙΡΟs, όπως 
αυτά την IndiaMart και της Nazara, έδειξαν 
ότι οι επενδυτές στην Ινδία έχουν έντονη όρε-
ξη για μετοχές τεχνολογίας. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΈΣ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ZOMATO 
• Κατέχει ηγετική θέση στην ινδική αγορά 

παράδοσης τροφίμων 
• Κατέγραψε έσοδα $183,6 εκατ. από 

την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2020

• Απασχολεί 3.469 άτομα σε ολόκληρο τον 
κόσμο

• Σχεδιάζει να επενδύσει το 75% των 
αντληθέντων από το IPO για την ανά-
πτυξη του προγράμματος επιβράβευ-
σης μελών, Zomato Pro,  την ανάπτυ-
ξη της B2B επιχείρησης, Hyperpure, 
καθώς  επίσης και για την καλλι-
έργεια των σχέσεων της με τους 
συνεργάτες-εστιατόρια

• Από τον Δεκέμβριο του 2020, είχε 
161.637 ενεργούς συνεργάτες διανο-
μείς και 350.174 ενεργά εστιατόρια στην 
πλατφόρμα

• Πέρυσι, απέκτησε την Uber Eats Ινδί-
ας και ως μέρος της συμφωνίας, η αμε-
ρικανική εταιρεία εξαγόρασε το 9,9% της 
Zomato

• MARKET INSIGHTS

ΣΤΑ $3,1 ΔΙΣ. Ή ΙΝΔΙΚΉ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΈΨΎΓΜΈΝΏΝ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΈΏΣ ΤΟ 2026

• COMPANY INSIGHTS

ΣΤΑ $1,1 ΔΙΣ.  
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ  
ΤΟ ΙΡΟ ΤΉΣ ΙΝΔΙΚΉΣ 
STARTUP, ZOMATO
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