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09:00 - 09:30 Προσέλευση & Εγγραφές

09:30 - 10:00  Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης Managing Partner, Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος

  Χαιρετισμός: Μάρκος Μπόλαρης, Αναπληρωτής Υπουργός – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Χαιρετισμός: Βασίλης Ζαφείρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 
(Σ.Ε.Β.Τ.)

  Χαιρετισμός: Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)

 βασικοσ οmιλητησ

10:00-10:10  Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Goody’s - Everest, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επώνυμων 
Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ I ΜεγαΛωνοντας Με το ΒΛεΜΜα εκτος ςυνορων

   οmιλητέσ

10:10 - 11:10  Μανώλης Γιαμνιαδάκης, Founder & CEO - Manolis Food Project

  Δημήτρης Καραβασίλης, Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ, Iδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος - DK 
Consultants

  Άρης Ν. Κεφαλογιάννης, C.E.O - GAEA PRODUCTS S.A.

  Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος - Mediterra S.A._mastihashop

  Νίκος Πίπας, Διευθύνων Σύμβουλος - Yolenis

 Διάλογος με το κοινό

ΕΝΟΤΗΤΑ II η ιςχυς εν τη ενωςει

   οmιλητέσ

11:10 - 12:10  Περικλής Βενιέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Green Cola Company

  Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Goody’s - Everest, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επώνυμων 
Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ)

  Παναγιώτης Τσίγκος, Διευθυντής Εργοστασίου ΠΑΥΛΙΔΗΣ - MONDELÉZ

 Διάλογος με το κοινό

12:30-12:40 Διάλειμμα Καφέ

 βασικοσ οmιλητησ

12:40-12:50  Δημήτρης Παπατριανταφύλλου, Manager, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - PwC Ελλάδας
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ΕΝΟΤΗΤΑ III  εΞυπηρετηςη πεΛατων

   οmιλητέσ

12:50 - 13:50  Mark Aris, Co - Founder & Co - Owner - 4 Wise Monkeys

  Λευτέρης Κιοσές, Υπεύθυνος Ερευνών - Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 
(Ι.Ε.Λ.Κ.Α.)

  Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner - Focus Bari

  Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, Ιδρυτής & Διευθυντής Marketing -ΤΟ ΑΤΟΜΟ

 Διάλογος με το κοινό

13:50-14:30 Διάλειμμα & Γεύμα

 βασικοσ οmιλητησ

14:30-14:40  Γιάννης Γεωργακέλλος, Marketing Manager Innovations, Media & Sponsorships  
Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV ςυΜΒοΛαιακη γεωργια - επενδυοντας ςτην καινοτοΜια

   οmιλητέσ

15:00 - 16:00  Στέλιος Δρυς, Διευθύνων Σύμβουλος – foodstandard

  Κώστας Θεοχαρίδης, Υπεύθυνος Αγορών Πρώτων Υλών - Barilla Hellas S.A.

  Χρήστος Μουρτζιόπουλος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Σπυρίδων Ρεντετάκος, Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων - Alpha Bank

 Διάλογος με το κοινό

 Τέλος Συνεδρίου
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Μαρκος ΜποΛαρης 
Αναπληρωτής Υπουργός – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Μάρκος Μπόλαρης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1958. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Roosevelt στο Σικάγο. Ασχολήθηκε 
με τη μαχόμενη δικηγορία από το1985 έως το 2004. Είναι βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΠΑΣΟΚ το 2004, 2007, 
2009, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Την περίοδο 2013 - 2014 ήταν μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτη-
των Δημοκρατικών Βουλευτών. Από τον Οκτώβριο 2009 έως Σεπτέμβριο 2010 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από τον Ιούνιο 2011 έως Μάιο 2012 διετέλεσε Υφυπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες την Κοινωνική Πρόνοια και την Ψυχική Υγεία. Προώθησε την Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθμιση, την αναδιοργάνωση των Προνοιακών Μονάδων, την ένταξη των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο 
ΕΣΥ. Η νομοθετική πρωτοβουλία για την δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου, όλων των δικαιούχων, προνοιακού 
επιδόματος, εγκρίθηκε ομόφωνα στη Βουλή. Είναι παντρεμένος με την Κική Τζαμπαζίδου και πατέρας 6 παιδιών.

ΒαςιΛης Ζαφειρης 
Εντεταλμένος Σύμβουλος - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.)

Ο Βασίλειος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1945 στην Αθήνα. Η Οικογένεια του ίδρυσε και διεύθυνε 
από το 1922, ένα από τα παλαιότερα καταστήματα τροφίμων στην Ελλάδα, στην περιοχή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών. Παρακολούθησε Οικονομικά και Μάρκετινγκ, καθώς και Ζωγραφική. Αυτό όμως που 
σπούδασε με ιδιαίτερη αγάπη από το καθημερινό του περιβάλλον και απέκτησε άπειρες γνώσεις, από τότε που 
άρχισε να καταλαβαίνει την ύπαρξη του, είναι το τρόφιμο σε όλες του τις φάσεις, μορφές και εξειδικεύσεις. 
Ξεκινώντας από την οικογενειακή του επιχείρηση, συνέχισε στην Ελληνική και διεθνή αγορά, ολοκληρώνοντας 
πάνω από 60 χρόνια επαγγελματικής, αποκλειστικής ενασχόλησης στον τομέα των τροφίμων, εμπόριο – 
βιομηχανία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις εξελίξεις του χώρου της διατροφής στην Ελλάδα. Εργάστηκε στο 
νομοθετικό πλαίσιο για τα τρόφιμα, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του ελληνικού λιανεμπορίου, στην 
οργάνωση και εκπαίδευση στελεχών, στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και την καθιέρωση τους 
στην αγορά, την προβολή και προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και όλους τους τομείς του 
Λιανεμπορίου, Βιομηχανίας. Επί 40 χρόνια ( 1975– 2015 ) από Διευθυντικές θέσεις, στην Ελληνική και διεθνή 
αγορά ή ως σύμβουλος επιχειρήσεων, προσφέρει τις γνώσεις και εμπειρίες του στον χώρο των τροφίμων.

