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Με την οικονομία να έχει
“διαταραχθεί” από τον
κορονοϊό, ένα σούπερ
μάρκετ στο εξωτερικό
φαίνεται να δείχνει το...
δρόμο της αλληλεγγύης για
την επανέναρξη όλης της
αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, το δανέζι-
κο συνεταιριστικό σουπερμάρκετ
Kvickly δεσμεύτηκε ότι θα βάλει
στην άκρη ένα μέρος από τα επι-
πλέον έσοδα που κατέγραψε κα-
τά το διάστημα που τα μικρότερα
καταστήματα λιανικής έμειναν
κλειστά λόγω των περιορισμών

για την Covid-19 και θα χρησιμο-
ποιήσει τα χρήματα αυτά για να
βοηθήσει τα άλλα μαγαζιά να
επαναλειτουργήσουν. Τα σου-
περμάρκετ, όχι όμως και τα μι-
κρότερα καταστήματα λιανικής,
παρέμειναν ανοιχτά κατά τη
διάρκεια του lockdown που επι-
βλήθηκε τον Δεκέμβριο. Το Kvic-
kly έκανε γνωστό ότι θα δώσει τα
έσοδα από τις πωλήσεις των άλ-
λων ειδών, εκτός των τροφίμων,
για να τα χρησιμοποιήσουν τα
κλειστά καταστήματα σε εκστρα-
τείες μάρκετινγκ, όταν ξανανοί-
ξουν. Το ποσό μπορεί να ανέλθει
στα 7-10 εκατομμύρια κορώνες
(περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ).

Ενδεχομένως να είναι και υψη-
λότερο, αν συνεχιστεί το λοκντά-
ουν και πέραν της 1ης Μαρτίου.
Το Kvickly αποτελεί μέρος της
συνεταιριστικής αλυσίδας σου-
περμάρκετ COOP, που ανήκει στα
1,8 εκατομμύρια μέλη του. Η ιδέα
των συνεταιριστικών επιχειρήσε-
ων είναι βαθιά ριζωμένη στη Δα-
νία και έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην οικοδόμηση του κοινωνικού
κράτους. Στη Δανία, ακούστηκαν
επικριτικά σχόλια επειδή τα σου-
περμάρκετ συνεχίζουν να πουλά-
νε ηλεκτρονικά είδη και ενδύμα-
τα ενώ τα μικρότερα καταστήμα-
τα που διαθέτουν τα ίδια προϊόν-
τα αναγκάστηκαν να κλείσουν.
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Σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό 
δείχνει το “δρόμο” στην αγορά



Ισοπεδώθηκε ο τζίρος των
επιχειρήσεων το 2020,
λόγω των lockdown και της
εξαιρετικά χαμηλής
τουριστικής κίνησης.

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι επιχειρήσεις έχασαν
41,6 δισ. ευρώ το 2020 από τον τζίρο τους, σε σχέση με το 2019, λόγω της πανδη-
μίας. Γι αυτές που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο

2020 η μείωση του τζίρου ανήλθε σε περίπου 10,8 δισ. ευρώ. Για το σύνολο των επιχειρή-
σεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε
σε 266.083.826.000 ευρώ σημειώνοντας μείωση 13,5% σε σχέση με το 2019, που είχε
ανέλθει σε 307.704.921.000 ευρώ.

Βαρύ πλήγμα σε ξενοδοχεία-εστίαση
Μείωση 53,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων-καταλυμάτων και υπηρε-

σιών εστίασης. Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον
Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το 2020 υποχώρησε σε 18.789.821.000 ευρώ, σημει-
ώνοντας μείωση 36,4% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 29.564.997.000 ευρώ.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 67,5% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των «Κατα-
λυμάτων», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
«Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος».

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020,
ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2020 περιορίστηκε σε 4.295.386.000 ευρώ, σημειώνον-
τας μείωση 37,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 6.909.448.000 ευ-
ρώ. Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υπο-
χρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 728.476.000 ευρώ, ση-
μειώνοντας μείωση 53,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, που είχε ανέλθει σε
1.580.951.000 ευρώ. 

“Βουτιά”
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 92% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Τυχερά

παιχνίδια και στοιχήματα», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 13,4% κατέγραψαν οι επιχειρή-
σεις του κλάδου «Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνι-
κές δοκιμές και αναλύσεις». Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 35,6% πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση».

