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– Διατηρεί το μερίδιό του στην αγορά
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Editorial
Σημάδια 

Παρακολουθώ καθημερινά τις αναλύσεις 
και την αρθρογραφία γύρω από τις 
ανησυχίες αναλυτών και θεσμικών 
φορέων για τις επιπτώσεις της μετάλλαξης 
Δέλτα του κορωνοϊού στην οικονομία. 
Έκθεση της Citi αναφέρει ότι η Ευρώπη, 
αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, πιθανότατα 
να πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τον 
κορωνοϊό για αρκετά χρόνια ακόμη. Ο 
ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί παγκοσμίως 
καθώς πολλές περιοχές υστερούν σε 
εμβολιασμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός 
μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη, με 
επικίνδυνες μεταλλάξεις. Υπάρχει ακόμα 
μεγάλο κενό στους εμβολιασμούς και 
οι νέες μεταλλάξεις θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανοσία όσων 
είναι εμβολιασμένοι. Είναι πιθανό έτσι οι 
Ευρωπαίοι να είναι λιγότερο άνετοι με 
την ανθρώπινη επαφή για πολλά χρόνια. 
Η οικονομική συμπεριφορά θα απαιτήσει 
οικονομική προσαρμογή. Οι παλαιές 
ικανότητες και δεξιότητες θα είναι πλέον… 
απαρχαιωμένες, κάτι, που θα αφήσει τα 
σημάδια του περισσότερο στις οικονομίες 
εκείνες, που βίωσαν τα χειρότερα σε ό,τι 
αφορά την υγειονομική κατάσταση και 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες υφέσεις.
Τόσο απλά. 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

Μποτρίνι - Βενέτης: Η 
Πινακοθήκη είναι μόνο η αρχή...

Πολλά υποσχόμενη είναι η συνεργασία, που 
ξεκινά μεταξύ γνωστού chef και μεγάλου 
παίκτη της εστίασης. Και αναφερόμαστε στην 
παρουσία του Έκτορα Μποτρίνι στο menu 
του εστιατορίου της Εθνικής Πινακοθήκης, το 
οποίο ανέλαβε η Βενέτης (διαβάστε για αυτό 
στο σημερινό τεύχος). Όπως, όμως, πλη-
ροφορείται το FnB Daily, το νέο project, στο 
οποίο θα εργαστούν από κοινού, θα αποτε-
λέσει την αρχή και για διεύρυνση της συνερ-
γασίας των δύο πλευρών μελλοντικά και σε 
ομιλικό επίπεδο. Και όχι μόνο...

SECRETRECIPE

• MOET HENNESSY

ΑΦΡΏΔΗΣ ΟΊΝΟΣ Η ΓΑΛΛΊΚΗ ΣΑΜΠΑΝΊΑ 
ΣΤΗΝ ΡΏΣΊΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ PUTIN
Τις επικρίσεις των Γάλλων παραγωγών 
σαμπάνιας έχει προκαλέσει ο νόμος που 
υπέγραψε ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir 
Putin, ο οποίος ονομάζει αφρώδη οίνο τη 
σαμπάνια της γαλλικής εταιρείας, Moet 
Hennessy, που θα πωλείται στην Ρωσία, 
"βαφτίζοντας", από την άλλη πλευρά, τους 
ρωσικούς αφρώδεις οίνους σαμπάνιες.
Σημειώνεται ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, 
Vladimir Putin, υπέγραψε στις 2 Ιουλί-
ου τον νέο νόμο για την παραγωγή οί-
νου, ο οποίος είχε ψηφισθεί νωρίτερα 
από την Κρατική Δούμα και εγκριθεί από 
το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, καθορί-
ζοντας τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής 
και της πώλησης προϊόντων οινοποιίας 
στην Ρωσία.

"ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΧΘΕΊ 
ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ Η ΡΏΣΊΚΗ 
ΠΑΡΑΓΏΓΗ ΟΊΝΟΥ"
"Ο νόμος ψηφίσθηκε και πρέπει να εφαρ-
μόζεται", δήλωσε ο Dmitry Peskov, εκ-
πρόσωπος του Ρώσου Προέδρου, 
σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει δη-
μιουργηθεί μετά την ψήφιση του νέου νό-
μου, σύμφωνα με τον οποίο η σαμπάνια 
της γαλλικής εταιρείας, Moet Hennessy, 
που θα πωλείται στην Ρωσία, θα πρέπει 
να φέρει την ονομασία αφρώδης οίνος 
και όχι σαμπάνια.
Ο Πεσκόφ είπε ότι, "η ιστορία αυτή με τις 
ονομασίες είναι παλιά και σε μεγάλο βαθ-
μό έχει την αφετηρία της στην σοβιετική 
περίοδο" και δεν θέλει να υπεισέλθει σε 
λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Παράλ-
ληλα, εξήρε την ανάπτυξη της ρωσικής 
παραγωγής οίνου, η οποία, όπως είπε, 

"πρέπει και θα υποστηριχθεί με κάθε 
τρόπο".

Η ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΤΏΝ 
ΠΑΡΑΓΏΓΏΝ ΣΑΜΠΑΝΊΑΣ
Η Ένωση παραγωγών σαμπάνιας της 
Γαλλίας επέκρινε τον νέο ρωσικό νόμο, 
που μετονομάζει τις σαμπάνιες σε αφρώ-
δεις οίνους, υποχρεώνοντας τις εταιρείες 
να αλλάξουν την σήμανσή τους στο πίσω 
μέρος της φιάλης.
"Η Επιτροπή της Σαμπάνιας", σε ανακοί-
νωσή της, αναφέρει ότι, καλεί τους Γάλ-
λους διπλωμάτες και τους διπλωμάτες 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να ενεργήσουν, ώστε να αλλάξει ο νόμος.
"Η Επιτροπή της Σαμπάνιας αποδοκιμά-
ζει το γεγονός ότι, αυτή η νομοθεσία δεν 
διασφαλίζει ότι, οι Ρώσοι καταναλωτές 
έχουν σαφή και διαφανή ενημέρωση για 
την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του 
οίνου", αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής, στην οποία προστίθεται ότι, ο 
νόμος υπονομεύει τις συνομιλίες δύο δε-
καετιών μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΊΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΡΏΣΊΑ
Οι συμπρόεδροι της Επιτροπής Σαμπά-
νιας, Maxime Toubart και Jean-Marie 
Barillere, κάλεσαν τα μέλη τους να στα-
ματήσουν προς το παρόν, τις αποστολές 
προϊόντων τους στην Ρωσία. Παράλλη-
λα, επισημαίνουν ότι το όνομα Σαμπά-
νια αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιο-
χή της Γαλλίας και είναι κατοχυρωμένο 
σε 120 χώρες.

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=
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• ΚΡΑΣΙ

ΣΤΟ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟ ΟΊ ΣΥΖΗΤΗΣΕΊΣ  
ΓΊΑ ΤΊΣ ΤΊΜΕΣ ΤΏΝ ΣΤΑΦΥΛΊΏΝ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε από την 
Commission, οι διεπαγγελματικές να έχουν 
τη δυνατότητα να συζητούν τις τιμές πώλη-
σης κατά τη συγκομιδή σταφυλιών, όπως 
αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ.
Σύμφωνα με την Ευρωβουλευτή της Αλσατί-
ας, Anne Sanders, κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου των Συνεταιρισμένων Αμπελουρ-
γών στο Κολμάρ (Haut-Rhin), "η νέα Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ 2023-2027) δίνει τη 
δυνατότητα στις διεπαγγελματικές, να δίνουν 
μη δεσμευτικές ενδείξεις τιμών για τα οινο-
ποιήσιμα σταφύλια. Πρέπει να πω ότι είναι 
μια συμφωνία που επιτύχαμε εντελώς ανέλ-
πιστα στο τέλος των διαπραγματεύσεων", δι-
ευκρινίζει η Ευρωβουλευτής, η οποία δεν 
κρύβει την ικανοποίησή της, ειδικά επει-
δή οι προθεσμίες για τις πληρωμές επίσης, 
διατηρούνται.

