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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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: Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(Σ.Β.Β.Ε.)
ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ
Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος

	οmιλητές
10:00 - 11:00	Περικλής Βενιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος - Green Cola Hellas A.E.
	Δρ. Ιωάννης Βογιατζής, Γενικός Διευθυντής - Μπουτάρη Οινοποιητική
	Δημήτρης Παπαχρυσάνθου, Wholesale & Affiliate Retail Director, Retail Operations Department
- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Διάλογος με το κοινό
βασικοι οmιλητες

11:00 - 11:10

Βελισσάριος Δότσης, Διευθύνων Σύμβουλος - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού

Εμπορίου A.E. (Enterprise Greece)
11:10 - 11:20	Δημήτρης

ΕΝΟΤΗΤΑ II

Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος - DK Consultants

ΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ;
Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος

	οmιλητές
11:20 - 12:20	Στέλιος Δρυς, Διευθύνων Σύμβουλος – foodstandard
	Διονύσης Ευαγγελάτος, Γενικός Διευθυντής – Μεσογειακή Θρέψη
	Νίκος Λούστας, Διευθύνων Σύμβουλος & Μέτοχος – Όμιλος Μέγας Γύρος
	Κώστας Μάστορας, Πρόεδρος – TITAN FOODS Inc.
	Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γενικός Διευθυντής - Condito A.E.Β.Ε.
Διάλογος με το κοινό
12:20 - 12:50

Διάλειμμα Καφέ
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ΕΝΟΤΗΤΑ III

e -ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος

	οmιλητές
12:50 - 13:50	Βίλλιαμ Δράκος, Γενικός Διευθυντής – Information Systems Impact A.E.
	Χάρης Καρώνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Εταιρειών VIVA WALLET
	Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Chief Executive & Chief Financial Officer – Client IQ
	Διάλογος με το κοινό
13:50 - 14:30

Διάλειμμα & Γεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ FnB TO 2017

Συντονιστής: Νεκτάριος Νώτης, Δημοσιογράφος
	οmιλητές
14:30 - 15:30	Άλκης Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων – ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.
	Δημήτρης Γκουράβας, Γενικός Διευθυντής – ΚΑΒΙΝΟ A.E.
	Κωνσταντίνος Σεπετάς, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing - Ηπειρωτικής Βιομηχανίας
Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
Διάλογος με το κοινό
Τέλος Συνεδρίου
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Μάρκος Μπόλαρης
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Μάρκος Μπόλαρης γεννήθηκε στις Σέρρες το 1958. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 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 Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών. Από τον
Οκτώβριο 2009 έως Σεπτέμβριο 2010 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 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 Μεταρρύθμιση,
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 και πατέρας 6 παιδιών.

Αθανάσιος Σαββάκης
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 (ΚΕΠΑΑΝΕΜ). 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.

Περικλής Βενιέρης
Διευθύνων Σύμβουλος - Green Cola Hellas A.E.

Ο Περικλής Βενιέρης είναι ιδρυτής της Green Cola Hellas, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία των
μη αλκοολούχων ποτών. Από το 2011 και την ίδρυση της εταιρείας, στη διάθεσή του έχει τη γενική διεύθυνση της
εταιρείας με σκοπό την επέκταση και εδραίωση του brand στο εξωτερικό και κυρίως στα Βαλκάνια.
Έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ξεκίνησε
την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη μεγαλύτερη βιομηχανία αναψυκτικών στον κόσμο, η οποία διήρκησε
περίπου 30 χρόνια. Για εφτά χρόνια διετέλεσε Sales Manager στην Hellenic Bottling Company (HBC), ενώ στη
συνέχεια βρέθηκε να υπηρετεί ως Country General Manager στην HBC. Από το 2001 μέχρι και την αποχώρησή
του, διετέλεσε Regional Director για τις αγορές της Ελβετίας, της Νιγηρίας, της Αρμενίας, της Βοσνίας, της Κροατίας, της ΠΓΔΜ, της Σερβίας & Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας. Στο διάστημα αυτό λάνσαρε
περισσότερους από 30 κωδικούς προϊόντων και ήταν υπεύθυνος για περισσότερους από 35,000 υπαλλήλους.
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δρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Γενικός Διευθυντής - Μπουτάρη Οινοποιητική

