


Καινούρια προϊόντα με χαρούπι από 
την εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε
στους επισκέπτες της έκθεσης Horeca
2020 το περίπτερο της εταιρείας “το
Μάννα” Τσατσαρωνάκης. Όσοι επισκέ-
φτηκαν τον εκθεσιακό χώρο είχαν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα κο-
ρυφαίας ποιότητας κρητικά προϊόντα,
που χαρακτηρίζονται από υψηλή διατρο-
φική αξία και ταυτίζονται με την ισορρο-
πημένη διατροφή. Το productsgreek
βρέθηκε στο stand της εταιρείας, που
από το 1948 μέχρι σήμερα έχει ταυτιστεί
στη συνείδηση των καταναλωτών με το
ποιοτικό κρητικό παξιμάδι. 

Η ιστορία των κρητικών προϊόντων
“το Μάννα” Τσατσαρωνάκη δεν είναι συ-
νηθισμένη. Είναι συνυφασμένη με την
παράδοση και πλασμένη με μεράκι και
αληθινή επιμονή για την αυθεντική νο-
στιμιά και τα αγνά υλικά της κρητικής
γης. Η εταιρεία εξελίσσεται συνδέοντας
πλέον, σε επίπεδο ομίλου, την πρωτογε-
νή παραγωγή και τον τουρισμό με την

ενότητα της αλυσίδας «από το χωράφι-
στο τραπέζι-στον επισκέπτη». Ξεκινών-
τας από το χωριό Πλάτανος στα Χανιά της
Κρήτης, κατόρθωσε να τοποθετήσει
πρώτη το συσκευασμένο παξιμάδι στην
ελληνική αλλά και διεθνή αγορά. Βασική
φιλοσοφία της εταιρείας είναι η συνύ-
παρξη της παράδοσης με τις αρχές και τη
δυναμική της σύγχρονης διατροφής. Οι
απλές, υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
και η έμφαση στο καλό ελαιόλαδο και τις
φυτικές ίνες είναι τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των προϊόντων “το Μάννα”.
Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι αρ-
χές της σύγχρονης διατροφής, που υπα-
γορεύουν τη μειωμένη χρήση αλατιού,
την αποφυγή ζάχαρης και κορεσμένων
λιπαρών, αλλά και την οικιακή και περι-
βαλλοντική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό,
η εταιρεία λάνσαρε τα νέα καινοτόμα
προϊόντα  με χαρούπι, που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων
καταναλωτών. Οι εγκαταστάσεις, όπου

παράγονται τα παξιμάδια “το Μάννα”
βρίσκονται στον Πλα�τανο Κισσα�μου Χα-
νι�ων. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
της εταιρείας προετοιμάζει ειδικά μίγμα-
τα αλεύρων, με επιθυμητά, για την παρα-
γωγή και τον καταναλωτή, χαρακτηριστι-
κά. Οι παραδοσιακές συνταγές και τρό-
ποι παραγωγής διατηρούνται με συνέ-
πεια σε πέτρινες πλάκες ξυλόφουρνου
και σε συστοιχίες φούρνων και ξηραντη-
ρίων αλλά και συσκευαστηρίων, με συγ-
κροτημένες παρεμβάσεις αυτοματοποί-
ησης. Παράλληλα, η εταιρεία δοκιμάζει
και προσαρμόζει ή ανανεώνει το μηχα-
νολογικό εξοπλισμό και εκσυγχρονίζεται
και δομικά, ώστε να βελτιώνει την παρα-
γωγικότητα και την ποιότητα των προϊόν-
των και να ενισχύει την εξωστρέφειά της.
Τα προϊόντα μας παράγονται αποκλειστι-
κά από εκλεκτές πρώτες ύλες της κρητι-
κής γης και ακολουθούν πιστά τα διεθνή
πρότυπα παραγωγής τροφίμων.
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Παγιώνεται η «στροφή» των νοικοκυ-
ριών στα είδη διατροφής, ως βασικό
προτεραιότητα του οικογενειακού προ-
ϋπολογισμού μετά την πολυετή κρίση,
που προκάλεσε εισοδηματικές απώλειες
σχεδόν 25%. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της AL-
PHA, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικο-
κυριών ανήλθε στα 1.441 ευρώ και το
μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του
προϋπολογισμού του μέσου  νοικοκυρι-
ού αφορούσε στα είδη διατροφής
(20,2%), ενώ ακολούθησαν οι δαπάνες
για στέγαση (14,1%) και για μεταφορές
(13%). 

