
COSMOTE: Χριστούγεννα µε απεριόριστα data στο κινητό 
& απεριόριστη οµιλία στο σταθερό, δωρεάν για όλους  
-Για 10 ηµέρες κατά τη διάρκεια των γιορτών, η COS-
MOTEπροσφέρει: 
■ ∆ωρεάν απεριόριστα data για όλους τους συνδρο-

µητές -οικιακούς και εταιρικούς- κινητής συµβολαί-
ου, καρτοσυµβολαίουκαι καρτοκινητής

■ ∆ωρεάν απεριόριστη οµιλία προς σταθερά & κινη-
τά όλων των εθνικών δικτύων για όλους τους συν-
δροµητές σταθερής, νοικοκυριά και επιχειρήσεις   

-Οι συνδροµητές µπορούν να ενεργοποιήσουν τις
προσφορές οποιαδήποτε στιγµή έως και τις 06/01/21
στις εφαρµογές My COSMOTE & WHAT’S UP
20 ∆εκεµβρίου 2020
∆ωρεάν απεριόριστα δεδοµένα για το κινητό και
απεριόριστο χρόνο οµιλίας από το σταθερό προς
όλα τα σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας, για δέκα
ηµέρες, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συν-
δροµητές της αυτά τα Χριστούγεννα. Με τον τρόπο
αυτό, φέρνει κοντά τα αγαπηµένα πρόσωπα και τους
συνεργάτες µας και προσφέρει σε όλους τη δυνατότη-
τα να απολαύσουν την εορταστική περίοδο χωρίς πε-
ριορισµούς στην επικοινωνία, τη συνδεσιµότητα ή την
ψυχαγωγία τους. 
Μάλιστα, όσοι συνδροµητές διαθέτουν 5G συσκευή
που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE, µπορούν
να έχουνπρόσβαση σε δίκτυο 5G, που πρώτη έφερε
στην Ελλάδα η COSMOTE και είναι το µέλλον των τη-
λεπικοινωνιών. Toδίκτυο COSMOTE 5Gσήµερα είναι
διαθέσιµο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις
στην Ελλάδα. 
Η χριστουγεννιάτικη προσφορά της COSMOTE µπορεί
να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή έως και τις

6 Ιανουαρίου 2021 (23.59) και αφορά όλους τους
συνδροµητές κινητής (συµβόλαιο, καρτοσυµβόλαιο,
καρτοκινητήCOSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP1) και στα-
θερής2 COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς. Από τη
στιγµή της ενεργοποίησης και για τις επόµενες δέκα
ηµέρες, οι συνδροµητές θα έχουν πρόσβαση σε απε-
ριόριστο Internetστο κινητό, χωρίς κανέναν περιορι-
σµό στην ταχύτητα του δικτύου, αλλά και απεριόρι-
στο χρόνο οµιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της
επιχείρησής τους. 
Η ενεργοποίηση των προσφορών κινητής και σταθε-
ρής πραγµατοποιείται µέσα από το My COSMOTE
App (App Store & Google Play) ή το Web και το
WHAT’S UP Αpp (App Store & Google Play).
«Όσο διαφορετικά και αν είναι τα φετινά Χριστούγεν-
να, µε την τεχνολογία µπορούµε να τα κάνουµε το ίδιο
µαγικά. Με τη νέα χριστουγεννιάτικη προσφορά της
COSMOTE, µπορούµε να επικοινωνούµε µε τα αγαπη-
µένα µας πρόσωπα χωρίς περιορισµούς και όσο θέ-
λουµε, αυτές τις γιορτές. Ευχόµαστε ο νέος χρόνος να
φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους. Με σύµµαχο την τε-
χνολογία, ας ξεπεράσουµε κάθε εµπόδιο και ας φτιά-
ξουµε ένα κόσµο καλύτερο για όλους», είπε ο Πανα-
γιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Οικια-
κών Πελατών Οµίλου ΟΤΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για την χριστουγεννιάτικη
προσφορά εδώ. 
Κορυφαία εµπειρία Internet & φωνής για τους
συνδροµητές COSMOTE
Ο Όµιλος ΟΤΕ είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής σε νέες
τεχνολογίες και υποδοµές στην Ελλάδα, αφού µόνο
την περασµένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν τα