Με σπουδές στην οινολογία στο Πανεπιστήµιο του Mπορντώ της Γαλλίας και σηµαντική εµπειρία στην ελληνική
οινοπαραγωγή, αλλά και με μακρόχρονη συμμετοχή στις συλλογικές δραστηριότητες, ο Δρ. Ιωάννης Βογιατζής
είχε πάντα ως στόχο την ανάδειξη των γηγενών ποικιλιών και των αυθεντικών αμπελοτόπων της πατρίδας μας.
Είναι διδάκτωρ Οινολογίας και Αμπελουργίας του Πανεπιστημίου του Bordeaux και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Οίνου, ενώ την τρέχουσα περίοδο ασκεί και τα καθήκοντα του προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ). Στην οινοποιία Μπουτάρη, ο Δρ. Ι. Βογιατζής προσελήφθη το 1984
μετά την ολοκλήρωση της διατριβής του, ως οινολόγος και Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης. Διαδοχικά, τα
επόμενα χρόνια ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οινολογικού Τμήματος, καθώς και τη Διεύθυνση Παραγωγής,
θέσεις τις οποίες διατηρεί μέχρι και σήμερα. Από τις αρχές του 2016 κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή
της εταιρείας Μπουτάρη.

Δημήτριος Παπαχρυσάνθου
Wholesale & Affiliate Retail Director, Retail Operations Department ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., υπεύθυνος για: Δίκτυο ΕΝΑ Cash & Carry (13 κατ/τα επαγγελματικής πώλησης). Δίκτυο κατ/των δικαιόχρησης της ΑΒ (72 κατ/τα franchise)
Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκίνησε το 1996 σαν Systems & Methods Manager στην Δνση Λειτουργία
Κατ/των (δίκτυο) με περιεχόμενο την υποστήριξη του δικτύου σε συστήματα πωλήσεων και εμπορικές εφαρμογές.
Η συνεργασία εξελίχθηκε σε θέσεις τόσο στην Λειτουργία Κατ/των (δίκτυο) όσο και στην Εμπορική Δνση (Systems
& Methods, Trade Marketing, Zone Sales Manager) αποκτώντας διευρυμένες εμπειρίες στην λιανική πώληση τροφίμων. Η επαγγελματική μου διαδρομή περιλαμβάνει κύρια θέσεις πωλήσεων και account management (United
Distillers Hellas Α.Ε., Αθηναική Ζυθοποιία Α.Ε., Sarantis Group) καθώς και marketing και merchandizing (3E / Coca
Cola, Stet Hellas S.A. Frigoglass S.A.), σε διεθνείς εταιρίες.
Στο ακαδημαικό υπόβαθρο, κατέχω MBA σε Business Strategy - Strategic Marketing απο το Πανεπιστήμιο του Bath,
U.K. και πτυχίο στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων απο την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου A.E.
(Enterprise Greece)

Ο κ. Βελισσάριος Δότσης ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E. (Enterprise Greece) τον Απρίλιο του 2015.
Από το 1998 έως τον Απρίλιο του 2015, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε υψηλές διευθυντικές θέσεις. Διαθέτει
εκτεταμένη εμπειρία στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη και τις διεθνείς πωλήσεις. Στις διάφορες θέσεις που κατείχε, ως
επικεφαλής των ομάδων απόκτησης και ολοκλήρωσης νέων συμβολαίων-projects (capture manager), πέτυχε την
υπογραφή νέων συμβάσεων και ολοκλήρωσε ενέργειες νέων λειτουργιών. Ανέπτυξε, κινητοποίησε και συντόνισε
ομάδες εργασίας, απαρτιζόμενες από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων και τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών δικτύων στελεχών και συμβούλων πωλήσεων, προκειμένου να επιτύχει πους στόχους για ανάπτυξη και κερδοφορία των εταιρειών που υπηρέτησε. Διετέλεσε επίσης μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής σε
εταιρείες του εξωτερικού. Το χρονικό διάστημα 1997-2003, ολοκλήρωσε πρόγραμμα μαθημάτων Διδακτορικού στο
ΕΜΠ και εργάστηκε παράλληλα ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πυρηνικής Σύντηξης,
EURATOM, (συνεργασία του ΕΜΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Είναι κάτοχος διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
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Δημήτρης Καραβασίλης
Σύμβουλος Διεθνούς Μάρκετινγκ, Iδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος - DK Consultants

Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας DK Consultants που δραστηριοποιείται στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων με ειδίκευση τους τομείς του Εξαγωγικού Marketing και
των Πωλήσεων. 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 οργανισμών 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.