αθαναςιος ςαΒΒακης 
Πρόεδρος - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)

Διευθύνων Σύμβουλος της NATIONAL CAN HELLAS A.E.. Μέτοχος και μέλος Δ.Σ. της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά 
εδάφους). Μέλος ΔΕ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
(ΚΕΠΑ).  Μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας 
(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Μέλος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Προμηθειών (ΕΙΠ). Μέλος του Συνδέσμου Ανωτάτων Στελεχών Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων. 
Μέλος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ).  Μέλος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης.
Κάτοχος ΜΒΑ από το University Stirling (UK), Bsc in Business Studies & Economics από το University of Surrey 
(RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του 
University of Stirling. INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management. 
International Federation of Purchasing & Supply Management – Certificate in Purchasing and Supply Chain 
Management. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.
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αθαναςιος παπανικοΛαου 
Διευθύνων Σύμβουλος Goody’s-Everest, Πρόεδρος ΣΕΠΟΑ

O κ. Αθανάσιος Παπανικολάου κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Εστίασης της Vivartia 
(GOODY’S - EVEREST) και εργάζεται στον Όμιλο από τον Ιανουάριο του 2002. Η επαγγελματική εμπειρία του κ. 
Αθ. Παπανικολάου είναι ευρύτατη και παρουσιάζει εξειδίκευση στο χώρο του λιανεμπορίου και της οργάνωσης 
και επέκτασης αλυσίδων λιανικής πώλησης (αλυσίδα Super Markets ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α.Ε., Αρτοποιία ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Ε., 
CONTINENT HELLAS A.E. (Carrefour)). 
Ο κ. Αθ. Παπανικολάου είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο 
Marketing, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος Master σε Διεθνές Management, από 
το Πανεπιστήμιο της Γαλλίας «INSEAD». Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες.

ΜανωΛης γιαΜνιαδακης 
Founder & CEO - Manolis Food Project

Γεννήθηκα στις 14 Σεπτεμβρίου 1967 στη Κρήτη. Η εφηβεία μου πέρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασα στη 
Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών και με θητεία στα επείγοντα περιστατικά στο νοσοκομείο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Ξεκίνησα τη λειτουργία ενός από τα πρώτα wine tasting clubs της Ελλάδας. Οι εμπορικές επιλογές μου και η κλίση 
που είχα προς την κατεύθυνση της γεύσης με οδήγησαν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο marketing στο πανεπιστήμιο του 
Leicester. Από το 1989 που ασχολούμαι με το κρασί αλλά και με τη γεύση γενικότερα. Σήμερα, η ίδρυση της Manolis 
Food Project έρχεται να επιστεγάσει όλη αυτή την πορεία, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στην ελληνική αγορά, όπου 
υπάρχουν πολλοί και εξαιρετικοί παραγωγοί, αλλά όχι σωστή προβολή της εκπληκτικής και πρωτοποριακής δουλειάς 
τους και των προϊόντων τους. Στόχος μου είναι, μαζί με τους συνεργάτες μου, να μεταγγίσουμε όλη αυτή την εμπειρία 
στους Έλληνες παραγωγούς και να συμβάλλουμε ώστε να σπάσει το φράγμα της επικοινωνίας τους με τους κατανα-
λωτές. Εύχομαι μέσα από αυτήν την προσπάθεια να παρασύρουμε και άλλους σε αυτό το δρόμο, και να δούμε ακόμα 
περισσότερα ελληνικά προϊόντα, και μέσα από αυτά και την Ελλάδα μας, να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει.

δηΜητρης καραΒαςιΛης  
Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ, Iδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος - DK Consultants

Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας DK Consultants που δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με ειδίκευση τους τομείς του Εξαγωγικού Marketing και των Πωλή-
σεων. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνές Μάρκετινγκ στο City College - UNIVERSITY OF SHEFFIELD. 
Έχει παρακολουθήσει δεκάδες εξειδικευμένα σεμινάρια marketing και πωλήσεων διεθνώς. Είναι μέλος του Δ.Σ και 
Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (Greek International Business Association 
SEVE), μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Hellenic Institute of Marketing), και ενεργό μέλος διεθνών οργα-
νισμών μάρκετινγκ (International Sales & Marketing  Executives Club). Πριν την ίδρυση της συμβουλευτικής  εταιρείας 
«DK Consultants» είχε εργαστεί ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε Βιομηχανικές  και Εμπορικές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό (SATO, Toshiba, Sunair, Premierotel, Pointgroup, Axon Inc., D&B group). Από το 1999 έχει 
υποστηρίξει σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιάζοντας και 
εφαρμόζοντας στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων με διεθνή προσανατολισμό. Το Νοέμβριο του 2013, η εταιρεία 
DK Consultants τμήθηκε με την απονομή του 1ου βραβείου Υποστηρικτικών και Προωθητικών Υπηρεσιών  Εξαγωγών 
2013 στα βραβεία Exports Ecosystem Awards 2013.
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γιαννης ΜανδαΛας 
Διευθύνων Σύμβουλος - Mediterra S.A._mastihashop

