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ΤΕΥΧΟΣ 1297

Food for thought...  every day!

EDITORIAL: Υπόθεση Efood: Αλήθειες, ψέματα, λαϊκισμός και αστοχίες

SECRET RECIPE: Επέκταση στην Βουλγαρία και έπεται συνέχεια

• DELIVERY
Στην "πρίζα" οι πλατφόρμες μετά  

το... ατυχές μήνυμα του efood

• ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Πανελλαδική Περιβαλλοντική δράση  

με 30 εταιρείες, 1.000+ εταιρικούς εθελοντές  
σε 20 σημεία στη χώρα

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τα "ελληνικού τύπου" γιαούρτια κλέβουν τζίρο 

από τα ελληνικά προϊόντα

• ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Στόχος EBITDA άνω των €60 εκατ.  

- Έμφαση στην πολιτική τιμών



https://www.attiki-pittas.gr/diagonismos/
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Editorial

Επέκταση στην Βουλγαρία και έπεται συνέχεια
Το timing για τη συγκεκριμένη επιχείρηση του κλάδου τροφίμων και ποτών είναι το 
καλύτερο δυνατό: Πωλήσεις και κερδοφορία ανεβαίνουν διαρκώς, νέα προϊόντα προ-
στίθενται στα ράφια των αλυσίδων supermarket, και τα νέα κεφάλαια την σπρώχνουν 
να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Έτσι, όπως πληροφορείται το FnB Daily, προ-
χωρά σε επένδυση στην Βουλγαρία, διατηρώντας και ενισχύοντας κι τις εδώ μονάδες 
της. Περισσότερα, σύντομα... 

SECRETRECIPE

Υπόθεση Efood: Αλήθειες, ψέματα, λαϊκισμός και αστοχίες

Σχετικά με το θέμα της efood (για το οποίο 
μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο ση-
μερινό τεύχος):
Πρώτον, η πρακτική, που ακολουθεί η 
efood, είναι πρακτική, την οποία ακολου-
θούν, τόσο άλλες πλατφόρμες, όσο και 
πολλές άλλες εταιρείες και σε άλλους κλά-
δους. Ας μη δηλώνουν, λοιπόν, έκπληκτα 
όλα αυτά τα στελέχη της αγοράς. Η Wolt, 
άλλωστε, έτσι λειτουργεί εξ αρχής και με 
πολύ μεγάλη επιτυχία και έχοντας ευχαρι-
στημένους τους συνεργάτες της. 
Δεύτερον, πρόκειται για το είδος εργασι-
ακής σχέσης, το οποίο συναντάται ευρέ-
ως ανά τον κόσμο, και το οποίο - κατά την 
ταπεινή μου άποψη - θα κυριαρχήσει σε 
πολλούς κλάδους τα επόμενα χρόνια και 
στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα μοντέλο, 
που δίνει κίνητρο στον συνεργάτη, να βγά-
λει περισσότερα χρήματα και να καθορίζει 
ο ίδιος το πόσο και πώς θέλει να δουλεύει. 
Αυτό, όμως, ισχύει,
Τρίτον, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία 
εφαρμόζει σωστά αυτό το μοντέλο και δεν 
το χρησιμοποιεί απλά για να γλιτώνει ει-
σφορές και άλλα έξοδα, έχοντας τους συ-
νεργάτες στην πραγματικότητα, σε καθη-
μερινότητα εξαρτημένης εργασίας. 
Τέταρτον, οι αντιδράσεις από το κοινό εί-
ναι επίσης δικαιολογημένες, δεδομέ-
νου ότι ουδείς έχει ασχοληθεί να εξηγήσει 
στον κόσμο πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό 
το μοντέλο, ποια πλεονεκτήματα και ποια 
μειονεκτήματα έχει. Έτσι, ως γνωστόν, η 
άγνοια είναι η καλύτερη τροφή για τον λαϊ-

κισμό και τις εύκολες κορώνες της ισοπε-
δωτικής λογικής.
Πέμπτον, ο χειρισμός από την efood εί-
ναι το λιγότερο παιδαριώδης. Συνέταξε μια 
επιστολή προς τους συνεργάτες, η οποία 
περιλαμβάνει ένα απόλυτα εκβιαστικό μή-
νυμα, έτσι όπως είναι γραμμένη, δίνοντας 
τροφή για full επίθεση από όλες τις πλευ-
ρές: Ανταγωνιστές, καταναλωτές, κόμματα. 
Έκτον, ακόμα χειρότερος είναι ο μετέπειτα 
επικοινωνιακός χειρισμός: "Ξέρετε, αυτό 
εννοούσαμε, αλλά δεν εννοούσαμε αυτό 
ακριβώς, και το γράψαμε λάθος, αλλά δεν 
σας λέμε ποιο είναι το σωστό", παραπέ-
μποντας στον διάσημο Αντιπρόεδρο του 
Εδεσσαϊκού και τις γνωστές του δηλώσεις. 
Έβδομον, δεν γνωρίζω το μέγεθος της ζη-
μιάς από όλο αυτό. Αν, δηλαδή, όλοι όσοι 
έσπευσαν στα social media να δηλώσουν 
ότι αφαιρούν την εφαρμογή της efood από 
τα κινητά τους, το έκαναν τελικά πράξη. 
Και πόσοι είναι αυτοί. Και για πόσο θα δια-
τηρήσουν αυτή τους την κίνηση.
Όγδοον, η λογική από πλευράς της εται-
ρείας να αφήσει το θέμα να σβήσει με μια 
απλή και μόνο ανακοίνωση - η οποία στη 
ουσία δεν λέει απολύτως τίποτα -, είναι 
κατά τη γνώμη μου λανθασμένη (θυμίζει 
την αντίστοιχη προσέγγιση του Θεόδωρου 
Φέσσα για την κατάρρευση της ACS στην 
πανδημία, που έχει κάνει απίστευτο κακό 
στη φήμη της και όχι μόνο), αλλά σε κάθε 
περίπτωση θα κριθεί - όπως όλα - εκ του 
αποτελέσματος. 
Τόσο απλά. 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

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

Connecting  
Horeca  
Supply Chain

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=


https://scisce.eu/event/4o-e-commerce/
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• ΒΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ  
ΤΗΝ MAMATSITA 
ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΊΞΗ 
ΤΗΣ ΥΓΊΕΊΝΗΣ 
ΔΊΑΤΡΟΦΗΣ
Η Βίκος ενώνει τις δυνάμεις της με την 
food blogger, Mamatsita, ή κατά κό-
σμον, Γωγώ Παπαδιονυσίου, για να ανα-
δείξουν από κοινού, την αξία της ποιο-
τικής και ισορροπημένης διατροφής. 
Ειδικότερα, μέσα από μία σειρά βίντεο 
που θα προβληθούν στο διαδίκτυο με 
τίτλο "Δες Γιατί", η Mamatsita, έρχεται 
να υπενθυμίσει στο κοινό, πώς στο "κυ-
νήγι" της υγιεινής και ισορροπημένης 
διατροφής, τα εποχιακά υλικά - φρού-
τα και λαχανικά - πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα στο τραπέζι.
Κοινός στόχος των δύο πλευρών, είναι 
να αναδείξουν τους γευστικούς και δια-
τροφικούς θησαυρούς που κρύβει η ελ-
ληνική γη και πώς μπορούν να ωφελή-
σουν την υγεία.

• ΕΚΘΕΣΕΙΣ

THE DELIFAIR: ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ 4-8 
ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Η The DeliFair επιστρέφει τον Οκτώβριο, 
με στόχο να φέρει σε επαφή τους Έλληνες 
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις με τους 
επαγγελματίες της εστίασης και της αγοράς 
τροφίμων.
Ειδικότερα, στο διάστημα 4-8 Οκτωβρίου, 
οι επαγγελματίες επισκέπτες, μέσω της ει-
δικά διαμορφωμένης πλατφόρμας της ψη-
φιακής έκθεσης, www.thedelifair.gr, θα 
έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν 
εκλεκτά ποιοτικά προϊόντα, να συνομιλή-
σουν ζωντανά με παραγωγούς από όλη την 
Ελλάδα, να ζητήσουν δείγματα των προ-

ϊόντων τους, να πραγματοποιήσουν B2B 
συναντήσεις με buyers τροφίμων από Ελ-
λάδα και Εξωτερικό, και να προβάλουν τα 
προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, μέσα από 
στοχευμένες δράσεις, workshops και 
webinars.
Επιπλέον, οι παραγωγοί μπορούν να πα-
ρουσιάσουν τα προϊόντα τους μέσα από 
ζωντανές B2B συναντήσεις στους υποψή-
φιους αγοραστές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό στο διάστημα 27 Σεπτεμβρίου 
με 1 Οκτωβρίου 2021, σε προκαθορισμέ-
νες ημέρες και ώρες.

https://view.publitas.com/md-en/end-of-year-catalogue-2021_english/page/1?v=80831256


https://www.youtube.com/channel/UCYF5kNKPLMlXy8jYcg59cag
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• TZEKOS ORGANICS

ΝΕΑ ΜΕΊΓΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2022 
– ΕΝΊΣΧΥΕΊ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
Νέα μείγματα βοτάνων ετοιμάζει να λανσά-
ρει από αρχές του 2022 η εταιρεία παραγω-
γής και συσκευασίας βοτάνων από τα Πετρά-
λωνα Χαλκιδικής, Tzekos Organics.