Στέλιος Δρυς
Διευθύνων Σύμβουλος – FOODSTANDARD

Ο Στέλιος Δρυς είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της foodstandard την οποία και ίδρυσε το 2002. Απόφοιτος 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
Συσκευαστικών 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.

Διονύσης Ευαγγελάτος
Γενικός Διευθυντής – Μεσογειακή Θρέψη

Ο Διονύσης Ευαγγελάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι απόφοιτος των ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Bachelor Ηλεκτρονικών. Υπολογιστικών Συστημάτων ), Westminster University (MSc in Networks) και ALBA (Management in
Business) . Ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 στην Σ&Η&Α ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕΕ ως Διευθυντής πληροφορικής και
στην συνέχεια ως Financial Controller, το 2008 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία OSC AE (Αποκλειστικός παραγωγός του Metaxa παγκόσμια). Το 2014 ίδρυσε την ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΘΡΕΨΗ με αποκλειστικό στόχο την
εξαγωγή Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.
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Νίκος Λούστας
Διευθύνων Σύμβουλος & Μέτοχος – Όμιλος Μέγας Γύρος

Ο Νίκος Λούστας έζησε και μεγάλωσε στην Φλώρινα. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από
το οποίο αποφοίτησε με το πτυχίο της γεωλογίας. Στην πορεία αυτών των 25 χρόνων διετέλεσε αρχικά ως Founder &
Διευθύνων Σύμβουλος σε τρεις (3) εταιρίες (Softis House, Gilli Diet & Aμφιτρύων), που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην
εξέλιξη της εστίασης. Η επαγγελματική πείρα που απέκτησε του έδωσε το έναυσμα για την παραγωγή και παράλληλα τη
βιομηχανοποίηση στο έδεσμα του γύρου. Με οδηγό το όραμα του, το 2000 τολμά και ιδρύει την επιτυχημένη εταιρεία
Ελληνικός Γύρος. Το 2005 κατασκευάζεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής γύρου, στην περιοχή του Περιστερίου.
Ως Ιδρυτικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος, δημιουργεί μια βιομηχανική μονάδα στηριζόμενη σε σύγχρονες δομές,
καινοτόμα μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό που οραματίζεται την προώθηση του γύρου ως παγκόσμιο προϊόν. Το
2014, ιδρύεται η δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Νew Jersey, των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, ο Νίκος Λούστας έχει στο
ενεργό του 2 παραγωγικές μονάδες, με το δυναμικό του ομίλου να στελεχώνεται με περισσότερα από 300 άτομα. Η
παραγωγή ανέρχεται ημερησίως πάνω από 30 τόνους γύρο, 10 τόνους σουβλάκια και 10 τόνους κρεατοσκευάσματα,
εξυπηρετώντας τον Παναμά, Καναδά, ΗΠΑ, Αραβικά Εμιράτα, Ευρώπη και σύντομα την Αυστραλία.

Κώστας Μάστορας
Πρόεδρος – TITAN FOODS Inc.

Ο Κώστας Μάστορας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Queens College, ενώ είναι και κάτοχος ΜΒΑ in International Marketing από το
St. John’s University της Νέας Υόρκης. Έχει εργαστεί ως Director of Marketing στην εταιρεία Krinos Foods Inc. και
από το 1982 ξεκίνησε την πολυδιάστατη επιχειρηματική του καριέρα. Είναι ενεργό μέλος της Ελληνο-Αμερικανικής
κοινότητας, έχοντας υπηρετήσει και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Συνομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων. Ιδρυσε την Titan Foods, το πρώτο σουπερ μαρκετ ελληνικών προϊόντων. Η επιτυχία του πρώτου
του εγχειρήματος τον ώθησε μερικά χρόνια αργότερα στην ίδρυση της εταιρείας διανομής τροφίμων Optima Foods
με έδρα τη Νέα Υόρκη, και της εταιρείας Ατλαντικ Εξαγωγική με έδρα την Αθήνα. Πλέον ο όμιλος των εταιρειών που
διαχειρίζεται ο κ. Μάστορας περιλαμβάνει το Domna’s Bakery, μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής ειδών ζαχαραπλαστικής στην Νέα Υόρκη και την εταιρεία διεθνούς εμπορίου Tri-Continent στην Κύπρο. Μέσω των εταιρειών του διακινούνται περισσότερα από 100 brands και 4500 κωδικοί ελληνικών προϊόντων. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή
του στην ανάπτυξη της αγοράς ελληνικού γιαουρτιού στις ΗΠΑ. Η κατηγορία “Greek Yogurt” υπολογίζεται πλέον σε
περισσότερο από 7 δις δολάρια. Παράλληλα με τη ευρεία επιχειρηματική του δράση, ο κ. Μάστορας παραμένει ένας
αφοσοιωμένος οικογενειάρχης. Είναι παντρεμένος με την Σταυρούλα Παπαδοπούλου και έχουν τρεις κόρες.

Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Γενικός Διευθυντής - Condito A.E.Β.Ε.

Ο Κωνσταντίνος Μωραΐτης είναι Γενικός Διευθυντής της βιομηχανίας τροφίμων Condito Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και συσκευασία γευστικών προϊόντων όπως ελληνικές παραδοσιακές αλοιφές,
dips και dressings, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα. Έχει σπουδάσει Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής στο
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές
στο University of Surrey στο αντικείμενο του Food Management. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
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Βίλλιαμ Δράκος
Γενικός Διευθυντής – Information Systems Impact A.E.

Ο κ. Βίλλιαμ Δράκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και
κατέχει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Έχει σημαντική εμπειρία (τα τελευταία 20 έτη)
στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ έχει διατελέσει
σύμβουλος σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνής και εθνικές επιτροπές/οργανισμούς.
Είναι γενικός διευθυντής της εταιρίας Information Systems Impact, εταιρία εξειδικευμένη στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eBusiness), με υλοποιήσεις σε σημαντικές εταιρίες στους κλάδους
του Λιανεμπορίου, της Βιομηχανίας, Τηλεπικοινωνιών και Τραπεζών. Η εταιρία παρέχει την πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών και ειδικά ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Ελλάδα και διακινεί σε
ετήσια βάση 12.000.000 τιμολόγια ηλεκτρονικά με την συμμετοχή πάνω από 10.000 εταιριών.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Εταιρειών VIVA WALLET

Ο Χάρης Καρώνης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ο Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών VIVA
WALLET Α.Ε. (www.vivawallet.com), VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (www.viva.gr) και VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. (www.vivawallet.com/el-gr/company). Διαθέτει 20ετή εξειδίκευση στον χώρο του Internet και
των Τηλεπικοινωνιών και άνω των 15 ετών εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 ως
Sales & Marketing Manager στην εταιρεία Groovy Net (μία από τους πρώτους παρόχους υπηρεσιών Internet στην
Ελλάδα) και ένα (1) μόλις χρόνο αργότερα ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Το 2000 ίδρυσε τη VIVA WALLET
Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (πρώην REALIZE Α.Ε.), εταιρεία με ηγετική θέση στην Ανάπτυξη
Διαδικτυακών Εφαρμογών & Υπηρεσιών Technology Marketing, ενώ πέντε (5) χρόνια μετά δημιούργησε τη VIVA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, η οποία παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ITC και Destination Manage (DMS). Το 2010
συνέστησε τη VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της
Ελλάδος, που προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Η εταιρεία
παρουσίασε το 2013 το 1ο mobile wallet στην Ελλάδα με την ονομασία «VivaWallet», ενώ παράλληλα ξεκίνησε τη
διεθνή της επέκταση, αποκτώντας άδεια για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε 31 χώρες του ΕΟΧ. Ο Χάρης
Καρώνης έχει διατελέσει Σύμβουλος Διοίκησης σε πολλές εταιρείες και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος).

