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Στην ADUS η διανομή των προϊόντων Beyond
Meat στο οργανωμένο λιανεμπόριο
Η ADUS ανέλαβε την
παραγγελιοληψία και την εμπορική
διανομή στις αλυσίδες των
σούπερ μάρκετ των προϊόντων
Βeyond Μeat στην Ελλάδα για
τον νομό Αττικής. Η συμφωνία
ολοκληρώθηκε για λογαριασμό
της Foodelco, η οποία αποτελεί
τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της
εταιρείας στην Ελλάδα.
Ο υπεύθυνος πωλήσεων της Foodelco, Δημήτρης Βαλλής, μιλώντας στο
FOODReporter επεσήμανε αναφορικά με την παραπάνω συμφωνία: «Προχωράμε
σε μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία με μια εκ των κορυφαίων εταιρειών
merchandising στην Ελλάδα την ΑDUS, με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση της
παρουσίας του brand της Beyond Meat στα ράφια των μεγάλων retail συνεργατών
μας. Κύριοι στόχοι είναι η ομοιόμορφη παρουσία και σωστή τοποθέτηση στα
ράφια, η εξάλειψη της πιθανότητας να υπάρχουν ελλείψεις προϊόντων, η πιο στενή
παρακολούθηση του αυξανόμενου ανταγωνισμού και η καλύτερη επικοινωνία σε
επίπεδο καταστημάτων».
Εξάλλου, στην αγορά των plant-based προϊόντων για την Ελλάδα «υπάρχει
τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», όπως είχε δηλώσει ο ίδιος
ο κ. Βαλλής σε πρόσφατη συνέντευξή του.
Η Beyond Meat είναι παραγωγός υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης.
Τα αρχικά προϊόντα της εταιρείας κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ το 2012 και αποστολή
τους είναι να δημιουργήσουν το μέλλον της πρωτεΐνης (The Future of Protein).
Η Beyond Meat παράγει και εμπορεύεται plant-based burger, κιμά για tacos,
λουκάνικα και άλλα παρεμφερή προϊόντα, τα οποία παράγονται από απλά φυτικά
υλικά. Με τη μετάβαση από ζωϊκό κρέας σε plant-based κρέας, η Beyond Meat
δημιούργησε μια πολύ γευστική εναλλακτική επιλογή στις κατηγορίες βοδινού,
χοιρινού και πουλερικών.
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ΣΤ Ο Ν ΠΥΘΜΕΝΑ
Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχαν μέντες για δροσερή αναπνοή με γεύση... Sprite;
Ίσως να μην πρόκειται για ένα τόσο μακρινό σενάριο: πριν από λίγες μέρες η The
Coca-Cola Company πήρε το ΟΚ από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την
κατοχύρωση του σήματος του γνωστού αναψυκτικού για αυτήν ακριβώς τη χρήση.

Αρχισυντάκτης:
Σπύρος Πιστικός, εσωτ: 289
e-mail: spistikos@boussias.com
Σύνταξη:
Κωνσταντίνος Βορίλας, εσωτ: 108
email: kvorilas@boussias.com
Φωτεινή Αποστόλου, εσωτ. 145
email: fapostolou@boussias.com
Υπεύθυνος ∆ιαφήµισης:
Πέτρος Τσάτσης, εσωτ: 388
e-mail: ptsatsis@boussias.com

BOUSSIAS

Superior Taste
Awards: Χρυσά
αστέρια για 14
προϊόντα Δωδώνη
Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού
Superior Taste Awards, η Δωδώνη
απέσπασε κορυφαίες διακρίσεις
και για τα 14 προϊόντα με τα οποία
συμμετείχε. Συγκεκριμένα, με την
ανώτατη διάκριση γεύσης των τριών
χρυσών αστεριών και με βαθμολογία
πάνω από 90%, διακρίθηκαν: το
Κατσικίσιο τυρί Δωδώνη, το γιαούρτι
Δωδώνη Στραγγιστό με 2% και το
Δωδώνη Authentic Greek Yoghurt 5%.
Επιπλέον, με την ανώτατη διάκριση
των δύο αστεριών, διακρίθηκαν: το
γιαούρτι Δωδώνη Στραγγιστό 8%, το
Δωδώνη Authentic Greek Yoghurt 10%,
το Δωδώνη Authentic Greek Yoghurt
0% λιπαρά, το γιαούρτι Δωδώνη
Ηπειρώτικο Στραγγιστό 6% και 2%
λιπαρά. Παράλληλα, τη διάκριση των
δύο αστεριών έλαβε η Φέτα χωρίς
λακτόζη της Δωδώνη, καθώς και το νέο
αλειφόμενο προϊόν Δωδώνη Spread με
γεύση Φέτα Π.Ο.Π. Τέλος, με ένα χρυσό
αστέρι βραβευτήκαν τα νέα Δωδώνη
Με Φρούτα, με φράουλα και ροδάκινο,
καθώς και τα Δωδώνη Spread με τις
γεύσεις Φέτα Π.Ο.Π - κόκκινη πιπεριά
και Φέτα με ντομάτα – βασιλικό.

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα
Υπεύθυνη Συνδροµών:
Βίκυ Θεοδωρίδου
εσωτ: 101,
e-mail: vtheodoridou@boussias.com
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τ: 210 6617777,
F: 210 6617778,
∆: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας
www.boussias.com

Εκδότης: Μιχάλης Μπούσιας
∆ιευθύντρια Ηµερήσιων Εκδόσεων:
Αντωνία Κατσουλιέρη
Creative Director: Γιώργος Τριχιάς
Find us on
Τιµή ετήσιας συνδροµής: 224€ + ΦΠΑ

8