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΑΠΟ 
ΔΊΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΕΣ
Ο Ευρωβουλευτής του Languedoc, Δια-
πραγματευτής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο της ΚΓΠ και της κοινής αμπελοοινικής 
αγοράς (ΚΟΑ Οίνου), Éric Andrieu, υπογραμ-
μίζει με τη σειρά του, ότι στο άρθρο 172 του 
συμβιβασμού δίνεται η δυνατότητα σε διε-
παγγελματικές, να εκδίδουν συστάσεις σχε-
τικά με την τιμή των σταφυλιών. "Αν και το 
Κοινοβούλιο ζήτησε περισσότερα, ο συμβι-
βασμός που επιτεύχθηκε για τα σταφύλια εί-
ναι ήδη, ένα σημείο που τίθεται στους κα-
νόνες του ανταγωνισμού". Όσον αφορά στην 
τιμή πώλησης, αυτές οι προαιρετικές πληρο-
φορίες θα συζητούνται στις διεπαγγελματικές 
οργανώσεις, που θα είναι τόπος συνάντησης 
και συζήτησης μεταξύ επαγγελματιών, υπο-

γραμμίζει ο Ευρωβουλευτής.

"ΣΥΜΦΏΝΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΤΊΜΗ ΤΏΝ 
ΣΤΑΦΥΛΊΏΝ"
Σημειώνεται ότι, πέρυσι, η Αρχή Ανταγω-
νισμού, Groupement des Producteurs 
Négociants du Vignoble Alsacien (GPNVA), 
επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στην 
Association des Viticulteurs d'Alsace (AVA) 
και τη Διεπαγγελματική Επιτροπή Οίνων της 
Αλσατίας (CIVA), για συμμετοχή σε καρτέλ 
σταφυλιών.
Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, για να έχει πολι-
τική διάσταση αυτός ο συμβιβασμός, πρέπει 
τώρα, να μετατραπεί σε κοινοτικούς κανο-
νισμούς με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί αυτήν την εξέλιξη άκρως 
σημαντική για την επίτευξη ισορροπίας και 
την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων 
στις τιμές σταφυλιών, με πρακτικές, που τα 
τελευταία χρόνια, προδικάζουν επίπεδα τι-
μών, που αποτρέπουν από τη συνέχιση της 
καλλιέργειας.

https://www.adecco.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/
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• SPAR

ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΕΊΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
- ΜΕΤΡΊΑ Η ΠΟΡΕΊΑ ΚΑΊ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ
Με λογιστική ζημιά €405,13 χιλ. έκλεισε το… 
πείραμα της Spar στην Κύπρο για την CTC, 
ιδιοκτήτρια της Ermes Department Stores, 
που έτρεξε το project.
Σε σχετική ανακοίνωση, η Ermes 
Department Stores ανέφερε ότι οι δαπά-
νες για τη λειτουργία του καταστήματος τον 
Οκτώβριο του 2018 ανήλθαν σε περίπου €2 
εκατ., ενώ υπήρξε απόσβεση €441,4 χιλ. Το 
κατάστημα πουλήθηκε έναντι €1,15 εκατ., 
δηλαδή υπήρξε λογιστική ζημιά για τον όμι-
λο CTC ύψους €405,13 χιλ. Σημειώνεται ότι, 
το 2020, η δραστηριότητα παρουσίασε λει-
τουργική ζημιά €447 χιλ. 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕΔΊΏΝ
Η εταιρεία εκτιμά ότι, "το όφελος από την 
επικέντρωση της CTC στις υπόλοιπες δρα-
στηριότητες του ομίλου, χωρίς να προξενεί 
οποιοδήποτε ανταγωνισμό στους πολυπλη-
θείς πελάτες του, θα είναι μεγάλο".
Ειδικότερα, όπως τονίζεται, η πώληση της 
δραστηριότητας στην SDT Ioannides Bros 
Ltd – η οποία θα τη συνεχίσει με τη δική της 
εμπορική επωνυμία - εντάσσεται στο πλαί-
σιο της νέας στρατηγικής του ομίλου CTC, 
να μην συνεχίσει τη δραστηριότητα λιανικού 
εμπορίου τροφίμων, δεδομένου ότι οι αδελ-
φές εταιρείες, Argosy Trading Co. Ltd και 
Cassandra Trading, μέλη του ομίλου CTC, εί-
ναι εισαγωγείς τροφίμων και καπνικών προ-
ϊόντων και μεγάλοι προμηθευτές υπεραγο-
ρών και καταστημάτων λιανικού εμπορίου, 
όπως επίσης και περιπτέρων, ξενοδοχείων 
και εστιατορίων, ώστε να μην ανταγωνίζεται 
τους εν λόγω πελάτες της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΏΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΏΝ
Πλέον, η Ermes Department Stores Plc επι-
κεντρώνεται στην ανάπτυξη των υπόλοιπων 
δραστηριοτήτων της.
Σημειώνεται ότι, το κτίριο στην Λεωφό-
ρο Μακαρίου & Κρήτης στην Λευκωσία, το 
οποίο θα αναπτύξει επενδυτική εταιρεία, 
έχει, πριν από λίγες μέρες, τερματίσει τις 
δραστηριότητές του στο λιανικό εμπόριο.
Το ίδιο θα γίνει για το κτίριο που στεγάζει 
το πολυκατάστημα Ολύμπια, στην Λεωφό-
ρο 28ης Οκτωβρίου στην Λεμεσό, μέσα στο 
δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021. Μέχρι 
τότε, το πολυκατάστημα θα συνεχίσει να λει-
τουργεί και να εξυπηρετεί το κοινό της Λεμε-
σού, για όλα τα είδη της δραστηριότητάς του, 
εκτός των τροφίμων.

Παράλληλα, συνεχίζεται απρόσκοπτα και 
ολοκληρώνεται σύντομα, η ανακαίνιση του 
πολυκαταστήματος, ERA Απόλλων, το οποίο 
θα καταστεί η ναυαρχίδα του ομίλου στην 
Λεμεσό.

TΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΊΣΤΟΡΊΚΟ
Το πρώτο κατάστημα SPAR στην Κύπρο 
λειτούργησε το φθινόπωρο του 2018 στην 
Λάρνακα.
Στη συνέχεια ακολούθησαν νέα καταστήματα 
SPAR στο Ολύμπια Λεμεσού και στην Λεω-
φόρο Μακαρίου και Κρήτης στην Λευκωσία. 
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, 
δύο νέες υπεραγορές SPAR άνοιξαν τις πόρ-
τες τους στην Κύπρο, στα πολυκαταστήμα-
τα Debenhams Central στην Λευκωσία και 
Debenhams Olympia στην Λεμεσό. Τα τμή-
ματα Τροφίμων των Debenhams Central & 
Debenhams Olympia είχαν ενταχθεί στην οι-
κογένεια της SPAR. Τον Ιούνιο του 2019, η 
SPAR Κύπρου ανακοίνωσε πωλήσεις συ-
νολικού ύψους €1,2 εκατ., σε λιγότερο από 
έναν χρόνο λειτουργίας, ενώ, μετά την προ-
σθήκη των δύο νέων καταστημάτων σε Λευ-
κωσία και Λεμεσό, ο τζίρος ξεπέρασε τα €7 
εκατ. Εξάλλου, αύξηση πωλήσεων κατά 61% 
πέτυχε το 2020 η SPAR Κύπρου. Σύμφωνα 
με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου 
για το περασμένο έτος, ο συνολικός κύκλος 
εργασιών λιανικής των τριών καταστημάτων 
που διαθέτει στην Κύπρο, ανήλθε στα €11,4 
εκατ.