Ο Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Mediterra, ασχολήθηκε με την χιώτικη μαστίχα το 
2001 οπότε και του ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου με την ιδιότητα 
του συμβούλου Διοίκησης το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ομωνύμου Συνεταιρισμού. Με σπουδές στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιά και αλλά και στην Παιδαγωγική ακαδημία Μυτιλήνης και πριν 
επιστρέψει στη Χίο εργάσθηκε ως οικονομικός Δ/ντης σε εταιρείες στην Αθήνα. Στη Χίο, ως Δ/ντής της Αναπτυ-
ξιακής εταιρείας του Νομού ήλθε σε επαφή για πρώτη φορά με θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
γεγονός που αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία στην ενασχόληση του με την μαστίχα που είναι ο σημαντικότερος 
φυσικός πόρος του νησιού.

νικος πιπας 
Διευθύνων Σύμβουλος - Yolenis

O Νικόλαος Πίπας γεννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1967. Αποφοίτησε απο το Λεόντειο Λύκειο και κατόπιν 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Η.Π.Α. ώς: Μηχανολόγος - Hλεκτρολόγος Η/Υ στο πανεπιστήμιο University of 
Illinois at Chicago (BSEECs), Μηχανικός Ηχου (ΒΑ) στο Columbia College - Chicago. Tέλος έλαβε μεταπτυχιακό 
στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΑ) απο το Columbia College - Chicago.
Εχει αποτέλεσει ιδρυτικό μέλος επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας όπως η πληροφορική και 
η διοργάνωση εκδηλώσεων. Εχει απασχοληθεί ώς operations manager σε εταιρείες λιανικής και συνολικά έχει 
περισσότερα απο 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις. Συνιδρυτής και CEO της Yoleni’s έχει ώς ευθύνη του 
τις λειτουργίες, το προιοντικό μίγμα κα την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. 

αρης n. κεφαΛογιαννης 
C.E.O - GAEA PRODUCTS S.A.

Νομικη Σχολή Αθηνών, και κατοπιν Μάστερς στο Δίκαιο Ανταγωνισμού London School of Economics & Μάστερ 
στην Χρηματοδότηση και το Διεθνές Εμπόριο, City University Business School.
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος “Γαία Τρόφιμα Α.Β.Ε.Ε.” (Gaea). Οραμα, αξιες και στρατηγικη εταιριας, στησιμο 
δυκτιου εξαγωγων, αναπτυξη, σχεδιασμος καινοτομων προιοντων. Ετησιως ρυθμος αναπτυξης 20% κατα μεσο 
ορο απο συστασεως. Το 2013 η Gaea  γινεται η 1η Ελληνικη εταιρια που κερδιζει στα European Business 
Awards, αναμεσα σε 15,000 κορυφαιες Ευρωπαικες εταιριες. Αντιπροεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Τυποποίησης Ελαιόλάδου). Βραβειο «ΚΟΥΡΟΣ» της Λέσχης 
Επιχειρηματικότητας για επίδοση στον Διεθνή Οικονομικό Στίβο. Επισκεπτης Ακαδημαικος, “Corrispondente 
Academico”, Instituto dei Georgofili, Florence, Italy, το αρχαιοτερο γεωπονικο πανεπιστημιο της Ευρωπης.
Ολυμπιονίκης με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες, 1984 – 8η θέση. 
Συμμετοχή στις Ολυμπιάδες της Μόσχας - 1980 και Σεούλ – 1988.
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περικΛης Βενιερης 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Green Cola Company

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Green Cola Company. Ο Π. Βενιέρης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 
από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μέλος της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Ελλάδας (ΕΑΣΕ). Ξεκίνησε 
την καριέρα του το 1979 στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως, ως Διευθυντής Πωλήσεων.  Κατά τη διάρκεια του 
1984 - 1986, εργάστηκε ως Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία Lowenbrau Α.Ε., ενώ το 1987 επανεντάχθηκε 
στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και μέχρι το 2000 κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του Οικονομικού 
Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή Χώρας. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος 2000-2008, 
είχε την ευθύνη για την Ελβετία, τη Νιγηρία, τη Βοσνία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ως 
Περιφερειακός Διευθυντής της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Την περίοδο 2003-2008, διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος στην κοινή επένδυση της Coca Cola Τρία Έψιλον και της Heineken στη Βουλγαρία και στην ΠΓΔΜ. 
Το 2008 μετακινήθηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια όπου κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για την 
ΕΚΟ, καθώς και άλλες εκτελεστικές θέσεις για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. 
Το 2010, επιστρέφει στο χώρο των αναψυκτικών καθορίζοντας και επιβλέποντας επιχειρηματικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πωλήσεις και τη διοίκηση στην Green Cola Company.