ΑΥΞΗΣΗ PORTFOLIO  
ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία έχει λαν-
σάρει στην αγορά 15 είδη, τα οποία κυκλοφο-
ρούν ως μεμονωμένα προϊόντα, φυσικά απο-
ξηραμένα βότανα και μείγματα για μαγειρική. 
Επιπλέον, κυκλοφορεί από τον Αύγουστο μια 
νέα σειρά βοτάνων για προσωπική περιποίη-
ση (μπάνιο/ποδόλουτρο), με σκοπό, όπως μας 
αναφέρει η Co-Owner, Μαρία Τζέκου, "να πά-
ρουμε όλη τη δύναμη των βοτάνων μέσα από 
το δέρμα μας". Στον σχεδιασμό της εταιρείας 
είναι, να επεκτείνει το portfolio με νέα προϊό-
ντα, τα οποία θα βασίζονται σε νέες συνταγές, 
ξεκινώντας από την άνοιξη του 2022.

INFO - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Χώρες: 10

Κυριότερες αγορές
Αμερική

Σιγκαπούρη
%τζίρου: 90%

ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
Η εταιρεία, εν μέσω πανδημίας, μπήκε πιο 
δυναμικά στην αγορά της Κύπρου, αλλά και 
της Αυστραλίας, ενώ στόχος είναι να επεκτεί-
νει την παρουσία της στις αγορές του εξωτε-
ρικού με τα επώνυμα προϊόντα της.
"Θέλουμε να ξεκινήσουμε επαφές με χον-
δρεμπόρους, που θα μας στέλνουν επω-
νύμως τα προϊόντα τους και να μπούμε σε 

αλυσίδες βιολογικών", εξηγεί η κα. Τζέκου, 
συμπληρώνοντας ότι η ενδυνάμωση της 
Αμερικής, αλλά και η επέκταση του e-shop, 
είναι μεταξύ των βασικών επιδιώξεων και 
για την επόμενη χρονιά.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

https://cleon.gr/conferences/1st-annual-conference-risk-management-going-forward/


https://esgreece.com/
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• MARKS & SPENCER

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕ ΤΟ ΚΛΕΊΣΊΜΟ 11 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΊΑ

• NESPRESSO

ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΗΝ 
VERTUO CARAFE

Η βρετανική, Marks & Spencer, ανακοίνω-
σε και επίσημα, ότι θα κλείσει και τα 11 κα-
ταστήματα τροφίμων που λειτουργούν με το 
σύστημα δικαιόχρησης και που διαχειρίζεται 
με τον εταίρο της, την SFH, στην Γαλλία, τους 
επόμενους μήνες.
Όπως διαβάσατε στο FnB Daily στις 16/9, οι 
νέοι εμπορικοί κανόνες που ισχύουν από 
τότε που η Βρετανία αποχώρησε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουν τη διαθεσιμό-
τητα των προϊόντων. Ο όμιλος επισημαίνει ότι 
τα υπόλοιπα εννέα καταστήματα του δικτύου 
δικαιόχρησης, που διαχειρίζεται με τον όμι-
λο Lagardere Travel Retail, θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν και ότι, οι δύο εταίροι θα συ-
νεχίσουν να εργάζονται για ένα βιώσιμο μελ-

λοντικό επιχειρηματικό μοντέλο.

ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΊ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα 11 καταστήματα, που θα κλείσουν έως το 
τέλος του έτους, βρίσκονται κυρίως, σε γνω-
στούς εμπορικούς δρόμους του Παρισιού. 
Τα εννέα καταστήματα που διαχειρίζεται η 
Lagardere βρίσκονται κυρίως, σε κόμβους 
μέσων μεταφοράς, όπως αεροδρόμια, σιδη-
ροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς μετρό.
"Η M&S έχει μακρά ιστορία στο να εξυπη-
ρετεί πελάτες στην Γαλλία και δεν πρόκειται 
για μια απόφαση που εμείς ή ο εταίρος μας, 
SFH, παίρνουμε ελαφρά τη καρδία", δήλω-
σε ο Paul Friston, επικεφαλής για τις διεθνείς 
δραστηριότητες του ομίλου.

Την Vertuo Carafe παρουσιάζει η 
Nespresso, προσφέροντας 34 χαρμάνια 
για διαφορετικά μεγέθη κούπας, με πλού-
σια γεύση και άρωμα. Η εμπειρία καφέ 
εμπλουτίζεται με τη νέα κάψουλα, Carafe 
Pour-Over Style, για καφέ στα 535 ml με 
το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
Η μέθοδος pour-over ενέπνευσε το χαρ-
μάνι με τις καβουρδισμένες και καπνιστές 
νότες του, που κρύβονται κάτω από μια 
λεπτή στρώση κρέμας. Αυτή η κάψουλα 
σερβίρεται σε καράφα και είναι συμβατή 
αποκλειστικά με τις μηχανές Νespresso 
Vertuo.
Οι νέοι καφέδες, οι μηχανές και τα αξε-
σουάρ Vertuo, διατίθενται online και στα 
καταστήματα Nespresso.

https://www.fnbdaily.com/issues/9A611BBB-A4C4-497E-A6F2-C11218DEFF32.pdf
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• ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ "ΕΛΛΗΝΊΚΟΥ ΤΥΠΟΥ" 
ΓΊΑΟΥΡΤΊΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΖΊΡΟ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΊΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα από τα σημαντικότερα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα, τόσο από πλευράς αύξησης πωλήσεων, όσο και κα-
ταναλωτικών προτιμήσεων, στην Γερμανία, τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με μελέτη του γραφείου ΟΕΥ του γενικού προξενείου 
της Ελλάδας στο Μόναχο, "πολλοί είναι οι παράγοντες που συ-
ντελούν στην ανωτέρω εξέλιξη, όπως η ολοένα και αυξανόμε-
νη τάση για υγιεινή διατροφή, η κατανάλωση τροφίμων υψηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, η ευαισθητοποίηση των κατανα-
λωτών σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές του πεπτικού συ-
στήματος και η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα χωρίς γλουτέ-
νη". Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας, Mordor 
Intelligence, η ευρωπαϊκή αγορά του ελληνικού ή "ελληνικού τύ-
που" γιαουρτιού εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται έως 
το 2024 με ετήσιο ρυθμό 8%.

ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ
Η γερμανική αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων κυριαρχείται 
από επιχειρηματικούς κολοσσούς του κλάδου της γαλακτοβιομη-
χανίας, οι οποίοι κατέχουν δεσπόζουσα θέση. Οι μεγάλες αυτές, 
παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν διαμορφώσει ένα έντονο αντα-
γωνιστικό περιβάλλον για τα ελληνικά προϊόντα γιαουρτιού, του-
λάχιστον σε όρους τιμής προϊόντος. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στις 
φθηνότερες πρώτες ύλες (γάλα), στις μεγάλες παραγωγικές τους 
δυνατότητες και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων επιχειρημα-
τικών τους συνεργασιών με τις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου 
τροφίμων και σε άλλα προϊόντα γάλακτος (γάλα, τυροκομικά κ.λπ.).

Top εταιρείες

Top brands

ΤΟ 25% ΕΊΝΑΊ ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΕΛΛΗΝΊΚΟΥ ΤΥΠΟΥ"
Σύμφωνα με το ίδιο report, σχεδόν όλες οι γερμανικές γαλακτοβι-
ομηχανίες διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους "ελ-
ληνικού τύπου" γιαούρτι. Εκτίμηση του Γραφείου ΟΕΥ είναι ότι, 
στις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων στο Μόναχο, τα ανωτέρω για-
ούρτια, μαζί με τα εισαγόμενα από την Ελλάδα προϊόντα, αποτε-
λούν τουλάχιστον το 25% των κωδικών γιαουρτιού που διατίθε-
νται στα εκάστοτε σημεία πώλησής τους.
Όλα τα παραγόμενα εκτός Ελλάδας γιαούρτια "ελληνικού τύπου" 
φέρουν σύμβολα, εικαστικές παραστάσεις, λεκτικούς συνειρμούς 
και φωτογραφίες που παραπέμπουν ευθέως στην Ελλάδα.

ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΊ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η φήμη και η μοναδικότητα της 
γεύσης και της ποιότητας του ελληνικού γιαουρτιού, δημιουργού-
νται συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού με τα εισαγόμε-
να ελληνικά προϊόντα, ενώ παράλληλα, προκαλείται δυνητική σύγ-
χυση και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την 
πραγματική προέλευση και ταυτότητα των προϊόντων.
Το Γραφείο ΟΕΥ έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 16 brands "ελλη-
νικού τύπου" γιαούρτι που κυκλοφορούν στη βαυαρική αγορά, σε 
πληθώρα διαφορετικών τύπων και γεύσεων, όπως φυσική, φρού-
των, με μέλι, μειωμένα λιπαρά, χωρίς λακτόζη κ.λπ., τα οποία δια-
τίθενται προς πώληση σε καταστήματα λιανικής πώλησης και με-
γάλες αλυσίδες τροφίμων στο Μόναχο.
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Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλά-
δας φέρουν την ονομασία "ελληνικού τύπου", ενώ το προϊόν 
με την επωνυμία "Greco" και την επισήμανση "αυθεντικό ελλη-
νικό γιαούρτι" παράγεται στην Ελλάδα και εισάγεται από Γερ-
μανό εισαγωγέα.

ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΟΣ ΑΠΟ SKYR ΚΑΊ ΚΕΦΊΡ
Οι πωλήσεις του ελληνικού γιαουρτιού περιορίζονται και από 
προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη, όπως το 
γιαούρτι, Skyr, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και τα 
ιδιαίτερα δημοφιλή ξινά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το 
κεφίρ, το βουτυρόγαλα και τα προβιοτικά γιαούρτια. Παράλ-
ληλα, οι γερμανικές γαλακτοβιομηχανίες επενδύουν ιδιαιτέ-
ρως στην κατηγορία προϊόντων γιαουρτιού σε έρευνα και ανά-
πτυξη νέων εμπορικών σημάτων και γεύσεων, προκειμένου 
να ανανεώνουν σε ετήσια βάση, το χαρτοφυλάκιο των προ-
ϊόντων τους, εντείνοντας έτσι περαιτέρω τον ήδη αυξημένο 
ανταγωνισμό.

ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ ΤΟ ΜΕΡΊΔΊΟ ΤΟΥ PL
Σημαντικό είναι επίσης, το μερίδιο αγοράς της ιδιωτικής ετι-
κέτας. Οι εκπτωτικές αλυσίδες προσφέρουν γιαούρτια ιδιωτι-
κής ετικέτας, σύμφωνα με τις νέες τάσεις και προτιμήσεις των 
καταναλωτών (ελληνικού τύπου γιαούρτι, μειωμένα λιπαρά, 
χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ξινόγαλα κ.λπ.). Τα στοι-
χεία δείχνουν ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο φυσικό 
γιαούρτι κατέχουν το 65% της ποσότητας και το 52% της αξίας 
των πωλήσεων του.

ΑΝΟΔΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΛΛΑ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΞΊΑ
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται άνοδος των ελληνικών εξα-
γωγών γιαουρτιού προς την Γερμανία, ωστόσο η σχετική αξία των 
εισαγωγών αυτών (αξία/ποσότητα) ακολουθεί αντίστροφη πορεία, 
καθώς από τα €2,32/Kg το 2011 υποχώρησε σε €2,02/Kg πέρυσι, 
μια πτώση της τάξης του 12,9%. Στον αντίποδα, η σχετική αξία των 
εισαγωγών της Γερμανίας από χώρες μέλη της Ευρωζώνης αυξή-
θηκε από €1,06/Kg το 2011 ανήλθε το 2020 σε €1,19/Kg (+12,2%).
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ΜΕ ΣΤΡΑΓΓΊΣΤΟ Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΊΚΩΝ 
ΕΤΑΊΡΕΊΩΝ
Αξιόλογη είναι η παρουσία ελληνικών γαλακτοβιομηχανικών εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται και έχουν σημαντική παρουσία 
στην Γερμανία, κυρίως στον κλάδο του γιαουρτιού, όπως η ΚΟ-
ΛΙΟΣ, ΚΡΙ ΚΡΙ, ΜΕΒΓΑΛ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΑΓΕ κ.λπ.. Οι ανωτέρω ελ-
ληνικές εταιρείες προμηθεύουν τη γερμανική αγορά, όσον αφορά 
στην κατηγορία γιαουρτιού, σχεδόν αποκλειστικά, με στραγγιστό 
ελληνικό γιαούρτι, σε πληθώρα διαφορετικών γεύσεων και τύ-
πων, όπως φυσική, από αγελαδινό ή πρόβειο γάλα, με φρούτα, 
με μέλι, με μειωμένα λιπαρά κ.λπ. και σε διάφορες συσκευασίες.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΤΟ +21,23% ΟΊ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΊΑ ΡΗΝΑΝΊΑ-ΒΕΣΤΦΑΛΊΑ
Αύξηση 21,23% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς το κρατί-
διο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας το α’ εξάμηνο και ανήλθαν σε 
€230,56 εκατ. από €190,19 εκατ. πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε το ελληνικό Γραφείο ΟΕΥ στο Ντύσσελντορφ. Αυτές, αντιστοι-
χούν στο 17,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερ-
μανία κατά το συγκεκριμένο διάστημα (€1,33 δισ.).

ΣΕ ΑΓΡΟΤΊΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αναφορικά με τις ομάδες εξαγόμενων προϊόντων, η μεγαλύτερη αύ-
ξηση των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε στα:
• Αγροτικά Προϊόντα: +60,9% (€19,29 εκατ. από €11,98 εκατ.)
• Προϊόντα από καουτσούκ και πλαστικό: +51,8% (€10,82 εκατ. 

από 7,12 εκατ.)
• Χημικά Προϊόντα: +28,33% (€11 εκατ. από €8,5 εκατ.)
• Μέταλλα: +18,01% (€65,44 εκατ. από €55,4 εκ.)
• Υφάσματα: +7,8 % (€5,1 εκατ. από €4,7 εκατ.)
• Τρόφιμα: +3,6% (€40,16 εκατ. από €38,7 εκατ.)

ΣΤΟ 14,68%
Το σύνολο του διμερούς εμπορίου Ελλάδας ΒΡΒ ανήλθε σε €688,83 
εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 14,68% του συνόλου της αξίας διμε-
ρούς εμπορίου Ελλάδας – Γερμανίας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΚΡΑΤΊΔΊΟ ΕΣΣΗΣ
Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 1,9% οι ελληνικές εξαγωγές προς το Κρα-
τίδιο της Έσσης, στα €59,8 εκατ., οι οποίες αντιστοιχούν στο 3,98% του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Γερμανία.

ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΕΊΣ
Από τις κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων, που εξήχθη-
σαν στην Έσση, αύξηση σημειώθηκε στα φαρμακευτικά και τα προϊ-
όντα μετάλλου και μείωση στα τρόφιμα, τα προϊόντα από καουτσούκ 
και πλαστικό και στα μέταλλα.  

ΠΡΩΤΗ Η ΒΑΔΗ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ
Τέλος, σε ό,τι αφορά συνολικά, το διμερές εμπόριο της Ελλάδας προς 
τα διάφορα γερμανικά κρατίδια, αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr
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• AΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΝΕΟΊ ΚΩΔΊΚΟΊ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟ 2022
• AGRANA

ΕΠΕΝΔΥΕΊ €25 
ΕΚΑΤ.  
ΣΤΊΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΊΑΣ

• DIAGEO

ΕΤΟΊΜΑΖΕΊ ΝΕΟ 
R&D ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗ

Στην ανάπτυξη του portfolio της στην κατηγο-
ρία του γάλακτος εστιάζει η Αμερικανική Γε-
ωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΓΣ), που την 
τελευταία διετία έχει αρχίσει και τοποθετεί-
ται με ολοένα και αυξανόμενη δυναμική στην 
εγχώρια αγορά retail.
Όπως αναφέρει στο FnB Daily ο Εμπορικός 
διευθυντής του εκπαιδευτικού αγροκτήμα-
τος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
Αλέξης Κάλλης, η Σχολή σχεδιάζει να λαν-
σάρει στην αγορά νέους κωδικούς γάλακτος 
από τη νέα χρονιά.

ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΊΣΜΕΝΟ
Θυμίζουμε ότι, το πρόσφατο λανσάρισμα της 
Σχολής αφορά στο Στραγγισμένο, το οποίο 
κυκλοφορεί από τον Απρίλιο σε τέσσερις 
κωδικούς, σε εκδοχές 2% και 5% και σε δύο 
συσκευασίες, έκαστος 180gr και 500gr.
Σύμφωνα με τον κ. Κάλλη, οι κωδικοί για το 
Στραγγισμένο, που προορίζονται αποκλει-
στικά για την ελληνική αγορά, είναι διαθέσι-
μοι στη μικρή λιανική Θεσσαλονίκης και στον 
Σκλαβενίτη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ 
η ΑΓΣ είναι σε συζητήσεις με retailers, προ-
κειμένου να επεκτείνει τα σημεία πώλησης.

ΣΕ ΜΑΣΟΥΤΗ ΚΑΊ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΟ 
ΗΜΊΣΚΛΗΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
Θυμίζουμε ότι, πέρα από το γάλα και το για-
ούρτι, η ΑΓΣ κυκλοφόρησε και ημίσκληρο 

τυρί από αγελαδινό γάλα σε φέτες για τοστ.
Ο κ. Κάλλης ανέφερε ότι το feedback από την 
αγορά είναι πολύ καλό, ενώ οι φέτες κυκλο-
φόρησαν, "μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα 
που έγινε σε συσκευασία κεφαλάκι 400g".
Το ημίσκληρο σε φέτες έχει τοποθετηθεί στη 
μικρή λιανική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 
στις αλυσίδες Μασούτη και Θανόπουλο.
Σημειώνεται ότι, στην κατηγορία του τυριού, 
κυκλοφορούν και δύο επιπλέον συσκευασί-
ες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμέ-
να καταστήματα στη μικρή λιανική Θεσσαλο-
νίκης και Χαλκιδικής. Αυτές είναι:
• τριμμένο σκαφάκι 200g
• φόρμα / "μπλοκ" περ. 2,5kg

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Η αυστριακή εταιρεία τροφίμων, Agrana, 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει €25 
εκατ., για να ενισχύσει την παραγωγική της 
ικανότητα και στα τρία εργοστάσια αμύλου 
που διαθέτει στην Αυστρία.
Σημειώνεται ότι η Agrana, αυτή τη στιγμή, 
επενδύει περίπου €13 εκατ. στο εργοστάσιο 
Aschach, με σκοπό να ενισχύσει την επε-
ξεργασία ειδικών ποικιλιών καλαμποκιού. 
Συνολικά, περίπου 500.000 τόνοι καλαμπο-
κιού, με τη σταδιακή εισαγωγή περισσότε-
ρο ειδικών ποικιλιών, θα επεξεργάζονται 
ετησίως, στο εργοστάσιο Aschach.

Η Diageo ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο 
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Σαγκάη 
της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία προϊό-
ντων αποκλειστικά για την αγορά της Κί-
νας. Η Σαγκάη αποτελεί για την Diageo, "την 
πρώτη του είδους στον τομέα των αλκοο-
λούχων", ενώ το νέο κέντρο έρευνας, πρό-
κειται να υποστηρίξει πρωτίστως, την αγορά 
της Κίνας, αλλά και να ενισχύσει την ικα-
νότητα της Diageo, να αναπτύσσει προϊόντα 
που ταιριάζουν στις προτιμήσεις των κινέ-
ζων καταναλωτών. Η κατασκευή του θα ξε-
κινήσει φέτος και αναμένεται να είναι πλή-
ρως λειτουργικό μέχρι τα μέσα του 2022.