€4,7 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2
δισ. για την επόµενη τετραετία, για να προσφέρει ακό-
µα υψηλότερες ταχύτητες και µεγαλύτερη κάλυψη στο
κινητό και το σταθερό.
Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει το µεγαλύτερο
δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το COSMOTE Fi-
ber. Σήµερα, πάνω από το 50% του πληθυσµού της
χώρας έχει πρόσβαση σε ταχύτητες 100Mbps και
άνω, ενώ πάνω από 250.000 νοικοκυριά κι επιχειρή-
σεις έχουν πρόσβαση σε εγγυηµένες ταχύτητες Inter-
net µε 100% οπτική ίνα.
Στην κινητή, ηCOSMOTE διαθέτει το µεγαλύτερο δί-
κτυο 4Gστη χώρα, ενώ έφερε πρώτη το 5G στην Ελ-
λάδα, προχωρώντας στην εµπορική διάθεση του δι-
κτύου COSMOTE 5G σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλ-
λες πόλεις. Σε συγκεκριµένες περιοχές οι µέγιστες τα-
χύτητες αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 1Gbps. Πρόσβα-
ση στο δίκτυο COSMOTE 5G έχουν όλοι οι συνδροµη-
τές COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις,  χωρίς καµία
επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράµµατος. Μό-
νη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που
έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE. ΤοCOSMO-
TE 5G θα επεκταθεί σε ακόµη περισσότερες περιοχές
σε όλη την Ελλάδα, ενώ σταδιακά θα βελτιώνονται οι
ταχύτητες mobile Internet και οι χρόνοι απόκρισης (la-
tency) του δικτύου. Η πληθυσµιακή κάλυψη αναµένε-
ται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο www.cosmote.gr/5g
1Εφόσον έχουν ανανεώσει το χρηµατικό τους υπόλοι-
πο από τις 15/11/2020 και µετά.
2 Στη σταθερή µπορούν να ενεργοποιηθούν έως 2
προσφορές ανά ΑΦΜ συνδροµητή.
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Ουρές στα σούπερ µάρκετ της
Βρετανίας ενόψει Χριστουγέννων

Οι Βρετανοί έτρεξαν στα σουπερµάρ-
κετ για να κάνουν προµήθειες για τα Χρι-
στούγεννα, αφού οι αυστηρότεροι περιο-
ρισµοί που επέβαλε η κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας σήµαναν και
αλλαγή των σχεδίων τους για την εορτα-
στική περίοδο. Ταυτόχρονα, πολλές χώ-
ρες κλείνουν τα σύνορά τους µε το Ηνω-
µένο Βασίλειο, γεγονός που εγείρει τον
φόβο ότι θα παρουσιαστούν ελλείψεις σε
ορισµένα αγαθά. Τεράστιες ουρές είχαν
σχηµατιστεί γύρω από ορισµένα σουπερ-

µάρκετ των αλυσίδων Tesco, Sainsbu-
ry’s, Waitrose, Marks & Spencer, Aldi και
Lidl στο Λονδίνο, όπως ανέφεραν δηµο-
σιογράφοι του πρακτορείου Reuters.
Πολλοί καταναλωτές αγόραζαν παραδο-
σιακά χριστουγεννιάτικα εδέσµατα, ή
προσπαθούσαν να προσαρµόσουν το
εορταστικό δείπνο, αφού ο πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον επέβαλε τα νέα, αυ-
στηρότερα µέτρα τα οποία σηµαίνουν ότι
πολλές οικογένειες δεν θα καταφέρουν
να συγκεντρωθούν για τα Χριστούγεννα.

Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν
να προµηθευτούν τρόφιµα για να µαγει-
ρέψουν µόνοι τους στο σπίτι. Πολλοί κα-
ταναλωτές είχε σχεδιάσει να φύγουν από
το Λονδίνο για να γιορτάσουν τα Χριστού-
γεννα µε τις οικογένειές τους, όµως τώρα
αναγκάστηκαν να ψωνίσουν αφού θα πε-
ράσουν την εορταστική περίοδο στην
πρωτεύουσα. Ως εκ τούτου, αυξήθηκε
και η κίνηση στο οργανωµένο λιανεµπό-
ριο, µε το συνωστισµό να µην αποφεύγε-
ται σε πολλές περιπτώσεις.
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Το 23% των επιχειρήσεων δηλώ-
νουν ως πολύ ή αρκετά πιθανόν να κλεί-
σουν. Στην εστίαση το ποσοστό αυτό φτά-
νει το 41.7% και στο εµπόριο το 34%.
Αυξηµένο είναι το ποσοστό για τις επιχει-
ρήσεις που έχουν 11-20 εργαζοµένους.

