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Τρόφιμα, χαρτιά και
αλκοόλ είναι τα είδη που
βάζουν οι περισσότεροι
καταναλωτές στο καλάθι
τους, στη διάρκεια της
πολύμηνης καραντίνας. Η
αύξηση του άγχους, του
φόβου και της μοναξιάς
οδήγησαν αρκετό κόσμο
στην υπερκατανάλωση
αλκοόλ. 

Π αρότι τα εστιατόρια και τα
μπαρ παραμένουν κλει-
στά και οι εταιρείες διανο-

μής έχουν δει δραματική μείωση
στις πωλήσεις τους, δεν συμβαί-
νει το ίδιο με τα σούπερ μάρκετ. Η
αύξηση της πώλησης προϊόντων
αλκοόλης υπολογίζεται ότι ήταν
της τάξης του 85% σε σχέση με το
2019. Βέβαια, η αύξηση της κατα-
νάλωσης αλκοόλ δεν είναι μόνο
ελληνικό φαινόμενο. Σύμφωνα
με στοιχεία που έχουν στη διάθε-
σή τους εμπορικοί ακόλουθοι στη
Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο
παρατηρείται επίσης αύξηση των
πωλήσεων αλκοολούχων ποτών.
Στην Αμερική τα ποσοστά αύξη-
σης είναι ακόμα υψηλότερα. Το

κρασί ειδικά στη χώρα μας κατα-
ναλωνόταν μόνο σε ταβέρνες και
γιορτές, σήμερα καταναλώνεται
καθημερινά και στο σπίτι. Επίσης,
μια και δεν υπήρχε το markup
του εστιατορίου (σ.σ.περιθώριο
κέρδους, εκφρασμένο επί τοις
εκατό, στην τιμή αγοράς), κατα-
ναλώθηκε σχετικά ακριβότερο
κρασί, ιδιαίτερα σε δώρα. Και
μπορεί οι ολέθριες επιπτώσεις
του κορονοϊού να έκλεισαν την
εστίαση και τα καφέ μειώνοντας
τους τζίρους των οινοπαραγω-
γών, όμως παρατηρήθηκε αύξη-
ση στην κατ’οίκον κατανάλωση.
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Σούπερ μάρκετ: Αυξημένες πωλήσεις
στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών



Ασπίδα προστασίας με επιδό-
τηση έως 90% για 8 μήνες, προς
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελματίες
που πλήττονται, προωθεί το
υπουργείο Οικονομικών στο πλαί-
σιο του “Γέφυρα 2”, ενώ επεκτεί-
νεται το πρόγραμμα τιτλοποίησης
“Ηρακλής” έως τον Οκτώβριο του 2022 και γίνεται επεξεργασία σχεδίου για τη δημι-
ουργία “κακής τράπεζας” για τα “τοξικά” δάνεια. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη ο κ.
Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικο-
νομικών για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι το πρό-
γραμμα “Γέφυρα 2” θα αφορά ενήμερα ή και “κόκκινα” δάνεια μεσαίων, μικρομεσαί-
ων και ατομικών επιχειρήσεων, τα οποία συνδέονται με την πρώτη κατοικία. Σύμφωνα
με τον υπουργό Οικονομικών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια , θα επιδοτούνται τόσο
ως προς το κεφάλαιο όσο και ως προς τους τόκους, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους αναλόγως και να αποφύγουν την κατάσχεση και τον πλειστηρια-
σμό.

Κατηγορίες δανειοληπτών
Το σχέδιο της κυβέρνησης θα υλοποιηθεί με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτη-

ρίων, ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκει κάθε επιχείρηση-δανειολήπτης. Ειδικό-
τερα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όσοι έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα εξυ-
πηρέτησης των δανείων, μόλις λήξει η αναστολή, ενώ στη δεύτερη όσοι έχουν υπαχθεί
στη “Γέφυρα 1”, για τους οποίους προβλέπεται 9μηνη επιδότηση, μετά την άρση της
αναστολής. Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται όσοι αντιμετωπίζουν προσωρινό πρό-
βλημα πλήρους εξυπηρέτησης των μηνιαίων δόσεων, για τις οποίες θα υπάρξει επιδό-
τηση 50% για τουλάχιστον 6 μήνες, ενώ στην τέταρτη οι δανειολήπτες που έχουν πε-
ριέλθει σε αδυναμία πληρωμής. Επίσης, υπάρχει και μια πέμπτη κατηγορία, στην οποία
οι αναστολές δανείων σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως ο τουριστικός και ξενοδο-
χειακός κλάδος, που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας. Ο κ.
Σταϊκούρας, προανήγγειλε τη συνέχιση του σχεδίου “Ηρακλής”, για την τιτλοποίηση
δανείων, κάτι που σημαίνει ότι η επέκταση του σχετικού προγράμματος θα ισχύσει έως
τον Οκτώβριο του 2022 και θα στοχεύει στη μείωση των “κόκκινων” δανείων.

“Κακή τράπεζα”
Ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, έκρουσε τον κώδωνα

του κινδύνου για την αύξηση των “κόκκινων” δανείων, κατά 8-10 δισ. ευρώ, ενώ ζη-
τεί... κατεπειγόντως τη δημιουργία “κακής τράπεζας”, κάτι στο οποίο ανταποκρίνεται η
κυβέρνηση, καθώς ο κ. Σταϊκούρας, αποκάλυψε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία
ενός τέτοιου σχεδίου. Η δημιουργία μια τέτοιας τράπεζας είναι μέσα στις προθέσεις της
κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν
συνεννόησης με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές και τους δανειστές. Τέλος, ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γ. Χατζηνικολάου προκάλεσε αίσθηση στην
ίδια επιτροπή, καθώς ξεκαθάρισε ότι “δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό οι
επιχειρήσεις και οι ιδιώτες που δεν ικανοποιούν τα βασικά τραπεζικά κριτήρια”.