Τι αναμένεται ως καταναλωτική συμ-
περιφορά φέτος; Η εντυπωσιακή άνοδος
του πρόδρομου δείκτη καταναλωτικής
εμπιστοσύνης το 2019, αλλά και οι θετι-
κοί ρυθμοί μεταβολής του όγκου λιανι-

κών πωλήσεων και των πωλήσεων Ι.Χ.
αυτοκινήτων, τους τελευταίους μήνες
του 2019, αποτελούν ενδείξεις για τόνω-
ση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2020.
Επιπλέον, η μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης στο εισόδημα αλλά και την
ακίνητη περιουσία, η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού, αλλά και εξωτερικοί παρά-
γοντες, όπως η αναμενόμενη συγκράτη-
ση της τιμής του πετρελαίου σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα, αναμένεται ότι θα λει-
τουργήσουν αυξητικά. Εκτιμάται, ωστό-
σο, ότι η πορεία της καταναλωτικής δα-
πάνης το 2020 θα είναι ανοδική μεν, αλ-
λά ήπια, καθώς η διαφαινόμενη αύξηση
της αποταμίευσης (η οποία συνοδεύεται
από την απομόχλευση των οικογενει-
ακών προϋπολογισμών), θα συγκρατή-
σει το ρυθμό αύξησής της. 

Οι συνέπειες ενός Brexit χωρίς συμφωνία

Editorial
Νέα προ-
ϊόντα με
στοιχεία
καινοτο-
μίας είχαν
την ευκαι-
ρία να
γνωρί-
σουν οι

επισκέπτες της φετινής διορ-
γάνωσης HORECA 2020. Η
εταιρεία “το Μάννα” Τσατσα-
ρωνάκη σύστησε στο κοινό
τα νέα κρητικά προϊόντα από
χαρούπι, επεκτείνοντας τη
γκάμα της με κωδικούς που
ακολουθούν τις σύγχρονες
διατροφικές τάσεις.

Θύμιος Κτενίδης 
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Κάτι λιγότερο από 11 μήνες έχουν στη διάθε-
ση τους οι Ευρωπαίοι να καταλήξουν σε εμπορι-
κή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι ώστε
το Brexit να ολοκληρωθεί ομαλά. 

Στην περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν κα-
ταλήξουν σε συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα
περιέλθει σε καθεστώς τρίτης χώρας, έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς το διμερές εμπόριο
να διέπεται από κάποια εμπορική συμφωνία. Η
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων θα διακο-

πεί και οι εμπορικές συναλλαγές θα καθορίζον-
ται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου. Όλα αυτά συνεπάγονται την επι-
βολή εθνικών δασμών και πρόσθετων τελωνει-
ακών αγκυλώσεων.

Ενδεικτικό, ωστόσο, της πολυπλοκότητας
του εγχειρήματος αποτελεί το παράδειγμα καθο-
ρισμού της εμπορικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Καναδά, καθώς χρειάστηκαν επτά έτη
διαπραγματεύσεων. 
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Συνεχίζεται το ράλι των ελληνικών ομολόγων 
«Από τη στιγμή που έσπασε το

«φράγμα» του 1%, όλα πλέον είναι πι-
θανά», έλεγαν χαρακτηριστικά αρμό-
διες πηγές μετά την ιστορική συνε-
δρίαση, όπου το 10ετές ομόλογο έπε-
σε κάτω από 1%, κλείνοντας έτσι ακό-
μα πιο πολύ την «ψαλίδα» με το γερμα-
νικό.