Αυτό προκύπτει από έρευνα για το
σήµερα και το αύριο της επιχειρηµατικό-
τητας, που πραγµατοποίησε το Επαγγελ-
µατικό Επιµελητήριο Αθηνών, σε συνερ-
γασία µε την εταιρεία Opinion Poll.

Συγκεκριµένα προκύτει ότι το 86%

των επιχειρήσεων έχουν υποστεί οικο-
νοµική ζηµιά από την αρχή της πανδη-
µίας µέχρι σήµερα, ενώ το 80% αναµέ-
νουν η ζηµιά αυτή θα επιβαρυνθεί από το
δεύτερο lock down. Ιδιαίτερα άσχηµη
φαίνεται η κατάσταση στην εστίαση µε τα
ποσοστά να φτάνουν το 99% και 94.8%
αντίστοιχα. Ιδιαίτερα δε φαίνεται να
πλήττονται οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 1-6 εργαζοµένους αφού το 91.8%
από αυτές δηλώνει σοβαρές ζηµιές σ΄
αυτή την περίοδο.

Editorial
Τα νέα µέ-
τρα για τον
κορονοϊό
στη Βρετα-
νία έχουν
δηµιουρ-
γήσει ου-
ρές στα
σούπερ
µάρκετ σε

πολλές µεγάλες πόλεις, µε
τους καταναλωτές να "αδει-
άζουν" τα ράφια ενόψει της
εορταστικής περιόδου. Πολλοί
από αυτούς άλλωστε σχεδιά-
ζαν να περάσουν τα Χριστού-
γεννα µακριά από το Νησί, κάτι
που δεν θα συµβεί τελικά φέ-
τος.

Θύµιος Κτενίδης 
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Κορονοϊός: Τεράστιο πλήγµα
στο 86% των επιχειρήσεων

Πολύ πιθανό το "λουκέτο" σε όλους τους κλάδους
Είναι συγκλονιστικό το εύρηµα

ότι το 23% των επιχειρήσεων δηλώ-
νουν ως πολύ ή αρκετά πιθανόν να
κλείσουν. Στην εστίαση το ποσοστό
αυτό φτάνει το 41.7% και στο εµπό-
ριο το 34%. Αυξηµένο είναι το ποσο-
στό για τις επιχειρήσεις που έχουν
11-20 εργαζοµένους. Έτσι, θεωρεί-
ται φυσιολογικό, όταν το 24% των

επιχειρήσεων δηλώνουν ότι µπορεί
να αναγκαστούν να προβούν σε απο-
λύσεις. Το ποσοστό αυτό µάλιστα,
φτάνει το 49.5% στην εστίαση και το
41.6% και 39.8% στις επιχειρήσεις
που απασχολούν 11-20 και 6-10 ερ-
γαζοµένους αντίστοιχα.

Μόνο το 29% των επιχειρήσεων
θεωρούν ότι βοήθησαν πολύ ή αρκε-

τά τα µέτρα που έχουν ληφθεί από
την κυβέρνηση κατά την διάρκεια
της πανδηµίας. Λίγο δηλώνει το 44%
και καθόλου το 25%. Ειδικά για τα
µέτρα κατά την διάρκεια του δεύτε-
ρου lock down ικανοποίηση δηλώ-
νει το 29%, µε το 68% να δηλώνει µη
ικανοποίηση. Το ποσοστό αυτό στο
Εµπόριο φτάνει το 72.1%.
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Οι online αγορές έχουν συγκεντρώ-
σει την προτίµηση των καταναλωτών
από την έναρξη της πανδηµίας και µέχρι
σήµερα, τάση που θα συνεχιστεί καθ’
όλη την εορταστική περίοδο. Πάνω από
τα 2/3 των καταναλωτών, το 67%, απαν-
τά ότι σκοπεύει να κάνει τις αγορές του
φέτος online.