Αλεξάνδρα Χριστοπούλου
Chief Executive & Chief Financial Officer – Client IQ

Με μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ισχυρή αναλυτική σκέψη, ξεκίνησε την καριέρα
της το 2001 στη Citibank Ελλάδος, ως Senior Treasury Associate. Δύο χρόνια αργότερα, ανέλαβε τη θέση του
Ανώτερου Οικονομικού Αναλυτή καρτών έχοντας υπό την ευθύνη της το σύνολο των οικονομικών αναφορών και
αναλύσεων για το τμήμα καρτών. Το 2007, ανέλαβε τη διοίκηση του τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Καρτών,
με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των πελατών της τράπεζας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών στοχευμένου
marketing. Κατά την πενταετή θητεία της ως επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Καρτών, η Αλεξάνδρα και η ομάδα της κατάφεραν να αυξήσουν την πιστότητα των πελατών κατά 45%, μείωσαν τον αριθμό των
ανενεργών πελατών κατά 13%, εφάρμοσαν μια πελατοκεντρική στρατηγική διακράτησης του πελάτη (retention) αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα κατά 20%, και ανέπτυξαν νέες κατηγορίες στη χρήση πιστωτικών καρτών που επέφεραν πάνω από $50 εκ. ετήσιου τζίρου στην τράπεζα. Το 2011, η Αλεξάνδρα προήχθη σε Senior Vice President
αναλαμβάνοντας τη θέση του επικεφαλής του τμήματος Καρτών και έγινε μέλος της ανώτερης διοικητικής ομάδας
της τράπεζας. Η Αλεξάνδρα έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και MBA
με διάκριση από το ALBA.
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Αλκης Βασιλειάδης
Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων – ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε.

Ο Κος Αλκης Βασιλειάδης έχει εμπειρία 30 χρόνων στις πωλήσεις εκ των οποίων τα τελευταία 20 χρόνια ως
υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες στον χώρο των FMCG.
Ορισμένες από τις εταιρίες είναι η Allied Domecq , Μπουτάρης , Μύθος Ζυθοποιία και σήμερα η ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ όπου
κατέχει την θέση του Γενικού Δντη Πωλήσεων για την Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια έχοντας παράλληλα και την
ευθύνη των εξαγωγών σε όλο τον κόσμο για τα προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.

Δημήτρης Γκουράβας
Γενικός Διευθυντής – ΚΑΒΙΝΟ A.E.

O Δημήτριος Γ. Γκουράβας είναι Γενικός Διευθυντής στην ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην
ΠΕΡΚΑΤ ΑΕ και Μέλος Διοικητικού συμβουλίου στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΕ. Έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου στο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Member of DEMCO Group στη MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ,Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής – Παιανία, Αθήνα, Τεχνικός Διευθυντής και Επικεφαλής Οινολόγος στο Οινοποιείο: Κουνάβοι, Πεζά, Ηράκλειο Κρήτης, Γενικός Διευθυντής στο Μεταξοχώρι, Ηράκλειο Κρήτης,
Επικεφαλής Οινολόγος στη ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος τιου
Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
ειδλικευση Γεωργικών Βιομηχανιών και Τεχνολογίας Τροφίμων. Κατέχει Εθνικό Δίπλωμα Οινολόγου - Diplôme
National d’ OEnologue (D.N.O) από το Πανεπιστήμιο Bordeaux, Faculté d’ OEnologie, καθώς και Πανεπιστημιακό
Δίπλωμα Γευσιγνωσίας Οίνων, Diplôme Universitaire à l’aptitude à la dégustation des vins (D.U.A.D), Faculté
d’OEnologie de Bordeaux. Μιλάει γαλλικά και αγγλικά.

Κωνσταντίνος Σεπετάς
Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing - Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

O κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς είναι Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Είναι διπλωματούχος στο Marketing Management και βρίσκεται στο στάδιο απόκτησης
μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Deree Graduate school.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία «Πράσσος Ο.Ε.» Εμπορία Ποτών Αναψυκτικών και Νερών
και στη συνέχεια έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από την αγορά, μεταπήδησε στην ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Ο Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς που αναλαμβάνει διοικητική θέση στη ΒΙΚΟΣ Α.Ε., έχοντας
περάσει από όλα τα στάδια και θέσεις της εταιρείας, για την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και φιλοδοξεί
να συνεχίσει επάξια και να αναπτύξει το έργο των ιδρυτών της. Ο Κωνσταντίνος εμπνεύστηκε και υλοποίησε
την πρωτοποριακή και καινοτόμα σειρά προϊόντων Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά «Βίκος», τα μόνα με Φυσικό
Μεταλλικό Νερό από την πηγή «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ», σε 8 γεύσεις (Βίκος Cola, Πορτοκαλάδα, Πορτοκαλάδα Χωρίς
Ανθρακικό, Λεμονάδα, Γκαζόζα, Βυσσινάδα, Soda, Tonic). Οραματίζεται και εκπονεί με την ομάδα του, στρατηγική
marketing συντονίζοντας παράλληλα το πεδίο διεύρυνσης των πωλήσεων της εταιρείας.