Σημειώνεται ότι, συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας
τον Μάρτιο 2020, τον Νοέμβριο 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουργίας άλ-
λες 41 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορεί-
ων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστη-
ριότητες» και 737 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας».

Εξαιρετική πρωτοβουλία
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αγορά τζίρο 41,6 δισ. ευρώ το 2020 

Editorial

INFO
Βαρύτατο πλήγμα για τις
υπηρεσίες λόγω lockdown
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Περισσότερα λεφτά στην εστίασημέσω της Επιστρεπτέας 

Πάνω από 150.000
επαγγελματίες έχουν
καταθέσει αίτηση στην
πλατφόρμα
myBusinessSupport,
προκειμένου να λάβουν την
ενίσχυση της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 6. 

Σ ύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολι-
κός αριθμός των αιτήσεων αναμέ-
νεται να διαμορφωθεί κοντά στις

500.000, ωστόσο τα χρήματα που θα δο-
θούν θα είναι λιγότερα σε σχέση με τους
προηγούμενους κύκλους, λόγω και των
περιορισμένων δημοσιονομικών περι-
θωρίων που έχει το υπουργείο Οικονομι-
κών. Σημειώνεται ότι το διαθέσιμο ποσό
μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
6, είναι περιορισμένο και συγκεκριμένα
ορίστηκε στα 500 εκατ. ευρώ και σύμφω-
να με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις στελε-
χών του υπουργείου Οικονομικών δεν
υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια,
για να αυξηθεί περαιτέρω. Οι προσδο-
κίες για τη λήψη αυξημένων ενισχύσε-
ων, μετατίθενται για την Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 6, στην οποία το ποσό που
θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. 

Αρχές Μαρτίουοι πληρωμές 
Από την προσεχή Τρίτη, 23 Φεβρουαρί-

ου, όσοι θα έχουν υποβάλουν αιτήσεις για
τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
6, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το αίτημά
τους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στην
ΑΑΔΕ και θα λάβουν το ποσό που θα προ-
κύψει από τον αλγόριθμο στις αρχές Μαρτί-
ου. Με την απόφαση που θα εκδοθεί θα
οριστικοποιηθούν οι όροι που πρέπει να
πληρούν οι λήπτες, με τη γενική φιλοσοφία
να είναι ότι κεντρικός στόχος είναι να ενι-
σχυθούν οι κλειστοί επαγγελματίες. Άλλω-
στε το ύψος του ποσού που θα διατεθεί
ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, ενώ το ελάχι-
στο ποσό, που θα καταβληθεί ανά επιχείρη-
σης, από τα 1.000 ευρώ, που ήταν στις προ-
ηγούμενες Επιστρεπτέες, μειώνεται στα
500 ευρώ.

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή των
δικαιούχων θα είναι η μείωση που υπέστη ο
τζίρος των επιχειρήσεων κατά τον μήνα Ια-
νουάριο 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020, σε ότι αφορά στις εταιρείες
με διπλογραφικά βιβλία ή για το ένα τρίτο

των εσόδων του α’ τριμήνου για τις εταιρεί-
ες με απλογραφικά βιβλία, ο οποίος θα
προκύπτει με αλγόριθμο. Το ποσοστό της
μείωσης του τζίρου, θα τεθεί σε επίπεδα
υψηλότερα του 20% που ίσχυσε στις προ-
ηγούμενες Επιστρεπτέες Προκαταβολές.
Το τελικό ποσοστό θα προκύψει με βάση τις
δηλώσεις των ενδιαφερόμενων, από τους
οποίους αναμένεται να κοπούν πολλοί. 

Ύψος ενισχύσεων

Το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους
κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί με
κρατική εντολή, διαμορφώνεται σε 500 ευ-
ρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στα
50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες
χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500
έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση
των εσόδων τους.

Ειδικότερα για την εστίαση, τα ποσά θα
είναι αυξημένα και πιο συγκεκριμνένα, θα
διαμορφωθούν στα 1.000 ευρώ για επιχει-
ρήσεις χωρίς εργαζόμενους, στα 2.000 ευ-
ρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζόμενους,
4.000 ευρώ για 6-20 εργαζομένους και
8.000 ευρώ για περισσότερους εργαζομέ-
νους,. Όπως και στις Επιστρεπτέες Προκα-
ταβολές 4 και 5, το 50% της ενίσχυσης δεν
επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του
αριθμού των εργαζομένων έως την 31η
Ιουλίου 2021.