Παρά το γεγονός ότι τα

εστιατόρια και τα μπαρ πα-

ραμένουν κλειστά και οι

εταιρείες διανομής έχουν

δει δραματική μείωση στις

πωλήσεις τους, δεν συμβαί-

νει το ίδιο με τις πωλήσεις

αλκοολούχων ποτών στα

σούπερ μάρκετ, που εν μέ-

σω κορονοϊού παρουσιά-

ζονται ιδιαίτερα υψηλές.
Θύμιος Κτενίδης 
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Έρχεται νέο ΕΣΠΑ μόνο για την εστίαση

Νέο ΕΣΠΑ που θα σχεδιαστεί από την
αρχή αποκλειστικά για την εστίαση, προ-
ωθεί η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια
να περιορίσει τις δραματικές συνέπειες
στον κλάδο λόγω της πανδημίας, ενώ σι-
γά σιγά αναθερμαίνονται οι προσδοκίες
και γα τον κλάδο των τροφίμων. Αυτό
ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επί-
καιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Βα-
σίλη Οικονόμου. Ο υπουργός ανέφερε
ότι ήδη βρίσκεται σε επαφή με τον πρό-
εδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά, ο οποίος
εκπροσωπεί θεσμικά τον κλάδο της
εστίασης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί από
κοινού πλάνο εν � όψει του ανοίγματος, το
οποίο δεν προσδιόρισε χρονικά, αλλά
συνέδεσε απόλυτα με την πορεία του
προγράμματος εμβολιασμού. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, εκτιμάται
ότι ο Μάιος είναι ο πιθανότερος μήνας
για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις Catering
και τα Κτήματα, για να τελεστούν κοινω-
νικές εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσεις
κλπ.). Το σχέδιο της κυβέρνησης λαμβά-
νει υπόψιν τη μεγάλη αύξηση του αριθ-
μού των εμβολιασθέντων τον Μάιο, σε

συνδυασμό με τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών, που θα επιτρέψουν ένα δυ-
ναμικό άνοιγμα της αγοράς, με αιχμές
τον τουρισμό και την εστίαση.

Μέτρα στήριξης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθε-

σε ο υπουργός, ο κλάδος της εστίασης
από τον τζίρο των 6,4 δισ. ευρώ το 2019,
πέρυσι, υποχώρησε στα 4,2 δισ. ενώ η
κυβέρνηση με σειρά μέτρων προχώρησε
σε ενισχύσεις ύψους 1,93 δισ. ευρώ, μέ-
σω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και
της αναστολής πληρωμών. Από την Επι-
στρεπτέα 5, οι επιχειρήσεις εστίασης
έλαβαν κατά μέσο όρο 4.592 ευρώ, ενώ
δεν θα πληρώσουν ενοίκιο για το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά ούτε
και μισθούς και εισφορές, για τους εργα-
ζομένους που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις, έχουν λάβει
αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμι-
σμένων φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών και η αποπληρωμή τους μετατί-
θεται αρκετούς μήνες αργότερα.

Παράταση οφειλών

Οι επιχειρήσεις με ενήμερες οφει-
λές, έχουν πάρει παράταση έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2020, ενώ μπορούν να εν-
ταχθούν σε πρόγραμμα αναστολής κατα-
βολής δόσεων κεφαλαίου και τοκοχρεο-
λυτικών δόσεων επιχειρηματικών δανεί-
ων. Από την άλλη πλευρά, το κράτος
πληρώνει τόκους ενήμερων επιχειρημα-
τικών δανείων των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων, ενώ ισχύει το μέτρο μείωσης
του ΦΠΑ στο 13% έως τον προσεχή Σε-
πτέμβριο, ως ενισχυτικό μέτρο για την
εστίαση. Τέλος, με κρατική απόφαση,
παραχωρήθηκαν δωρεάν κοινόχρηστοι
χώροι στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, που μπορούν να
αξιοποιήσουν όταν θα ανοίξουν και πάλι.
Τέλος, κατά το διάστημα που ήταν ανοι-
κτές, ίσχυε το μειωμένο τέλος που ανα-
λογεί στους μήνες του lockdown κατά
50%.

INFO
Άνοιγμα δραστηριοτήτων τον
Μάιο - Αναθέρμανση
προσδοκιών στα τρόφιμα
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Γιατί η Σοκολάτα Υγείας 
Παυλίδη άντεξε και αντέχει
Στο πάνθεον της παγκόσμιας
σοκολατοποιίας, κυρίαρχος Έλληνας
είναι ο Σπυρίδων Παυλίδης, ο εξ
Κωνσταντινούπολης επιχειρηματίας,
που ξεκίνησε από τυπογράφος για
να γίνει ο δημιουργός της πρώτης
και πιο ανθεκτικής σοκολάτας στην
ιστορία της χώρας. 

Η απόφαση που πήρε το 1841 να ανοίξει
στο κέντρο της Αθήνας το “Γλυκισματο-
ποιείον Παυλίδου” έμελλε να αλλάξει

τα δεδομένα της εποχής, οδηγώντας τους Αθη-
ναίους στην γωνία Αιόλου και Βύσσης, για να
δοκιμάσουν το νέο, άγνωστο τότε, θαύμα της
ζαχαροπλαστικής. 