παναγιωτης τςιγκος 
Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Εργοστασίου Mondelêz Hellas Production

Μηχανολόγος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Επί 32 συνεχή χρόνια εργάζεται στην Ελληνική 
Βιομηχανία (τα τελευταία 28 χρόνια σε εταιρείες τροφίμων). Από το 1998 μέχρι σήμερα είναι στην ίδια πολυεθνική 
εταιρεία (Jacobs Suchard / Kraft / Mondelez Hellas Production). Ξεκίνησε σαν Τεχνικός Διευθυντής, το 1990 
Διευθυντής Εργοστασίου και από το 2009 Διευθύνων Σύμβουλος. Με συνεχείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες 
αυτός και η ομάδα του κατόρθωσαν να εκμοντερνίσουν  το παλαιό εργοστάσιο σοκολατοποιίας Παυλίδη, και να το 
καταστήσουν σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα της Mondelēz International (83 εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 
Πρόσφατα το εργοστάσιο Παυλίδη τιμήθηκε με το Πλατινένιο Βραβείο Απόδοσης (Platinum Global Efficiency Award) 
πρώτο και μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βόρεια Αμερική.

δηΜητρης παπατριανταφυΛΛου  
Manager, Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - PwC Ελλάδας

Ο Δημήτρης Παπατριανταφύλλου είναι στέλεχος του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advisory) της PwC Ελλά-
δας, υπεύθυνος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Customer Solutions και Strategic & Business Planning, 
σε εταιρείες από το χώρο του Retail και των Consumer Packaged Goods. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Advisory της 
PwC τον Ιανουάριο του 2006, ενώ διαθέτει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) καθώς και Master (MSc) σε 
Marketing και Επικοινωνία.
Οι υπηρεσίες Customer Solutions της PwC εκτείνονται από τη στρατηγική έως τις λειτουργίες, εστιάζοντας κατά 
περίπτωση σε: Customer Strategy & Experience Design, Marketing & Sales, Service & Engagement, Pricing & 
Profitability και Analytics & Simulation.
Η PwC αποτελεί ένα δίκτυο εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που δρα-
στηριοποιείται σε 157 χώρες και απασχολεί σήμερα περισσότερα από 195.000 στελέχη. Η PwC Ελλάδας (www.pwc.
gr) είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών στη χώρα μας, με περισσότερα από 900 
στελέχη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
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Mark arIs 
Co-Founder & Co-Owner - 4 Wise Monkeys

Mark Aris is the co-owner and co-founder of 4 Wise Monkeys, an award winning creative boutique agency that 
specializes on the development of engaging, content-driven 360 campaigns. Current customers include 3E, 
Mondelez, NN, Nissan, Olympic Brewery.
In his… “prior life” Mark had led a successful Marketing career holding several Global, European and local 
marketing positions in multinational companies across Europe, responsible for brands like Nivea, Kaiser, 
Hansaplast, Smirnoff, Gordon’s, STR8 etc. His most recent position was Western European Marketing Manager 
responsible for Johnnie Walker at Diageo. 
Mark is also a professor of Advertising and Marketing at Deree. He is half Greek, half British and holds an MSC in 
Management with Marketing from the University of Bath, UK.

Λευτερης κιοςες 
Υπεύθυνος Ερευνών - Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

Ο Λευτέρης Κιοσές από το 2010, μαζί με μία ομάδα από ειδικούς επιστήμονες, ως υπεύθυνος ερευνών του 
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, διαχειρίζεται και εκπονεί μελέτες για τα τρέχοντα 
και αναδυόμενα θέματα του λιανεμπορίου παρέχοντας αντικειμενική πληροφόρηση για τα κύρια μεγέθη, τις 
καταναλωτικές τάσεις και ζητήματα του κλάδου.  Έχει πολυετή εμπειρία ενασχόλησης με το λιανεμπόριο τροφίμων, 
ενώ συμμετείχε σε πολλά ελληνικά και διεθνή έργα τόσο σε σχέση με τις καταναλωτικές τάσεις, όσο και με 
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο. Από το 2004 είναι συνεργάτης του  Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN). Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 
κάτοχος MBA. Το 2009 απέκτησε και τον τίτλο του Διδάκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξενια κουρτογΛου 
Founder & Managing Partner Focus Bari A.E.