INFO
Λιγότερα χρήματα 
σε άλλες επιχειρήσεις 



Lidl Ελλάς: Η δέσμευση
«για ένα καλύτερο αύριο»
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Η δέσμευση της Lidl Ελλάς για ένα
καλύτερο αύριο αποτυπώνεται στη
νέα της 360ο καμπάνια,
αναδεικνύοντας δημιουργικά τους
τρεις βασικούς πυλώνες
υπευθυνότητας της εταιρίας: την
εθνική οικονομία, το περιβάλλον,
την κοινωνία των πολιτών.

O πως ενημερώνει η εταιρεία «εδώ και
πολλά χρόνια, μένοντας πιστή στις
αξίες και τη φιλοσοφία της, η Lidl Ελ-

λάς προσπαθεί να δημιουργεί ένα καλύτερο αύ-
ριο με στόχο την ανάπτυξη της χώρας, σε κάθε
επίπεδο. Και όπως οφείλει κάθε ηγέτης, έτσι και
η Lidl Ελλάς δεσμεύεται να δείχνει πάντα τον
δρόμο που οδηγεί σε μία καλύτερη επόμενη μέ-
ρα».

Αυτός είναι και ο ρόλος τον οποίο προσπα-
θεί να προβάλλει μέσω της νέας καμπάνιας: «Η
Lidl Ελλάς υπηρετεί τον τόπο μας, μη διστάζον-
τας να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι σε
όσους και όσα την χρειάζονται, γιατί μόνο έτσι
θα συνεχίσει να προχωράει μπροστά».

Μια μοναδική ταινία

Στην τηλεοπτική ταινία κάθε κίνηση που κά-
νουν οι ήρωες, καθημερινοί άνθρωποι ή οι άν-
θρωποι της Lidl Ελλάς, συνδέεται με την επόμε-
νη, δημιουργώντας μία μοναδική διαδρομή.
«Τη διαδρομή που ανοίγει τον δρόμο για το κα-

λύτερο μέλλον του τόπου μας. Κάθε μικρή ιστο-
ρία, είναι ένα κομμάτι του ίδιου μεγάλου δρό-
μου. Ενός δρόμου που μας πάει πάντα ένα βήμα
μπροστά, προς ένα καλύτερο μέλλον».

Η καμπάνια απλώνεται σε όλα τα παραδο-
σιακά και νέα διαφημιστικά μέσα και για την
υλοποίησή της χρειάστηκε συντονισμός πολ-
λών ομάδων: οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς με τη
στρατηγική επικοινωνίας, οι άνθρωποι της δια-
φημιστικής εταιρίας The Newtons Laboratory
με τη δυνατή ιδέα, οι άνθρωποι της Filmiki Pro-
ductions με τον συντονισμό της παραγωγής, ο
σκηνοθέτης Augusto Fraga που απέδωσε την
ιστορία μέσα από τη δική του ματιά και ο σπου-
δαίος μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος
που δημιούργησε την πρωτότυπη μουσική σύν-
θεση και κατάφερε μέσω αυτής να μεταφέρει
τον δυναμισμό που ταιριάζει σε μια ταινία που
αλλάζει το αύριο.

Λίγα λόγια για τη Lidl Ελλάς

Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Lidl
στην Ελλάδα. Σήμερα, λειτουργούν στη χώρα
μας 225 καταστήματα και πέντε κέντρα logistics
και απασχολούνται συνολικά περισσότεροι από
6500 εργαζόμενοι. Έχει διακεκριμένα βραβεία,
όπως την ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the
Year Europe 2018-2019», ξεχωρίζοντας ως η
αγαπημένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των κατα-
ναλωτών στην Ευρώπη και τις έξι βραβευμένες
ετικέτες ελληνικών κρασιών της.