Αρκετοί από τους καταναλωτές, µά-
λιστα, δηλώνουν ότι θα ψωνίσουν από το
κινητό τους, είτε µέσω εφαρµογών (πο-
σοστό 24%), είτε µέσω ιστοσελίδων (πο-
σοστό 20%). Παρά την άνοδο του ηλε-
κτρονικού εµπορίου, όµως, το 60% των
πολιτών απαντά ότι θα κάνει και κάποιες
από τις αγορές αυτοπροσώπως, αποδει-
κνύοντας πως τα φυσικά καταστήµατα
κάθε άλλο παρά έχουν εξαφανιστεί.

Σύµφωνα µε έρευνα, την οποία
πραγµατοποίησε για λογαριασµό της
SAP η εταιρεία Dynata, το υψηλό ποσο-
στό των καταναλωτών, που σκοπεύει να
επισκεφτεί και τα φυσικά καταστήµατα,
αναδεικνύει τη στροφή προς µια πολυ-
καναλική αντιµετώπιση της λιανικής.

“Σαρώνουν” οι online αγορές για τις γιορτές

Προσφορά από την
Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Νάξου

Προσφορά στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτρο-
φείο Καλλιθέας έκανε η Ένωση Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών Νάξου.

Στον τεράστιο σάκο του Άγιου Βασίλη υπήρ-
χαν παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια αλλά και εκλε-
κτά παραδοσιακά ναξιώτικα προϊόντα για το χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι των 29 παιδιών που φι-
λοξενούνται στο ίδρυµα: Πατάτες Νάξου, Γρα-
βιέρα Νάξου και ντόπια αµνοερίφια.

Μαζί του ήταν η Μιµή Ντενίση που τον βοή-
θησε να µοιράσει τα δώρα, που ζήτησαν τα παι-
διά στα γράµµατα τους.

H εταιρεία Μύλοι Λούλη, µε πολύχρονη παράδοση ανιδιοτελούς κοινω-
νικής προσφοράς και υψηλό αίσθηµα συλλογικής ευθύνης και καθήκον-
τος, και φέτος σε αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα ενισχύει ουσιαστικά το έρ-
γο του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού». 

Συγκεκριµένα, αυτές τις γιορτές διέθεσε το ποσό που αντιστοιχεί στα
εταιρικά δώρα προς τους συνεργάτες της για την κάλυψη των αναγκών των
Σπιτιών του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού», κάνοντας πράξη την
υπόσχεσή της να βρίσκεται, µε σεβασµό, δίπλα σε οργανισµούς και συναν-
θρώπους που το έχουν πραγµατικά ανάγκη. 

Η Μύλοι Λούλη κοντά στο
«Χαµόγελο του Παιδιού»



ΥΠΑΑΤ: Πληρώνονται 420 εκατ. ευρώ
Σήµερα, Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου

θα πληρωθούν οι δικαιούχοι παραγω-
γοί του πακέτου ενίσχυσης λόγω κο-
ρονοϊού στο οποίο περιλαµβάνονται οι
ελιές Καλαµών, το πρώιµο καρπούζι,
η ανοιξιάτικη πατάτα και τα θερµοκη-
πιακά κηπευτικά Κρήτης µε το συνολι-
κό ύψους αυτού του «πακέτου» να
ανέρχεται σε συνολικό 37 εκατ. ευρώ.

Την αµέσως επόµενη ηµέρα, στις
24 ∆εκεµβρίου θα πληρωθούν οι δι-
καιούχοι του µέτρου της εξισωτικής
αποζηµίωσης µε 248 εκατ. ευρώ κα-
θώς και οι δικαιούχοι ελαιοπαραγωγοί
του Μέτρου 21, µε το συνολικό κονδύ-
λι να φτάνει τα 126 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως τόνισαν πηγές
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων στο Αθηναϊκό – Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις
31 ∆εκεµβρίου αναµένεται να κατα-
βληθούν τα χρήµατα στους ιδιοκτήτες
αλιείς βιντζότρατας µε το συνολικό πο-
σό να υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. ευ-
ρώ.