Απόφοιτος του Pierce και Deree College, ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της Έρευνας Αγοράς το 1985, όντας 
ακόμα φοιτήτρια και μητέρα μιας κόρης 2 ετών, και το 1988  ίδρυσε την Focus Bari, ηγετική εταιρεία ερευνών με 
27χρονη πετυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά και διεθνή αναγνώριση. Τον Μάιο του 2014, αναδείχθηκε νική-
τρια του Hellenic Entrepreneurship Award με το πρωτοποριακό startup «e-satisfaction», το οποίο ήδη χρησιμοποι-
είται από τα 60 μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, προσφέροντας καταγραφή του 360 Customer 
Experience in e-Commerce. H Ξένια Κούρτογλου δραστηριοποιείται με εθελοντικό έργο εδώ και 27 χρόνια στα 
«κοινά» του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας/ΜΜΕ και του business community, τόσο μέσω των τοπικών θεσμι-
κών φορέων (ΣΕΔΕΑ, ΕΕΕΤ, ΕΕΔΕ, ΕΙΜ, ΤΟΓΜΕ), διεθνών θεσμικών φορέων και δικτύων (ESOMAR, IRIS, EMRO, 
OPTEM), είναι ιδρυτικό μέλος του I for U (Greek Mentoring Network), εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεντόρων για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, και Γενική Γραμματέας του IAB Hellas. Με κορυφαία αξία την πίστη 
στην ανθρώπινη δύναμη, η Ξένια Κούρτογλου προσφέρει ουσιαστικό έργο για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση 
των νέων και των γυναικών, μέσα από τις συνεχείς, αντίστοιχες Έρευνες της Focus Bari, την συνεισφορά της με 
συστηματική διδασκαλία στο Πάντειο και σε άλλα Πανεπιστήμια από το 1997,  την υποστήριξή της σε σχετικές 
διοργανώσεις, και κυρίως, μέσα από το προσωπικό της παράδειγμα.
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γιαννης τριανταφυΛΛου 
Ιδρυτής & Διευθυντής Marketing - ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Έμπειρος διευθυντής μάρκετινγκ, με σπουδές σε μαθηματικά και γλώσσες, ο κ. Τριανταφύλλου έχει συνεργαστεί για 
πάνω από 20 χρόνια ως διευθυντικό στέλεχος με κορυφαίους ομίλους τεχνολογίας και υπηρεσιών (πληροφορική, γρα-
φικές τέχνες, ψηφιακή εκτύπωση) σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από τα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος 
και συντάκτης ύλης σε εφημερίδες και ειδικές περιοδικές εκδόσεις και από το 1994 ειδικεύεται στην εταιρική επικοινω-
νία και την επιμέλεια και οργάνωση περιεχομένου. Από το 2000 ασχολείται επαγγελματικά με το digital marketing και τα 
online communities και από το 2006  με τα social media, το blogging και το community management, συμμετέχοντας 
παράλληλα ως ομιλητής, εισηγητής και συντονιστής στη διοργάνωση σχετικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. Το 2008 ίδρυσε ToΑΤΟΜΟ. Με κεντρικό μήνυμα «we do marketing, we build communities» και όραμα «να 
διευκολύνουμε ανθρώπους & οργανισμούς να συνδεθούν online, σε κοινότητες», ειδικεύεται στην οργάνωση και διαχεί-
ριση Business Communities με ψηφιακά μέσα, στη διοίκηση έργων Digital Marketing, στην παραγωγή και επεξεργασία 
Περιεχομένου Marketing και στην ανάπτυξη Local & International Business.

ςτεΛιος δρυς 
Διευθύνων Σύμβουλος – FOODSTANDARD

Ο Στέλιος Δρυς είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της foodstandard την οποία και ίδρυσε το 2002. Απόφοι-
τος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Μετά από 25 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διευθυντικές θέσεις στις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου όπως η Rhone Poulenc Agro Hellas και η Aventis Crop Science, η ευκαιρία 
δόθηκε το 2001 με τη συμμετοχή του στο FOOD GROUP, μια ευρύτερη σύμπραξη των σημαντικότερων επιχειρηματιών 
του κλάδου. Σήμερα, η αρχική εταιρεία των 4 ατόμων απασχολεί περισσότερους από 25 επαγγελματίες του χώρου 
που διαχειρίζονται το 40% του κλάδου και παραδοτέα τους κοινοτικούς πόρους στο ανώτατο επίπεδο προς όφελος 
της αγροτικής παραγωγής. Είναι Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνο-ιταλικού Επιμ/ρίου και μέλος 
του ΔΣ της διαφημιστικής εταιρείας The Newtons. Επιπλέον, συμμετείχε στη δημιουργία του Συνδέσμου Συσκευαστι-
κών Επιχειρήσεων Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών (ΣΣΕΦΦ) το 2005 αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 
για την πρώτη τριετία. Eίναι Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απ΄ όπου πήρε και τον μεταπτυχιακό 
του τίτλο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προστασία των Εδαφών. Επιπλέον έχει σπουδάσει Quality Assurance 
Management στη Λυών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο Marketing από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 
(ΕΛΚΕΠΑ). Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πατέρας δύο παιδιών.

γιαννης γεωργακεΛΛος  
Marketing Manager Innovations, Media & Sponsorships – Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Ο Γιάννης Γεωργακέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο από όπου και αποφοίτησε το 1994. Το 1995 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του (MBA) στο City University 
Business School του Λονδίνου. Εργάζεται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το 1998, όταν και προσλήφθηκε ως 
International Management Trainee. Από τότε έχει αναλάβει μια σειρά διαφορετικών θέσεων στο εμπορικά τμήματα της 
εταιρίας (Marketing, Trade Marketing & Sales). συμπεριλαμβανομένης και μιας τοποθέτησης στο operating company 
της Heineken στη Βουλγαρία. Ως στέλεχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Senior Brand 
Manager, Διευθυντής Customer Care & Sales Services και Διευθυντής Trade Marketing. Τα τελευταία 2 χρόνια 
έχει τη θέση του Marketing Manager Innovations, Media & Sponsorships – η ανάπτυξη της Καινοτομίας αποτελεί τον 
βασικότερο πυλώνα των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων του. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.
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χρηςτος ΜουρτΖιοπουΛος 
Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