INFO
1930: Άρχισε 
ως επιχείρηση
χονδρικού
εμπορίου τροφίμων
στη Γερμανία

5 συνεχόμενες
χρονιές έχει
αναδειχθεί ως
κορυφαίος
Εργοδότης σε
Ελλάδα και Ευρώπη 
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Στην εκπόνηση μελέτης
σχετικά με την
αξιοποίηση του Ολύμπου
προχωρά το
Επιμελητήριο Πιερίας σε
συνέχεια της
συνάντησης του
προέδρου του, Ηλία
Χατζηχριστοδούλου, με
τον υπουργό Τουρισμού,
Χάρη Θεοχάρη.

«H ρθε η ώρα να περά-
σουμε από τη θεω-
ρία στην πράξη και

το Επιμελητήριο θα κάνει την αρ-
χή μέσω μιας μελέτης που θα
συνεκτιμά όλα τα δεδομένα και
θα αξιοποιεί επιμέρους επιστη-
μονικούς κλάδους για την εξα-
γωγή συγκεκριμένων συμπερα-
σμάτων σχετικά με το πώς μπο-
ρεί ο Ολυμπος να δημιουργήσει
αναπτυξιακή προοπτική για τον
τόπο μας, αλλά και ευρύτερα για
όλη τη Βόρεια Ελλάδα», σημεί-
ωσε ο κ. Χατζηχριστοδούλου.

Επιμελητήριο Χανίων: Ενημερωτικές
τηλεημερίδες για εξαγωγές

Επιμελητήριο Πιερίας: Μελέτη 
για την αξιοποίηση του Ολύμπου

Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητάς του
για την αποτελεσματική τόνωση της εξωστρέφειας των Χανιώτικων επιχειρή-
σεων, υποστηρίζει χορηγικά τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης και παρέχει
δωρεάν στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ενημε-
ρωτικών τηλε-ημερίδων, με αντικείμενο επιλεγμένες αγορές – στόχους του
εξωτερικού. Το ενημερωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών και τη Β08 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. 

Επιμελητήριο 
Λακωνίας: «my data»,
νέα e-Ημερίδα

«my data, η νέα πρόκληση για τις επιχει-
ρήσεις», είναι το θέμα της νέας e-Ημερίδας
που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Λακω-
νίας και το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Πελο-
ποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στις 22 Φεβρουαρίου 2021. Η εκ-
δήλωση θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας ZOOM.



ΖΑΓΟΡΙ Go Green: Χορηγός στα live του Σταυρού του Νότου
Το ΖΑΓΟΡΙ
Go Green, το
πρώτο ελλη-
νικό εμφια-
λωμένο νερό
σε φιάλες
από r-PET
(ανακυκλω-
μένο πλαστι-
κό), είναι ο
μεγάλος χο-
ρηγός της
σειράς live
streaming
συναυλιών,
με γνωστούς
ερμηνευτές,
που διοργα-
νώνει και πα-
ρουσιάζει η
μουσική σκη-
νή «Σταυρός
του Νότου».
Η επόμενη
συναυλία εί-
ναι προγραμ-
ματισμένη
για τις 21 Φε-
βρουαρίου
στις 21.00,
με τον Βασί-
λη Παπακων-
σταντίνου.

Κανονικά οι εξαγωγές εσπεριδοειδών και ακτινιδίων
Σε κανονικά -για την

εποχή- επίπεδα κινήθη-
καν οι εξαγωγές εσπερι-
δοειδών και ακτινιδίων
σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων
Εξαγωγής, Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και
Χυμών INCOFRUIT-
HELLAS.

Από την 01/01 έως
και τις 11/02 του τρέχον-
τος έτους οι εξαγωγές
φράουλας ανήλθαν σε
4.700 τόνους έναντι
3.667 τόνων το ίδιο διά-
στημα του 2020. Αύξηση
καταγράφηκε και στις
εξαγωγές τομάτας οι
οποίες έφτασαν τους

4.161 τόνους συγκριτικά
με τους 2.262 τόνους
του περασμένου έτους.

Συνεχίζεται η εξαγω-
γή ακτινιδίων η οποία
άγγιξε τους 120.575 τό-
νους έναντι των 120.406
τόνων το ίδιο διάστημα
του 2020.