POWERED BY

• HERSHEY'S

ΛΑΝΣΑΡΕΊ ΝΕΑ ΣΕΊΡΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Η Hershey Company θα λανσάρει μια 
νέα σειρά για την περίοδο των εορτών, η 
οποία βασίζεται σε παραλλαγές των ήδη, 
υπαρχόντων προϊόντων.
Η σειρά αποτελείται από 13 προϊόντα, με-
ταξύ των οποίων, παραλλαγές για τα:  
• Reese’s Peanut Brittle
• Kit Kat Gingerbread Cookie
• Hershey’s Sugar Cookie
• York Peppermint Pattie Snowflakes
Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα σε 
καταστήματα στις ΗΠΑ, σε εθνικό επίπε-
δο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
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• ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

ΣΤΟ +42,4% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Αύξηση της τάξης του 25,15% καταγράφουν τα έσοδα από ΕΦΚ και 
Φ.Π.Α. των οινοπνευματωδών ποτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν για το α' εξάμηνο από τον ΣΕΑΟΠ.
Τη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν τα έσοδα από ΦΠΑ σε αλκοό-
λη και ποτά (+42,38%), ενώ ακολούθησαν τα έσοδα ΕΦΚ στο κρασί 
(+34,62%) και στην μπύρα (20,69%).

ΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ  
ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΕΠΊΠΕΔΑ
Αν και παρουσιάζεται αύξηση στα έσοδα ΕΦΚ, ΦΠΑ, συγκριτικά με το 
2020, χάρη στην ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς, εξακολουθούν 
να υστερούν σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή. Πιο αναλυτι-
κά, τα έσοδα ΕΦΚ είναι σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2019 & του 2018 (-23,1% και -28,3% αντίστοιχα), 
λόγω της πανδημίας της COVID-19 και των περιορισμών που επέβα-
λε (lockdown με ταυτόχρονο κλείσιμο της εστίασης). 

ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Επιπλέον, ο ΣΕΑΟΠ επισημαίνει την ανάγκη θεσμοθέτησης μέτρων 
από την πλευρά της Πολιτείας που θα οδηγήσουν στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της σταθερότη-
τας των σχετικών δημοσίων εσόδων, ώστε αυτά να επανέλθουν στα 
ίδια επίπεδα με το 2019 & το 2018. 

"ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΊΑΣΤΗΜΑ"
"Ο κλάδος επηρεάστηκε από το κλείσιμο της εστίασης και μειώθηκε 
σημαντικά η επιτόπια κατανάλωση, που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
την κατανάλωση στο σπίτι", αναφέρει στο FnB Daily ο Πρόεδρος του 
ΣΕΑΟΠ, Κώστας Τσιλιλής. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι, μετά το άνοιγμα 
της εστίασης παρατηρούνται σημαντικά σημάδια βελτίωσης. "Ευελ-
πιστούμε να συνεχιστεί αυτό και το επόμενο διάστημα".

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• MY MARKET

ΑΝΟΊΞΕ ΤΊΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Το νέο της κατάστημα στην Άρτα εγκαινία-
σε την περασμένη Παρασκευή η αλυσίδα 
My market, όπως είχε αποκαλύψει από τις 
30/8 το FnB Daily. Το κατάστημα που άνοι-
ξε σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην Αλε-
ξάνδρου Ζάρα 57, είναι το πρώτο της στην 
Άρτα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα τέσ-
σερα καταστήματα των Ιωαννίνων και το ένα 
της Πρέβεζας που διαθέτει στην περιφέρεια 
της Ηπείρου.
Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της 
αλυσίδας στο δίκτυο, μετά από τις φετινές 
προσθήκες σε Πυλαία Θεσσαλονίκης, Άγιο 
Δημήτριο και Άρτα, δεν είναι προγραμματι-
σμένο άλλο άνοιγμα το 2021, καθώς το επό-
μενο κατάστημα που επρόκειτο να ανοίξει 
φέτος, στην Ομόνοια, κατά πάσα πιθανότητα, 
θα λειτουργήσει στις αρχές του 2022.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

mailto:https://www.fnbdaily.com/issues/6923E8BE-13F5-44C7-BEDB-A48F8D838398.pdf?subject=
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Μεγάλη αναστάτωση δημιούργησε στην 
αγορά του delivery το μήνυμα που έστει-
λε την περασμένη εβδομάδα η efood σε δι-
ανομείς της, σύμφωνα με το οποίο, τους 
πρότεινε συνεργασία freelancing, προκει-
μένου να συνεχίσουν, να εργάζονται για 
την εταιρεία, "διαφορετικά δεν θα υπάρχει 
η δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας 
σύμβασης".
Αρκετοί εργαζόμενοι, που συνεργάζονται 
με την κορυφαία πλατφόρμα delivery στη 
χώρα μας, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά 
τους για την κίνηση αυτή, ενώ στα social 
media, πελάτες του efood προχώρησαν (ή 
δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν) σε κλείσι-
μο του λογαριασμού τους στην πλατφόρμα.
Παράλληλα, η efood βρέθηκε στο επίκε-
ντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, 
μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης 
και της αντιπολίτευσης, για το νέο εργασι-
ακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη 
χώρα μας, μέσω του νέου νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εργασίας.

"FREELANCER... RIDER"
Ειδικότερα, η… “αρχή του κακού” έγινε με 
την ενημέρωση διανομέων της efood, η 
οποία ανέφερε: "Αγαπητέ Rider, στο πλαί-
σιο της αύξησης της παραγωγικότητας του 
στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της 
εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε 
να συμμετάσχεις και εσύ, στο σχήμα συ-
νεργασίας freelancing. Θέλουμε να συνε-
χίσουμε τη συνεργασία μας, αλλά με βάση 
τα παραπάνω και το batch σου, εκτιμούμε 
ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις, να ερ-
γάζεσαι ως freelancer. Θα έχεις την ευε-
λιξία να διαμορφώσεις τις ώρες εργασίας 
σου και να αυξήσεις τις αποδοχές σου. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε να σε 
ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότη-
τα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης. 
Παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσεις άμε-
σα μέσω ticket για την αποδοχή του παρα-
πάνω, προκειμένου να σε ενημερώσουμε 
για τα επόμενα βήματα”.

ΕΚΑ: "ΕΚΒΊΑΖΕΊ ΜΕ ΤΟ 
ΔΊΛΗΜΜΑ: ΑΝΕΡΓΟΣ Η 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ"
Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας σε ανακοίνω-
σή του κατήγγειλε,"τη μεθόδευση της εται-
ρείας efood, να μετατρέψει τις συμβάσεις 

των εργαζομένων της από συμβάσεις μι-
σθωτής εργασίας σε συμβάσεις ελεύθερου 
επαγγελματία (μπλοκάκι)".
Πρόσθεσε δε ότι, "αξιοποιώντας πλήρως 
τις προβλέψεις του αντιεργασιακού νομο-
σχεδίου Χατζηδάκη (ν.4808/21), (η efood) 
έρχεται να διαπραγματευτεί (εκβιάσει) τους 
εργαζόμενους, θέτοντας το δίλημμα: άνερ-
γος ή συνεργάτης".
Σημείωσε ότι, ήδη, οι συμβάσεις των περί-
που 2.700 εργαζόμενων είναι κυρίως συμ-
βάσεις εικονικής εργολαβίας, διαμέσου 
της Manpower. Πρόκειται για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, με συνεχείς ανανεώ-
σεις κάθε τρεις μήνες, αλλά όπως λέει το 
ΕΚΑ, "η εταιρεία θέλει να απαλλαγεί ακόμα 
και από αυτή την ελάχιστη δέσμευση, με-
τατρέποντας τους εργαζόμενους σε δήθεν 
αυτοαπασχολούμενους".

"ΣΥΓΝΩΜΗ...ΛΑΘΟΣ"
Το μεσημέρι της Παρασκευής ακολούθη-
σε ανακοίνωση της efood, προσπαθώντας 
να διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις που 
δημιούργησε το μήνυμα, υπογραμμίζοντας 
ότι αποδοκιμάζει τη χθεσινή λανθασμένη 
επικοινωνία, καθώς, "δεν εκφράζει τη φι-
λοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας".
Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι "θα θέ-
λαμε να διευκρινίσουμε προς τους διανο-
μείς, συνεργάτες και χρήστες του efood, 
πως η λανθασμένη διατύπωση της πρό-
σφατης επικοινωνίας, που έγινε προς 115 
διανομείς, των οποίων η σύμβαση λήγει 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, δεν εκφράζει 
τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εται-
ρείας και, σε καμία περίπτωση, δεν ήταν 

εκβιαστική. Ουδεμία πρόθεση είχε να δη-
μιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους δια-
νομείς, αλλά αντιθέτως να προσφέρει, σε 
όσους το επιθυμούν και λήγει η σύμβασή 
τους, έναν νέο τρόπο συνεργασίας με την 
εταιρεία, που θα λειτουργήσει θετικά προς 
τις δύο πλευρές".

ΔΊΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση ότι "στο πλαίσιο 
της συνεργασίας της με τους διανομείς, (η 
efood) παρέχει συμβάσεις ορισμένου και 
αορίστου χρόνου, καθώς και τη σύμβα-
ση με πάροχο ανεξάρτητων υπηρεσιών ή 
έργου (freelancer). Στη σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, οι διανομείς απολαμβάνουν 
ανταγωνιστικές αποδοχές, προσαυξήσεις 
σε ημέρες και ώρες που προβλέπονται, 
ασφαλιστικές εισφορές, μηνιαίο bonus 
απόδοσης, μηνιαία παροχή σε κάρτα καυ-
σίμων, ιδιωτική ασφάλεια, αποζημίωση 
δικύκλου, πλήρη επαγγελματικό εξοπλι-
σμό, εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης. 
Στο μοντέλο ανεξάρτητης συνεργασίας 
(freelancer), οι συνεργάτες - διανομείς 
απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, 
αμοιβή ανά παραγγελία, πρόσθετη αμοι-
βή ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστά-
σεις, παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού, 
προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες 
και ημέρες εργασίας, απόλυτο έλεγχο των 
αποδοχών τους και εκπαίδευση."

ΣΧΕΔΊΑ ΓΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΊΣ 
ΑΚΟΜΗ 7.000 ΔΊΑΝΟΜΕΩΝ ΤΟ 
2022
Μάλιστα, ανέφερε με έμφαση ότι η efood, η 
οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί 3.700 ερ-
γαζόμενους, εκ των οποίων οι 3.000 είναι 
διανομείς σε όλη την Ελλάδα, σχεδιάζει τη 
δημιουργία ακόμη 7.500 θέσεων εργασίας 
εντός του 2022, εκ των οποίων οι 7.000 θα 
είναι διανομείς.

ΚΑΜΊΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΟΥΣΊΑ
Τόσο πριν, όσο και μετά την έκδοση της 
ανακοίνωσης, το FnB Daily απευθύνθη-
κε τόσο στην efood, όσο και στην εταρεία 
επικοινωνίας, με την οποία συνεργάζεται, 
ζητώντας διευκρινίσεις επί της ουσίας του 
θέματος. 

• DELIVERY

ΣΤΗΝ "ΠΡΊΖΑ" ΟΊ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  
ΜΕΤΑ ΤΟ... ΑΤΥΧΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ eFOOD
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Ρωτήσαμε, λοιπόν: 
• Πρώτον, τι ακριβώς παίρνει πίσω η 

efood από την αρχική επικοινωνία με 
τους συνεργάτες της; Δηλαδή, ποια εί-
ναι η λάθος διατύπωση, που αποσύρε-
ται, και πώς αντικαθίσταται; 

• Δεύτερον, πόσοι διανομείς είναι με 
ορισμένου χρόνου σύμβαση και πόσοι 
freelancing;

• Τρίτον, πώς καθορίζεται ο "προσω-
πικός προγραμματισμός σε ώρες και 
ημέρες εργασίας" αλλά και ο τόπος;

• Τέταρτον, τι ισχύει μέχρι σήμερα και 
θέλει η efood να αλλάξει;

Επιπλέον, απευθυνθήκαμε και στην 
Manpower. 
Από καμία από τις τρεις πλευρές δεν λάβα-
με απάντηση στα ερωτήματά μας. 

ΑΡΝΗΤΊΚΕΣ ΕΠΊΠΤΩΣΕΊΣ ΣΤΊΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την efood, 
φαίνεται πως έχει ανοίξει ο... ασκός του αι-
όλου για τις εταιρείες delivery, με παρά-
γοντες της αγοράς να εκτιμούν πως η αρ-
νητική δημοσιότητα για την efood θα έχει, 
έστω παροδική, αρνητική επίπτωση στις 
πωλήσεις της εταιρείας. Ορισμένοι, μάλι-
στα, παράγοντες του κλάδου τροφίμων και 
ποτών, από μεγάλες εταιρείες, εκφράζουν 

τη θέση πως ίσως υπάρξουν και επιπτώ-
σεις στις σχέσεις με τις πολυεθνικές, που 
συνεργάζεται. Υπενθυμίζεται πως μεγάλοι 
προμηθευτές είναι πολυεθνικές, που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες στα θέματα των ερ-
γασιακών σχέσεων, όπως έλεγαν παρά-
γοντες της αγοράς. Ήδη, το app της συγκε-
κριμένης πλατφόρμας έχει βαθμολογία 1, 
από 2,5 προηγουμένως, κάτι που δείχνει 
πως και οι καταναλωτές έχουν θυμώσει 
με το... λάθος.

WOLT ΣΤΟ FNB DAILY:  ΕΤΣΊ 
ΛΕΊΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΊΑΝΟΜΕΊΣ
Το FnΒ Daily απευθύνθηκε στον δεύτε-
ρο μεγάλο παίκτη της αγοράς, την Wolt, η 
οποία απάντησε πως "οι 3.000 συνεργάτες 
διανομής μας επιλέγουν ελεύθερα πότε, 
πού και πώς θα εργαστούν". Μάλιστα, η 
εταιρεία έχει πρόγραμμα αξιολόγησης της 
ικανοποίησης των διανομέων. "Οι συνερ-
γάτες διανομής αξιολογούν θετικά τη συ-
νεργασία τους με τη Wolt, και αυτό αποτυ-
πώνεται στην πρόσφατη τριμηνιαία έρευνα 
ικανοποίησης της εταιρείας, όπου και αξιο-
λόγησαν τη συνεργασία τους με τη Wolt με 
4,2, με άριστα το 5", αναφέρει η εταιρεία, 
ενώ καταλήγει, λέγοντας πως "ενδεικτικό 
της αποδοχής του μοντέλου, που εφαρμό-

ζει η Wolt, είναι οι 7.000 εκκρεμείς αιτήσεις 
από ανθρώπους, που επιθυμούν να γίνουν 
συνεργάτες της".

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΊ Η 
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΊΑ
Πάντως, κοινή είναι η άποψη των παρα-
γόντων του κλάδου πως, τουλάχιστον σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τα apps των 
πλατφορμών delivery θα υποστούν γενι-
κότερα κάμψη από καταναλωτές, που θα 
θελήσουν να δείξουν, μέσω...αποχής από 
παραγγελίες - ή ακόμη και με κλείσιμο 
των λογαριασμών τους - τη δυσαρέσκειά 
τους για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμε-
τωπίζονται οι διανομείς. Οι επιτελείς επι-
κοινωνίας των πλατφορμών έχουν πολλή 
δουλειά να κάνουν, προκειμένου να κατα-
φέρουν να αντιστρέψουν το κλίμα, που έχει 
δημιουργηθεί.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• ΙΜΜ COLOGNE 2022

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΘΕΊ 17-23 ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022

Τη διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περι-
πτέρου, στη Διεθνή Έκθεση Επίπλων, imm 
cologne 2022, προγραμματίζει το Ελληνογερ-
μανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο, έχοντας πλέον, εξασφαλίσει τον μεγαλύ-
τερο δυνατό βαθμό ασφάλειας σχετικά με την 
πανδημία. Η έκθεση θα λάβει χώρα στην Κο-
λωνία, στις 17 με 23 Ιανουαρίου 2022.
Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο, η imm 
cologne είναι μία καθιερωμένη Έκθεση, που 
απευθύνεται σε επαγγελματίες της επιπλοποι-
ίας και εμπορίας επίπλων. Δίνει τη δυνατότητα 
σε ελληνικές εταιρίες του χώρου να έχουν πα-
ρουσία ως εθνική συμμετοχή, να προβάλουν 
την ποιότητα, την αισθητική και την ανταγωνι-
στική θέση των ελληνικών επίπλων, να ισχυ-
ροποιήσουν υφιστάμενες συνεργασίες με πε-
λάτες και να διευρύνουν τη δικτύωσή τους 
στην Γερμανία και στη διεθνή αγορά, επιδιώ-
κοντας την εξασφάλιση νέων συνεργασιών και 
την προσέλκυση περισσότερων πελατών. 
Στη διοργάνωση του 2020, την Ελλάδα εκπρο-

σώπησαν 10 ελληνικές εταιρείες, παρουσιάζο-
ντας τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 

128.000 επισκέπτες, καλύπτοντας 772 τ.μ. εκ-
θεσιακής επιφάνειας.
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Άνοδο του τζίρου στα συγκρίσιμα κα-
ταστήματα αναμένει για τη φετινή χρο-
νιά η διοίκηση της αλυσίδας Μασού-
της, όπως αναφέρεται στις ετήσιες 
καταστάσεις του 2020, “παρόλο που 
οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διε-
νέργεια αξιόπιστων και αντικειμενι-
κών προβλέψεων μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας της COVID-19".
Σύμφωνα με τη διοίκηση της βορειο-
ελλαδίτικης αλυσίδας, στον εμπορικό 
τομέα, προτεραιότητα θα δοθεί στην 
πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνά-
μωση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος 
της για τη φετινή χρονιά, είναι η διατή-
ρηση του EBITDA σε επίπεδα άνω των 
€60 εκατ. και η επίτευξη καθαρής κερδοφορίας, ώστε να ενισχυθούν 
τα Ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας.

EBITDA

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6,3% ΤΟ 2020
Αναφορικά με το 2020, η αλυσίδα “έτρεξε” με ρυθμό ανάπτυξης 6,3%, 
ενώ επίσης, κατέγραψε αύξηση του EBITDA σε ποσοστό 4,6%. Από 
την άλλη πλευρά, με διψήφια ποσοστά αναπτύχθηκαν τα λειτουργικά 
κέρδη (EBIT) της εταιρείας, σε ποσοστό 14,7%.