∆ωρεά του 
Vodafone TV

Για το διάστηµα από τις 22 ∆εκεµβρίου 2020
έως και τις 21 Ιανουαρίου 2021, όποιος συν-
δροµητής της υπηρεσίας Vodafone TV ενοικιά-
σει οποιαδήποτε ταινία µέσα από τον αποκωδι-
κοποιητή, θα συµβάλλει στην κάλυψη των
αναγκών σε τεχνολογικό εξοπλισµό, για συναν-
θρώπους µας που ζουν σε δοµές φιλοξενίας.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, η
ενέργεια υλοποιείται σε συνεργασία µε το Μη
Κερδοσκοπικό Σωµατείο «∆εσµός» που  συ-
νεργάζεται στενά µε πάνω από 800 φορείς και
κοινωφελείς οργανισµούς σε όλη τη χώρα.

Παράταση στο όριο που ισχύει
σήµερα για τις ηµερήσιες ανέπα-
φες συναλλαγές µε κάρτα χωρίς
PIN έδωσε η Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών. Έτσι, το όριο διατηρείται στο
ύψος των 50 ευρώ έως την 31
Μαρτίου 2021.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται
ότι «σε συνέχεια της από 22 Σε-
πτεµβρίου 2020 Ανακοίνωσης της
ΕΕΤ, οι τράπεζες µέλη της, εφαρ-

µόζοντας έµπρακτα τη δέσµευση
διαρκούς συνδροµής τους στον πε-
ριορισµό των επιπτώσεων του κο-
ρονοϊού (COVID-19) στη δηµόσια
υγεία και τη συναλλακτική πρακτι-
κή, θα διατηρήσουν έως την Τετάρ-
τη, 31 Μαρτίου 2021 το όριο των
ανέπαφων (contactless) συναλλα-
γών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ
στο ύψος των 50 ευρώ».
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Ανέπαφες συναλλαγές έως
50 ευρώ µέχρι 31 Μαρτίου



Τα νέα δεδοµένα στην αγορά έχουν
αυξήσει την ανάγκη για online υπηρε-
σίες και στο πλαίσιο αυτό, το Επιµελητή-
ριο Ηρακλείου δηµιούργησε και προ-
σφέρει µία νέα υπηρεσία για τους επι-
χειρηµατίες του λιανεµπορίου της πό-
λης. Πιο συγκεκριµένα, όσοι δεν διαθέ-
τουν δικό τους ηλεκτρονικό κατάστηµα
και θέλουν να πωλούν τα προϊόντας
τους online, έχουν πλέον µία νέα “διέ-
ξοδο”.  Μέσω της πλατφόρµας Direc-
tmarket.gr, τους παρέχει τη δυνατότητα
να προβάλλουν και να εµπορεύονται τα
προϊόντα που έχουν στο φυσικό κατά-
στηµά τους µε απλή διαδικασία και χω-
ρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώ-
σεις.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικό
τους αυτοδιαχειριζόµενο προφίλ στην
πλατφόρµα, µε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και φωτογραφίες των
προϊόντων τους, τις οποίες θα µπορούν
να τροποποιούν πολύ εύκολα, όσο συ-
χνά θέλουν και ταυτόχρονα να πληρώ-
νονται για τις πωλήσεις που κάνουν µέ-

σω αντικαταβολής, κατάθεσης ή on line
σε δικό τους λογαριασµό.

Σηµειώνεται, ότι η πλατφόρµα δεν
εµπλέκεται στις πωλήσεις, δεν χρεώνει
για τις υπηρεσίες που παρέχει και δεν
ευθύνεται για τις συναλλαγές επιχείρη-
σης και πελάτη.

Η συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχε-

ται δωρεάν από το Επιµελητήριο Ηρα-
κλείου σε όλα τα ταµειακώς ενήµερα
µέλη του, εντάσσεται στις ανταποδοτι-
κές δράσεις του προς τις επιχειρήσεις
που συνεργάζονται µε τον φορέα, ακό-
µη και για την πιο απλή συναλλαγή και
έχει τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος.
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∆ωρεάν πλατφόρµα ηλεκτρονικού
εµπορίου για το λιανεµπόριο

Ελλείψεις σε κρέας και γάλα στην Αγγλία
Ο κορονοϊός και τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει

σε ολόκληρη την Αγγλία έχει φέρει νέα “σκληρά” µέτρα σε
όλη τη χώρα, οδηγώντας σε ένα νέο “κύµα” αγορών στα
σούπερ µάρκετ. Οι Βρετανοί ξεχύθηκαν να αγοράσουν διά-
φορα τρόφιµα ενόψει και των γιορτών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν µεγά-
λες ουρές σε σουπερµάρκετ γνωστών αλυσίδων, όπως τα
Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Marks & Spencer, Aldi και Lidl
στο Λονδίνο.