Εκατόν εξήντα χρόνια αργότερα, η σοκολά-
τα Υγείας Παυλίδη, στο αρχικό της, ακόμα, μπλε
περιτύλιγμα, μπορεί να καυχηθεί ότι μεγάλωσε
γενιές και γενιές Ελλήνων.  Ο ίδιος ο “πατέρας”
της πρώτης ελληνικής σοκολάτας πρόλαβε να
δει τις πωλήσεις της να γιγαντώνονται, να αντι-
ληφθεί τη δύναμη του προϊόντος, να επεκτείνει
τη σοκολατοποιία του, να κάνει προσιτό στον
καθέναν ένα premium προϊόν και να αφήσει,
πριν αποσυρθεί, παρακαταθήκη ένα brand, που
τότε ισοδυναμούσε με χρυσάφι. 

Τα υπόλοιπα αποτελούν μια εξίσου συναρ-
παστική ιστορία, καθώς οι διάδοχοί του στάθη-
καν επάξιοι συνεχιστές, εισάγοντας νέα προϊόν-
τα και brands, διατηρώντας όμως αναλλοίωτο -
ποιοτικά και εμφανισιακά- εκείνο το πρώτο όχη-
μα της ανάπτυξης, εκείνο το πρώτο θαύμα της
ζαχαροπλαστικής. 

Δύσκολο εγχείρημα
“Η περίπτωση της Σοκολάτας Υγείας Παυλί-

δη είναι μοναδική. Πρόκειται για μια μάρκα με
βαθιές αξίες και γερά θεμέλια από τη γέννησή
της, δύο γνωρίσματα που την καθιστούν σπάνια
και πολύτιμη. Η διατήρηση της ταυτότητας για
τόσες δεκαετίες, σε ένα περιβάλλον που συνε-
χώς μεταβάλλεται αποτελεί ένα αναγκαίο, αλλά
και δύσκολο εγχείρημα" επισημαίνει ο Θωμάς
Αποστολόπουλος, Senior Brand Manager
Chocolate στο ελληνικό τμήμα της  Mondelēz
International και εξηγεί:

"Από τη μια, απαιτεί σεβασμό στην ιστορία
της μάρκας, αυστηρή συνέπεια στις αποφάσεις
που λαμβάνονται αναφορικά με την προώθηση
της μάρκας. Aπό την άλλη, απαιτεί αυξημένη
ευφευρετικότητα και δημιουργικότητα προκει-
μένου να ακολουθεί την εποχή και να παραμέ-
νει πάντα επίκαιρη και σύγχρονη. Οι ουσιαστι-
κές και διαχρονικές αξίες της Σοκολάτας Υγείας
Παυλίδη είναι αυτές που διευκολύνουν την
πραγματοποίηση των δυο παραπάνω συνθη-
κών”.

Τελευταίες προσθήκες
Τελευταία προσθήκη στην προϊοντική γκά-

μα είναι η Γεμιστή Υγείας Παυλίδη με κρέμα
φράουλα, μια γεύση που φαίνεται πως έχει κερ-
δίσει ακόμα και τους καταναλωτές που δεν προ-
τιμούσαν μέχρι πρότινος την σοκολάτα υγείας.
Ένα ακόμη νέο προϊόν είναι η Υγείας Παυλίδη
Μωσαϊκό, μια μοναδική πρόταση που συνδυά-
ζει την αυθεντική Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη με
το τραγανό μπισκότο, παραπέμποντας έτσι στο
γνωστό παραδοσιακό γλυκό. 

INFO
Το brand διαθέτει 
3 σειρές στην
κατηγορία της
ταμπλέτας
Σειρά γκοφρέτα
Υγείας Παυλίδη 
Σειρά μπαρών 

STORY
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Το μέλλον είναι 
εσωτερική υπόθεση 
“Η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη
αποτελεί την αγαπημένη σοκολάτα
υγείας όλων των Ελλήνων, οι οποίοι
την προτιμούν για την
χαρακτηριστική της γεύσης και την
υψηλή ποιότητάς της, μεταξύ άλλων. 

Γ ια αυτό το λόγο στο μέλλον θα κινηθούμε
σε πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές προ-
σθήκες που στόχο θα έχουν την ενίσχυση

των ήδη υπαρχουσών σειρών, διευρύνοντας τις
στιγμές κατανάλωσης και απόλαυσης της Νο1
σοκολάτας Υγείας στην Ελλάδα” επισημαίνει ο
κ. Αποστολόπουλος.

Ακριβώς γι αυτό, οι εξαγωγές δεν αποτε-
λούν στρατηγική προτεραιότητα του brand, που
παρουσιάζει περιορισμένη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, με   κυριότερη αγορά  αυτή της Κύ-
πρου. Όπως εξηγεί ο Θωμάς Αποστολόπουλος,
η ενίσχυση των εξαγωγών θα απαιτούσε ση-
μαντικούς πόρους. Προσθέτει, ωστόσο: “Δεν
θα ήταν, πάντως, κάτι που θα απέκλεια σε έναν
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα”.

Βασικός στόχος

Βασικός στόχος της μάρκας είναι να συνεχί-
ζει να εκμεταλλεύεται την τάση της υγείας &
ευεξίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη της κατανά-
λωσης κακάο. Παράλληλα, μέσω του  επικοινω-
νιακού της πλάνου θα συνεχίσει να ενισχύει το
συναισθηματικό δέσιμο με τους Έλληνες κατα-
ναλωτές και να βρίσκεται δίπλα τους, σε απόλυ-
τη συμφωνία και με την υπογραφή της μάρκας,

«Από πάντα δίπλα σου». 
Μακροπρόθεσμος στόχος, από την άλλη, εί-

ναι η μάρκα να συνεχίσει να βρίσκεται στην κο-
ρυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών στην
Ελλάδα και να γιορτάσει έτσι τα επόμενα 160
χρόνια της. 

