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Τα προϊόντα, πώς θα καθορίζεται η τιµή και πού θα
διανέµονται
Μια νέα πρωτοβουλία για την
παραγωγή βασικών προϊόντων
αγροδιατροφής ήρθε και
στην Ελλάδα. Πρόκειται για
την Μάρκα του Καταναλωτή
«Ποιος είναι το αφεντικό;» που
λειτουργεί στα πρότυπα του
γαλλικού µοντέλου που έχει
ήδη δώσει στην παραγωγή
περίπου 25 προϊόντα τα
τελευταία δυο χρόνια.
Τι είναι η Μάρκα του
Καταναλωτή
Το FOODReporter µίλησε
«Ποιος είναι το Αφεντικό;».
Πρόκειται – όπως µας εξήγησε- για µια «πρωτοβουλία, ένα κίνηµα θα µπορούσαµε
να πούµε, το οποίο δηµιουργείται από τους καταναλωτές που θέλουµε να πάρουµε
την κατάσταση στα χέρια µας».
Η ιδέα είναι ο καταναλωτής να µπορεί να αποφασίσει για το ποια προϊόντα θα
παράγονται, µε ποιες προδιαγραφές, σε ποια τιµή, ποια θα είναι η αµοιβή του
παραγωγού κ.ό.κ.
La Marque du Consommateur: Η εµπειρία της Γαλλίας
διατροφής, µε µεγαλύτερα σε πωλήσεις το γάλα (ήταν και το πρώτο που
παρήχθη), το βούτυρο και τα αυγά.
Ενδεικτικά, 1.500 οικογένειες παραγωγών ζουν µε εισόδηµα από τα προϊόντα της
Μάρκας του Καταναλωτή, µε τα καθαρά κέρδη (στη διετία) που αγγίζουν και τις
€ 150.000 για κάποιους παραγωγούς.
Ποιοι θα παράγουν τα προϊόντα
Οι παραγωγοί και οι βιοµήχανοι που θα συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Οι προδιαγραφές και τα κόστη κάθε φάσης θα αξιολογούνται και θα
αποφασίζονται από τους καταναλωτές µε polls στην ιστοσελίδα του κινήµατος.
διαχείρισης παραγωγής και εµπορίου.
Τα πρώτα προϊόντα και η διανοµή
Η µέχρι στιγµής ψηφοφορία έχει
αναδείξει τα τρία πρώτα προϊόντα
που ζητούν οι καταναλωτές: γάλα,
ελαιόλαδο και φέτα. Η διανοµή θα
γίνεται από σουπερµάρκετ και µικρότερα
Κώτσου, βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι
συζητήσεις µε δυο µεγάλες αλυσίδες
λιανικής, «έχουµε ήδη τη συµµετοχή
δυο αλυσίδων που µας έχουν πει ότι θα
στηρίξουν το εγχείρηµα και προτίθενται
να πάρουν οι ίδιοι τις βιοµηχανίες και να
τους πουν ότι προχωρήστε, εµείς είµαστε
από πίσω και θα αγοράσουµε».
Λήδα ∆εληγιάννη

BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Για 8η χρονιά οι επιχειρήσεις
σούπερ µάρκετ και
προµηθευτών προϊόντων και
υπηρεσιών, έχουν την ευκαιρία
να διακριθούν, µέσω των
Supermarket Awards.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
I ΤΑΪΛΑΝ∆Η
La Marque du Consommateur
Νο1 σε πωλήσεις το γάλα
Πρώτο στο µερίδιο αγοράς στην κατηγορία
1.000.000 τεµάχια την εβδοµάδα
∆ιείσδυση στο 15% των νοικοκυριών
65.000.000 τεµάχια το χρόνο
Αυγά
Παράγονται 6 µήνες
Πουλήθηκαν 11.000.000 6αδες
Άλλες χώρες:
Βέλγιο (παράγεται ήδη γάλα), Ιταλία,
Γερµανία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Αγγλία

H ενίσχυση των εµπορικών σχέσεων
της Ελλάδας µε την Ταϊλάνδη και την
Σιγκαπούρη βρέθηκαν στο επίκεντρο
εκδήλωσης του Enterprise Greece
και του ΣΕΒΕ.
Η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη
οικονοµία της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Το διεθνές εµπόριο αντιπροσωπεύει το
122% του ΑΕΠ της.
Η οικονοµική ανάπτυξη έφτασε το
4,6% του ΑΕΠ το 2018. Το ΑΕΠ της
Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 2,9% το
2018 και αναµένεται να αυξηθεί κατά
2,5% το 2019 και κατά 2,7% το 2020.
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