ΤΖΊΡΟΣ

Σχετικά με τις επενδύσεις της Μασούτης, αυτές ανήλθαν πέρυσι σε 
€26,36 εκατ. από €14,74 εκατ. το 2019.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ

ΣΤΑ 333 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ
Τέλος, σε ό,τι αφορά το δίκτυο της Μασούτης, στο τέλος του 2020 λει-
τουργούσε 333 καταστήματα:
• 297 Λιανικής Πώλησης
• 15 Grand
• 21 Cash & Carry
Στη χρήση 2020 άνοιξαν 7 νέα καταστήματα και έκλεισαν 4.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τέλος, το προσωπικό της αλυσίδας, λόγω και των αυξημένων ανα-
γκών στον κλάδο ελέω COVID-19, άγγιξε πέρυσι τα 9.000 άτομα.

ΠΡΟΣΩΠΊΚΟ

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Γιάννης Μασούτης, 
επικεφαλής, Μασούτης

• ΜΑΣΟΥΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ EBITDA ΑΝΩ  
ΤΩΝ €60 ΕΚΑΤ. - ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΤΊΜΩΝ



19

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

• PRET A MANGER - COSTA COFFEE

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑ 5% ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ 
ΩΡΟΜΊΣΘΊΟ
Η αλυσίδα καφέ και έτοιμου φαγητού, Pret 
a Manger, αποφάσισε να δώσει 5% αύξηση 
στους μισθούς των εργαζομένων, σύμφω-
να με τον Guardian.
Συγκεκριμένα, έπειται από μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου προς το προσωπι-
κό, η Γενική Διευθύντρια της Pret a Manger 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Clare Clough, είπε 
ότι η αρχική αμοιβή για τους εργαζόμενους 
στα καταστήματα θα αυξηθεί σε τουλάχι-
στον £9,40 την ώρα, από το νόμιμο ελάχι-
στο ποσό των £8,91. Παράλληλα, επεσήμανε 
ότι όλα τα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβα-
νομένων και των διευθυντών, θα πάρουν 
αύξηση.
Η ενίσχυση για τους εργαζόμενους έρχεται 
μόνο έναν μήνα αφότου η Pret a Manger 
είπε στους υπαλλήλους ότι θα σταματήσουν 
να πληρώνονται για το διάλειμμα, έτσι ώστε 
κάποιος σε οκτάωρη βάρδια, συμπεριλαμ-
βανομένου του νόμιμα απαιτούμενου μισού 
ωραρίου διαλείμματος, να λάβει μείωση μι-
σθού. Ωστόσο η απόφαση αυτή, όχι μόνο 
προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, αλλά και 
οι εργαζόμενοι απείλησαν με απεργία.
Η Clough στο μήνυμά της ανέφερε, μετα-
ξύ άλλων: "Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι τε-
λευταίοι 18 μήνες ήταν μια απίστευτα προ-
κλητική περίοδος για την Pret και ξέρω ότι 
εσείς, το έχετε νιώσει αυτό περισσότερο 
από τον καθένα. Αλλά αυτή η εβδομάδα εί-
ναι ένα μεγάλο ορόσημο, δίνοντάς μας την 
ευκαιρία να επενδύσουμε ξανά σε εσάς και 
τις αλυσίδες καταστημάτων μας. Το γεγο-
νός ότι φτάσαμε σε αυτό το ορόσημο, είναι 
μια αντανάκλαση των υπηρεσιών που έχε-
τε προσφέρει κατά τη διάρκεια της πιο δύ-
σκολης περιόδου στην ιστορία της Pret. Δεν 
μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για τις 
προσπάθειές σας. Πάντα λέγαμε ότι θα επω-
φεληθούμε από την ευκαιρία, να επενδύ-
σουμε ξανά σε αμοιβές και παροχές, μόλις η 
ανάκαμψή μας βρίσκεται σε βιώσιμη βάση", 
πρόσθεσε.

Η ΕΠΊΡΡΟΗ ΤΗΣ COSTA
Η αλλαγή πλεύσης της εταιρείας έρχεται πε-
ρίπου μία εβδομάδα, αφότου ο αντίπαλος 
της Pret, Costa Coffee έδωσε στους εργα-
ζόμενους αύξηση 5%, σε £9,36 την ώρα για 
εργαζόμενους άνω των 23 ετών.

ΣΤΟ +11% Η ITSU
Στο μεταξύ και η Itsu, η αλυσίδα γρήγορου 
φαγητού εμπνευσμένη από την Ασία, που 

δημιουργήθηκε από τον Julian Metcalfe, 
πρόκειται να αυξήσει τον ωρομίσθιο για 
1.000 από τους χαμηλότερα αμειβόμενους 
εργαζόμενους στα 72 καταστήματά της κατά 
11% σε ελάχιστο £10,40 την ώρα.

Η ΚΊΝΗΣΗ
Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει ότι, η πλειο-
ψηφία των καταστημάτων της στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, "είναι πλέον σε καλό δρόμο, με 
πολλά από τα περιφερειακά μας καταστή-
ματα να έχουν καλύτερη απόδοση από ποτέ 
και τα καταστήματά μας στο Λονδίνο έχουν 
ανακτήσει το 80% της κίνησης πριν από την 
πανδημία…Έχουμε ακόμη δρόμο για ανά-
καμψη, αλλά είμαστε πραγματικά ευτυχείς 
που μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αφο-
σίωση και την εξυπηρέτηση των πελατών 
των καταστημάτων μας, μετά από την πιο 
δύσκολη περίοδο στην ιστορία των Pret", 
καταλήγει.

Clare Clough, Γενική Διευθύντρια, Pret a 
Manger Βρετανίας

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

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ  
ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ!

MAZI ME TO ΒΝΒ DAILY:
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• ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΗ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ 30 ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ, 
1.000+ ΕΤΑΊΡΊΚΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ 20 ΣΗΜΕΊΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες, Κυριακή 
19 Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
εταιρική δράση που έχει γίνει ποτέ, με πρωτο-
βουλία της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρει ο Πρόεδρος της πρωτοβου-
λίας και Επικεφαλής Διεύθυνσης Μάρκετινγκ 
και Εξαγωγών, Αgrino Άγις Πιστιόλας, στο FnB 
Daily, το οποίο παρίστατο στη δράση.
Συγκεκριμένα, 30 εταιρείες - μέλη της πρωτο-
βουλίας ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ- πραγματοποίη-
σαν περιβαλλοντικές δράσεις σε 20 διαφορετι-
κά σημεία της χώρας, συγκεντρώνοντας πάνω 
από 1.000 εταιρικούς εθελοντές, υλοποιώντας 
μια στοχευμένη ενέργεια - ανταπόδοσης στην 
κοινωνία.

"ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΊΣ 
ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ"
"Πρόκειται για μια δράση που σχεδιάστηκε αρ-
χές του καλοκαιριού πριν τις πυρκαγιές και συ-
νέπεσε χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα Εθε-
λοντικού Καθαρισμού Ακτών, Ποταμών και 
Δασών, που ήταν το Σάββατο 18 Σεπτεμβρί-
ου", αναφέρει ο κ. Πιστιόλας, υπογραμμίζο-
ντας ότι, "η δράση έχει πολύ μεγάλη συμμετο-
χικότητα, γεγονός που δείχνει την συνοχή της 
ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ και το πόσο ευαισθητοποι-
ημένες είναι οι εταιρείες".
Συμπληρώνει δε ότι, "εμείς, στην ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ, κάνουμε πράγματα καινοτόμα και πρω-
τοπόρα και πρέπει πάντα να οδηγούμε τις 
εξελίξεις".

ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΚΟΊΝΩΝΊΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Στόχος της ενέργειας είναι ο εθελοντισμός 
και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, κάτι 
που, όπως εξηγεί, αποτελεί και το DNA της 
πρωτοβουλίας.
"Η ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ δημιουργήθηκε με 
σκοπό να προσφέρει στο κοινωνικό σύνο-
λο. Θέλουμε τα αμιγώς ελληνικά προϊόντα να 
επιστρέφουν στην ελληνική κοινωνία και οικο-
νομία, το μεγαλύτερο ποσοστό της προστιθέμε-
νης υπεραξίας που εμπεριέχουν".

"ΤΡΕΧΕΊ" ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο προώθη-
σης των προϊόντων των μελών, "τρέχει" αυτή 
την περίοδο νέα δράση στα καταστήματα της 
αλυσίδας Μασούτη, στην οποία συμμετέχουν 
11 εταιρείες.
"Το θέμα είναι να υπάρχει ποικιλία δράσεων 
και τομέων", επισημαίνει ο κ. Πιστιόλας, συ-

μπληρώνοντας ότι οι δράσεις της πρωτοβου-
λίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

INFO – ΕΤΑΊΡΕΊΑ & ΔΡΑΣΗ
Σημειώνεται ότι 90 άτομα των οικογενειών 
των εργαζομένων της Agrino σε συνεργασία 
με τους Εθελοντές Θρακομακεδόνων καθάρι-
σαν από σκουπίδια όλη η διαδρομή των 11 χι-
λιομέτρων από το parking του τελεφερίκ ως 
την Αγία Τριάδα στην κορυφή του βουνού στο 
Περιαστικό Δάσος Πάρνηθας, μαζεύοντας 65 
μεγάλες πλαστικές σακκούλες.
Οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετείχαν στη 
δράση είναι:
ΕΨΑ- Παραλία Αγριάς (ακτή και βυθός), Βόλος
Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ – Μεταμόρφωση, Ρέμα 
Χελιδονούς
ΑΓΑΝ – Παραλία, Καλαμάτα
Ευβοϊκή Ζύμη – Καθαρισμός 35 σπιτιών, Αγία 
Άννα, Δήμος Μαντουδίου
Σκαγιάς: Αγία Άννα Δήμος Μαντουδίου
Kyknos: Φιλοπάππου
Βιολάντα: Δενδροφύτευση στο νησάκι του Μύ-
λου των Ξωτικών, Τρίκαλα