SPONSORS
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IN COLLABORATION WITH

To FnB Daily είναι το νέο, καθημερινό ηλεκτρονικό newsletter,
που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης στον κλάδο
τροφίμων και ποτών. Εκδίδεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με όλες τις ειδήσεις, που αφορούν στον κλάδο:
• Ρεπορτάζ για τις κινήσεις των παικτών
• Αναλύσεις
• Συνεργασίες με δικηγορικές εταιρείες και φορολογικούς συμβούλους για θέματα νομοθεσίας και φορολογίας
• Η πορεία των τιμών των εμπορευμάτων του κλάδου διεθνώς

• Οι τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία
• Οι εξελίξεις στην εστίαση και την εφοδιαστική της αλυσίδα
• Συνεντεύξεις
• Case studies
• Περιφερειακοί κλάδοι, όπως συσκευασία, logistics, εξοπλισμός, μεταφορές
Το FnB Daily αποστέλλεται σε επιλεγμένους παραλήπτες δωρεάν για την πρώτη, δοκιμαστική περίοδο και στη συνέχεια με
συνδρομή.
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sponsors

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 φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, εισάγει
γνωστές μάρκες όπως: SOL, Desperados Mc Farland, Erdinger,
Affligem, Murphy’s, Duvel, Chimay και άλλες. Διαθέτει 3 μονά-

δες 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 δραστηριότητας, προϊόντα της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας εξάγονται σήμερα και στις 5 ηπείρους. Η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία είναι η πρώτη 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 τους εργαζομένους της.
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Η ABC Factors, 100% θυγατρική εταιρεία της ALPHA BANK,
ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή όλου του φάσματος εργασιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Η Εταιρεία διαχρονικά κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική
αγορά, όσον αφορά την αξία των απαιτήσεων υπό διαχείριση.
Η ABC Factors είναι μέλος στην Factors Chain International (FCI)
αποκτώντας πρόσβαση, μέσω των συνεργαζόμενων φορέων, σε
περισσότερες από 70 χώρες για την κάλυψη των εξαγωγικών
πιστώσεων και την προεξόφληση των επί πιστώσει εμπορικών
συναλλαγών, καθώς και στην International Trade and Forfaiting
Association (ITFA) για την παροχή υπηρεσιών forfaiting.
Επιπλέον, η Εταιρία παρέχει απευθείας τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις με έδρα σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

με βασικό στόχο τη διευκόλυνση των Ελλήνων εισαγωγέων.
Το 2015, παρόλη την επιβράδυνση της οικονομίας, η ABC Factors
παρουσίασε αύξηση των εργασιών της κατά 3,5% σε Ευρώ 4,39
δις, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς σε 34,1% και διατηρώντας την ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά του factoring.
Σε όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικότερα κατά το δεύτερο
εξάμηνο, η Εταιρία διατήρησε τον ενεργό της ρόλο στην υποστήριξη των πελατών της, παρέχοντας εκείνες τις λύσεις που
διευκόλυναν την ομαλή συνέχιση των εργασιών τους.
Η ABC Factors, με περισσότερα από είκοσι έτη συνεχούς ηγετικής παρουσίας στην αγορά και την εξειδίκευση που διαθέτει
στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, παρέχει λύσεις
υψηλής προστιθέμενης αξίας στη διαχείριση του εμπορικούσυναλλακτικού κυκλώματος του πελάτη.
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Η The Coca-Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη
αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500,
ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από
3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα
πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο,
η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα
σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες.
Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta,
Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply,
Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή
σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων
ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την
ημέρα.
Διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώaσιμων
κοινωνιών, η The Coca-Cola Company επικεντρώνεται σε πρω-

τοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα,
δημιουργούν ένα ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους της και ενισχύουν την οικονομική
ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της, η The Coca-Cola
Company βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες
παγκοσμίως, με περισσότερους από 700.000 συνεργάτες.
Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola
Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την
προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία
της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει
επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα
προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία
Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα
της Coca-Cola στην Ελλάδα.
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Η εταιρεία Desserta Hellas ΕΠΕ είναι θυγατρική της Bergland���������
milch eGen και δραστηριοποιείται τα τελευταία έντεκα χρόνια
στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, καθώς και στην αγορά των
γειτονικών 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 εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και η διάθεση λύσεων προσαρμοσμένων 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 1.530 εργαζόμενους, επεξεργάζεται 1,265 εκατομμύρια
κιλά γάλακτος ετησίως (2015) από 12.318 φάρμες. Με ετήσιο
τζίρο περίπου 1 δισεκατομμύριο Ευρώ (2015), η Berglandmilch
θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου των
γαλακτοκομικών στην κεντρική Ευρώπη με εξαγωγές σε περίπου
50 χώρες και μερίδιο εξαγωγών 38% (2015). Η εταιρεία απορροφά περίπου το 40% της Αυστριακής παραγωγής γάλακτος και
διαθέτει σήμερα 12 εργοστάσια. Από αυτά, 11 βρίσκονται στην
Αυστρία και 1 στην Τσεχία.
Oι Berglandmilch & Desserta Hellas επιδιώκουν την ανάπτυξή
τους βασιζόμενες στις αρχές της συνεργασίας και της καινοτομίας με σκοπό την παραγωγή φυσικών προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των καταναλωτών.

Tρίτη
25 οκτωβρίου 2016
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

H DIAGEO είναι κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο και την Ελλάδα. Το όνομα Diageo προέρχεται
από την συνένωση δύο λέξεων: από τη Λατινική λέξη Dia που
σημαίνει ημέρα και την λέξη Geo που προέρχεται από την Ελληνική γαία. Το όνομα μας αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρίας να
«Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε ημέρα, σε όλη τη γη».
Στην Ελλάδα, η Diageo διακινεί μία μοναδική σειρά προϊόντων,
που κατέχουν κορυφαία θέση στην εκάστοτε κατηγορία και σε
κάθε περίσταση κατανάλωσης.
Σε αυτά περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα
brands διεθνώς, όπως τα: Johnnie Walker, Haig, Dimple,
Cardhu, J&B, και τα Classic Malts στην κατηγορία του ουίσκι,

οι μάρκες Smirnoff, Cîroc και Ketel One στην κατηγορία vodka,
τα gins Gordon’s και Tanqueray, τα ρούμια Captain Morgan και
Pampero, τα liqueurs Baileys και Grand Marnier, και η σαμπάνια
Veuve Cliquot.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Diageo, τους ανθρώπους
της, τα brands της και τις ενέργειές της επισκεφθείτε το www.
diageo.com. Για τη διεθνή πρωτοβουλία της Diageo η οποία
προάγει την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω καλών πρακτικών,
ενημέρωσης και δράσεων σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε το
www.DRINKiQ.com.
Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, σ’ όλη τη γη.
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Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) τον ∆εκέµβριο του 2001 αποτέλεσε πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εµπορία συσκευασμένων προϊόντων, µε στόχο
να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στη νοµική τους υποχρέωση για ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων
τους, µέσα από την αυτοδιαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόµενη στις παραπάνω ανάγκες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου 2939/01, έχει αναπτύξει και υλοποιεί
στην Ελλάδα το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης –
ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), το γνωστό Σύστημα των
μπλε κάδων, βάσει εξαετών Επιχειρησιακών Σχεδίων που εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές.
Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ των εγχώριων συσκευαστών προϊόντων που τα τοποθετούν στην ελληνική αγορά, των εισαγωγέων συσκευασµένων
προïόντων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της