ΚΑΚΗ ΕΊΚΟΝΑ ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Και στην Ελλάδα πάντως, σε μία χρονιά κατά 
την οποία ο κλάδος των supermarkets στην 

Ελλάδα έτρεξε σχεδόν με διψήφιους ρυθ-
μούς, η Spar πήγε...κόντρα στο ανοδικό ρεύ-
μα, χάνοντας σημαντικό έδαφος στον αντα-
γωνισμό, όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερο 
report το FnB Daily.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Spar 
International, η μείωση κατά 75% στον τουρι-
σμό της Ελλάδας το 2020, επηρέασε αρνητικά 
τον τζίρο της αλυσίδας, ο οποίος υποχώρη-
σε κατά 19,3%. Μάλιστα, η πτώση είναι ακόμη 
μεγαλύτερη, αν σκεφθούμε ότι το 2020 λει-
τούργησαν 2 περισσότερα καταστήματα από 
το 2019. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο στόχος 
για προσθήκη 20 νέων καταστημάτων στο 
δίκτυο το 2020 δεν επετεύχθη, καθώς αυξή-
θηκε μόλις κατά 2. Απέχει δε…παρασάγγας 
από τον αρχικό στόχο, που είχε τεθεί το 2018 
για δίκτυο 300 καταστημάτων μέχρι το τέλος 
της φετινής χρονιάς.

DATA
Τζίρος

(σε € εκατ.) (αριθμός καταστημάτων)
2020: 52,4 (32)
2019: 64,9 (30)
2018: 27 (10)

IN BRIEF – SPAR Ελλάδα
Καταστήματα: 32 καταστήματα

Τζίρος: €52,364 εκατ.
Συνολικό εμβαδόν: 15.832 τ.μ.

Μέση επιφάνεια καταστήματος: 495 τ.μ.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr



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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• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΛΑΝΣΑΡΕΊ ΤΟ 
PROTONMARKETS.GR

• VITTLES FOODS-MONDELEZ

ΒΓΑΊΝΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑ 
CADBURY DAIRY 
MILK CHOCOLATE 
BROWNIES

• FUZETEA

ΝΕΑ NO SUGAR ΣΕΊΡΑ – ΔΊΑΤΗΡΕΊ  
ΤΟ ΜΕΡΊΔΊΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μια νέα εποχή ξεκινάει για την Ελληνική Εται-
ρεία Αγορών και τα 490 καταστήματα PROTON, 
με ένα νέο site, το protonmarkets.gr.
“Δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο, με τη συ-
νεργασία της Websoftκαι την 20ετή εμπει-
ρία της, που χαρακτηρίζεται από σύγχρονη 
διάθεση, άρτια σύνθεση, εύκολη πλοήγηση, 
με μεγάλη διαδραστική δυνατότητα, καινοτό-
μες υπηρεσίες και πληθώρα επίκαιρων θε-
μάτων για το λιανεμπόριο και τα μικρομεσαία 
καταστήματα.
Το protonmarkets.gr αποτελεί την αρχή μια 
νέας σελίδας για τον όμιλο που επενδύει πά-
ντα σε σύγχρονες λύσεις”, αναφέρει ο Πρό-
εδρος της ΕΛ.ΕΤ.Α, Στέφανος Μπαλάσκας.

Ο παραγωγός επιδορπίων, Vittles Foods, συ-
νεργάστηκε με την Mondelēzν για να βγάλει 
στην αγορά τα Cadbury Dairy Milk Chocolate 
Brownies.
Τα νέα brownies διατίθενται σε δύο παραλλαγές:
• Cadbury Dairy Milk, με επικάλυψη σάλτσας 

σοκολάτας
• Cadbury Dairy Milk Caramel, με Cadbury 

Milk Chocolate Buttons και σάλτσα με γεύ-
ση καραμέλας

Τα νέα προϊόντα θα λανσαριστούν στις 7 Ιουλί-
ου, Παγκόσμια Ημέρα Σοκολάτας, αποκλειστι-
κά στα καταστήματα της Iceland και της Food 
Warehouse, καθώς επίσης και μέσω της ιστο-
σελίδας της Iceland.

Τη νέα ανανεωμένη, No Sugar, σειρά λανσάρει το Fuzetea, που μετά το λανσάρισμά του το 
2019, επανασυστήνεται στην αγορά, όπως πρώτα είχατε διαβάσει στο FnB Daily στις 22/6. 
Συγκεκριμένα, η γκάμα προϊόντων, Fuzetea, ανανεώνεται με νέες επιλογές παγωμένου 
τσαγιού, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες.

INFO - ΓΕΥΣΕΊΣ
Black tea Ροδάκινο & Τριαντάφυλλο No Sugar

Black tea Λεμόνι & Λουίζα No Sugar
Green tea Passionfruit No Sugar

Green tea Λεμόνι No Sugar

ΜΕ ΔΊΨΗΦΊΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΕΧΕΊ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
Όπως μας αναφέρουν πηγές με γνώση, το Fuzetea, από την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας 
του, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά, την οποία και διατηρεί έως σήμερα. Πιο 
συγκεκριμένα, για το 2020 κατείχε το 22,3% του συνολικού μεριδίου της αγοράς σε αξία, ενώ το 
πρώτο πεντάμηνο το 2021 κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο στα ίδια σχεδόν επίπεδα (22,2%)

ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΊΑ
Παράλληλα, αποτυπώνει και το κεντρικό μήνυμα της φετινής καμπάνιας των no sugar γεύ-
σεων, με tagline "Απρόσμενη απόλαυση, χωρίς ζάχαρη και θερμίδες" και λανσάρει το νέο τη-
λεοπτικό του spοt. 

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• MAISON VILLEVERT

ΛΑΝΣΑΡΕΊ ΤΟ JUNE 
ROYAL  
PEAR & 
CARDAMOM GIN
Η εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων πο-
τών, Maison Villevert, πρόσθεσε ένα νέο 
gin με αχλάδι και κάρδαμο, το Royal Pear 
& Cardamom, στο portfolio του G'Vine.
Η έκδοση, Royal Pear & Cardamom, συ-
μπληρώνει την συλλογή Wild Peach and 

Summer Fruits, που κυκλοφόρησε το 
2019. Σύμφωνα με την Maison Villevert, 
το Royal Pear & Cardamom κυκλοφορεί 
ήδη, από τον Ιούνιο στην αλυσίδα λιανικής, 
Booths, προς £25 ανά μπουκάλι 50cl.
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Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 υλοποιήθη-
καν στην πόλη, Μίτο, της Ιαπωνίας, μια σει-
ρά δράσεων, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος "Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στις 
Η.Π.Α., Αυστραλία, Ιαπωνία", με βάση την 
K.Y.A 491/62337 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019), 
δικαιούχος του οποίου είναι η Ένωση Νομι-
κών προσώπων με επικεφαλής τον Α.Α.Ο.Σ. 
ΒΑΕΝΙ Νάουσα και υπό την αιγίδα της Πρε-
σβείας στο Τόκυο.