Τα βραβεία

Η ιστορική προθήκη της σοκολατοποιίας
Παυλίδη έχει να επιδείξει μια πλούσια συλλογή
βραβείων, με την αρχή των διακρίσεων να πη-
γαίνει πολύ πίσω, ως το 1867. Τότε ο ιδρυτής
της αποφάσισε την συμμετοχή -με δικά του έξο-
δα- στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού,
όπου η μικρή σοκολατοποιία του αντιμετώπισε
μεγαθήρια της εποχής και κατάφερε να απο-
σπάσει  δύο χάλκινα βραβεία. 

Έκτοτε πολύ νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι,
πολλές αλλαγές έχουν γίνει και πολλά βραβεία
έχουν επάξια κερδηθεί. Μετά από μια ενδιαφέ-
ρουσα πορεία, μέσα από σταθμούς, όπως η Ja-
cobs και Kraft, η εταιρεία κατέληξε στα χέρια
του αμερικάνικου κολοσσού Mondelez, από
τον οποίο, μάλιστα, τιμήθηκε με το  Πλατινένιο
βραβείο Απόδοσης. Έγινε, έτσι, το πρώτο εργο-
στάσιο της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής,
ανάμεσα σε πάνω από 100 του ομίλου, που έλα-
βε τέτοια διάκριση. Πρόσφατα, η Υγείας Παυλί-
δης προσέθεσε άλλο ένα βραβείο στις προθή-
κες της, με τις μπάρες -με επικάλυψη αυθεντι-
κής σοκολάτας Υγείας Παυλίδη, ξηρούς καρ-
πούς και κρέμες- να αποσπούν το βραβείο
“Προϊόν της Χρονιάς 2020”. 

INFO
Ταμπλέτες Υγείας 
Κλασική: σκέτη και
με συνδυασμούς
ξηρών καρπών,
φρούτων,
μπισκότου
Γεμιστή:με κρέμες
Εκλεκτή: με 70%
κακάο, σκέτη και με
συνδυασμούς
ξηρών καρπών,
φρούτων

STORY
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Νέα κατάστημα 
OK Anytime Markets
Στα 115 καταστήματα έφτασε η ΟΚ!
AnytimeMarkets A.E. για το 2020,
ενώ οι χονδρικές πωλήσεις
έκλεισαν με αύξηση 19,44% στα
62.630.000€.

Μ έσα στο 2020 η εταιρεία εγκαινίασε το
OK Grocery Super Market & Deli στην
Αράχωβα και στην Πάτρα, τα οποία θα

αποτελέσουν το μοντέλο για την ανάπτυξη του
δικτύου σούπερ μάρκετ στην επαρχία πάντα με
τη μέθοδο του Franchise.

Τους πρώτους μήνες του 2021 θα ανοίξει
και ένα ακόμα κατάστημα OK Grocery στην πό-
λη της Θεσσαλονίκης. Το 2020, η εταιρεία στο
πλαίσιο της εταιρικής της επιχειρηματικής της
υπευθυνότητας έλαβε την πιστοποίηση Safe
Restart από την TÜV HELLAS.

Αποτέλεσμα εικόνας για 
OK Anytime Markets ιδιοκτησία

Για το 2020 η OΚ! Anytime Markets Α.Ε. συ-
νέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης. Πιο συγκεκριμένα,σε συνεργασία με την
ομάδα της Urban Act συνέβαλλε στην υλοποί-
ηση του προγράμματος «Χρώμα στα Νοσοκο-
μεία» στο Θριάσιο νοσοκομείο. Επιπροσθέτως,
μέσα στη χρονιά υλοποιηθήκαν μια σειρά από
μικρότερα προγράμματα που στήριξαν ευπα-
θείς ομάδες, αλλά και ενίσχυσαν το έργο δια-
φόρων ομάδων, όπως η προσφορά τροφίμων
στη μονάδα φύλαξης συνόρων στον Έβρο. Για

το 2021 η εταιρία υπολογίζει ανάπτυξη πωλή-
σεων της τάξεως του 5-6%.

Λίγα λόγια για την 
OK Anytime Markets 

Η εταιρεία Ο.Κ! Anytime Markets Α.Ε. ξεκί-
νησε επίσημα την δραστηριοποίηση της στον
χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα το 2004.
Συνολικά η εταιρεία μαζί με τους συνεργάτες
της απασχολεί πάνω από 480 άτομα και ανα-
πτύσσει το δίκτυο των καταστημάτων της, με την
μέθοδο του Franchising.

Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μια μορφή
μίνι σούπερ μάρκετ. Είναι εμβαδού 80 έως 120
τ.μ και το μείγμα των προϊόντων που διακινούν
αποτελείται από 3.500 προϊόντα από περίπου
500 Έλληνες και ξένους προμηθευτές: γαλα-
κτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-
κατάψυξης, οπωρολαχανικά,  και είδη πρώτης
ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη
λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλω-
σης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο
και περιλαμβάνει ακόμα και  προϊόντα πιο pre-
mium  ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο
απαιτητικού καταναλωτή. Ακόμη, υπάρχει και η
βασική  γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για
το μέγεθος αυτών των καταστημάτων.

Σήμερα τα καταστήματα ΟK! αποτελούν το
μόνο πρεσβευτή στην Ελλάδα ενός οργανωμέ-
νου δικτύου καταστημάτων ευκολίας, τα οποία
λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 πμ. έως
τις 23.00 μ.μ.