Αντίθετα, μειωμένες
κατά 2,2% εμφανίζονται
οι εξαγωγές μήλων κα-
θώς από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 έως και τις 11
Φεβρουαρίου του τρέ-
χοντος έτους η ποσότη-
τα που εξήχθη ανήλθε
σε 50.659 τόνους έναντι
των 51.789 τόνων το ίδιο
διάστημα του περασμέ-
νου έτους.
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Έκτη η Τουρκία στις χώρες - προορισμούς των ελληνικών προϊόντων

Στα 2,1 δισ. ευρώ, έφτασαν οι διμερείς εμπορικές ροές Ελλάδας - Τουρκίας, για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, δη-
λαδή ήταν μειωμένες κατά 24% σε σχέση με πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για την Ελλάδα (182,7 εκατ. ευ-
ρώ), διευρυμένο κατά 112,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του
2020 ανήλθαν σε 968,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 28,4%, τοποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των
χωρών - προορισμών των ελληνικών προϊόντων, για την εν λόγω περίοδο, από 4η θέση το 2019. Οι ελληνικές εισαγωγές, την ίδια πε-
ρίοδο, ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 19,9% και η Τουρκία κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ των χωρών - προμηθευ-
τών της Ελλάδας, από 10η το 2019.

ΚΕΟΣΟΕ: 2η Πρόσκληση του προγράμματος ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 
Σε εξέλιξη είναι η υπο-

βολή αιτήσεων για την
πλήρωση 507 θέσεων στο
επιδοτούμενο πρόγραμμα
κατάρτισης ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
που υλοποιεί η Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Αμ-
πελοοινικών Προϊόντων
(ΚΕΟΣΟΕ). Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων
εκπνέει τη Δευτέρα, 15
Μαρτίου.

Οι θέσεις αφορούν ερ-
γαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα (ανεξαρτήτως κλά-
δου ή τομέα απασχόλη-
σης) από τις δέκα περιφέ-
ρειες της χώρας, εξαιρου-
μένων των περιφερειών
Αττικής, Δυτικής Μακεδο-
νίας και Κρήτης για τις

οποίες ο εγκεκριμένος
αριθμός ωφελουμένων
καλύφθηκε στο πλαίσιο
της 1η πρόσκλησης του
προγράμματος.

Η επιδοτούμενη κα-
τάρτιση αφορά στα εκπαι-
δευτικά προγράμματα:

1. Γευσιγνω�στης Οί-
νων,

2. Στέλεχος διαδικτυα-
κού� Marketing Οινοποι-
ητικω�ν Προϊόντων,

3. Στέλεχος Ανάπτυ-
ξης Οινοτουρισμου�,

4. Στέλεχος Εξαγωγι-
κού� - Διεθνούς Εμπορίου
Οινοποιητικω�ν Προϊόντων

5. Στέλεχος Πωλήσε-
ων Οινοποιητικών προϊόν-
των



Η Chiquita θέλοντας να ανάδειξει
τη διασκεδαστική πλευρά του
υγιεινού τρόπου ζωής και το νέο
έτος, αποφάσισε τη δημιουργία
μιας νέας, limited edition σειράς
αυτοκόλλητων, που εστιάζει στα
οφέλη της μπανάνας Chiquita. Τα
νέα αυτοκόλλητα θα κοσμήσουν
εκατομμύρια μπανάνες από τα
μέσα Φεβρουαρίου έως και το
Μάρτιο.|

Τ α καινούρια Μπλε Αυτοκόλλητα θα
προβάλλουν τον συνδυασμό βασικών
βιταμινών και θρεπτικών συστατικών

που περιέχουν οι μπανάνες Chiquita, μαζί με
λογοπαίγνια όπως «Nature’s Candy Bar» («Η
καραμέλα της Φύσης») και «Rush Hour Fuel»
(«Ενέργεια για την ώρα αιχμής»). Με τον τρό-
πο αυτό αναδεικνύονται τα πολλαπλά οφέλη
αυτού του γευστικού και πολυδιάστατου
φρούτου.

