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Eνίσχυση πωλήσεων της Creta 
Farms στην Αυστραλία

Θ
ετική αναμένεται και η φετινή 
χρονιά από την δραστηριο-
ποίηση της Creta Farms στην 
αγορά της Αυστραλίας, αφού 

οι πωλήσεις του πρώτου τετραμήνου 
αυξήθηκαν  κατά 29% και ανήλθαν 
σε 12,5 εκατ. δολ. Αυστραλίας.
Η  Creta Farms έχει συνάψει συνερ-
γασία με τη μορφή της αδειοδότησης 
(licensing agreement) με την Primo 
SmallGoods, η οποία είναι η μεγαλύ-
τερη εταιρεία αλλαντικών στην Αυ-
στραλία και θυγατρική του μεγαλύτε-
ρου ομίλου κρέατος στον κόσμο, της 
Βραζιλιάνικης JBS.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η 
φετινή χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με 
τις πωλήσεις του πρώτου τετραμήνου 
να αυξάνονται κατά 29% και να ανέρ-
χονται σε AUD 12,5 εκατ., και με τις 
πωλήσεις like-for-like να αυξάνο-
νται κατά 24%. Με θετικούς ρυθμούς 
«έτρεξαν» επίσης οι πωλήσεις του 
Απριλίου οι οποίες ήταν αυξημένες 
κατά 50% με τις πωλήσεις like-for-
like να είναι αυξημένες κατά 39%.
Πιο συγκεκριμένα, είκοσι κωδικοί 
προϊόντων βασιζόμενοι στην παγκο-
σμίως πατενταρισμένη τεχνολογία 
της αντικατάστασης του ζωικού λί-
πους με την έκχυση εξαιρετικού παρ-

θένου ελαιολάδου σε εκλεκτά κομμά-
τια κρέατος υψηλής ποιότητος, έχουν 
συνεισφέρει πωλήσεις άνω των 52 
εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (AUD) 
από την αρχή της συνεργασίας.
Τα προϊόντα «Oliving» στην Αυστρα-
λία προσφέρουν  διαφοροποίηση 
στην κατηγορία των αλλαντικών και 
έχουν κερδίσει επάξια τη θέση τους 
στο καλάθι του σουπερ μάρκετ, σύμ-
φωνα με την ίδια ανακοίνωση. Τα 
προϊόντα βρίσκονται σε 1.700 σημεία 
πώλησης, στις μεγαλύτερες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ Coles & Woolworths, 
έχοντας κατακτήσει μερίδιο αγοράς 
3,5% στον κλάδο των αλλαντικών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, 
δήλωσε ότι  «Είμαστε ιδιαίτερα ικα-
νοποιημένοι με την εξέλιξη των 
πωλήσεων στην Αυστραλία. Αναμ-
φισβήτητα υπάρχει αμοιβαία ικα-
νοποίηση για την εξέλιξη αυτή μιας 
και οι στόχοι που αρχικώς ετέθησαν 
έχουν επιτευχθεί και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις έχουν υπερβεί το budget 
που έχει καταρτιστεί. Χαιρόμαστε που 
καλύπτουμε τις προσδοκίες των Αυ-
στραλών συνεργατών μας, χτίζοντας 
τη βάση για να αναπτυχθεί περαιτέρω 
η προϊοντική μας γκάμα».

Αύξηση κατά 29% στο ά  τετράμηνο του 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκηρύσσει μία θέση επιτό-
πιου εποχικού προσωπικού για την υποστήριξη του τμήματος έκδοσης θεω-
ρήσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με καταληκτική ημερομηνία 
την 31/12/2016.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: 
• από 21 (συμπληρωμένα) έως 60 ετών,
• μόνιμοι κάτοικοι Αυστραλίας ή προσωρινά διαμένοντες στη ΝΝΟ 
(citizens ή permanent residents), 
• κάτοχοι πτυχίου, διπλώματος η τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης,  
• να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – γραπτώς και προφο-
ρικώς, 
• να διαθέτουν άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Τυχόν πρόσθετα προσόντα π.χ. γνώση ελληνικής γλώσσας, γνώση γαλλικής 
γλώσσας,  πρoϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, διάθεση για εργασία εκτός ωρα-
ρίου, εξοικείωση με διεθνές περιβάλλον, θα συνεκτιμηθούν.
 
Αιτήσεις των υποψηφίων, στα αγγλικά, συνοδευόμενες από λεπτομερή βιο-
γραφικά σημειώματα καθώς και αντιγράφων των σχετικών δικαιολογητικών, 
θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 
14.00 στο Γενικό Προξενείο – Level 2/219-223 Castlereagh St Sydney NSW 
2000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grgencon.sid@mfa.gr
  
Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα πρέπει να τιτλοφο-
ρούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ» και η τυχόν απαιτούμενη επικοινωνία των 
υποψηφίων με το Γενικό Προξενείο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης grgencon.sid@mfa.gr

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα 
βάσει του βιογραφικού σημειώματος και των σχετικών δικαιολογητικών.

         Εκ του Γενικού Προξενείου

Aποκατάσταση ενός εμβληματικού 
κτιρίου της περιοχής μας 

Βρίσκομαι στην ιδιαιτέρως ευχάριση θέση να σας ανακοινώσω την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης των εργασιών αποκατάστασης του Κέντρου Woodstock.
Το εμβληματικό κοινοτικό κέντρο έχει ανακαινιστεί εσωτερικά και εξωτερικά συν-
διάζοντας το βικτοριανή γοητεία με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ γίνονται και 
οι απαραίτητες αναβαθμίσεις που θα εξασφαλίζουν στα μέλη της κοινότητας την 
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης.
Για να γιορτάσουμε αυτό το επίτευγμα, το Συμβούλιο διοργάνωσε μια ανοιχτή μέρα 
την περασμένη Τετάρτη.
Η εκδήλωση περιελάμβανε δωρεάν δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης του 
Mobile Play Van, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εδέσματα.
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Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νοτίου Ουαλίας 
έχει την τιμή να παρουσιάσει 

 

τον Δικηγόρο Αριστοτέλη Παϊπέτη 

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016 

7:00μμ - 9:00μμ  
Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba 

St, Lakemba  

Είσοδος Ελεύθερη 

Η παρουσίαση θα καλύψει: 
• Τρόπους απόκτησης βίζας για τους Έλληνες. 
• Επεξηγήσεις & τα προαπαιτούμενα για κάθε  περίπτωση 
• Βίζες εργασίας 
• Φοιτητικές βίζες 
• Προσωρινές & Μόνιμες Βίζες 
• Οικογενειακές Βίζες (π.χ. Συντρόφου, παιδιού, γονέα) 

Καλούμε την παροικία να παρακολουθήσει αυτή την ενημερωτική παρουσίαση, πρόκειται 
για ένα επίκαιρο θέμα που αφορά τους Έλληνες που ήρθαν στην Αυστραλία και             
προσπαθούν να αποκτήσουν βίζα παραμονής. 

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ - Ομιλία στα Ελληνικά 

Ο Δήμαρχος στο Mobile Play Van


