
Ελληνικές επιχειρήσεις και 
συνεταιρισµοί κατακτούν τις 
ξένες αγορές µε τα προϊόντα 

τους και παίρνουν τη µία διάκρι-
ση µετά την άλλη σε διεθνείς δι-
αγωνισµούς για την ποιότητα της 
παραγωγής τους. Την ώρα που 
σε όλον τον κόσµο µεταδίδονται 
άσχηµες ειδήσεις για την Ελλά-
δα - λόγω της οικονοµικής κρί-
σης - µια σειρά από ελληνικές 
επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς 
επιµένουν να «εξάγουν» την καλή 
Ελλάδα. Τα προϊόντα τους κατέ-
χουν περίοπτη θέση στα ράφια 
και τις βιτρίνες καταστηµάτων του 
εξωτερικού. Μάλιστα, οι διακρί-
σεις σε διεθνείς διαγωνισµούς 
για την ποιότητα της παραγωγής 
τους διαδέχονται η µία την άλλη.  
Στα Οσκαρ το 2007 και το 2009 
το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
της εταιρείας δόθηκε ως δώρο 
στους καλεσµένους. Φέτος, η 63η 
απονοµή των τηλεοπτικών βρα-
βείων Emmy’s είχε... ελληνικό 
άρωµα, µε τους διάσηµους αστέ-
ρες του Χόλιγουντ να φεύγουν 
από την εκδήλωση µε ελιές καλα-
µών. Οι διοργανωτές των βραβεί-
ων θέλησαν να προσφέρουν ένα 
καινοτόµο προϊόν υψηλής ποιό-
τητας και γεύσης και επέλεξαν την 
ελληνική εταιρεία Gaea. Οι ελιές 
σε συσκευασία snack pack της 
σειράς Cat Cora’s Kitchen by Gaea 

κέρδισαν τις εντυπώσεις και επι-
λέχθηκαν να συµπεριληφθούν 
στο καλάθι δώρου των φετινών 
βραβείων.

ΕΜΟΙΑΖΕ Α∆ΥΝΑΤΟ
Οπως εξηγεί ο διευθύνων σύµ-

βουλος της εταιρείας Gaea Αρης 
Κεφαλογιάννης, «η εταιρεία ξεκί-
νησε πριν από 17 χρόνια µε ένα 
όραµα που τότε έµοιαζε αδύνατο: 
να γίνει η κορυφαία διεθνώς ελ-
ληνική επωνυµία (brand name), 
συνώνυµη µε ποιοτικά και και-
νοτόµα ελληνικά παραδοσιακά 
τρόφιµα αλλά και να προωθήσει 
διεθνώς την ελληνική πολιτι-
σµική-γαστρονοµική πρόταση 
ζωής. Ο δρόµος ασφαλώς δεν 
ήταν στρωµένος µε ροδοπέταλα, 
ειδικά για µια µία εταιρεία που 
έπρεπε από τη µια να έρθει αντι-
µέτωπη µε ιταλικούς και ισπανι-
κούς κολοσσούς και από την άλλη 
να εκπαιδεύσει το καταναλωτικό 
κοινό και να προβάλει την ποιό-
τητα των ελληνικών προϊόντων 
σε αγορές στις οποίες το made 
in Greece δεν σήµαινε απολύτως 
τίποτα για τον καταναλωτή». ∆ε-
καεπτά χρόνια µετά, η Gaea έχει 
καταφέρει να φέρει τον ελληνικό 
µεζέ στο πιάτο των καταναλωτών 
διεθνώς. Μάλιστα η εταιρεία εί-
ναι κατά 82% εξαγωγική ενώ 
µόλις το 18% του τζίρου της προ-

έρχεται από την εγχώρια αγορά. 
Οι κυριότερες χώρες στις οποίες 
µπορεί να βρει κάποιος προϊόντα 
της είναι η Αγγλία, η Γερµανία, οι 
ΗΠΑ, η Ρωσία, η Φινλανδία ενώ 
φθάνουν έως την Αυστραλία και 
την Κίνα. «Μάλιστα, η Γερµανία, 
η Αγγλία, η Αµερική, η Ρωσία και 
η Σκανδιναβία αποτελούν τις µε-
γαλύτερες αγορές µας» τονίζει ο κ. 
Κεφαλογιάννης. Σύµφωνα άλλω-
στε µε τα στοιχεία Nielsen, η Gaea 
είναι αυτή τη στιγµή η νούµερο 3 
επωνυµία στην κατηγορία ελαι-
ολάδου σε Γερµανία και Ρωσία, 
κατέχει την πρώτη θέση στην κα-
τηγορία των ελιών και τη δεύτερη 
στην κατηγορία του ελαιολάδου 
στη Νορβηγία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

«Οι πρώτες ύλες των προϊόντων 
µας προέρχονται από επιλεγµέ-
νες καλλιέργειες ανά την Ελλάδα 
ενώ πρόσφατα προχωρήσαµε στη 
δηµιουργία κοινοπραξίας µε τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Κριτσά 
για την παραγωγή του εξαιρετι-
κού παρθένου ελαιολάδου Gaea-
Kritsa.  Πρόκειται για την πρώτη 
κοινοπραξία µεταξύ µιας ανώνυ-
µης εταιρείας όπως η Gaea και 
ενός αγροτικού συνεταιρισµού» 
λέει ο διευθύνων σύµβουλος και 
συµπληρώνει ότι όλα τα προϊόντα 

έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις 
για την ποιότητα και τη γεύση. 
Πρόσφατα µάλιστα επιτεύχθηκε 
συνεργασία και µε την διεθνούς 
φήµης σεφ Cat Cora. «Η αρχική 
γνωριµία µου µε την Cat έγινε 
προ διετίας, µε αφορµή την επί-
σκεψή της στην Ελλάδα. Ηταν 
ήδη γνωστή από τον τίτλο της ως 
Iron Chef και είναι η µόνη γυναί-
κα που είχε καταφέρει να λάβει 
αυτή τη διάκριση. Οι ελληνικές 
ρίζες της και το πάθος της για την 

υγιεινή ελληνική µεσογειακή δι-
ατροφή από τη µια και η ποιότητα 
και γεύση των προϊόντων µας από 
την άλλη, µας έφεραν κοντά µε 
σκοπό ο αµερικανός καταναλω-
τής να εξοικειωθεί µε την ποιότη-
τα και τη γεύση των αυθεντικών 
ελληνικών τροφίµων. Ετσι, τον 
Ιανουάριο του 2011 τα προϊόντα 
της Gaea επαναλανσαρίστηκαν 
κάτω από την επωνυµία Cat Cora’s 
Kitchen by Gaea, για την αγορά 
της Αµερικής».
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Εξάγουν... Ελλάδα στον καιρό της κρίσης

Ο Αµερικανός κωµικός ηοποιός Κελ Μίτσελ τη βραδιά των Όσκαρ. 
Κρατά ένα µπουκάλι ελαιόλαδο της εταιρίας Gaea.