Η έρευνα

Η Chiquita ξεκινά μια προσπάθεια να εκ-
παιδεύσει τους καταναλωτές σχετικά με τα
οφέλη για την υγεία και την ευκολία κατανά-
λωσης που προσφέρουν οι μπανάνες της, κα-
θώς Τα Αυτοκόλλητα με Συστατικά ακολου-
θούν πιστά τις τρέχουσες τάσεις, καθώς μια
πρόσφατη έρευνα που συντόνισε το Πανεπι-
στήμιο Αμβέρσας στο Βέλγιο και διενεργήθη-
κε σε δείγμα 11.000 σχεδόν καταναλωτών σε

11 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
αναφέρει ότι οι καταναλωτές στράφηκαν εν
μέσω πανδημίας στον υγιεινό τρόπο ζωής, μει-
ώνοντας τις δαπάνες τους για έτοιμα γεύματα
και αγοράζοντας περισσότερα φρούτα και λα-
χανικά».

Πολύτιμες για τη διατροφή
Η Tina Varjabedian, Διευθύντρια Marke-

ting Βόρειας Αμερικής για την Chiquita δήλω-
σε: «Η βελτίωση της υγείας και της φυσικής
κατάστασης συνεχίζει να παραμένει προτεραι-
ότητα για τους καταναλωτές. Η Chiquita ελπί-
ζει ότι αυτή η σειρά αυτοκόλλητων θα χρησι-
μεύσει ως μια διασκεδαστική υπενθύμιση ότι η
υγιεινή διατροφή δεν είναι απαραίτητα περί-
πλοκη. Είτε ως σνακ για τον δρόμο ή ως συστα-
τικό σε γευστικές συνταγές, οι μπανάνες Chi-
quita είναι ένας νόστιμος και απλός τρόπος για
να προσθέσετε βασικές βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατρο-
φής».

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι μπανάνες
Chiquita μπορούν να συμβάλουν στην επίτευ-
ξη ενός ολοκληρωμένου, πιο υγιεινού τρόπου
ζωής. Κάθε κίτρινη μπανάνα είναι γεμάτη με
φυτικές ίνες, βιταμίνη Β2 και φυσικά σάκχαρα.
Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν τον ορ-
γανισμό να αισθάνεται χορτάτος κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας και παρέχουν ενέργεια που
διαρκεί, χωρίς διακυμάνσεις στα επίπεδα της
γλυκόζης. Οι μπανάνες είναι επίσης πλούσιες
σε κάλιο, ένα συστατικό ιδιαίτερα σημαντικό
στην οικοδόμηση άπαχου μυός και την προ-
στασία της καρδιάς.

Chiquita: Νέα αυτοκόλλητα 
θα “κοσμούν” τις μπανάνες
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INFO
18.000: οι
εργαζόμενοι 
της σε 25 χώρες
70: οι χώρες όπου
έχει παρουσία



Mini Αραβικά Πιτάκια Αρτόπουλος
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Η Αρτόπουλος Πίτες ιδρύθηκε περίπου
πριν από 30 χρόνια στο Χαϊδάρι Αττικής,
όπου και ξεκίνησε με την παραγωγή παραδο-
σιακών λιβανέζικων και αραβικών πιτών με
την επωνυμία ‘’ZIK-ZAK’’. Από τότε μέχρι σή-
μερα η εταιρεία έχει εδραιωθεί στο χώρο της
αρτοπαρασκευής παραδοσιακών προϊόντων
ζύμης, κάνοντάς την γνωστή για την γεύση
και ποιότητα της Αραβικής Πίτας που παράγει
σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια οι
δραστηριότητες επικεντρώνονται στην παρα-
γωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόν-
των με εξαιρετική γευστική και διατροφική
αξία. Η Αρτόπουλος το 2017 αποσύρει την
εμπορική ονομασία ‘’ΖΙΚ – ΖΑΚ’’ και την αντι-
καθιστά με το επίθετο της οικογενειακής επι-
χείρησης ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ. Το χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας περιλαμβάνει πολλούς κωδι-
κούς, μεταξύ των οποίων τα Mini Αραβικά Πι-
τάκια. Σύμφωνα με την εταιρεία, «τα Mini
Αραβικά Πιτάκια θα τα λατρέψετε για το μέ-
γεθός τους αλλά και για την πλούσια και
αφράτη αίσθηση που αφήνουν στο στόμα
σας! Θα τα σερβίρετε ως πρώτη και εύκολη
επιλογή σε ένα γεύμα με φίλους αλλά και ως
ένα πλούσιο πρωινό στα παιδιά σας… Θα εν-
τυπωσιαστείτε από το πόσες πολλές συντα-
γές μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τα
μίνι αραβικά πιτάκια! Αλλά ακόμη και αν δεν
τα συνδυάσετε με κάποιο extra υλικό, να θυ-
μάστε πως μπορεί πάντα να αποτελέσουν το
κυρίως ψωμί σε κάθε σας γεύμα. Καλή σας
απόλαυση!