Πέρα από την ενθουσιώδη υποδο-
χή που επεφύλαξαν οι Financial  Ti-
mes, η WSJ, το Bloomberg  στις εντυ-
πωσιακές επιδόσεις των ελληνικών
τίτλων, το ζητούμενο είναι, πλέον, η
επόμενη ημέρα.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η
ΕΚΤ θα άρει το απαγορευτικό αγοράς
ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες
κι αυτό εκτιμάται ότι θα σπρώξει ακόμα

πιο χαμηλά τις τιμές των ελληνικών τίτ-
λων, ενώ τον Απρίλιο- Μάιο είναι πιθα-
νή νέα αναβάθμιση από τους Οίκους

Αξιολόγησης. Το στοίχημα είναι η επι-
στροφή της χώρας στην επενδυτική
βαθμίδα μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Επιτυχημένη η έκδοση ομολόγου
από την Τράπεζα Πειραιώς 

Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθη-
κε η έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφά-
λισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτό-
κιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς
διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης
στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν
στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούρ-
γου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε
συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η
διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς
επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώ-
νεται υψηλότερα των €4δισ. (8 φορές
υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επεν-
δυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία
βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτ-
λων μειωμένης εξασφάλισης της Τρά-
πεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές,
μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις
αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η
συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς,
όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3
Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενι-
σχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαι-
ακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς
κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων
Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματο-
δοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην

υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπε-
ζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποι-
ημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγά-
λους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύ-
τερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπε-

ζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυ-
ρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπε-
ζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό
κλάδο και την ελληνική οικονομία συ-
νολικά».



Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Citibank

Ρυθμούς ανάπτυξης 2,6% για
φέτος και 2,5% για το 2021, «βλέ-
πει» η Citi  σε ειδικό report  για τους
πελάτες της, δίνοντας ψήφο εμπι-
στοσύνης στις προοπτικές της ελλη-
νικής οικονομίας. Στην περίπτωση,
μάλιστα, που υπάρξει συμφωνία με
τους Ευρωπαίους για μείωση των
στόχων πλεονασμάτων στο 2,25%,
αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη

ώθηση στην ανάπτυξη.
Η ισχυρότερη ανάπτυξη μπορεί

να προκαλέσει, επίσης, την ταχύτε-
ρη αναβάθμιση των αξιολογήσεων,
σημειώνει η Citi και αναμένει ότι η
Ελλάδα θα μπει στο QE της ΕΚΤ μέ-
χρι τα τέλη του 2020. Πάντως, η
αμερικάνικη τράπεζα, θεωρεί πως η
ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα παραμέ-
νει αδύναμη.

ΣΕΒ: Αναγκαία η εμβάθυνση
των μεταρρυθμίσεων 

Ανησυχία για 
τις επιπτώσεις από
τον κορωνοϊό

Όσο είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιδημία
του περιβόητου κορωνοϊού, δύσκολα
μπορεί να γίνει αποτίμηση της ζημιάς στην
οικονομία παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, η εμφάνιση του κορωνοϊού «2019-
nCoV», με τις επιπτώσεις του για τη δημό-
σια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα
και το εμπόριο, ιδίως στην Κίνα, αποτελεί
νέο κίνδυνο δυσμενέστερων εξελίξεων.
Το βασικό σενάριο είναι ότι η έξαρση θα
κορυφωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο, με
σχετικά περιορισμένες δευτερογενείς
επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προσδοκίες για βελτίωση των προοπτικών της
οικονομίας και της ζωής των νοικοκυριών εξακολου-
θούν να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ η οικονο-
μική πολιτική, σταδιακά αλλά σταθερά, αποκτά όλο και
ευρύτερη αναπτυξιακή διάσταση, προς την κατεύθυν-
ση ενός πιο εξωστρεφούς παραγωγικού προτύπου.

Στο πλαίσιο αυτό, η δρομολογηθείσα μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης, και ιδίως η κατάργηση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και η επιδιωκόμενη
αύξηση του δημοσιονομικού χώρου με συμφωνημένη
μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος – στόχου κα-
τά 1 έως 1,5 π.μ. του ΑΕΠ, είναι πολιτικές προς τη σω-
στή κατεύθυνση. Όπως τονίζει σε ειδικό Report  ο ΣΕΒ
οι πολιτικές αυτές είναι υποκατάστατα της επιτάχυνσης
και της εμβάθυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων. Χωρίς τις τελευταίες, η ελληνική οικονομία θα συ-
νεχίσει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνιστικό-
τητας, επενδύσεων και δεξιοτήτων.
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Συνεχίζεται 
η αποκλιμάκωση 
της ανεργίας

Τα στοιχεία του ισοζυγίου του Ιανουαρί-
ου από την ΕΡΓΑΝΗ εμφανίζουν βελτιωμέ-
νη εικόνα κατά 5.015 θέσεις εργασίας συγ-
κριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019
υποδεικνύοντας την αυξητική τάση της συ-
νολικής απασχόλησης μέσω της δημιουρ-
γίας νέων θέσεων εργασίας.