O Χρήστος Μουρτζιόπουλος γεννήθηκε στις 4 Mαρτίου του 1965 στη Θεσσαλονίκη. Από το 1982 έως το 1984 
φοίτησε στο Oxford College for further education (G.C.E. A levels), από το 1984 έως 1987 στο University of Wales 
(Honors degree in Chemistry), και από το1987 έως το 1989 στο University of East Anglia (Master of Science in 
Analytical Chemistry), και γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά. Έχει εξειδικευτεί περεταίρω σε θέματα χημείας τρο-
φίμων, ασφάλειας τροφίμων, τη συμβολαιακή γεωργία, την εφαρμογή συστημάτων HACCP, ISO 9001, ISO 14001, IFS 
& BRC, σε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής στα τρόφιμα, σε θέματα βέλτιστης ανάπτυξης διεργασιών παραγωγής,στα 
υλικά συσκευασίας που προορίζονται για τρόφιμα και σε θέματα μεταποίησης & τυποποίησης υλικών συσκευασίας.
Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Επαγγελματικού Τμήματος για την Βόρεια Ελλάδα στην S.C JOHNSON & SON, ως Δι-
ευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και έρευνας & ανάπτυξης στην Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ως Διευθυντής Διασφάλισης 
Ποιότητας, έρευνας & ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης στην FRIGOGLASS, ενώ από το 2000 μέχρι και σήμερα 
είναι Διευθυντής Διασφάλισης ποιότητας και έρευνας & ανάπτυξης στην ΜΠΑΡΜΠΑ - ΣΤΑΘΗΣ ABEE. Έχει διατελέσει 
Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων του ΣΕΒΤ για δύο συνεχόμενες θητείες, ενώ είναι μέλος στην 
Ένωση Ελλήνων Χημικών, στο σύλλογο χημικών Βόρειας Ελλάδας και στην Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων

ςπυριδων ρεντετακος 
Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων - Alpha Bank

Ο Σπύρος Ρεντετάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι επικεφαλής της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων στην 
Alpha Bank. Δραστηριοποιείται στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία 18 χρόνια έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης 
για την ανάπτυξη της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και την Νοτιανατολική Ευρώπη. Έχει πολυετή εμπειρία ενασχό-
λησης με την αγορά των Μικρών Επιχειρήσεων και κατά προσωπική του αναφορά, ο στρατηγικός άξονας δράσης έχει 
πάντα ως κεντρικό σημείο αναφοράς τη Μικρή Επιχείρηση. Στόχος είναι η ανάπτυξη ολιστικής σχέσεως συνεργασίας 
μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής προσέγγισης, με προτάσεις προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες. 
Πυλώνες εφαρμογής είναι ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η ποιοτική εξυπηρέτηση. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτος του τμήμα-
τος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Το 2015 εξελέγη μέλος Δ.Σ. της 
εταιρίας Alpha Leasing Χρηματοδοτικής Μισθώσεως A.Ε. του Ομίλου και παράλληλα, είναι μέλος της Υποεπιτροπής 
Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών της Τραπέζης. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

κωςτας θεοχαριδης 
Υπεύθυνος Αγορών Πρώτων Υλών - Barilla

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1966. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής σχολής του Πανεπιστημίου της 
Κατάνια Ιταλίας (1991). Από το 2001 εργάζεται στην  Barilla, στον Μύλο του Βόλου, ως Υπεύθυνος Αγορών Πρώτων 
Υλών. Ανέπτυξε το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας του σκληρού σίτου στην Ελλάδα, και περιοδικά συμμετείχε 
σε ομάδα εργασίας του ΥΑΤΤ για την Εθνική στρατηγική στα Σιτηρά. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του κυρίως 
αντικειμένου, παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια όπως: “Communication and relations in Company”
‘’Markets forecasting for procurement’’, ‘’Financial markets instruments for commodities’’, ‘’Cost saving 
generation’’, ‘’Effective Negotiations’’, ’Effective communication’’, ‘’Purchasing Risk Management’’ και κάποια ακόμη, 
σχετικά με την διαχείριση HACCP σε αποθηκευμένα προϊόντα και στο πρότυπο ISO 14001:2004. Τέλος, στα πλαίσια 
της ανάπτυξης του προγράμματος της Barilla για την Βιώσιμη παραγωγή σίτου, είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της 
έρευνας και την προώθηση των νέων βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων στην Ελλάδα. Μιλά Ιταλικά και Αγγλικά
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Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα 
Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου 
ΗΕΙΝΕΚΕΝ. Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες Amstel, Amstel Pils, 
Amstel Bock, Amstel Radler, Amstel Free, Heineken, ΑΛΦΑ, 
ΑΛΦΑ Strong, AΛΦΑ Weiss, Fischer, ΒΙΟΣ 5, Buckler και το φυ-
σικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, εισάγει γνωστές μάρκες 
όπως: Sol, Mc Farland, Erdinger, Affligem, Murphy’s, Duvel, 
Chimay και άλλες. Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

και Πάτρα, 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη & Πάτρα και 
τη μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στη 
Λαμία. Με περισσότερα από 40 χρόνια εξαγωγικής δραστηριό-
τητας, προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εξάγονται σήμερα και 
στις 5 ηπείρους. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η πρώτη και μόνη 
εταιρία στην Ελλάδα που κατέκτησε την ανώτατη, διαμαντένια 
διάκριση στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, CR Index, για 
τις επιδόσεις της στην κοινωνία, στην αγορά, στο περιβάλλον και 
απέναντι στους εργαζομένους της.