INFO
3.500: τα προϊόντα
που διακινούν
480 και πλέον
άτομα
απασχολούνται στα
καταστήματα της
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Τη δυνατότητα
οργάνωσης Ελληνικού
Ομαδικού Περιπτέρου
στnν iENA, τη Διεθνή
Έκθεση για Ιδέες,
Εφευρέσεις και Νέα
Προϊόντα, που θα
πραγματοποιηθεί φέτος
στη Νυρεμβέργη
Γερμανίας, 4 έως 7
Νοεμβρίου 2021,
προσφέρει το
Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

Σ ε ανακοίνωση του επι-
μελητηρίου υπενθυμί-
ζεται ότι οι εφευρέσεις

που θα φιλοξενηθούν στην iE-
NA, θα ξεπεράσουν τις 800,
προερχόμενες από 30 εθνικές
αγορές, ενώ την έκθεση υπο-
λογίζεται ότι θα επισκεφθούν
12.000 επαγγελματίες από 40
χώρες. 

Ο ΣΕΒ διοργανώνει ψηφιακό εργαστήριο

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:
Ομαδικό Περίπτερο στην iENA

Ο ΣΕΒ διοργανώνει ψηφιακό εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακές Εφοδιαστι-
κές Αλυσίδες», την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Άντι Χάνκοκ, Global VP, SAP θα αναλύσει τα οφέλη που προσφέρει η ψη-
φιοποίηση των διαδικασιών εφοδιασμού, ενώ ο Ρίτσαρντ Μπράντλεϊ, Director,
Deloitte Switzerland, θα παρουσιάσει τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες
στην εφοδιαστική. Στο εργαστήριο επίσης συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από
την Ολλανδία, τη Φιλανδία και την Ελλάδα για επιτυχημένες εφαρμογές ψη-
φιοποίησης εφοδιαστικών αλυσίδων σε επιχειρήσεις και εταιρίες 3PL.

Παγκρήτιος Διαγωνισμός
Τυποποιημένου 
Ελαιολάδου: Οι αιτήσεις

Στο Ρέθυμνο, στις 10 και 11 Απριλίου
2021, θα πραγματοποιηθεί ο 7ος Παγκρήτιος
Διαγωνισμός Τυποποιημένου Ελαιολάδου. 

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή είναι ανοι-
χτές μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού
www.cretanooc.org,ενώ η αποστολή δειγ-
μάτων ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 2
Απριλίου 2021. 



Συνεργασία του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας με το ΕΕΑ 
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Τις κοινές δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς στη
δύσκολη εποχή της πανδημίας, καθόρισαν ο Δήμος Νέας Φιλα-
δελφείας - Νέας Χαλκηδόνας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών. Ο δήμαρχος Γιάννης Βούρος και ο πρόεδρος του ΕΕΑ,
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, συζήτησαν διεξοδικά όλες τις παραμέ-
τρους, μέσω της τηλεδιάσκεψης που είχαν.

Η συνεργασία των δύο πλευρών 
θα προχωρήσει με τις εξής δράσεις:

1. Δημιουργία δωρεάν ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
και ιστοσελίδας από το ΕΕΑ για τους επαγγελματίες του Δήμου.

2. Δωρεάν κατάρτιση δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του
Δήμου, μέσω του προγράμματος του ΕΕΑ και της Περιφέρειας
Αττικής «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προ-
σαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

3. Συνεργασία και παροχή μελέτης για τη δημιουργία Τοπικού
Αναπτυξιακού Σχεδίου για περιοχή του Δήμου (City Branding),
στα πρότυπα του προγράμματος AGORA ATHENS.

4. Εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης των το-
πικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών του Δήμου
για επίκαιρα θέματα, όπως Προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ, Πτωχευ-
τικό Δίκαιο, Ρευστότητα, Σεμινάρια Σύγχρονης Εκπαίδευσης.

5. Ανταποδοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΕΑ προς τις
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του Δήμου (φοροτεχνικοί,
δικηγόροι, εργατολόγοι).

6. Δωρεάν τηλε-εκπαιδεύσεις από κορυφαίους εισηγητές
ανά κλάδο για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του Δή-
μου.

7. Παρουσία υπηρεσίας ψηφιακού βοηθού για την ιστοσελίδα
του Δήμου.

• Συμμετοχή από κοινού σε Προγράμματα όπως τα Ανοικτά
Κέντρα Εμπορίου.

Επιμελητήριο Αρκαδίας: e-εκδήλωση για τις επιχειρήσεις
Με στόχο την ενημέ-

ρωση των επιχειρήσεων
και επαγγελματιών της
Αρκαδίας το Επιμελητήριο
Αρκαδίας, από τα πρώτα
Επιμελητήρια στην Ελλά-
δα, σε συνεργασία με το
11 ο Π.Τ. Πελοποννήσου
του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος διοργά-
νωσαν, με μεγάλη επιτυ-
χία ενημερωτική e-εκδή-
λωση για την ψηφιακή τι-
μολόγηση. Η εκδήλωση
έτυχε τεράστιας ανταπό-
κρισης από συλλόγους και
επαγγελματίες από όλη
την Πελοπόννησο που κα-
τέκλυσαν με τις συμμετο-
χές τους την ηλεκτρονική
πλατφόρμα. 
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Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ακόμη λιγότερα
συμβόλαια για κριθάρι βύνης
Η πρώτη δράση του Προγράμματος
«Νερό για το Αύριο» της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας το οποίο εστιάζεται στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια
διαδικτυακής εκδήλωσης. Η επιλογή
της εν λόγω περιφέρειας έγινε λόγω
μιας σειράς από παράγοντες που
προκαλούν έντονο πρόβλημα
λειψυδρίας, όπως αναφέρθηκε.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγορα-
στός, αναφερόμενος στη λίμνη Κάρλα, ο κ.
Αγοραστός σημείωσε ότι ήταν ένα έργο που

«καρκινοβατούσε» ενώ πλέον δίνει δωρεάν νερό σε
πολλές χιλιάδες αγρότες και «τροφοδοτεί πάνω από
150.000 στρέμματα καλλιέργειας».