Οι συνολικές αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 177.632 με τις συνολικές απο-
χωρήσεις σε 194.950, από τις οποίες οι
79.496 προήλθαν από οικειοθελείς αποχω-
ρήσεις και οι 115.454 από καταγγελίες συμ-
βάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου.

Θετικά μηνύματα από τις Βρυξέλλες

Τον Ιούνιο απόφαση 
για τις επενδύσεις 

Πέρα από τις θετικές προβλέψεις για το ΑΕΠ, που φέρνουν τις Βρυξέλλες
πιο κοντά στις επίσημες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, η Αθήνα
πήρε μήνυμα ότι τον Ιούνιο θα έχει… happy  end, το σήριαλ της αλλαγής
χρήσης των κερδών του Ευρωσυστήματος.

Παρουσιάζοντας τις Χειμερινές Προβλέψεις της Κομισιόν, ο Επίτροπος
Τζεντιλόνι επί της ουσίας προανήγγειλε θετική Έκθεση Αξιολόγησης στις 26
Φεβρουαρίου, η οποία θα χαράξει το δρόμο για θετική απόφαση στο Euro-
group του Ιουνίου, όσον αφορά στη χρήση των ANFA- SMP για χρηματοδό-
τηση επενδύσεων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ μπορεί να ανέβει κα-
τά τουλάχιστον 0,6%.

Προς τα πάνω αναθεώρησε η Κομισιόν τις
προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία,
κόντρα στη γενικότερη στασιμότητα στην Ευ-
ρωζώνη.

Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η ελληνική οι-
κονομία “έτρεξε” με 2,2% πέρσι, ενώ για φέ-
τος προβλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης 2,4%.
Όσον αφορά στο 2021, οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν αμετά-
βλητες στο 2%.

«Με την επιχειρηματική και την κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη να έχουν επιστρέψει σε
προ κρίσης επίπεδα στα τέλη του 2019 και το
διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται, οι επεν-
δύσεις και η κατανάλωση θα είναι οι βασικοί
παράγοντες της ανάπτυξης”, σημειώνει χα-
ρακτηριστικά η Έκθεση. Όσον αφορά στην
αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επι-
σημαίνει ότι «η ανεργία έπεσε στο 16,6% τον
Οκτώβριο του 2019, έναντι 18,5% έναν χρό-
νο νωρίτερα, αλλά παραμένει η υψηλότερη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση».



Η Ροδούλα αποτελεί μία από
τις κορυφαίες εταιρείες κατε-
ψυγμένων προϊόντων ζύμης και
γλυκισμάτων στην Ελλάδα αλ-
λά και στον κόσμο. Ηγέτης στο
χώρο του food service, με πα-
ρουσία στο σούπερ μάρκετ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό συνε-
χίζει να προσφέρει ποιοτικές
γεύσεις και καινοτόμα προϊόν-
τα. Το 2003 δημιουργήθηκε το
πρώτο εργοστάσιο παραγωγής
ποιοτικών προϊόντων ζύμης στο
Μενίδι, με τα οποία η εταιρεία
καθιερώθηκε στην premium
αγορά δημιουργώντας signatu-
re προϊόντα. Τα επόμενα χρόνια
μεγάλη βάση δόθηκε στην ανά-
πτυξη των εγκαταστάσεων, σε
νέες τεχνολογίες και στην αυτο-
ματοποίηση των διαδικασιών
και την επέκταση του δικτύου

διανομής. Το 2012 βλέποντας
το μεγάλο κενό στην αγορά του
ποιοτικού γλυκού στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό και την ευκαι-
ρία με την απενεχοποίηση
υπερψυγμένων προϊόντων ξε-
κίνησε η υλοποίησή της νέας
επένδυσης, στην γλυκιά πλευ-
ρά της Ροδούλα. Το 2016 κάνει
τα πρώτα βήματα στην Αμερική
και τον Καναδά στο κομμάτι του
food service. Το πρώτο Βρα-
βείο Ανώτερης Ποιότητας και
γεύσης ήρθε το 2017 και σήμε-
ρα έχει κατακτήσει 16 παγκό-
σμιες διάκρισης στην Ευρώπη,
ενώ παράλληλα ξεκίνησε στρα-
τηγικές συνεργασίες με μεγάλα
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό.