Παραδοσιακά προϊόντα από την Άλφα Γεύση
Η “Άλφα Γεύση”

ιδρύθηκε το 1998 με
έδρα την Κατερίνη με
στόχο την παραγωγή
παραδοσιακών σαλα-
τών, όπως η Τυροκαυ-
τερή με τυρί Φέτα
ΠΟΠ, Τζατζίκι με Εξαι-
ρετικό Παρθένο Ελαι-
όλαδο, Κοπανισμένη
με τυρί Φέτα ΠΟΠ και
Κόκκινες Πιπεριές και
πολλές ακόμη ιδιαίτε-
ρες συνταγές. Με σε-
βασμό στην παράδοση
και αφοσίωση στην
ποιότητα ανέπτυξε την
γκάμα της και με άλλα
επίσης εκλεκτά εδέ-
σματα, όπως το Χού-
μους, Γιαούρτι με Φέ-

τα και Ντομάτα Λιαστή,
Cream Cheese με Φέ-
τα και Στραγγιστό Γι-
αούρτι. Η εταιρεία
χρησιμοποιεί αγνές
και ελληνικές πρώτες
ύλες (όπως τυρί Φέτα,
Στραγγιστό Γιαούρτι,
Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο, κτλ.) οι
οποίες ξεχωρίζουν
από μόνες τους. Η φι-
λοσοφία της είναι να
δημιουργεί ποιοτικά
προϊόντα που να
έχουν θρεπτική αξία
και αξεπέραστη γεύ-
ση. Οι αυθεντικές ελ-
ληνικές μας γεύσεις
εκτιμώνται ιδιαίτερα
και στο εξωτερικό.



Κρασί VERDEA DRY από
τον Ενιαίο Αγροτικό
Συνεταιρισμό Ζακύνθου

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1920.
Μέλη του είναι 27 πρωτοβάθμιοι
συνεταιρισμοί στους οποίους συμ-
μετέχουν 2.150 αγρότες. Η Ζάκυν-
θος διαθέτει μοναδικές ποικιλίες
σε κρασιά, λάδι, σταφίδα και πολλά
άλλα προϊόντα.

Ο αμπελώνας της Ζακύνθου
αποτελείται κυρίως από άσπρες
ποικιλίες σταφυλιών. Οι ποικιλίες
αυτές, σε συνδυασμό με τις μοναδι-
κές εδαφό-κλιματολογικές συνθή-
κες του νησιού, προσφέρουν τα
ονομαστά για την ποιότητά τους σε
όλη την Ελλάδα, ζακυνθινά κρασιά.
Ένας ακόμη λόγος που κάνει τα
κρασιά αξεπέραστα είναι το ‘πάν-

τρεμα’ της πολύχρονης ζακυνθινής
παράδοσης με τη σύγχρονη τεχνο-
λογία των εγκαταστάσεων του οι-
νοποιείου.

Το κρασί VERDEA DRY είναι
ένας παραδοσιακός λευκός πολυ-
ποικιλιακός οίνος, που παράγεται
αποκλειστικά στην Ζάκυνθο. Ένας
οίνος Προστατευόμενης Γεωγρα-
φικής Ένδειξης με έντονα αρώματα
λευκόσαρκων φρούτων, λουλου-
διών και εσπεριδοειδών. Διαθέτει
γεμάτη, πλούσια, φρουτώδη γεύση
και επίγευση που διαρκεί. Το οινο-
ποιείο διαθέτει οινοδεξαμενές, χω-
ρητικότητας 20000 εκατόλιτρων
και εμφιαλωτήριο, δυναμικότητας
1.500 μπουκαλιών ανά ώρα.

Η βιομηχανία άλατος “Γλάρος”
δραστηριοποιείται στην
επεξεργασία και εμπορία
άλατος από το 1976, με έδρα
περιφερειακά της πόλης της
Δράμας, στη βόρεια Ελλάδα. 

