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• Η ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΟΓΑΛ
- ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΟΣΙΣ
Μέχρι το καλοκαίρι θα είναι στα ράφια των
αλυσίδων η φέτα που αναπτύσσει η πρωτοβουλία “Η Μάρκα του Καταναλωτή” µε την
ΝΕΟΓΑΛ.
Όπως πληροφορούµαστε, η τοποθέτηση
έχει καθυστερήσει λόγω των ανατιµήσεων
που καταγράφει το αιγοπρόβειο γάλα, µε την
πρωτοβουλία να εξετάζει εκ νέου, τις τιµές
των παραγωγών, µε σκοπό να είναι περισσότερο βιώσιµες λόγω των νέων δεδοµένων.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Παράλληλα, η πρωτοβουλία ενισχύει το
portfolio των προϊόντων της, ετοιµάζοντας
να κυκλοφορήσει µέλι, για οποίο είναι ήδη,
οnline το ερωτηµατολόγιο.
Τη συσκευασία και τη διανοµή θα αναλάβει η
εταιρεία, Melizz, από την Αλεξάνδρεια, ενώ
οι παραγωγοί θα είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Κοζάνη, ∆ράµα, Καστοριά, Θεσσαλία, ενώ εξετάζεται και η ένταξη παραγωγών από νησιά, κυρίως για την
ποικιλία του θυµαρίσιου.

ση και η άλλη τη συσκευασία και τη διανοµή.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΟΣΙΣ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Σύµφωνα µε πληροφορίες του FnB Daily, η
πρωτοβουλία θα συνεργαστεί µε την άροσις, προκειµένου να αναπτύξει την κατηγορία των οσπρίων.

ΝΕΟ DEAL MΕ RETAILER

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός µελιού, όπως το επιθυµούν οι καταναλωτές, που θα αµείβει σωστά τους µελισσοκόµους, ώστε να ζουν από το επάγγελµά
τους και να µπορούν να ακολουθούν υπεύθυνες πρακτικές.
Ταυτόχρονα, κάθε φορά που αγοράζεται το
προϊόν, αυτό αναµένεται να έχει και έναν
ισχυρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς
πέρα από την εξασφάλιση των παραγωγών,
οι καταναλωτές επενδύουν στη βιοποικιλότητα και τη προστασία της µέλισσας.

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΠΑΤΑΤΑ

Επιπλέον, η πρωτοβουλία στηρίζει και τους
παραγωγούς πατάτας, ντοµάτας και οσπρίων, οι οποίοι θα επωφεληθούν µε τη δωρεάν εγκατάσταση έξυπνων τεχνολογικών λύ-

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Τιµή συνδροµής: 300€ + Φ.Π.Α./έτος

σεων, Smart Farming Gaiasense, χάρη στη
συµµετοχή της πρωτοβουλίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ploutos 2020.
Όπως πληροφορούµαστε, έχει ήδη, γίνει η
εγκατάσταση του πρώτου σταθµού σε παραγωγούς πατάτας µέσω της Neuropublic, ενώ
το επόµενο διάστηµα θα γίνει εγκατάσταση
σε παραγωγούς σε Μεσσήνη και Αρκαδία, οι
οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία.
Ειδικά για την ανάπτυξη της ντοµάτας, η
πρωτοβουλία είναι σε φάση αναζήτησης βιοµηχανικού εταίρου, που θα αναλάβει να αγοράζει την ντοµάτα από τους παραγωγούς και
να φτιάχνει το προϊόν.
Ωστόσο εξετάζεται και το ενδεχόµενο να µην
είναι µόνο ένας ο βιοµηχανικός εταίρος, αλλά
δύο εταιρείες, η µία να αναλάβει τη διαχείρι-
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Θυµίζουµε ότι, στα ράφια της My Market και
της ΑΒ Βασιλόπουλος, οι καταναλωτές ήδη,
βρίσκουν το φρέσκο αγελαδινό γάλα από παραγωγούς της Θεσσαλίας, το στραγγιστό γιαούρτι από παραγωγούς της Μακεδονίας και
το ελαιόλαδο από παραγωγούς της Στερεάς
Ελλάδας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, η My Market
σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο των καταστηµάτων για το γάλα της πρωτοβουλίας και
από 90 καταστήµατα να είναι διαθέσιµο σε
150 και σε 220 συνολικά, από το φθινόπωρο και µετά. Επιπλέον, η πρωτοβουλία έχει
συνάψει συνεργασία και µε µία ακόµα αλυσίδα, προκειµένου να τοποθετήσει και εκεί
τα προϊόντα της.
Στέλλα Αυγουστάκη
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