Κτήμα Γεροβασιλείου: Υγρότοπος Επανομής
Ευρωχαρτική: Άλσος Δαφνίου & Περιοχή Θε-
ανήναι, Δήμος Χαϊδαρίου
Απόστολος Παπαδόπουλος: Περιαστικό Άλσος 
Ξάνθης
Καλλικούνης: Παραλία, Καλαμάτα
Βίβλια Χώρα: Δασάκι στην εξοχή, Δήμος 
Παγγαίου
Πυρήνας: Παραλία, Καλαμάτα
Χιών: Παραλιακό τμήμα Ιτεών, Πάτρα
Μύλοι Δάκου: Μεταμόρφωση, Ρέμα Χελιδο-
νούς, Κηφισός
ΜΕΒΓΑΛ: Υδροβιότοπος Αξιού & Άλσος περι-
μετρικά της πόλης των Κουφαλίων
Οικογένεια Στεργίου: Άλσος Κεφαλαρίου, Οδός 
Καραϊσκάκη, Κηφισιά
Vitex: Παραλία Ψάθας, Αλεποχώρι
Forlabels: Θέατρο Μοσχοποδίου, Θήβα
Γεωργίου – Flexia: Μεταμόρφωση Ρέμα Χελι-
δονούς, Κηφισός
Elikon: Πάρκο Λαού, Λεωφόρος Ειρήνης και 
Δορίδος, Ταύρος
Φάρμα Κουκάκης: Δασάκι λόφου Αγίου Γεωρ-
γίου, Κιλκίς
Sabo: Αλσύλλιο Καράμπαμπα & Αλσύλλιο Φά-
ρου Χαλκίδας, περιοχή Κουρέντι
Septona: Αλσύλλιο Καράμπαμπα & Αλσύλλιο 
Φάρου Χαλκίδας, περιοχή Κουρέντι
Eurocert: Άλσος Δαφνίου & Περιοχή Θεανήναι, 
Δήμος Χαϊδαρίου

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr
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• ΚΡΑΣΙ

ΣΤΟ +15% Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ

• Η ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΤΑ MY MARKET

• ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

ΑΚΥΡΩΝΕΊ 221.940 
ΜΕΤΟΧΕΣ

Πολύ καλή σε ποσότητα, αλλά και ποιότητα, 
εμφανίζεται η φετινή οινική παραγωγή της 
Σάμου, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, ως απο-
τέλεσμα των καλών καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν στο νησί.
Σύμφωνα με την Ένωση, η φετινή παραγω-
γή αναμένεται να υπερκαλύψει τις ανάγκες 
της αγοράς, ενώ οι τιμές του Συνεταιρισμού 
της Σάμου φέτος είναι κατά 10% αυξημένες, 
σε σχέση με το 2020.
Συγκεκριμένα, ο τρύγος ξεκίνησε στις 4 Αυ-
γούστου και συνεχίζεται σε αρκετές ορεινές 
περιοχές του νησιού, ενώ χαρακτηριστικό 
της φετινής χρονιάς, είναι η αύξηση της στα-
φυλικής παραγωγής κατά 15% και η εκλεκτή 
ποιότητα των σταφυλιών.

ΑΝΤΊΣΤΑΘΜΊΣΤΊΚΑ ΜΕΛΤΕΜΊΑ 
ΚΑΊ ΥΓΡΑΣΊΑ
Οι ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ο 
καύσωνας δεν φάνηκαν να επηρεάζουν την 
παραγωγή, καθώς τα μελτέμια του Αιγαίου 
και η επαρκής υγρασία του εδάφους, λει-
τούργησαν αντισταθμιστικά.

Οι ικανοποιητικοί βαθμοί σακχάρων στα στα-
φύλια ευνοούν την οινοποίηση των γλυκών 
οίνων του Συνεταιρισμού και τα ξηρά κρασιά 
έχουν ικανοποιητική οξύτητα και εξαιρετικό 
αρωματικό χαρακτήρα, ενώ στη νέα σειρά 
των φυσικών οίνων, τα σταφύλια βιολογικής 
και βιοδυναμικής καλλιέργειας από επιλεγ-
μένους αμπελώνες είναι άριστης ποιότητας.

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ενημέ-
ρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται-
ρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυ-
γούστου 2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, 
τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου 
κατά €88.776, με μείωση του συνολικού 
αριθμού των μετοχών από 9.742.920 σε 
9.520.980 κοινές, ονομαστικές μετά ψή-
φου μετοχές, λόγω ακύρωσης 221.940 
ίδιων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές απο-
κτήθηκαν στο διάστημα από 7/9/2016 μέ-
χρι 26/6/2018, με μέση τιμή αγοράς €2,23 
ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμέ-
νου από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων (συνεδρίαση της 22/6/2016) 
Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετο-
χών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του τότε 
ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύ-
ρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 
€3.808.392 (από €3.897.168 προ της μεί-
ωσης), διαιρούμενο σε 9.520.980 κοινές 
ονομαστικές μετοχές (από 9.742.920 κοι-
νές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρω-
σης), ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Στα ράφια της αλυσίδας, My Market, είναι 
από το Σάββατο, το γάλα της πρωτοβουλίας 
των καταναλωτών της "Ποιος είναι το Αφε-
ντικό; Η Μάρκα του Καταναλωτή", επιβεβαι-
ώνοντας το ρεπορτάζ του FnB Daily στις 30/7.
Όπως πληροφορούμαστε, μετά το γάλα, σει-
ρά για τα ράφια της αλυσίδας παίρνει άμεσα 
το γιαούρτι, για το οποίο έχουν υπογράφει οι 
συμβάσεις και, όπως μας αναφέρουν πηγές 
με γνώση, είναι θέμα ημερών.
Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, είναι το επόμε-
νο προϊόν που θα πάρει σειρά, αν και πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι ίσως, εμφιαλωθεί 
η νέα σοδειά.
Επίσης, η πρωτοβουλία "έδωσε τα χέρια" και 
με μια άλλη αλυσίδα, η οποία θα στηρίξει την 

προσπάθεια, εντάσσοντας μάλιστα, τα προϊό-
ντα της, στο πλάνο ανάπτυξής της.

mailto:sales%40notice.gr?subject=
mailto:media%40notice.gr?subject=
https://www.fnbdaily.com/issues/9E0C35CD-EFA1-45A6-9A57-E4AB443C6EAC.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/9E0C35CD-EFA1-45A6-9A57-E4AB443C6EAC.pdf
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Το 95% των retailers τροφίμων με παρου-
σία στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατέγραψε 
αύξηση στις ψηφιακές πωλήσεις το 2020, 
ως αποτέλεσμα των αλλαγών που επήλ-
θαν στην καταναλωτική συμπεριφορά 
λόγω της  πανδημίας, σύμφωνα με τη νέα 
μελέτη της FMI, The Food Retail Industry 
Speaks 2021. Επιπλέον, η ζήτηση για είδη 
supermarket αυξήθηκε κατά 50% συγκρι-
τικά με πέρυσι, με αποτέλεσμα την πρωτο-
φανή αύξηση των πωλήσεων στα φυσικά 
καταστήματα κατά 15,8%.

ΟΊ ΠΡΟΚΛΗΣΕΊΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ…
Ωστόσο οι retailers αντιμετωπίζουν πρω-
τοφανείς προκλήσεις, με επίκεντρο την 

εφοδιαστική αλυσίδα και την εξεύρεση 
προσωπικού. Το 80% αυτών δήλωσε ότι η 
δυσκολία στην προσέλκυση και διατήρη-
ση προσωπικού έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην επιχείρησή του, ενώ το 42% ανέφε-
ρε το ίδιο για τις διαταραχές στην αλυσί-
δα εφοδιασμού.

…. Η ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΑ ΑΛΛΑΖΕΊ
“Η πανδημία μεταμόρφωσε ολότελα τη βι-
ομηχανία της λιανικής πώλησης τροφί-
μων - από τον τρόπο που οι καταναλωτές 
ψωνίζουν και καταναλώνουν τα γεύμα-
τά τους, το πώς καλλιεργούνται τα τρόφι-
μα, πώς παράγονται και πώς μεταφέρο-
νται στα ράφια των supermarkets, μέχρι 

την ικανότητά μας να στελεχώσουμε τα κα-
ταστήματά μας και να εξυπηρετήσουμε τον 
κόσμο,” δήλωσε ο Leslie G. Sarasin, Πρό-
εδρος και CEO της FMI. “Κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου ενάμισι έτους, η βιομηχα-
νία της λιανικής  πώλησης τροφίμων αλλά-
ζει, για να προσαρμόζεται κάθε φορά, στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλω-
τών. Η φετινή μελέτη της Speaks περι-
γράφει την ανθεκτικότητα και τον μετα-
σχηματισμό της βιομηχανίας εν μέσω της 
πανδημίας COVID-19 και εξετάζει τις προ-
ληπτικές στρατηγικές και επενδύσεις των 
retailers, προκειμένου να προσαρμοστούν 
στο μεταβαλλόμενο τοπίο της λιανικής πώ-
λησης τροφίμων.”