χώρας, οι οποίοι είναι οι νοµικά υπεύθυνοι φορείς για τη συλλογή
δηµοτικών αποβλήτων. Στο τέλος του 2015, οι συµβεβληµένες
επιχειρήσεις της ΕΕΑΑ ανέρχονταν στις 1.847 και οι συνεργαζόµενοι ΟΤΑ στους 296 σε όλη την Ελλάδα. Ως προς τη µετοχική της
σύνθεση, το 35% των µετοχών ανήκει στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων
Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τον Νόµο είναι υποχρεωµένες
να µεριµνούν για τη συλλογή και την αξιοποίηση των συσκευασιών
των προïόντων τους.
Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του
δηµοσίου συµφέροντος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νοµικό
και κανονιστικό πλαίσιο.
Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ εμφανίζει ισχυρή δυναμική.
Η ανακύκλωση 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.
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Η EVEREST, θυγατρική της Vivartia & μέλος του Ομίλου Marfin
Investment Group (MIG), αποτελεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα
snacking και καφέ, με πάνω από 200 καταστήματα σε όλη τη
χώρα που εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερους από 100.000
επισκέπτες. Γνωστά για το θρυλικό Zesto Sandwich, τα ποιοτικά
χαρμάνια καφέ που προσφέρουν και φιλοσοφία σταθερή στο
χρόνο «Φτιάξε το δικό σου γεύμα, όπως το θες, τη στιγμή που το
θες», αποτελούν προορισμό για τους «νέους» κάθε ηλικίας για
περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες τώρα.
Η παρουσία των everest με 24ωρα καταστήματα στην πόλη αλλά
και σε επιλεγμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς, στο εθνικό
οδικό δίκτυο, σε αεροδρόμια και πλοία, φέρνει τις αγαπημένες
γεύσεις των everest σε όλο και περισσότερα σημεία, κάνοντας

την απόλαυση προσιτή σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.
Με χαρακτηριστικό την ποικιλία, την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία στα προϊόντα, τα everest οδηγούν τις εξελίξεις στην κατηγορία του snacking και του καφέ και συμβάλλουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών τόσο στην κουλτούρα του καφέ όσο και
στην αναζήτηση νέων γευστικών επιλογών και εμπειριών μέσα
από τον πειραματισμό με την ατελείωτη ποικιλία υλικών στις κατηγορίες του sandwich και της σαλάτας.
Από το πρώτο κατάστημα στο Κολωνάκι μέχρι και σήμερα, τα
everest αποτελούν το αγαπημένο σημείο συνάντησης στην πόλη,
ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση και φροντίδα, εξασφαλίζει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και
αρωμάτων.
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Η Green Cola Hellas, συνεχίζει μια πορεία που μετρά πάνω από
μισό αιώνα στην παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών, βασισμένη 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 προϊόντων 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 Ελλάδα,

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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H ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Επεξεργάζεται ετησίως
περίπου 25.000 τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος και διαθέτει ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στον Αμμότοπο Άρτας,
στην Ήπειρο.
Η παραγωγική δυνατότητα, οι τεχνικές, το πρωτοποριακό πνεύμα
και οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη,
σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη γνώση της παράδοσης,
εγγυώνται την άριστη ποιότητα των προϊόντων. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επίτευξη των υψηλών στόχων
που θέτει σ’ αυτό το πεδίο, έχουν πιστοποιηθεί στο υψηλότερο
επίπεδο από το 2004. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Διε-

θνές Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και με το
Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO
22000:2005, τα οποία έλαβε από τον φορέα πιστοποίησης TUV
Austria Hellas. Η συνεχής βελτίωση και τεκμηρίωση των διαδικασιών του εργοστασίου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ πιστοποιούνται από το
2009 στο υψηλότερο επίπεδο του προτύπου International Food
Standard «IFS Food - Higher Level», Γερμανικό πρότυπο για τον
Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων.
Πέραν της επιτυχημένης παρουσίας της στην Ελληνική αγορά,
η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται έντονα και στις αγορές του
εξωτερικού έχοντας μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα
και στις 5 ηπείρους.
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Η National Can Hellas A.E. ιδρύθηκε στην χαραυγή της νέας χιλιετίας, το Σεπτέμβριο του 1999. Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης, στη Μεθώνη (Νομός Πιερίας), στην καρδιά
της ελληνικής παραγωγής ροδακίνων και μόνο 40 χλμ. από το
εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στα Βαλκάνια.
Η National Can Hellas A.E. με την εξαιρετική τεχνογνωσία και

υποδομή που διαθέτει, εξυπηρετεί την ελληνική αγορά και την
αγορά 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 μεθόδους της εταιρείας.

www.palladianconferences.gr