ΣΕ ΤΊ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΟΊ ΔΡΑΣΕΊΣ
Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούσαν σε γευ-
σιγνωσία, masterclass, food pairing και 
δείπνο, όπου παρουσιάστηκαν συνολικά 
35 κρασιά ΠΟΠ Ξινόμαυρο Νάουσας. Τόσο 
στο masterclass, όσο και στο food pairing, 
υπήρξε 100% συμμετοχή, με 15 άτομα έκαστο 
και στη γευσιγνωσία περί τις 80 συμμετοχές. 
Στη γευσιγνωσία παρουσιάστηκαν 19 κρα-
σιά, στο masterclass 7, εκ των οποίων το ένα 
σε δύο διαφορετικές χρονιές, 2008 και 2015, 
ώστε να τονιστεί η δυνατότητα της ποικιλί-
ας για μακροχρόνια παλαίωση, και 5 κρασιά 

στο food and cheese pairing, που ο συνδυ-
ασμός έγινε με ελληνικά τυριά (φέτα, γίδινο 
και κεφαλογραβιέρα). Μεταξύ των συμμε-
τεχόντων, υπήρξε και δημοσιογράφος τοπι-
κής οικονομικής εφημερίδας, ο οποίος κά-
λυψε την εκδήλωση και πήρε συνεντεύξεις 
από τους παρευρισκόμενους.
Στο δείπνο που παρατέθηκε σε παραδοσια-
κό ιαπωνικό εστιατόριο, οικοδεσπότης του 
οποίου υπήρξε ο Πρέσβης, Κωνσταντίνος 

Κακιούσης, ΠΥΑ΄, παρευρέθησαν ο ίδιος, η 
σύζυγός του, προσωπικότητες της τοπικής 
κοινωνίας στον χώρο της εστίασης και της 
λιανικής διάθεσης των οίνων, ο ομιλητής οι-
νοχόος, που επέλεξε τα κρασιά για κάθε πιά-
το και τα παρουσίασε, καθώς και ο κ. Φρα-
γκής, εισαγωγέας ελληνικών προϊόντων και 
διοργανωτής των δράσεων.
Σε όλες τις δράσεις, το Γραφείο εκπροσώ-
πησε η Μαρίνα Στάμου, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄.

• ΚΡΑΣΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ 
ΟΊ ΔΡΑΣΕΊΣ 
ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΏΝ 
ΠΟΠ ΟΊΝΏΝ ΝΑΟΥΣΑ

• FRIGOGLASS

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΏΜΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Σε ανασυγκρότησή του σε σώμα για το υπό-
λοιπο της θητείας του προχώρησε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Frigoglass, σε συνέ-
χεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, η οποία ενέκρινε τον ορισμό της 
Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελε-
στικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Χαράλαμπος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη 

Εκτελεστικό Μέλος
• Γεώργιος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Ιωάννης Κωστόπουλος (John 
Costopoulos), Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέ-
λος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Νικόλαος Μαμούλης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος, Εκτελεστικό Μέλος

• Kathleen Verelst, ανεξάρτητο, Μη Εκτε-
λεστικό Μέλος

• Stephen Graham Bentley, Ανεξάρτητο, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανεξάρτητο, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος

• Φίλιππος Κωστελέτος (Philippe 

Costeletos), Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστι-
κό Μέλος

• Zulikat Wuraola Abiola, Ανεξάρτητο, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος

Οι συνθέσεις των επιτροπών της εταιρείας 
παραμένουν ως ίσχυαν.

T H E  T R E N D L E T T E R

καθημερινά με το 
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• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΊΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΡΕΊΣ 
ΔΊΑΚΡΊΣΕΊΣ 

• ΛΟΥΞ

ΝΕΟΣ COO Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΊΑΝΔΡΗΣ 

• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΊΣΤΟΡΊΚΟ "ΗΛΥΣΊΑ" ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ

Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΟΥΔΗ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΟΧΏΝ

Mε τρία βραβεία στα Hellenic Responsible 
Business Awards 2021 τιμήθηκε η ΑΒ Βασι-
λόπουλος. Συγκεκριμένα απέσπασε:
• Βραβείο Ομάδα CSR της Χρονιάς, στην 

ομότιτλη κατηγορία
• Gold Βραβείο, στην κατηγορία "Καμπά-

νια στα ΜΜΕ / Καμπάνια Δημοσίων 
Σχέσεων"

• Bronze Βραβείο, στην κατηγορία "Πρό-
γραμμα Εθελοντισμού"

Διοικητικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν 
στη Μύλοι Κεπενού. Η Χρυσάνθη Πνευμα-
τικούδη είναι η νέα υπεύθυνη του Τμήμα-
τος Εξυπηρέτησης Μετόχων στην εισηγμένη. 
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο 
Χρήστος Ριζόπουλος, που κατείχε τη θέση 
του Διευθυντή Λογιστηρίου και ο Χαράλα-
μπος Παπουτσόγλου, που κατείχε τη θέση 
του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, καθώς και του Τμήματος Εξυπη-
ρέτησης Μετόχων, αποχώρησαν για προσω-
πικούς λόγους.

Το νέο της κατάστημα πρόκειται να ανοίξει 
στην Θεσσαλονίκη η ΑΒ Βασιλόπουλος, με 
την αλυσίδα να είναι στο στάδιο αναμόρφω-
σης του κτιρίου που θα το στεγάσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily, 
το νέο κατάστημα, το οποίο, με βάση τα μέ-
χρι τώρα δεδομένα, θα είναι το 559ο του δι-
κτύου της, "θα ανοίξει στα τέλη Αυγούστου 
με αρχές Σεπτεμβρίου" και θα στεγαστεί 
στο διατηρητέο κτίριο που φιλοξένησε τον 
κινηματογράφο Ηλύσια, στη συμβολή των 
οδών Παύλου Μελά και Δημητρίου Γού-
ναρη στην πλατεία Φαναριωτών. Μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών, το νέο κατά-
στημα θα εκτείνεται σε 800 τ.μ. και θα ανα-
πτύσσεται σε ισόγειο, δυο ορόφους - εξώ-
στες και υπόγειο.

ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019
Το ενδιαφέρον της ΑΒ Βασιλόπουλος για 
την αξιοποίηση του κτιρίου, που κατασκευ-
άστηκε το 1930 σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Λέανδρου Ζωΐδη για τους αδελφούς Χα-
τζηνάκου, προέκυψε από το 2019, με την 

επένδυση να είναι τρία χρόνια στην αναμο-
νή, μέχρι να πάρει το πράσινο φως από το 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, 
καθώς το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ιστο-
ρικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Ο Δημήτρης Σιανδρής αναλαμβάνει καθή-
κοντα Chief Operating Officer στην Λουξ,έ-
χοντας διανύσει επιτυχημένη πορεία άνω 
των 25 ετών στη βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών.
Επιπλέον, αποτελεί και Μέλος του Εκτελε-
στικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Ο Δημήτρης Σιανδρής αποφοίτησε από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και έχει κάνει μετα-
πτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρή-
σεων και στο management στο Πανεπιστή-
μιο του Kingston.
Ο COO της Λουξ διαθέτει πολυεθνικό υπό-
βαθρο, πολύχρονη εμπειρία και εξέχουσες 
δεξιότητες στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις 
και στις εξαγωγές, έχοντας εργαστεί κατά 
το παρελθόν, ως Commercial Director 
στην Κύπρο στην KEO plc για 7 χρόνια, ως 
Export Manager στην Heineken NV, ως 
South Eastern Europe Area Director στην 
Pago International καθώς και ως Group 
Brand Manager στην Αθηναϊκή Ζυθοποι-
ία, στην οποία εργάστηκε συνολικά πάνω 
από 12 χρόνια, αναλαμβάνοντας και άλλες 
καίριες θέσεις. Επιπλέον, διετέλεσε Πρόε-

δρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ECR Κύπρου, καθώς και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Εισαγωγών 
και Διανομέων του Συλλόγου Αλκοολού-
χων Ποτών.