Συνεργασία με 800 παραγωγούς

Για τη αξία του προγράμματος «Νερό για το Αύ-
ριο» μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκή
Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης. «Φιλοδοξούμε
να συμβάλουμε με προτάσεις και ιδέες για το μέλλον
της χώρας μας και τη αγροτικής οικονομίας» τόνισε
σχετικά.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας «συνεργαζόμαστε
με περίπου 800 παραγωγούς που καλλιεργούν κάθε
χρόνο περίπου 35.000 στρέμματα γης με βυνοποιήσι-
μο κριθάρι το οποίο αξιοποιούμε για την παράγωγή
των προϊόντων μας» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το νερό για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
και γενικά για τον χώρο της μπύρας είναι εξαιρετικά
σημαντικό καθώς αποτελείται κατά 93% από νερό.

«Υπάρχουν και άλλα συστατικά» είπε και σημείωσε
ότι «η ποιότητα του νερού είναι κάτι πάρα πολύ ση-
μαντικό όπως και η διαθεσιμότητά του».

Κατά την τελευταία δεκαετία η εταιρία, σύμφωνα
με τον ίδιο έχει «μειώσει κατά 20% την κατανάλωση
νερού ανά 100 λίτρα που παράγουμε».

Τέλος, ο κ. Δανιηλίδης σημείωσε ότι μέσω του
προγράμματος στόχος είναι «μέχρι τον Ιούλιο του
2022 να φτάσουμε στην τελική πρόταση για τη μελέτη
που θα βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς να λάβουν
τις κατάλληλες αποφάσεις».

Το πρόγραμμα

Η δράση «Νερό για το Αύριο» θα υλοποιηθεί σε
τρεις φάσεις. Η πρώτη αφορά τη δευτερογενή έρευνα
και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (σε επίπε-
δο χώρας και υδατικού διαμερίσματος) η οποία έχει
ολοκληρωθεί και αναμένεται να γνωστοποιηθεί σύν-
τομα.

Η δεύτερη αφορά τη χαρτογράφηση κι ανάλυση
των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders' map-
ping) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για μια
φάση του όλου προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί
η αρχική χαρτογράφηση και ανάλυση των ενδιαφερο-
μένων μερών βάσει της οποίας θα προσκληθούν οι
συμμετέχοντες σε τακτικές μηνιαίες συναντήσεις
συν-σχεδιασμού λύσεων.

Στην τρίτη φάση του προγράμματος περιλαμβά-
νονται οι συναντήσεις συν-σχεδιασμού λύσεων οι
οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρ-
τιο. Θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση για τους
επόμενος δεκαοκτώ μήνες και μέσω από αυτές προ-
βλέπεται να προκύψουν λύσεις οι οποίες θα αποτυ-
πωθούν σε επιχειρησιακά σχέδια μετάβασης.

INFO
35.000: Τα
στρέμματα γης
καλλιεργούνται 
με βυνοποιήσιμο
κριθάρι 
20%: η μείωση
κατανάλωσης
νερού από την
Αθηναϊκή
Ζυθοποιία
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Μασούτης και P&G στηρίζουν
την ένωση «Μαζί, για το παιδί»
Με την αγορά προϊόντων P&G σε
μοναδικές προσφορές έως και 1+1
δώρο αποκλειστικά από τα
καταστήματα Μασούτης ή και από το
ηλεκτρονικό κατάστημα από τις 17
Φεβρουαρίου 2021 έως και τις 8
Μαρτίου 2021, οι καταναλωτές
συμβάλλουν στην προσφορά
ψυχολογικής υποστήριξης σε 500
μονογονεϊκές οικογένειες, μέσω της
Γραμμής 11525, της ένωσης «Μαζί,
για το παιδί».

Οι ωφελούμενοι

Με αυτόν τον τρόπο, έμπρακτα, ο Μασούτης
βοηθά τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσφέρον-
τας 12 τηλεφωνικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο,
οχτώ προσωπικές δια ζώσης συνεδρίες ανά ωφε-
λούμενο, τρεις ομαδικές συνεδρίες οχτώ ωφε-
λούμενων μονογονέων και τέσσερα ψυχοεκπαι-
δευτικά σεμινάρια των 40-50 ωφελουμένων.

Παράλληλα, προσφέρει στις οικογένειες πε-
ρισσότερα από 2.000 προϊόντα P&G για την κάλυ-
ψη των καθημερινών αναγκών τους, με σκοπό την
στήριξη και την ενδυνάμωσή τους.

Η δωρεά αντιστοιχεί σε 0,06€ ανά πωλούμενη
συσκευασία.

Λίγα λόγια για την εταιρεία Μασούτης

Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Διαμαντής
Μασούτης εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα της
αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της

Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.,

διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στη Βό-
ρεια Ελλάδα και σημαντική θέση στο χώρο του
λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο
βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Με 333 καταστήματα, 311 καταστήματα λιανι-
κής, 22 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry, ένα
κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Καβαλάρι
και ένα στο Βιομηχανικό πάρκο Μαρκόπουλο, Ατ-
τική, καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες
της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της
Ηπείρου, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, την Αιτωλοα-
καρνανία, την Αττική και τα νησιά Θάσο, Λήμνο,
Λέσβο, Χίο και Άνδρο. Απασχολεί περισσότερους
από 8.150 εργαζόμενους.