Σιούρας: Η ελληνική ελιά στις διεθνείς αγορές

Το “παρών” έδωσε στη
HORECA 2020 και η εται-
ρεία Σιούρας, που από το
1926 παράγει υψηλής ποι-
ότητας επιτραπέζιες ελιές.
Με έδρα το Βόλο και την εμ-
πειρία τριών γενεών, τα προ-
ϊόντα της εταιρείας συνδυά-
ζουν την παράδοση με την
υψηλή τεχνολογία που απαι-
τεί η σύγχρονη βιομηχανία
τροφίμων. Το 1999 η Σιού-

ρας μεταφέρθηκε σε νέες
εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. σε
έκταση 15 στρεμμάτων στην
Α’ Βιομηχανική Περιοχή του
Βόλου Μαγνησίας. Διαθέτει
περί το 95% των προϊόντων
της στις αγορές Αυστραλίας,
Αυστρίας, αλλά και στο Βέλ-
γιο, τη Βρετανία, τη Γαλλία,
τη Γερμανία, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ,
την Ιταλία, τον Καναδάς, τη

Σαουδική Αραβία κ.α. Τα
επώνυμα προϊόντα της φέ-
ρουν το εμπορικά σήματα
«Selia», «Agria» και «Apol-
lon». Τυποποιεί ελιές και με
σήματα τρίτων, μεταξύ άλ-
λων για διεθνείς λιανεμπο-
ρικές αλυσίδες. Η εταιρεία
αγοράζει αποκλειστικά ελ-
ληνικές ελιές από όλες τις
περιοχές της Ελλάδας, ανά-
λογα με την ποικιλία. Έχει

καθιερώσει σταθερές συ-
νεργασίες με ελαιοπαραγω-
γούς και προσπαθεί για την
εξασφάλιση όσο το δυνατόν
καλύτερης ποιότητας ελιές
που παραλαμβάνει από τον
παραγωγό, θέτοντας αυστη-
ρές προδιαγραφές και
πραγματοποιώντας αυστη-
ρούς ελέγχους κατά τις πα-
ραλαβές.

6

Κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης 
και γλυκίσματα από τη Ροδούλα
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Τα αγαπημένα 2πλο Γεμιστά Παπαδοπού-
λου αλλάζουν συσκευασία αναδεικνύοντας
τον νεανικό τους χαρακτήρα, ενώ συνεχίζουν
να  προσφέρουν την ίδια 2πλη απόλαυση! 

Οι συσκευασίες 2πλο Γεμιστών Παπαδο-
πούλου ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για το
αγαπημένο brand, αφού πλέον  κυκλοφορούν
με  έντονα χρώματα και ανανεωμένο λογότυ-
πο που διαβάζεται οριζόντια αλλά και κάθετα!
Η πρωτότυπη αυτή εμφάνιση χαρίζει στις συ-
σκευασίες 2πλο Γεμιστών ένα ακόμα πιο φρέ-
σκο και μοντέρνο ύφος που ταιριάζει απόλυτα
στο αγαπημένο brand των νέων και όχι μόνο.
Παράλληλα διατηρούν την ίδια απίθανη 2πλη
γέμιση στις δυο ξεχωριστές γεύσεις Σοκολάτα
και Κρέμα που δεν «χορταίνεις» να απολαμβά-
νεις.

«Για ό,τι δεν χορταίνεις, 2πλο Γεμιστά Πα-
παδοπούλου!» 