Η Green Cola Hellas, συνεχίζει μια πορεία που μετρά πάνω από 
μισό αιώνα στην παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών, βασισμέ-
νη στην παράδοση της ΕΠΑΠ. Το όραμα και το μεράκι μιας ομάδας 
ντόπιων παραγωγών από την ακριτική Ορεστιάδα που ξεκίνησε το 
1959, μετατράπηκε με τα χρόνια σε πάθος για δημιουργία προϊ-
όντων με υψηλή ποιότητα και αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, 
μέσω σύγχρονων και ασφαλών παραγωγικών μεθόδων.
H Green Cola Hellas αποτελεί σήμερα μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην Ελ-

λάδα, στηριζόμενη στους βασικούς πυλώνες της ελληνικότητας, 
της καινοτομίας και της ποιότητας.  Παρουσία των προϊόντων της 
εταιρείας με τη μορφή εξαγωγών υπάρχει σε περισσότερες από 
10 χώρες, ενώ ειδική συμφωνία αποκλειστικής παραγωγής έχει 
συναφθεί με τοπικούς εμφιαλωτές σε Κύπρο, Σερβία, Σαουδική 
Αραβία και Υεμένη.
Το Φεβρουάριο 2015 η Green Cola Hellas εντάχθηκε στο δίκτυο 
της Endeavor στο 57ο διεθνές πάνελ επιλογής (International 
Selection Panel – ISP) της Endeavor Global.
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Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ιδρύθη-
κε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που είτε διαθέ-
τουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε παράγουν 
συσκευασίες, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει 
κατά 35% η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με το Ν. 2939/01 οργανώνει το Σύστημα Συλ-
λογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας 
(ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το γνωστό Σύστημα των μπλε κάδων. Το 
εθνικό νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών 
94/62 και 04/12 και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, 
δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα 
στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των 
συσκευασιών τους. Ήδη πάνω από 1.800 επιχειρήσεις από όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται σήμερα με την ΕΕΑΑ, 

εκπληρώνοντας τη σχετική νομική υποχρέωση και δείχνοντας 
έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της Ανακύκλωσης 
Συσκευασιών στη χώρα μας.
Μετά την επιτυχημένη Ά  εξαετή περίοδο λειτουργίας του Συστήμα-
τος (2003-2008), με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 Υπουργική 
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του και για 
τη Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2014. Ήδη έχει υποβληθεί 
(Δεκέμβριος 2014) το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2020. Στα 12  
χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ  εμφανίζει ισχυρή δυναμική. Η ανα-
κύκλωση επιδεικνύει σταθερή πορεία ακόμη και κατά τα τελευταία 
χρόνια, που παρουσιάζονται σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται περισσότεροι από 
450.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών κάθε χρόνο.

Η foodstandard είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. 
Παρέχει συνολικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των εμπλε-
κομένων φορέων από την παραγωγή μέχρι την αγορά, από τον 
πρωτογενή τομέα (αγρότες, παραγωγικές ΜΜΕ, συνεταιρισμοί), 
έως τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των τροφίμων. 
Eταιρεία προσανατολισμένη στις λύσεις, συνδυάζει τη βαθιά γνώ-
ση του αντικειμένου και των αγορών με χρηματοοικονομικές υπη-
ρεσίες, επενδυτικά προγράμματα και την τεχνολογία με στόχο την 

αποτελεσματικότερη πρόταση που ανταποκρίνεται στις μοναδικές 
ανάγκες κάθε πελάτη. 
Από την ίδρυσή της το 2002 μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί 
με περισσότερους από 30.000 παραγωγούς και 200 συνεταιρι-
σμούς και επιχειρήσεις του χώρου παρέχοντας υπηρεσίες που 
περιλαμβάνουν: συμβουλές στρατηγικής, υπηρεσίες εφαρμογής 
και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, χρηματοοικονομική 
υποστήριξη, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της παραγωγής, 
τεχνικές μελέτες οργάνωσης, οικονομική διαχείριση, marketing, 
branding και επικοινωνία.
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H Goody’s-everest, θυγατρική της Vivartia που είναι μέλος του 
Marfin Investment Group, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος εστίασης 
στην Ελλάδα λειτουργώντας και αναπτύσσοντας τα πλέον δυναμι-
κά σήματα στον κλάδο της εστίασης και της ψυχαγωγίας. Όραμα 
μας είναι να προσφέρουμε καθημερινά ξεχωριστά προϊόντα και 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του 
καταναλωτή, από ένα γρήγορο σνακ στο δρόμο ως μια αναβαθ-
μισμένη εμπειρία dining. Διαθέτοντας 7 δυναμικά brands και 
3 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εξυπηρετούμε καθη-
μερινά περισσότερους από 300.000 πελάτες στα 400 σημεία 

πώλησης που διαθέτουμε. Με γνώμονα την ελληνικότητα και το 
πάθος μας για εξέλιξη & πρωτοπορία, τα σήματά μας κατέχουν 
ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται, ενώ έχουν 
καταφέρει να ανταγωνιστούν και τελικά να επικρατήσουν έναντι 
διεθνών εταιριών-κολοσσών με παγκόσμια ηγετική παρουσία. Τα 
σήματα που διαχειρίζεται και αναπτύσσει ο Όμιλος είναι: Goody’s 
Burger House, everest, Flocafe Espresso Room, La Pasteria, 
Olympus Plaza (η μεγαλύτερη αλυσίδα ΣΕΑ στην Ελλάδα), τα 
ζαχαροπλαστεία Papagallino & το βραβευμένο εστιατόριο Kuzina 
στο Θησείο.