Το 2020

Το 2020 λανσάρεται το νέο ηλεκτρονικό κατά-
στημα Μασούτης (eshop). Οι καταναλωτές μπο-
ρούν να κάνουν τις αγορές τους από υπολογιστή ή
κινητό σε ένα ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον
με πολλές δυνατότητες και λειτουργικότητες για
την ολοκλήρωση των παραγγελιών.

Επιπλέον, η Μασούτης διευρύνει την υπηρε-
σία «Διανομή στο σπίτι» σε 45 πόλεις της Ελλάδας.
Με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους κα-
ταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους
εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας έναν από τους
τρεις τρόπους παραγγελίας: είτε μέσω του νέου
ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop μασούτης),
είτε μέσω χρήσης τηλεφωνικού κέντρου στο 2310
2310 88, είτε μέσω της εφαρμογής για κινητά
(Scan and Shop μασούτης).

INFO
8.150 και πλέον
εργαζόμενους
απασχολεί στα
καταστήματα της
311 τα καταστήματα
λιανικής
22 τα καταστήματα
χονδρικής
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Citrus: Γαστρονομικές προτάσεις με πολύ αγάπη

Ξεχωριστές γεύσεις και ζωηρές μυ-
ρωδιές από τα ονομαστά εσπεριδοειδή
της Χίου ξεπροβάλουν μέσα από ένα
πλούσιο καλάθι γεμάτο με τα βραβευμέ-
να προϊόντα Citrus. Η Yoleni’s συνθέτει
ένα λαχταριστό δώρο βασισμένο σε αγα-
πημένες ελληνικές γεύσεις με χιώτικη
έμπνευση και μας καλεί να δοκιμάσουμε
μοναδικές γαστρονομικές προτάσεις
φτιαγμένες με αγνά υλικά, πολλή αγάπη
και φυσικά την υπογραφή της Citrus. Τα
προϊόντα Citrus ξεχωρίζουν για τη γεμά-
τη γεύση και τη διατροφική τους αξία και
αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο στη μαγει-
ρική και τη ζαχαροπλαστική. Γι’ αυτό και

η Yoleni’s δημιούργησε ένα καλάθι για
να μας φέρει πιο κοντά στα προϊόντα που
θα αναδείξουν τα πιάτα μας και θα συνο-
δεύσουν δημιουργικά κάθε στιγμή της
ημέρας. Από το παραδοσιακό πρωινό, το
μεσημεριανό γεύμα, το ολιγόλεπτο απο-
γευματινά σνακ, αλλά και τις gourmet
βραδιές στο σπίτι παρέα με παγωμένο
κρασί.

Αγνά προϊόντα
με χιώτικη παράδοση

Επτά γευστικά προϊόντα επιλέχτηκαν
προσεχτικά για εσάς και τα αγαπημένα
σας πρόσωπα:

-Πίτα Φρούτου Δαμάσκηνο με Αμύγδαλο
&amp; Μαστιχέλαιο (βραβευμένο με
Great Taste Award)
-Άλειμμα Χιώτικου Μανταρινιού 125γρ
(βραβευμένο με Great Taste Award)
-Υποβρύχιο Χιώτικο Μανταρίνι 125γρ
-Λουκούμι Σύκο με Λεμόνι (βραβευμένο
με Great Taste Award)
-Γλυκό Κουταλιού Φλούδα Χώτικου
Μανταρινιού 125γρ (βραβευμένο με
Great Taste Award)
-Μουστάρδα Χιώτικου Μανταρινιού με
Έλαιο Τρούφας
-Σάλτσα Ντομάτας με Μέλι και Αστεροει-
δή Γλυκάνισο

Παρθένο ελαιόλαδο από τη LYRAKIS FAMILY
Με σεβασμό και πίστη στην κρητική γη, τε-

χνογνωσία στην παραγωγή που αναπτύχθηκε
σε πολλές γενιές, σύγχρονες και ιδιόκτητες εγ-
καταστάσεις, πιστοποιημένες σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, διασφαλίζον-
τας την ασφάλεια των προϊόντων της με τακτι-
κούς ελέγχους, η LYRAKIS FAMILY παρέχει
στους καταναλωτές κρητικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας, με μεγάλη θρεπτική αξία, που βασί-
ζονται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δια-
θέτει στην αγορά ένα εξαιρετικά παρθένο ελαι-
όλαδο, ανωτέρας ποιότητας, ποικιλίας Κορωνέι-
κη, από επιλεγμένους ελαιώνες της επαρχίας
Μεραμπέλου Λασιθίου Κρήτης. Με βαθύ πρά-
σινο χρώμα, βελούδινη υφή, μεσαίας έντασης
φρουτώδες άρωμα και ελαφρώς πικάντικη γεύ-
ση. Ένα κλασικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
με υψηλή διατροφική αξία και μοναδικά οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά. Ένας πραγματικά
διατροφικός θησαυρός με πλούσιες ευεργετι-
κές ιδιότητες.
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Μελιτζάνα ψητή από τη ΒΙΟΣΑΛ

Τα προϊόντα της εταιρείας ΒΙΟΣΑΛ
παρασκευάζονται από αγνές πρώτες ύλες, οι
οποίες συλλέγονται από την ευρύτερη περιοχή
του νομού Τρικάλων. Όλα τα είδη διατίθενται
χύμα, τυποποιημένα είτε σε συσκευασίες
catering και προσφέρονται σε μια μεγάλη
ποικιλία ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις
των καταναλωτών. 