Κάποια από αυτά προειδοποίησαν µάλιστα για ελλείψει σε
διάφορα προϊόντα το επόµενο διάστηµα, µε το κρέας και το
γάλα να είναι τα πιο επίφοβα, διαβεβαιώνοντας πάντως, ότι
τα ψώνια για τα Χριστούγεννα θα διεξαχθούν κανονικά και
χωρίς προβλήµατα. Σηµειώνεται µάλιστα ότι υπάρχει επάρ-
κεια στα είδη που συνήθως αποτελούν τις «αγορές πανικού»,
όπως στα ζυµαρικά και τα κονσερβαρισµένα φασόλια.

Για το ζήτηµα πήρε θέση κι οσύνδεσµοςλιανεµπόρων της
Μεγάλης Βρετανίας (BRC), ανακοινώνοντας ότι οι εταιρίες
λιανικής πώλησης έχουν επαρκές στοκ σε προϊόντα ενόψει
των Χριστουγέννων, το οποίο θα αποτρέψει τα όποια άµεσα
ζητήµα. Ο BRC προειδοποίησε, ωστόσοµε τη σειρά του, ότι το
παρατεταµένο κλείσιµο των γαλλικών συνόρων θα αποτελέ-
σει πρόβληµα καθώς το Ηνωµένο Βασίλειο διανύει τις τελευ-
ταίες ηµέρες πριν από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου του
Brexit µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 ∆εκεµβρίου.



Mε στόχο την καλύτερη δυνατή εξυ-
πηρέτηση των e-καταναλωτών, η εταιρεία
Μασούτης, µε επιτυχηµένηπαρουσίαστις
online αγορές ειδών supermarket µέσω
του ηλεκτρονικού καταστήµατος esh-
op.masoutis.gr, και το you.gr, το ηλεκτρο-
νικό κατάστηµα του ΟµίλουQuest, που
συγκαταλέγεται στα µεγαλύτερα ελληνι-
κά αµιγώς ηλεκτρονικά καταστήµατα,
ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργα-
σίας τους στις on-line αγορές.Πιο συγκε-
κριµένα, οι επισκέπτες τουeshop.masou-
tis.gr, θα έχουν πλέον πρόσβαση µέσα
από το γνωστόκαι οικείο τουςπεριβάλλον
ηλεκτρονικών αγορών στη µεγάλη γκάµα
προϊόντων που διαθέτει το you.gr, µε χι-
λιάδεςπροϊόντα, σε500 διαφορετικές κα-
τηγορίες και µεταξύ αυτών εξοπλισµό
πληροφορικής, smartphones και τηλεο-
ράσεις, είδη για το σπίτι, είδη µόδας, είδη
γυµναστικής, εργαλεία κλπ.

Έτσι, εύκολα και γρήγορα, µέσα από
το αγαπηµένο τους ηλεκτρονικό κατάστη-
µα θα µπορούν να παραγγέλνουν και να
γεµίζουν το καλάθι τους µε όλα τα απα-
ραίτητα, έχοντας ταυτόχρονα, όποτε χρει-
αστούν, άµεση υποστήριξη από δύο κατα-

ξιωµένους και έµπειρους οργανισµούς,
πουείναι προσηλωµένοι στην εξυπηρέτη-
ση και την ικανοποίηση των πελατών
τους. Σήµερα, που οι καταναλωτές εξοι-
κειώνονται όλο και περισσότερο µε τις
ηλεκτρονικές αγορές για να καλύψουν τις