Ε ξειδικευόμαστε στην επεξεργα-
σία ψιλού, χονδρού και ημίχον-
δρου άλατος, που απευθύνεται

σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων,
συντήρησής τους είτε ως πρόσθετο σε
τελικό τους προϊόν. Τέτοιες βιομηχανίες
είναι κυρίως βιομηχανίες ζύμης, σνάκ,
ξηρών καρπών, εδεσμάτων, τυροκομι-
κών, ελαίων, ιχθύων κτλ. Επιπλέον προ-
μηθεύουμε αλάτι σε πολλές μεγάλες
εταιρίες του χώρου των απορρυπαντικών
και καλλυντικών είτε ως πρώτη ύλη, είτε
ως ειδικό αλάτι για αποσκλήρυνση νε-
ρού. Στόχος της εταιρίας “Γλάρος” είναι
να προμηθεύει σταθερά υψηλής ποιότη-
τας άλατος στους πελάτες, οι οποίοι είναι
βιομηχανίες και μικρότερες εταιρίες με
δραστηριότητα εντός και εκτός συνόρων
και απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα
σε σταθερή ροή.

Αλάτι από τη βιομηχανία Γλάρος
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Το Τσίπουρο Τυρνάβου «Το
Συνεταιριστικό» από Μοσχάτο
Μαύρο Τυρνάβου χωρίς
γλυκάνισο είναι ένα εκλεκτό
απόσταγμα που έχει κάνει τον
Τύρναβο γνωστό στα πέρατα
του κόσμου. 

Ε να κορυφαίο τσίπουρο, από την
εξαιρετική ποικιλία σταφυλιών
Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου, που

αναδύει αρώματα λουλουδιών και κυρίως
τριαντάφυλλου, χαρακτηριστικό αυτής της
μοναδικής τοπικής ποικιλίας. Το προϊόν
είναι βραβευμένο με χρυσό μετάλλιο στον
Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου & Αποσταγμά-
των Θεσσαλονίκης που τελεί υπό την αιγί-
δα του International Organization of Vine
and Wine. Μετά την επεξεργασία των στα-
φυλιών για την παραγωγή του οίνου, τα
στέμφυλα του Μοσχάτου Τυρνάβου απο-
στάζονται σε σύγχρονους άμβυκες, με
εξελιγμένες αποστακτικές τεχνικές, έτσι
ώστε να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος, αρωματι-
κός χαρακτήρας του σταφυλιού. Αλκοολι-
κοί βαθμοί: 40%.

Βιολογικές κοτομπουκιές από τα Αγροκτήματα Κρήτης

Τσίπουρο Τυρνάβου
«Το Συνεταιριστικό»

Τα Αγροκτήματα Κρήτης διαθέτουν έναν υπερσύγχρονο χώρο που πληροί
όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον τεμαχισμό και την επε-
ξεργασία του κρέατος. H μονάδα τυποποίησης διαθέτει ειδικό τμήμα για που-
λερικά, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και επανδρωμέ-
νο με εξειδικευμένο προσωπικό. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαθέτει και
τον κωδικό Βιολογικές Κοτομπουκιές από Κοτόπουλο Κρήτης. Πρόκειται για
τρυφερά κομμάτια κοτόπουλου, ιδιαίτερα νόστιμα και αγνά από κοτόπουλα με-
γαλωμένα μόνο με βιολογικές τροφές στην κρητική γη, εκτροφής και σφαγής
στην Ελλάδα, παναρισμένα με βιολογική φρυγανιά.

Σιροπιαστά γλυκά
Μελίτροπον

Το εργαστήριο Μελίτροπον παράγει σι-
ροπιαστά γλυκά που βασίζονται στις γεύσεις
της Ανατολής, με οδηγό τη γνώση συνταγών
δοκιμασμένων στο πέρασμα των χρόνων,
που ξυπνούν γλυκές μνήμες. Στο εργαστήριο
η διαδικασία παραγωγής των σιροπιαστών
γλυκών Ανατολής γίνεται με παραδοσιακό
τρόπο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, με
όλο το μοντέρνο εξοπλισμό, ώστε να πλη-
ρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής και
διασφάλισης ποιότητας. Διαθέτει και συ-
σκευασμένα προϊόντα όπως μπακλαβάς και
κανταΐφι σε κουτιά που ποικίλουν ανάλογα
με τις ανάγκες του καταναλωτή.