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται και προ-
ϊόντα εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο με ελαιόλαδο, μετα-
ξύ των οποίων και η μελιτζάνα ψητή. Το προϊόν παράγεται

με μελιτζάνα ψητή, φρέσκο σέλινο, πιπεριά Φλωρίνης, σκόρδο
και λάδι που συνθέτουν αυτό το παραδοσιακό τουρσί από τα πα-
λιά. Ιδανικό συνοδευτικό σε περίοδο νηστείας και ιδανικός με-
ζές για το ουζάκι σας. Είναι διαθέσιμο στην αγορά σε συσκευα-
σίες των 250 gr, 400 gr και 2 Kg.

Burundi Rimiro: Νέος καφές στα καφεκοπτεία της Coffee Island
Συνεχίζοντας την αγαπημένη συνήθεια

χρόνων, του Microfarm Project, άλλος
ένας διαφορετικός & σπάνιος καφές μόλις
έφτασε στα καφεκοπτεία της Coffee Island.
H νέα χρονιά ξεκινά με μοναδικές γεύσεις
από τη βαθιά Αφρική, από όπου μας έρχεται
ο 23ος Microfarm Project. Ο Burundi Rimi-
ro, όπως ονομάζεται ο νέος Microfarm Pro-
ject, είναι ένας 100% Specialty Arabica
Red Bourbon καφές. H ποικιλία Bourbon,
άρχισε να καλλιεργείται τον 16ο αιώνα ενώ
είναι γνωστή για την πολυπλοκότητα και τη
γλυκύτητα του γευστικού της προφίλ. Το
γευστικό και αρωματικό προφίλ του limited
edition Burundi Rimiro είναι ένας συνδυα-
σμός από μούρα, μαύρης σοκολάτας και
γλυκόριζας, που τον κάνει μοναδικά ιδιαί-
τερο και πολύπλοκο, ενώ η βελούδινη αί-
σθηση που αφήνει στο στόμα και η παρατε-
ταμένη γλυκιά επίγευση, πραγματικά απο-
λαυστικό.



Το Choco Jam της εταιρείας
Γεωδή είναι ένα άλειμμα
μαύρης σοκολάτας με φρέσκα
φρούτα. Συνδυάζει τις
ευεργετικές αντιοξειδωτικές
ιδιότητες της μαύρης
σοκολάτας, με τη διατροφική
αξία των φρέσκων φρούτων, σε
ένα γευστικό άλειμμα με
χαμηλά λιπαρά. 

Φ ράουλες και κεράσια, βύσσινα
πορτοκάλια και μπανάνες δέχον-
ται μια δυνατή δόση σοκολάτας

και πορεύονται μαζί με επιτυχία. Περιέχει
φλαβονοειδή και άλλες πολυφαινόλες,
γνωστές για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιό-
τητες και την συμβολή τους στην καλή
υγεία. Ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας
πάνω σε ψωμί, αλλά και σε κρέπες η γλυ-
κά. Υπάρχουν και σε «μονοδόσεις» των
40g, για να μεταφέρεται στο γραφείο η στο
σχολείο και να συνοδεύει τέλεια μια φρυ-
γανιά η ένα γιαούρτι. Είναι προϊόντα φυσι-
κά, χωρίς συντηρητικά ή πρόσθετα και χω-
ρίς γλουτένη.

Λιαστή ντομάτα από τη Γεωθερμική

Άλειμμα μαύρης 
σοκολάτας Choco Jam

Η εταιρία Γεωθερμική Ελλάδος έχει δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα
αφυδάτωσης για την παραγωγή αποξηραμένης τομάτας κοινώς «λιαστής». Οι
τομάτες επιλέγονται, μετά από συστηματικό ποιοτικό έλεγχο από τις εύφορες
πεδιάδες στο Δέλτα του Ποταμού Νέστου και η αφυδάτωσή τους γίνεται με γε-
ωθερμική ενέργεια, κάτω από ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας. Πριν την ξήραν-
ση η τομάτα υπόκειται σε λεπτομερείς διαδικασίες πρόπλυσης-πλύσης- διαλο-
γής και κοπής. Το τελικό προϊόν συντηρείται σε ψυκτικούς θαλάμους και συ-
σκευάζεται χωρίς καμία συντηρητική ουσία. Τα προϊόντα τομάτας της εταιρίας
εμπορεύονται κάτω από την εμπορική ονομασία Geothermiki Hellas.

Φρέσκο γάλα 
ημέρας Εβροφάρμα

Το φρέσκο γάλα της ημέρας της Εβροφάρ-
μα συλλέγεται, παστεριώνεται, συσκευάζεται
και διανέμεται αυθημερόν. Σε λιγότερο από 24
ώρες φτάνει στο ποτήρι. Αυτό το γάλα αγνό και
πλούσιο σε πολύτιμες βιταμίνες, είναι από μόνο
του μια ολοκληρωμένη διατροφή για σένα και
την οικογένεια σου. Αυθημερόν, από οικογενει-
ακές φάρμες δίπλα στο εργοστάσιο, το γάλα
συλλέγεται, παστεριώνεται και διανέμεται σύμ-
φωνα με τις ορθές γαλακτοκομικές πρακτικές
ώστε να διατηρεί τη φρεσκάδα και όλες τις δια-
τροφικές αξίες.

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ είναι εγγύηση για προϊόντα
τοπικής προέλευσης και αναδεικνύει τις αξίες
της θρακιώτικης γης, αυθεντικά και υπεύθυνα.
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