ανάγκες τους, συνεργασίες όπως αυτή
µεταξύ τηςΜασούτηςκαι του you.gr, είναι
ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς βελτιώνουν
την on-line αγοραστική εµπειρία και διευ-
κολύνουν τους πελάτες στην καθηµερι-
νότητά τους.
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Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ανταποκρινόµενη στις
αυξηµένες ανάγκες του Εθνικού Συστήµα-
τος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), βρίσκεται στο πλευρό
των επαγγελµατιών υγείας, προσφέροντας
50.000 φιάλες βιταµινούχου νερού ‘‘SU-
PERFRUITS WATER’’. Ηδωρεάπροσφέρθη-
κε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
των νοσοκοµείων αναφοράςCOVID-19, του
ΕΚΑΒ καθώς και στον ΕΟ∆Υ, µε σκοπό την
ενίσχυση του οργανισµού τους µε τόνωση
και ενέργεια, ώστε να συνεχίσουν µε δύνα-
µη το σηµαντικό έργο τους. Συγκεκριµένα, η
δωρεά απευθύνθηκε, στο Γ.Ν. Αθηνών «Ο
Ευαγγελισµός», στο Γ.Ν. ΝοσηµάτωνΘώρα-
κος Αθηνών «ΗΣωτηρία», στο Γ.ΝΓεννηµα-
τάς, στο Γ.Ν. Σισµανόγλειο, στοΠ.Γ.Ν. «Αττι-
κόν», στο Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό», στο Γ.Ν.
Ελευσίνας «Θριάσιο», στο Π.Γ.Ν. Θεσσαλο-
νίκης ΑΧΕΠΑ, στο Γ.Ν. ΘεσσαλονίκηςΠαπα-
νικολάου, στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγε-
ωργίου, στο Γ.Ν. Καβάλας, στο Π.Γ.Ν. Ιωαν-
νίνων, στο Μαµάτσειο Γ.Ν. Κοζάνης,  στο
Γ.Ν. Έδεσσας, στο Γ.Ν. Κατερίνης, στο Γ.Ν.
Βέροιας, στο Γ.Ν. Καβάλας, στο ΕΚΑΒΑθη-
νών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, καθώς
και στονΕΟ∆Υ.

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ: 50.000 φιάλες Superfruits Water στο Ε.Σ.Υ.

Αναβαθµίζει τις online υπηρεσίες της η αλυσίδα Μασούτης
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Η γνωστή αλυσίδα Γρηγόρης έχονταςως γνώµο-
να την καλύτερη εµπειρία και εξυπηρέτηση των κα-
ταναλωτών, έρχεται να προσφέρει ακόµαπερισσότε-
ρες δυνατότητες επιλογών. Μέσα απ’ την πλατφόρ-
µα delivery του efood, ανοίγει ένα επιπλέον κανάλι
επικοινωνίας, προσεγγίζοντας όλο και περισσοτέ-
ρους νέους καταναλωτές.Αξίζει να σηµειωθεί πως ο
Γρηγόρης είναι η πρώτη εταιρία που έχει ενοποιήσει
πλήρως τα συστήµατά της µε τις οnline πλατφόρµες
delivery, έτσιώστεκατάλογοι, διαθεσιµότητεςκαι πα-
ραγγελίες να ενηµερώνονται αυτοµατοποιηµένα και
real time, µε στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτη-
ση.

Αξιοποιώντας την εµπειρία 48 ετών, ο Γρηγόρης
αποτελεί σήµερα τον καθηµερινό σταθµό ανεφοδια-
σµού περισσότερων από 250.000 πελατών. Οι άν-
θρωποι που επισκέπτονται τον Γρηγόρη απολαµβά-
νουν καθηµερινά τη µεγάλη ποικιλία από παραδο-
σιακές πίτες, λαχταριστά σάντουιτς, εκλεκτό καφέ,
και συνδυασµούςφρέσκωνχυµών.

Νούµερο 1 στην Ελλάδα οι µπανάνες Chiquita
Η έρευνα που στην ελληνική αγορά

διενεργήθηκε µέσα στο 2020 από την
Kantar, έδειξε ότι οι µπανάνεςChiquita
υπερέχουν του ανταγωνισµού στα πε-
ρισσότερα πεδία. ΗChiquita είναι η πιο
αναγνωρίσιµη µάρκα µπανανών στην
Ελλάδα µε ποσοστό που αγγίζει το 99%.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι καταναλω-
τές που αγοράζουν µπανάνεςChiquita
είναι3 φορές πιο πιστοί στηνµάρκα, από
αυτούς που αγοράζουν την επόµενη κα-
λύτερη εναλλακτική.ΗChiquita ξεπερ-
νά των ανταγωνισµό σε όλα τα επίπεδα
καταναλωτικής δέσµευσης, δηλαδή στα
πεδία γεύσης, ποιότητας και εµπιστοσύ-
νης προς τη µάρκα και µάλιστα µε δια-
φορά.Οι καταναλωτές πιστεύουν πως,
τόσο πριν, όσο και µετά το άνοιγµα της
µπανάνας, οι µπανάνες Chiquita είναι
εµφανισιακά οµορφότερες και έχουν
καλύτερα αρώµατα έναντι των ανταγω-
νιστικώνπουκυκλοφορούνστηναγορά.
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι
µπανάνεςChiquita υπερείχαν σε γεύση,
ποιότητα, αρώµατα και εµφάνιση, τόσο
όταν οι καταναλωτές γνώριζαν την µάρ-
κα κατά τη γευστική δοκιµή, όσο και κα-
τά τη διάρκεια τυφλής δοκιµής.Αξίζει να
σηµειωθεί ότι παρόµοια ήταν τα αποτε-
λέσµατα των ερευνών που διενεργήθη-
καν και σε πολλέςακόµηχώρες.

