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• Η ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ – ΜΕ ΝΕΟΓΑΛ ΓΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΚΑΙ ΦΕΤΑ_
Με την εταιρεία Pure Olea από τον Υψηλάντη Βοιωτίας συνεργάζεται η πρωτοβουλία "Η Μάρκα του Καταναλωτή" για τη
κυκλοφορία δύο κωδικών ελαιολάδου:
το υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο µε κάτω από 0,4% οξύτητα
το ανώτερης κατηγορίας Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

"Η ψηφοφορία για το ελαιόλαδο ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου και επειδή οι
επιλογές των καταναλωτών για συµβατικό και βιολογικό ήταν 50 – 50 είπαµε να
προχωρήσουµε στο λανσάρισµα και των
δύο κωδικών, στηρίζοντας δύο οµάδες
παραγωγών", αναφέρει στο FnB Daily o
Συνιδρυτής και Συντονιστής του project,
Λάµπης Κώτσου, υπογραµµίζοντας ότι η
πρωτοβουλία θα συνάψει συµβόλαια τριετούς διάρκειας µε τους παραγωγούς.
"Θα δίνουµε σταθερή αµοιβή για 3 χρόνια,
προς €3,24 για το συµβατικό και €4,24 για
το βιολογικό".

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΒ. ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ RETAILER

Όπως συνέβη και µε το γάλα, έτσι και το
ελαιόλαδο, θα µπει στα ράφια της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ η πρωτοβουλία είναι και
σε συζητήσεις και µε µια άλλη εξίσου µεγάλη αλυσίδα retail, ώστε να ξεκινήσουν
συνεργασία.

ME TH ΝΕΟΓΑΛ ΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ
ΚΑΙ Η ΦΕΤΑ

Για τη δηµιουργία των κωδικών σε στραγγιστό και φέτα, η πρωτοβουλία θα συνεργαστεί µε τη ΝΕΟΓΑΛ, θέλοντας, όπως
εξηγεί ο κ. Κώτσου, να στηρίξει και τους
παραγωγούς της Μακεδονίας.
Το γιαούρτι θα κυκλοφορήσει σε δύο κωδικούς 10% και 2%. "Οι τιµές των παραγωγών για το στραγγιστό θα είναι €0,48/lt και
η τιµή λιανικής €2,93 για το 2% και €2,96
για το 10%. Επίσης, σε συνεργασία µε τη

ΝΕΟΓΑΛ θα υλοποιήσουµε και τη φέτα,
η µελέτη για την οποία θα ολοκληρωθεί
µέσα στο 2021", αναφέρει.

ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ - ΜΕΛΙ
Μετά το λάδι, το στραγγιστό γιαούρτι και
τη φέτα, στις πρώτες θέσεις επιλογών των
καταναλωτών είναι τα ζυµαρικά, η σάλτσα
ντοµάτας και το µέλι.
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