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ RETAILERS
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Η Walmart, σε συνεργασία με την Ford 
Motor Co. και την Argo AI, παρουσιάζει 
την last-mile υπηρεσία delivery προϊό-
ντων από αυτόνομο πιλοτικό όχημα της 
Ford, εφοδιασμένο με την τεχνολογία της 
Argo AI. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει από το 
Miami, την Washigton D.C., και το Austin, 
Texas, με πλάνο μελλοντικής επέκτασης. 
“Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επέκτα-
ση του αυτόνομου delivery σε αυτές τις 3 
πόλεις, μαζί με την Argo και την Ford”, 
είπε ο Tom Ward, Senior Vice President 
της Walmart U.S. “Η συνεργασία μας θα 
συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου 
μας, να παραδίδουμε  προϊόντα στον κα-
ταναλωτή με ασυναγώνιστους ρυθμούς, 
εξελίσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
του αυτόνομου delivery.”
“Το όραμα μας, για την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας των αυτόνομων οχημάτων 
για λειτουργία σε αστικά σημεία, γίνε-
ται πραγματικότητα, μέσω αυτής της συ-
νεργασίας,” είπε ο Bryan Salesky, ιδρυ-
τής και CEO της Argo AI. “Δουλεύοντας 

μαζί με την Walmart και την Ford, προ-
βάλλουμε το μέγεθος της προοπτικής 

της υπηρεσίας delivery από αυτόνομα 
οχήματα.”

Η Kroger, σε συνεργασία με την  Instacart, 
λανσάρει την  Kroger Delivery Now, μια 
νέα υπηρεσία παράδοσης φρέσκων τροφί-
μων και ειδών πρώτης ανάγκης, μέσα σε 
30 λεπτά. Σύμφωνα με τις εταιρείες, 25.000 
είδη διαφορετικών κατηγοριών είναι δια-
θέσιμα μέσω αυτής της υπηρεσίας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ $20 ΔΊΣ. ΨΗΦΊΑΚΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΊΣ ΜΕΧΡΊ ΤΟ 2023
“Η Kroger Delivery Now είναι μια διαφο-
ροποιημένη λύση στον κλάδο του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, όχι μόνο στον κλά-
δο των τροφίμων,” αναφέρει σε δήλωσή 
του ο Rodney McMullen, Πρόεδρος και 
CEO της Kroger. “Η νέα υπηρεσία παρέ-
χει στους πελάτες μας έναν ακόμη τρόπο 
να ψωνίσουν σε εμάς, εξασφαλίζοντας την 
ευκολία και την ταχύτητα. Από λειτουργι-
κής άποψης, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
σε 50 εκατομμύρια νοικοκυριά, αποτελώ-

ντας εξέλιξη του επιτυχημένου μοντέλου 
ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτουμε. 
Πέρυσι, η Kroger κατέγραψε περισσότε-
ρα από $10 δισ. σε e-commerce πωλή-
σεις. Είμαστε αποφασισμένοι να διπλασι-
άσουμε, τόσο τις ψηφιακές μας πωλήσεις, 
όσο και την κερδοφορία μας, μέχρι το τέ-
λος του 2023. Η υπηρεσία Kroger Delivery 
Now προβλέπεται να μας βοηθήσει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου.”

24/7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην υπη-
ρεσία Kroger Delivery Now μέσω του 
Convenience Hub, μιας νέας εμπειρί-
ας του Instacart Marketplace, μέσω της 
οποίας οι πελάτες, σε σχεδόν κάθε μεγάλη 
πόλη των ΗΠΑ, μπορούν πλέον, να ψωνί-
σουν είδη πρώτης ανάγκης, 24 ώρες την 
ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τα 
μέλη της Instacart Express να έχουν free 
Priority Delivery σε μόλις 30 λεπτά, για πα-
ραγγελίες άνω των $10.
“Είμαστε περήφανοι για την συνεργασία 
μας με την Kroger και για την υπηρεσία 
Kroger Delivery Now,” είπε ο Fidji Simo, 
CEO της Instacart. “Η συνεργασία μας με 
την Kroger είναι ένα ακόμα παράδειγμα 
της δέσμευσής μας να αναπτύσσουμε νέες 
λύσεις που βοηθούν τους retailers να ικα-
νοποιούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των 
εταιρειών και των πελατών τους .”

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ WALMART- FORD-ARGO AI  
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ DELIVERY ΣΕ 3 ΠΟΛΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ KROGER – INSTACART ΓΙΑ DELIVERY ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ 



AMERICA POST COVID-19

24

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης  |  Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου  |  Content Manager: Δέσποινα Βασιλοπούλου  |  Σύμβουλος ‘Εκδοσης: Γιώργος Αλοίμονος
Υπεύθυνος Πωλήσεων: Άγγελος Στανωτάς  |  Project Executive: Νικολέτα Κανάκη  |  Office Manager: Χριστίνα Γλένη  |  Digital Art Director: ArDiDesign
Τεχνική Υποστήριξη: Θανάσης Βιρβίλης

Πληροφορίες - Συνδρομές: sales@notice.gr, Δελτία τύπου: media@notice.gr

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι, Τ. 210 3634061
NEWS, TRENDS, COMPLIANCE

Η PepsiCo σχεδιάζει να κυκλοφορήσει 
τα νέα φυτικά snacks και ποτά που δημι-
ούργησε, μέσω του joint venture με την 
Beyond Meat, στις αρχές του 2022, ανα-
φέρει το CNBC.
“Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας 
που θα κάνει τη διαφορά,”, είπε η Ramon 
Laguarta, CEO, Pepsi στο CNBC.
To joint venture, το οποίο ανακοινώθη-
κε τον Ιανουάριο, δίνει στην Beyond Meat 
την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει την εξει-
δίκευση της Pepsi στην παραγωγή και το 
μάρκετινγκ, και στην Pepsi τη δυνατότητα 
να διευρύνει τις επενδύσεις της στoν τομέα 

των φυτικών προϊόντων.

Η ΒΊΩΣΊΜΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ
Επιπλέον, η Pepsi έχει ξεκινήσει μια νέα 
πρωτοβουλία με το όνομα, Pep+, η οποία 
στοχεύει στην τοποθέτηση της βιωσιμότη-
τας στο επίκεντρο της εταιρείας. Ο στόχος 
της Pepsi μέσω αυτής της κίνησης, είναι 
η μείωση της χρήσης πλαστικών, η επί-
σπευση των σχεδίων για μείωση του να-
τρίου και της προσθήκης σακχάρων στα 
προϊόντα της, καθώς και η διάδοση των 
πρακτικών της αναγεννητικής γεωργίας. 

Η εταιρεία ανέφερε ότι δοκιμάζει την εν-
σωμάτωση εναλλακτικών συστατικών στα 
προϊόντα της, όπως είναι τα ρεβίθια, οι φυ-
τικές πρωτεΐνες και τα δημητριακά ολικής 
άλεσης.

ΑΡΧΕΣ 2022 Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ PLANT-BASED ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΤΩΝ PEPSICO-BEYOND MEAT 

PRODUCT UPDATE

 
E-COMMERCE UPDATE

Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου ανήλθαν 
στα $8,6 δισ. τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, ση-
μειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με έναν 
χρόνο πριν, σύμφωνα με την έρευνα, Brick 
Meets Click/Mercatus Shopping Survey. Οι 
παραγγελίες με παράδοση στο σπίτι μειώ-
θηκαν σχεδόν κατά 22% από πέρυσι, στα $2 
δισ., ενώ ο συνδυασμός παράδοσης/παρα-
λαβής προϊόντων αυξήθηκε κατά 16%, στα 
$6,6 δισ.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΊΣ ΠΩΛΗΣΕΊΣ
“Η αναζωπύρωση των κρουσμάτων συνέ-
βαλε στην αύξηση των πωλήσεων του Αυ-
γούστου”, δήλωσε ο David Bishop, Partner 
της Brick Meets Click. “Αν και οι retailers 
δεν ελέγχουν τους εξωγενείς παράγοντες 
που επηρεάζουν την αγορά, όπως το νέο 
κύμα κρουσμάτων που συνεχίστηκε μέχρι 
τον Αύγουστο, μπορούν ωστόσο να προ-
σαρμόσουν την επιχείρησή τους σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέ-
χουσες συνθήκες που διαταράσσουν τη 
ζωή των πελατών τους.”

ΟΊ ΕΠΊΤΥΧΗΜΕΝΟΊ GROCERS 
ΕΧΟΥΝ ΕΥΕΛΊΚΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ
Το ποσοστό των διαδικτυακών πελα-
τών που έκαναν τις αγορές τους τον Αύ-
γουστο, συνδυάζοντας supermarket και 

discounter (cross-shopping), αυξήθηκε 
ελαφρά από τον Ιούλιο, στο 26%. Το τρέχον 
επίπεδο του cross-shopping είναι 8-11% 
υψηλότερο, συγκριτικά με τον Αύγουστο 
του 2020 και του 2019. Οι συνεχιζόμενες 
αλλαγές στο πώς και το πού ψωνίζουν οι 
πελάτες διαδικτυακά, ενισχύουν την ανά-
γκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής των 
παραδοσιακών grocers έναντι των mass 
discounters, δήλωσε ο David Bishop.
“Με την πανδημία να έχει αλλάξει τη συ-
μπεριφορά των καταναλωτών, οι θεμελιώ-
δεις αρχές της απόκτησης, διατήρησης και 
επανάληψης μιας αγοράς, εξακολουθούν 
να ισχύουν”, δήλωσε ο Sylvain Perrier, 
Πρόεδρος και CEO της Mercatus. “Οι πιο 
επιτυχημένοι grocers εξακολουθούν να 
επεξεργάζονται ενδελεχώς τα δεδομένα 
των πελατών τους, για να κατανοήσουν κα-
λύτερα τι επιθυμούν, και εξίσου σημαντι-
κό, τι εμποδίζει την αύξηση της αφοσίωσής 
τους. Αυτή η προσέγγιση, μέσω της ανάλυ-
σης δεδομένων, διευκολύνει τους retailers 
να μάθουν το πόσο πρέπει να βελτιώσουν 
τη στρατηγικής τους.“ 

ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤOΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΑ $8,6 ΔΙΣ.
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