Η National Can Hellas A.E. ιδρύθηκε στην χαραυγή της νέας χιλιετί-
ας, το Σεπτέμβριο του 1999. Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, στη Μεθώνη (Νομός Πιερίας), στην καρδιά της ελ-
ληνικής παραγωγής ροδακίνων και μόνο 40 χλμ. από το εμπορικό 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στα Βαλκά-
νια. Η National Can Hellas A.E. με την εξαιρετική τεχνογνωσία και 

υποδομή που διαθέτει, εξυπηρετεί την ελληνική αγορά και την αγο-
ρά της Νοτιανατολικής Μεσογείου με υψηλής ποιότητας μεταλλικές 
συσκευασίες για τρόφιμα, όλων των διαμέτρων και προδιαγραφών. 
Η δέσμευση και η αφοσίωση στη συνεχή ανάπτυξη, απεικονίζεται 
στις σταθερές και υπεύθυνες επιχειρησιακές πρακτικές και μεθό-
δους της εταιρείας.

supporters
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H εταιρεία «BIOSOLIDS / ΒιοΣτερεά ΕΠΕ» δραστηριοποιείται 
στη διαχείριση και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, που 
παράγουν οι βιομηχανίες τροφίμων καθώς και οργανικών υπο-
λειμμάτων των καλλιεργειών. Αντικείμενο της δραστηριότητας 
της εταιρίας μας είναι η κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων 
και βιομάζας προς παραγωγή βελτιωτικών εδάφους-κομπόστ. 
Έχοντας δημιουργήσει μία μονάδα κομποστοποίησης στη Σκύ-
δρα Πέλλης δυναμικότητας 17.500 τόνων ετησίως, έχουμε τη 
δυνατότητα να διαχειριστούμε τα οργανικά υπολείμματα (την ιλύ 
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και οργανικά υπο-
λείμματα καλλιεργειών) σύννομα, ορθολογικά και οικονομικά.
Η περιβαλλοντική νομοθεσία υποχρεώνει τους παραγωγούς 

αποβλήτων να διαθέτουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένη 
μονάδα, ενώ παράλληλα, οι χώροι υγειονομικής ταφής προτί-
θενται να μειώσουν την ποσότητα οργανικών αποβλήτων που 
αποδέχονται προς ταφή, αυξάνοντας παράλληλα το σχετικό 
ειδικό τέλος. 
Η BIOSOLIDS προσφέρει οικονομική και σύννομη λύση στη δια-
χείριση των οργανικών αποβλήτων της βιομηχανίας σας καθώς 
δύναται να παραλάβει στην αδειοδοτημένη της εγκατάσταση 
προς κομποστοποίηση απόβλητα όπως ιλύες βιολογικών καθα-
ρισμών, στερεά υπολείμματα (π.χ. φλούδες, κοτσάνια, σπόρια, 
φύλλα, ξύλα), ακατάλληλα προϊόντα και πρώτες ύλες, λάσπες 
από τα πλυσίματα, ξύλινες παλέτες προς καταστροφή κ.α..

Η εταιρεία Desserta Hellas ΕΠΕ είναι θυγατρική της Berglandmilch 
eGen και δραστηριοποιείται τα τελευταία έντεκα χρόνια στην Ελ-
ληνική και Κυπριακή αγορά, καθώς και στην αγορά των γειτονι-
κών βαλκανικών χωρών. Διαθέτει ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στις 
μεγάλες αλυσίδες Super Market και στις μεγάλες εταιρείες του 
κλάδου Ho.Re.Ca. Επίσης, έχει στρατηγικές συνεργασίες με τις 
μεγαλύτερες ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες.
Κύριο μέλημα της Desserta Hellas είναι η αξιοπιστία στην εξυπη-
ρέτηση των πελατών της, καθώς και η διάθεση λύσεων προσαρ-
μοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα.
H Berglandmilch eGen ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα αποτελεί τη 
μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων στην Αυστρία. Με 

περίπου 1600 εργαζόμενους, επεξεργάζεται περίπου 1,3 εκατομ-
μύρια κιλά γάλακτος ετησίως (2014). Με ετήσιο τζίρο περίπου 
1 δισεκατομμύριο Ευρώ (2014), η Berglandmilch θεωρείται μια 
από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου των γαλακτοκομι-
κών στην κεντρική Ευρώπη με εξαγωγές σε περίπου 50 χώρες. 
Η εταιρεία απορροφά περίπου το 40% της Αυστριακής παραγω-
γής γάλακτος και διαθέτει σήμερα 13 εργοστάσια. Από αυτά, 11 
βρίσκονται στην Αυστρία, 1 στη Γερμανία (Βαυαρία) και 1 στην 
Τσεχία.
Oι Berglandmilch & Desserta Hellas επιδιώκουν την ανάπτυξή 
τους βασιζόμενες στις αρχές της συνεργασίας και της καινοτομί-
ας με σκοπό την παραγωγή φυσικών προϊόντων τα οποία συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των καταναλωτών.
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