Δημήτρης Σιανδρής, COO, Λουξ
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POWERED BY

Η Tyson Foods ανακαλεί σχεδόν 4 εκατ. 
κιλά προμαγειρεμένου κατεψυγμένου κο-
τόπουλου, έπειτα από τον εντοπισμό τριών 
περιπτώσεων μόλυνσης με λιστέρια από 
το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), 
εκ των οποίων η μια περίπτωση οδηγήθη-

κε και σε θάνατο. Τα ανακληθέντα προϊόντα, 
τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά με επω-
νυμίες, όπως Tyson, Jet's Pizza και Casey’s 
General Store, παρήχθησαν στο εργοστάσιο 
της εταιρείας στο Dexter, Missouri, μεταξύ 26 
Δεκεμβρίου 2020 και 13 Απριλίου 2021 και 

διατέθηκαν σε ιδρύματα, όπως νοσοκομεία, 
εστιατόρια και σχολεία, τόσο στις ΗΠΑ, όσο 
και στο Πουέρτο Ρίκο.

• TYSON FOODS

ΑΝΑΚΑΛΕΊ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΏ ΛΊΣΤΕΡΊΑ

• SAPUTO

ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΊ ΤΗΝ 
WENSLEYDALE 
DAIRY PRODUCTS 
ΕΝΑΝΤΊ £23 ΕΚΑΤ.
Η Saputo συμφώνησε να εξαγοράσει τις 
δραστηριότητες του βρετανικού τυροκο-
μείου, Wensleydale Dairy Products, ένα-
ντι £23 εκατ.
Η Wensleydale Dairy Products παράγει, 
εμπορεύεται και διανέμει ποικιλία από ει-
δικά και τοπικά τυριά, συμπεριλαμβανο-
μένου του Yorkshire Wensleydale.
Η Saputo υποστηρίζει ότι, η σειρά προ-
ϊόντων γαλακτοκομικών προϊόντων, 
Wensleydale, θα συμπληρώσει και θα 
διευρύνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο 
βρετανικών τυριών, το οποίο περιλαμβά-
νει τα cheddars της Cathedral City.
Προμηθεύοντας το γάλα της τοπικά, η 
Wensleydale Dairy Products λειτουργεί 
δύο εγκαταστάσεις στο North Yorkshire 
και απασχολεί περίπου 210 άτομα.

Στους μεγάλους retailers μπαίνει το plant-
based brand της Nestlé, Garden Gourmet, το 
οποίο, μέχρι τώρα, ήταν τοποθετημένο μόνο στο 
HoReCa, καθώς η εταιρεία διατηρεί συνεργασία 
με αλυσίδες εστίασης, όπως είναι η l’artigiano 
και τα Goody’s.  Σύμφωνα με πληροφορίες του 
FnB Daily, η τοποθέτηση των τριών κωδικών 
στα ράφια των retailers, γίνεται σταδιακά από 
τέλη Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου. 
Στόχος της εταιρείας είναι να αναπτύξει την κα-
τηγορία και να δώσει νέες θρεπτικές και γευστι-
κές επιλογές στους καταναλωτές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ 100% ΦΥΤΊΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ
Όπως υπογραμμίζει η Nestlé, η σειρά περιλαμ-
βάνει τρεις επιλογές από 100% φυτικά συστατι-
κά, που είναι πηγή φυτικών ινών και πλούσια 
σε πρωτεΐνες. Όλα τα προϊόντα της σειράς είναι 
ιδιαίτερα εύκολα στην προετοιμασία τους και 
έχουν σαν βάση τη σόγια, που αποτελεί εναλ-
λακτική πηγή πρωτεΐνης, υψηλής βιολογικής 
αξίας. Τα προϊόντα είναι τα εξής:
• Garden Gourmet Sensational Burger
• Garden Gourmet Sensational Sausage
• Garden Gourmet Vegan Nuggets

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όπως πληροφορούμαστε, η εταιρεία επενδύει 
στη συγκεκριμένη κατηγορία και σχεδιάζει να 
επεκτείνει το portfolio στο μέλλον.  
Σημειώνεται ότι η Nestlé, με 135 χρόνια εμπει-
ρίας στην κατηγορία του φαγητού, έχει περισ-
σότερους από 300 ειδικούς στον τομέα της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Με αυτά τα τρία 
plant-based γεύματα, που διατίθενται για πρώ-
τη φορά στην ελληνική αγορά, έχει ως στόχο 
να καλύψει, όχι μόνο τις ανάγκες των Vegans 
και των Vegetarians, αλλά και όσων αναζητούν 
εναλλακτική διατροφή, με λιγότερο κρέας. 

ΣΤΗΡΊΖΕΊ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΒΊΏΣΊΜΟΤΗΤΑΣ
Η δέσμευση της Nestlé, για καθαρές μηδενι-
κές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 
2050, εκφράζεται, όπως αναφέρεται και μέσα 
από τη δημιουργία αυτής της κατηγορίας φυτι-
κών προϊόντων, αναδεικνύοντας τη δύναμη της 
διατροφής, ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής 
για όλους, σήμερα και στο μέλλον. 

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• GARDEN GOURMET

ΤΟ PLANT-BASED BRAND ΤΗΣ NESTLÉ 
ΜΠΑΊΝΕΊ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΊΚΑ S/M
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• VIVARTIA

ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΕΣΤΊΑΣΗΣ 

• LEADER

ΑΝΟΊΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΊΑ ΊΔΊΏΤΊΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ €50 ΕΚΑΤ.

• ΔΕΛΤΑ

ΕΛΑΒΕ 
ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΗ  
CRI PASS  
ΚΑΊ ΔΥΟ 
ΔΊΑΚΡΊΣΕΊΣ

Τα καταστήματα του Ομίλου Εστίασης της 
Vivartia πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV 
NORD). Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος και η 
πιστοποίηση αφορά στα καταστήματα των 
σημάτων:
• Goody’s Burger House
• everest
• La Pasteria
• Olympus Plaza
• Kuzina,
καθώς και στις δραστηριότητες και τα σήμα-
τα του ομίλου, σε αεροδρόμια και πλοία, σε 
όλη την Ελλάδα.
H Βασιλική Καζάζη, Senior Vice President 
Food & Agriculture South East Europe TÜV 
NORD, δήλωσε: "Η πολυετής μας συνεργα-
σία με τον Όμιλο Εστίασης της Vivartia εγγυά-
ται την τήρηση όλων των προβλεπόμενων δι-
αδικασιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
την ασφάλεια, τόσο των καταναλωτών, όσο 
και των χιλιάδων εργαζομένων στις εταιρεί-
ες του ομίλου".
Η Χριστίνα Πάνου, Quality Assurance 
Director του Ομίλου Εστίασης της Vivartia, 
δήλωσε: "Η ασφάλεια τροφίμων είναι κουλ-
τούρα και διαχέεται στην επιχείρηση, όταν 
όλοι αντιλαμβάνονται την αξία της και την 
επιδιώκουν σε συνεχή, καθημερινή βάση, 
προχωρώντας πέρα από τα “όρια του κα-
θήκοντος”. Για τον Όμιλό μας, η προσήλω-

ση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προ-
ϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
επίκεντρο την ικανοποίηση του πελάτη, απο-
τελούν στρατηγικούς στόχους".