Στο efood τα προϊόντα της εταιρείας Γρηγόρης



Ψωµί σε φέτες ολικής
άλεσης από την Κατσέλης
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Ζεµύθα ΗΠΕΙΡΟΣ µε 27% πρωτεΐνη
Η Ζεµύθα ΗΠΕΙΡΟΣ είναι ένα

καινοτόµο τυροκοµικό προϊόν που
συνδυάζει τα πολύ χαµηλά λιπαρά
µε την υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη, ενώσυγχρόνως έχει µε-
στή και νόστιµη γεύση. Συγκεκρι-
µένα, ηΖεµύθαπεριέχει27% πρω-
τεΐνη και µόνο 1% λιπαρά, είναι
πλούσια σε ασβέστιο, ενώ η θερµι-
δική της αξία είναι µόλις 27 θερµί-
δες ανά µερίδα. Πρόκειται για µία
ακόµη καινοτοµία από την ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ που προέκυψε ως αποτέλε-
σµα συνεχών ερευνών του Τµήµα-
τος Έρευνας& Ανάπτυξης της εται-
ρείας. Είναι ιδανική για όσους ακο-
λουθούν αντίστοιχα προγράµµατα
διατροφής, για όσους γυµνάζονται
και για όσους θέλουν να διαφυλά-
ξουν την φυσιολογική κατάσταση
των οστών τους. Κυκλοφορεί τριµ-
µένη στο ράφι σε συσκευασία των
200 γραµµαρίων, καθώς και σε
κοµµάτι στον πάγκο των τυροκοµι-
κών σε όλα τα σούπερ µάρκετ πα-
νελλαδικά.

Μια µεγάλη γκάµα προϊόντων περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρεί-
αςΚατσέλης, µεταξύ τωνοποίων και τοψωµίµε σιτάρι ολικής άλεσης. Τοσυγ-
κεκριµένο ψωµί σε φέτες συνδυάζει την διατροφική αξία της ολικής άλεσης,
µε µία υπέροχη µεστή γεύση που αρέσει ακόµη και στα παιδιά. Οι παχιές και
συµπαγείς φέτες τουψωµιού συνοδεύουν κατάλληλα όλα ταφαγητά, απογει-
ώνοντας την γεύση τους. Είναι φτιαγµένο µε ειδικού τύπου άλευρα και σιτάρι
ολικήςάλεσηςµεµεγαλύτερακαι πιο ευδιάκριταπίτουρα. Ηδιαφοράφαίνεται
στην πιο ανοιχτόχρωµη απόχρωση, στην ήπια γεύση, το λεπτό άρωµα και την
απαλήυφή. 

Φυτικό τυρί
GreenVie µε
γεύση τσένταρ

Το ελληνικού, χορτοφαγικό τυρίGreenVie
µε γεύση τσένταρ είναι διαθέσιµο στην αγορά
από τηνGreen house bio. Το προϊόν δεν πε-
ριέχει γλουτένη, λακτόζη, σόγια ή φοινικέ-
λαιο, ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφι-
κές τάσεις. Είναι ένα υγιεινό τυρί χωρίς ζωικά
λιπαρά αλλά µε πλούσια γεύση. Είναι κατάλ-
ληλο για να λιώσει πάνωσε χορτοφαγικά µπι-
φτέκια ή στα ζυµαρικά και διαθέτει µοναδική
και χωρίς γάλα, αυθεντική γεύση. Κυκλοφο-
ρεί σε συσκευασία των180 γραµµαρίων.