Νέα επικοινωνία από τη Lacta
με “κέντρο” την αγάπη

Για μία ακόμη χρονιά, η
Lacta εξυμνεί την αποδοχή
και, με αφορμή τη φετινή
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου,
στέλνει το μήνυμα «Δες την
Αγάπη» προς όλους. Πιστή
στο ραντεβού της με τους φί-
λους της, η Lacta αναδεικνύει
πτυχές της αγάπης, όπως αυ-
τή εκφράζεται μέσα από κα-
θημερινές ιστορίες ανθρώ-
πων γύρω μας. Η αγαπημένη
σοκολάτα γάλακτος αναγνω-
ρίζει ότι ο κόσμος μας αλλάζει
και αγκαλιάζει τη διαφορετι-
κότητα. Πάνω σε αυτή την πα-
ραδοχή χτίζει τη νέα της επι-
κοινωνία, που φέρνει στο
προσκήνιο στερεότυπα τα
οποία διαιωνίζονται και προ-
σκαλεί τους θεατές να δουν
πέρα από αυτά.

Με βασικό μήνυμα το
«Δες την Αγάπη», η Lacta κα-
λεί το κοινό στην Πλατεία Συν-
τάγματος έως και τις 16 Φε-
βρουαρίου. Σε συνεργασία με
τον καλλιτέχνη Στάθη Τσαβα-
λιά, γνωστό ως Insane 51, πα-
ρουσιάζει μία σειρά από πρω-
τότυπα έργα graffiti. Το κάθε

έργο κρύβει δύο διαφορετι-
κές όψεις που αποκαλύπτον-
ται με τη χρήση γυαλιών 3D ή
ειδικού φωτισμού. Η μία όψη
σχετίζεται με ένα κοινωνικό
στερεότυπο, ενώ η άλλη όψη
εμφανίζει μία εικόνα αγάπης.
Το κοινό καλείται να ζήσει την
εμπειρία, κοιτώντας μέσα από
μεγάλα γυαλιά 3D και επιλέ-
γοντας: θα δουν τα στερεότυ-
πα ή την αγάπη;

Παράλληλα, η νέα τηλεο-
πτική ιστορία της Lacta πα-
ρουσιάζει έξι διαφορετικές
ανθρώπινες ιστορίες. Αρχικά
οι ιστορίες παρουσιάζονται
αποσπασματικά, δημιουρ-
γώντας στο θεατή την εντύ-
πωση ότι βλέπει περιστατικά
bullying, ρατσισμού και απόρ-
ριψης. Στη συνέχεια, όμως,
αποκαλύπτεται ότι οι σκηνές
που έβλεπε ήταν στην πραγ-
ματικότητα ιστορίες αγάπης
και αποδοχής.

H νέα τηλεοπτική διαφήμι-
ση της Lacta που σπάει τα στε-
ρεότυπα είναι διαθέσιμη στο
Youtube και στο Facebook.

Νέες συσκευασίες για τα 2πλο Γεμιστά Παπαδοπούλου
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Hausbrandt: Ο ιταλικός καφές που ξεχωρίζει
Ένας κλάδος με μεγάλο ανταγωνι-

σμό είναι αυτός του καφέ, που στη χώ-
ρα μας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρί-
ζεται από σημαντική ανάπτυξη. Πολλές
είναι οι εταιρείες που διεκδικούν μερί-
διο στην αγορά, μερικά brands όμως
έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στις
προτιμήσεις των καταναλωτών. O κα-
φές HAUSBRANDT αποτελεί μια δημο-
φιλή επιλογή για τους Έλληνες, καθώς
πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ιταλι-
κός καφέ με ιστορία πάνω από 100
χρόνια. Περιλαμβάνεται στο χαρτοφυ-
λάκιο της εταιρείας «ΑΒΕΚ», που συν-
δυάζει τη σοφία της παράδοσης με την
καινοτομία της εξέλιξης. 

Είναι μια άρτια εταιρεία που αναδύ-
θηκε από τις σελίδες της ιστορίας το
1922 περίπου για να μεταφερθεί στη
σύγχρονη εποχή με εντυπωσιακή πρό-
οδο και να υποσχεθεί μια ανοδική πο-
ρεία με πολλές μελλοντικές εκπλήξεις.
Από την Αίγυπτο σε ένα μικρό καφεκο-
πτείο στη Σπάρτη και από εκεί μεταφέ-
ρεται στην Αθήνα το 1997. Ο καφές Βε-
κράκος, επενδύοντας στην κληρονο-