Χριστίνα Πάνου, Quality Assurance Director, Vivartia

Η ΔΕΛΤΑ πιστοποιήθηκε από το Ινστι-
τούτο Εταιρικής Ευθύνης με το CRI Pass 
Certified, αποτελώντας την πρώτη εται-
ρεία γαλακτοκομικών προϊόντων που 
λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση, ανταπο-
κρινόμενη σε διεθνή κριτήρια αξιολόγη-
σης και συγκρίνοντας τις δραστηριότητές 
της με παρόμοιες διεθνείς εταιρείες. Επι-
πλέον, η ΔΕΛΤΑ βραβεύτηκε με δύο βρα-
βεία στα Responsible Business Awards 
2021, και συγκεκριμένα έλαβε:
• Gold βραβείο, στην κατηγορία "μηδε-

νική πείνα", για το πρόγραμμα "ΔΕΛ-
ΤΑ & Ένωση "Μαζί για το Παιδί"

• Silver βραβείο, για το έργο "KAN’TO 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ"

Η Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Διευθύ-
ντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της ΔΕΛ-
ΤΑ, δήλωσε: "Η εταιρεία μας υλοποιεί επί 
σειρά ετών, ευρύ πρόγραμμα Eταιρικής 
Yπευθυνότητας και δημοσιεύει Eκθέσεις 
κατά το πρότυπο GRI από το 2016. Κατά 
τη φετινή δύσκολη για την κοινωνία χρο-
νιά, που η Εταιρική Υπευθυνότητα αναδεί-
χθηκε πιο σημαντική από ποτέ, η ΔΕΛΤΑ 
ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της, να πα-
ρέχει στα παιδιά και τους νέους ένα καλύ-
τερο και βιώσιμο αύριο".

Από αριστερά: Δήμητρα Καλπακτσή, Group 
Brand Manager Milk Drinks & Life, ΔΕΛΤΑ, 
Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου, Διευθύντρια 
Εταιρικής Επικοινωνίας, ΔΕΛΤΑ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός, 
Γιάννης Οικονόμου, ενέκριναν τη διάθεση 
επιπλέον πόρων από το Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, δημόσιας δαπάνης ύψους 
€50 εκατ., ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για ιδι-
ωτικές επενδύσεις στις τρέχουσες προσκλή-
σεις των τοπικών προγραμμάτων LEADER, 
σε ολόκληρη τη χώρα.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται το πράσινο φως 
στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) - Ανα-
πτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, να εντάξουν στα το-
πικά τους προγράμματα το σύνολο των θετι-
κά αξιολογημένων ιδιωτικών επενδύσεων, 
ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή τους.
Θυμίζουμε ότι τα τοπικά προγράμματα 
Leader χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιω-

τικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές 
περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολο-
κληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχε-
διασμού, για την ενίσχυση της κοινωνικής 
τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού 
περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 
υπαίθρου.
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• Business Opinions 
• Business Secrets 
• Τράπεζες
• Ναυτιλία 
• Real Estate 
• Μετακινήσεις Στελεχών

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ  
ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ!

MAZI ME TO ΒΝΒ DAILY:

• DOLE FOODS

KΑΤΕΘΕΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΊΑ ΔΊΕΞΑΓΏΓΗ IPO 
Η Dole Foods κατέθεσε τα απαραίτητα έγ-
γραφα στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου 
να προχωρήσει σε IPO, με την εταιρεία να 
αναφέρει πως θα μπορούσε να προχωρή-
σει στην ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της 
συγχώνευσής της με την ιρλανδική, Total 
produce. Η συγχώνευση αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέσα στον Ιούλιο. Υπενθυμίζεται 

πως, μετά την κατάθεση του φακέλου, ακο-
λουθεί η αίτηση, η οποία αναμένεται επίσημα 
να κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της συγ-
χώνευσης με την ιρλανδική εταιρεία. Σημει-
ώνεται πως η Dole είχε καταθέσει αίτηση για 
IPO και το 2017, ωστόσο αυτή είχε απορρι-
φθεί το 2018, μετά την ακύρωση της εξαγο-
ράς μιας βέλγικης εταιρείας. 

Η Μπάρμπα Στάθης αποφάσισε, στην έκτακτη 
γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, να προχωρήσει 
στην έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφα-
λισμένου, ομολογιακού δανείου ύψους πε-
ρίπου €100 εκατ. (€99.162.364). Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το δάνειο αυτό αφορά σε ανα-
χρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του 
ομίλου Vivartia, στο πλαίσιο της συμφωνίας 
μεταξύ CVC Capital Partners και τραπεζών, 
όπως είχε συμφωνηθεί κατά την εξαγορά της 
εταιρείας από το αμερικανικό fund.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Νικήτας Ποθουλάκης, Αντιπρόεδρος & CEO, 
Μπαρμπα- Στάθης

• ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ

ΠΡΟΧΏΡΑ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΊΑΚΟΥ 
ΔΑΝΕΊΟΥ €100 ΕΚΑΤ.
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• Π. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ (ΒΕΝΕΤΗΣ)

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΟΊΞΟΥΝ ΟΊ ΧΏΡΟΊ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΊΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊΟΥ – ΓΊΑΤΊ ΕΠΊΛΕΞΑΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΤΡΊΝΊ
Εντός του καλοκαιριού στοχεύει η Βενέτης 
να θέσει σε λειτουργία τους χώρους εστί-
ασης της Εθνικής Πινακοθήκης, μετά την 
πενταετή σύμβαση που υπέγραψαν τα δύο 
μέρη και βάση της οποίας, η Βενέτης ανα-
λαμβάνει το εστιατόριο και το αναψυκτήριο 
του ανακαινισμένου κτηριακού συγκροτήμα-
τος που εγκαινιάστηκε στις 24 Μαρτίου του 
2021, όπως είχατε διαβάσει στο FnB Daily 
από τις 28 Ιανουαρίου.
"Το όλο project με την Εθνική Πινακοθήκη 
έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν και πλέ-
ον, τελείωσε η διαδικασία. Περιμένουμε να 
μας δώσουν τα κλειδιά, για να ξεκινήσουμε 
το πρώτο στάδιο των εργασιών για το εστι-
ατόριο και το αναψυκτήριο", αναφέρει στο 
FnB Daily ο επικεφαλής της αλυσίδας, Πα-
ναγιώτης Μονεμβασιώτης, υπογραμμίζοντας 
ότι, στόχος της Βενέτης είναι, να ανοίξουν οι 
χώροι εντός καλοκαιριού, αλλά με τον Αύ-
γουστο να απέχει σχεδόν τρείς εβδομάδες, 
"ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε καθυστερή-
σεις, γιατί είναι περίεργος μήνας. Ελπίζου-
με σύντομα να είμαστε σε θέση να ανοίξου-
με, αλλά θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες".

ΊΛΊΣΟΣ ΚΑΊ ΠΑΡΘΕΝΗΣ  
ΟΊ ΟΝΟΜΑΣΊΕΣ  
ΤΏΝ ΧΏΡΏΝ ΕΣΤΊΑΣΗΣ
Το νέο αναψυκτήριο θα λέγεται "Ιλισός", κα-
θώς τοποθετείται νοητά πάνω από την κοίτη 
του ποταμού Ιλισού, ενώ το εστιατόριο θα φέ-
ρει το όνομα "Παρθένης", προς τιμή του ζω-
γράφου, Κωνσταντίνου Παρθένη. Στα ηνία 
του νέου εστιατορίου θα είναι ο Σεφ, Έκτορας 
Μποτρίνι. "Ο κ. Μποτρίνι είναι κορυφαίος στο 
είδος του, είναι ο ΝΟ1 στον χώρο και αποτελεί 
για εμάς συνεργάτη που εμπιστευόμαστε από-
λυτα. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει να 
κάνουμε εξαιρετικούς τους συγκεκριμένους 
χώρους", επισημαίνει ο κ. Μονεμβασιώτης.

ΠΏΣ ΚΕΡΔΊΣΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ  
ΤΗΣ ΠΊΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Όπως είχατε διαβάσει στο FnB Daily στις 5 
Φεβρουαρίου, στον πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό για τη μίσθωση των χώρων εστίασης της 
Εθνικής Πινακοθήκης, που προκηρύχθηκε 
στις 5 Ιανουαρίου, η προσφορά της εταιρεί-
ας Βενέτη υπερείχε κατά 80% σε σχέση με τη 
δεύτερη καλύτερη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εταιρεία Βε-
νέτη μισθώνει:
• Το εστιατόριο 208,85 τ.μ. στον Γ’ όρο-

φο του δεύτερου κτιρίου, με πανοραμική 
θέα της Αθήνας

• Το αναψυκτήριο στο ισόγειο του πρώτου 
κτιρίου, με άμεση πρόσβαση στον υπαί-
θριο περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού 
συγκροτήματος

Το αναψυκτήριο έχει συνολικά εσωτερικούς 
χώρους 278,65 τ.μ. και εξωτερικούς 281,50 
τ.μ.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ Η ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΊΝΑΚΟΘΗΚΗ
Το αναψυκτήριο Ιλισός και το εστιατόριο 
Παρθένης θα λειτουργούν ταυτόχρονα κατά 
τις ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης. Οι 
δύο χώροι όμως, μπορούν να λειτουργούν 
και πέραν του ωραρίου της Πινακοθήκης, 
καθώς διαθέτουν ξεχωριστές εισόδους.
Βάση της σύμβασης, η εταιρεία Βενέτη θα 
παρέχει επίσης, κατά αποκλειστικότητα, 
υπηρεσίες catering στις εκδηλώσεις τρίτων 
στους χώρους της Πινακοθήκης.
"Στόχος μας είναι να κάνουμε κάτι πολύ καλό 

και να προσφέρουμε υπηρεσίες εξαιρετικής 
ποιότητας, όπως αρμόζει στον χώρο της πι-
νακοθήκης", υπογραμμίζει ο επικεφαλής της 
Βενέτης.

ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΓΊΑ ΤΟ 2021
Αξίζει να αναφερθεί ότι, η Βενέτης έκλεισε το 
2020 με μείωση τζίρου 24%, στα €36,1 εκατ., 
ενώ η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα εκτενές 
πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης, το οποίο αφο-
ρά στην είσοδο στη λιανική, στη δημιουργία 
τριών νέων concepts, με παράλληλη ανά-
πτυξη δικτύου, με το οποίο επιθυμεί να μει-
ώσει τη ζημιά του περασμένου έτους.
Επιπλέον, από αρχές Μαΐου, η Βενέτης, με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Tailor 
Made, επενδύει στο brand, συστήνοντας την 
Tailor Made Coffee Company, με βασικό μέ-
τοχο την Βενέτης ΑΕΒΕ και διαχειριστή τον 
CEO αυτής, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, Πρόεδρος, Βενέτη

https://www.fnbdaily.com/issues/6F350B02-F634-4099-B1BA-36D796EB2153.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/6F350B02-F634-4099-B1BA-36D796EB2153.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/C08EFC6E-ADB3-4DF3-AF41-EE590A8DA810.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/C08EFC6E-ADB3-4DF3-AF41-EE590A8DA810.pdf
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• EFOOD

ΤΡΊΠΛΑΣΊΑΖΕΊ 
ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ 
ΚΑΊ ΕΊΣΑΓΕΊ 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

• COOP SWEDEN

ΕΚΛΕΊΣΕ ΠΡΟΣΏΡΊΝΑ 800 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΟΓΏ CYBER ATTACK

Στον τριπλασιασμό του στόλου της μέχρι 
το τέλος του 2021 στοχεύει η efood, κα-
θώς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, με το δίκτυο των συνεργαζόμε-
νων καταστημάτων και των πόλεων, που 
έχει παρουσία, να αυξάνεται συνεχώς, 
φτάνοντας σήμερα τα 15.000 καταστήμα-
τα σε 90 πόλεις, αλλά και την εισαγωγή 
της υπηρεσίας, efoodmarket, που συνε-
χώς μεγαλώνει, αυξάνονται και οι ανά-
γκες σε προσωπικό.

ΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΟΡΓΑΝΏΣΗΣ
Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία, delivered 
by efood, θα πλαισιωθεί με 6.000 διανο-
μείς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να εργαστούν, είτε με εξαρτημένη σχέ-
ση εργασίας, με τον καθιερωμένο τρόπο, 
με τον οποίο λειτουργούσε η εταιρεία μέ-
χρι τώρα, είτε ως ανεξάρτητοι συνεργά-
τες, μέσω του νέου μοντέλου που εισά-
γει η εταιρεία.
Με το νέο μοντέλο, οι συνεργάτες θα ορί-
ζουν μόνοι τους τις ώρες και τις ημέρες 
που θα εργάζονται, ενώ θα έχουν τη δυ-
νατότητα να αυξήσουν περισσότερο το ει-
σόδημά τους, καθώς, όσο περισσότερες 
παραγγελίες θα εξυπηρετούν, τόσο περισ-
σότερο θα αμείβονται.
Στο νέο αυτό σχήμα δεν υπάρχουν περι-
ορισμοί και δεσμευτικές προϋποθέσεις, 
αφού η αμοιβή διαμορφώνεται ανά πα-
ραγγελία, περιοχή και ημέρα εργασίας.

Με εκκίνηση από την Σαντορίνη και τη διεξα-
γωγή ειδικών εκδηλώσεων, μέσα στον Ιούλιο, 
το Υπουργείο Τουρισμού εγκαινιάζει ένα μεγά-
λο οδοιπορικό, για την ανάδειξη του οινοτουρι-
σμού σε όλη τη χώρα. Μέσα από δράσεις και 
πρωτοβουλίες, που θα υλοποιηθούν σε περι-
οχές με ισχυρή παρουσία στον τομέα της οινο-
ποίησης, επιδιώκεται να αναδειχθεί η δυναμι-
κή προοπτική που υπάρχει στις ειδικές μορφές 
τουρισμού -όπως ο οινοτουρισμός- οι οποίες 
μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης 
του ελληνικού τουρισμού και να συντελέσουν 
στην πολύπλευρη ανάπτυξη του τομέα.

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΊΞΗ ΤΗΣ AEGEAN
Σε αυτό το πλαίσιο, με συνεργασία του υπουρ-
γείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, του Δήμου Θήρας 
και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη στή-

ριξη της Aegean Airlines, ξεκίνησε από χτες 
και θα συνεχιστεί και σήμερα, διήμερη εκδή-
λωση εστιασμένη στον οινοτουρισμό, με θέμα 
"Ελληνικός Οινοτουρισμός-Στρατηγικές & προ-
οπτικές για τη μετά-Covid εποχή".
Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματο-
ποιηθεί περιήγηση σε αμπελώνες του νησιού 
και οινογνωσία σε οινοποιητικές μονάδες, οι 
οποίες έχουν λάβει το ειδικό Σήμα Επισκέψι-
μου Οινοποιείου του Υπουργείου Τουρισμού.
Στόχος του οδοιπορικού, που ξεκινά από την 
Σαντορίνη και θα συνεχιστεί σε άλλες περιοχές 
της Ελλάδας, όπου υπάρχουν επισκέψιμα οινο-
ποιεία, είναι να συνδεθούν ο τουρισμός και τα 
ταξίδια με τις επισκέψεις σε οινοποιεία της χώ-
ρας και οι συγκεκριμένες περιοχές να στηρι-
χθούν και να εξελιχθούν σε πόλους έλξης ενός 
παγκόσμιου κοινού.

Μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 
supermarket στην Σουηδία, η Coop Sweden, 
ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να κλείσει προ-
σωρινά τα περίπου 800 καταστήματά της στη 
χώρα, έπειτα από μια κυβερνοεπίθεση, που 
"παρέλυσε" τις ταμειακές μηχανές της.
"Ένας εκ των υπεργολάβων μας επλήγη από 
κυβερνοεπίθεση και για αυτόν τον λόγο, τα 
ταμεία μας δεν λειτουργούν πλέον. Λυπού-
μαστε για αυτήν την κατάσταση και κάνουμε 
ό,τι είναι δυνατόν για να ξανανοίξουμε σύ-
ντομα", διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου η Coop 
Sweden, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 
το 20% του κλάδου στη χώρα.
Σημειώνεται πως δεν έχει δημοσιοποιηθεί 

ο τρόπος δράσης που ακολούθησε το cyber 
attack, ενώ το περιστατικό έρχεται να προ-
στεθεί σε μια σειρά γεγονότων από κυβερνο-
επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα από hackers 
σε όλο τον κόσμο και ιδίως στις ΗΠΑ.

• ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΦΕΤΗΡΊΑ Η ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ ΓΊΑ  
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΊΞΗ ΤΟΥ ΟΊΝΟΤΟΥΡΊΣΜΟΥ
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Στις 15 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Ολο-
μέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να 
εξετάσει, κατόπιν εισήγησης, εάν συντρέχει 
παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 
102 ΣΛΕΕ από την Coca-Cola 3Ε, στις αγορές 
διάθεσης προς πώληση αναψυκτικών τύπου 
cola και λοιπών αναψυκτικών τύπου non 
cola, μέσω σημείων επιτόπιας κατανάλωσης 
(κρύα αγορά), μετά από εξέταση καταγγελίας 
της εταιρείας, ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ, 
και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.
"Μας επιδόθηκε η εισήγηση προς την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού, σε συνέχεια της έρευ-
νας που είχε ξεκινήσει το 2016. Η εταιρεία 
μας θα τοποθετηθεί, στην ακρόαση που έχει 
οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου", αναφέρουν 
πηγές της Coca-Cola 3Ε στο FnB Daily, συ-
μπληρώνοντας ότι η εταιρεία έχει συνεργα-
στεί πλήρως, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.

ΕΊΣΗΓΗΣΗ
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση, η 
Coca-Cola 3Ε, για την περίοδο 2015-2020, 
χρησιμοποίησε ποικίλες πρακτικές, προ-
βαίνοντας, ενδεικτικά, σε παροχή ποικίλων 
παροχών και οικονομικών ανταλλαγμάτων 
προς τελικά σημεία πώλησης αναψυκτικών, 
υπό τους όρους αποκλειστικότητας ή/ και 
εκτοπισμού συγκεκριμένων ανταγωνιστών 
(και ειδικότερα προϊόντων ή/και ψυγείων 
ή/και σημάτων των ανταγωνιστών της), σε 
σύναψη προφορικών (de facto) συμφωνιών 
αποκλειστικότητας, σε απειλές και τιμωρη-
τική συμπεριφορά, σε περίπτωση συνεργα-
σίας με ανταγωνιστικό προμηθευτή, και σε 
άλλες πρακτικές ισοδύναμου αποτελέσμα-
τος, με επιβολή αποκλειστικότητας/απο-
κλεισμού, που αντίκεινται στα άρθρα 2 του 
ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.
Οι υποχρεώσεις αποκλειστικής συνεργασίας 
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο πρόσβασης 
των ανταγωνιστών στην αγορά και στερούν 

από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να ικα-
νοποιήσουν ένα μέρος των αναγκών τους 
από ανταγωνιστές της δεσπόζουσας επιχεί-
ρησης κατά παράβαση των ως άνω άρθρων. 
Συνέπεια αυτών, είναι η αύξηση της παρου-
σίας της Coca-Cola 3Ε στα τελικά σημεία πώ-
λησης με καταχρηστικά μέσα, εκτοπίζοντας 
τους ανταγωνιστές της και αποστερώντας την 
ευκαιρία πρόσβασης σε υφιστάμενους ή/και 
νέους πελάτες στις αγορές αναψυκτικών τύ-
που cola και λοιπών αναψυκτικών τύπου 
non cola για επιτόπια κατανάλωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την εισήγηση, υπό το πλέγμα 
του συνόλου των εμπορικών πρακτικών που 
εφαρμόζει η Coca-Cola 3Ε, προκύπτει σα-
φώς σχέδιο εκτοπισμού των ανταγωνιστών 

της, προκειμένου να επιτύχει την αποκλει-
στικότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα 
σημεία λιανικής διάθεσης επιτόπιας κατα-
νάλωσης. Η στρατηγική εκτοπισμού των 
ανταγωνιστών έχει άλλοτε, ως αποτέλεσμα 
τoν αποκλεισμό των ανταγωνιστών και την 
περαιτέρω διείσδυση της Coca-Cola 3Ε στα 
τελικά σημεία της κρύας αγοράς και άλλο-
τε, μαρτυρά την αδιαμφησβήτητη πρόθεση 
της δεσπόζουσας, να εξαλείψει τον ανταγω-
νισμό από τα σημεία. "Υπό το φως των δια-
πιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί 
πρόστιμο στην εν λόγω εταιρεία, καθώς και 
να υποχρεωθεί αυτή, να παραλείπει στο μέλ-
λον τις παραβάσεις των ως άνω άρθρων του 
ν. 3959/2011 και της ΣΛΕΕ. Τέλος, προτείνε-
ται να απειληθεί η Coca-Cola 3E με πρόστι-
μο, εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιωθεί στο 
μέλλον, η συνέχιση ή επανάληψη των δια-
πιστωθεισών παραβάσεων", αναφέρει η ΕΑ. 
Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δε-
σμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η 
οποία θα αποφασίσει, συνεκτιμώντας τα δε-
δομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των 
μερών.

ΤΊ ΔΗΛΏNEΊ Η ΠΛΕΥΡΑ  
ΤΗΣ COCA-COLA 3E
"Κατά την εκτίμηση μας, στην αγορά των ανα-
ψυκτικών, ο ανταγωνισμός λειτουργεί πλή-
ρως και αποτελεσματικά και αυτό φαίνεται 
και από τις εταιρείες που έχουν ξεκινήσει να 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτά τα χρό-
νια", υπογραμμίζουν  πηγές της Coca-Cola 
3Ε, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται από:
• Τον αυξημένο αριθμό εταιρειών που 

μπήκαν στην αγορά των αναψυκτικών
• Τα νέα προϊόντα που κυκλοφόρησαν τα 

τελευταία χρόνια
• Τις νέες κατηγορίες που μπήκαν στα 

αναψυκτικά

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΕΊ ΤΗΝ ΕΠΊΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΊΜΟΥ  
ΣΕ COCA-COLA 3Ε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΚΟΥΓΊΟΥ

Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια, 
Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο
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