μιά του ονόματός του, καθιερώνεται για
να φτάσει στο σήμερα. Η «ΑΒΕΚ» στη-
ρίζει τη δυναμική της παρουσία στο ελ-
ληνικό προσκήνιο χάρη στο όραμα και
τη φιλοσοφία της. Βασικό στόχος της εί-
ναι η ποιότητα των προϊόντων της, η ορ-
γανωτική της δομή, ο υπερσύγχρονος
εξοπλισμός της, το εξειδικευμένο και
άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό της και η αδιάκοπη ανάπτυξή της
σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρο-
νης και απαιτητικής αγοράς. Η πίστη
στις αρχές της και η προσήλωση στις
πρωτοποριακές τις ιδέες την καθιστούν
ιδιαίτερη και μοναδική. Η εταιρεία ΑΡ-
ΧΟΝΤΑΚΗ έχει τις ρίζες της στο καφε-
κοπτείο της οδού Μουσούρων 45, στα

Χανιά της Κρήτης, ένα μικρό κατάστη-
μα λιανικής, που ξεκίνησε το 1973. Η
επιχείρηση επεκτάθηκε το 1998 με τη
δημιουργία στο Βιοτεχνικό πάρκο Χα-
νίων ενός εργοστασίου παραγωγής και
επεξεργασίας καφέ, συνολικής επιφά-
νειας 1700τμ. 

Διαθέτοντας υπερσύγχρονα μηχα-
νήματα ψησίματος, άλεσης και τυπο-
ποίησης του καφέ, και επιλέγοντας άρι-
στη πρώτη ύλη ωμού καφέ, ο οποίος ει-
σάγεται απευθείας με τις πιο αυστηρές
προδιαγραφές, δημιουργήθηκε το
πρώτο φακελάκι ελληνικού ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ σε συ-
σκευασία των 100gr, 200gr και 500gr.
Από τότε και μέχρι σήμερα, η εταιρεία
“ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ” έχει προσθέσει στην
γκάμα της και άλλα χαρμάνια ελληνι-
κού καφέ, εκτός από τον παραδοσιακό,
όπως τον Χρυσό, τον Διπλό, τον Ελα-
φρύ (Ξανθό), τον Χωρίς Καφεΐνη και
τον Βιολογικό, ενώ έχει επεκταθεί και
στο ψήσιμο καφέ εσπρέσο, γαλλικού
και γαλλικού αρωματικού με την ονο-
μασία POEM.

Lidl Hellas: Νέα πρωτοβουλία για την 
προστασία του περιβάλλοντος στη Σαντορίνη

Η Lidl Ελλάς γίνεται αρωγός της ξεχωριστής για τα ελληνικά
δεδομένα πρωτοβουλίας προστασίας του περιβάλλοντος της
Σαντορίνης «Plastic Free Santorini».

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία του Υπουργού Τουρι-
σμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, του Δημάρχου Σαντορίνης, κ. Αντώνη
Σιγάλα και του Προέδρου της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, κ. Ιακώ-
βου Ανδρεανίδη, που έχει ως στόχο την ανακήρυξη της Σαντορί-
νης ως ενός νησιού με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες,
αλλά και διαχρονικό συμβολισμό.

Με την πρωτοβουλία αυτή που φέρει και την υπογραφή του
Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-
σκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η Σαντορίνη γίνε-
ται η καρδιά μιας σπείρας για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης
πλαστικού σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να απλωθεί σταδιακά σε
όλες τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η Lidl, η επιλογή της Σαντο-
ρίνης δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί ένα νησί με ιδιαίτερες
ευαισθησίες στους τομείς του περιβάλλοντος, της παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής, της πρωτογενούς παραγωγής, βρίσκεται
στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας για την αναβάθμι-
σή της ως προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επίσης αποτελεί έναν
παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Η Lidl Ελλάς προσπαθεί κα-
θημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε
κάθε τομέα της επιχείρησης και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες
πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η εται-

ρία συμμετέχει στην πρωτοβουλία REset Plastic, τη στρατηγική
για το πλαστικό του Ομίλου Schwarz. Στόχος του ομίλου είναι να
μειώσει τη χρήση πλαστικού κατά 20% μέχρι το 2025 και να αυ-
ξήσει τη δυνατότητα ανακύκλωσης στις συσκευασίες προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας στο 100%. Εκτός από την αποφυγή χρήσης
και τον σχεδιασμό, η ανακύκλωση, η αποκομιδή, η καινοτομία
και η ενημέρωση αποτελούν σημαντικά πεδία δράσης.


