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Ηπρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επεκτείνει σταθερά την αριθμητική της υπεροχή υποδεχόμενη
την εταιρεία Γεωδή Α.Ε. με στόχο αφενός την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της και αφετέρου
την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την πίστη στα ελληνικά προϊόντα
διαφοροποίησης.
Ειδικότερα, η εταιρεία Γεωδή Α.Ε., που συμμερίζεται το όραμα της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ, ιδρύθηκε το 2007 και παράγει μαρμελάδες, σάλτσες και αλείμματα από φρέσκα ελληνικά
φρούτα και λαχανικά. Οι μαρμελάδες και τα αλείμματα της εταιρείας παρασκευάζονται μόνο από
φυσικά συστατικά, ενώ έχουν αποκομίσει πολλές διακρίσεις σε ελληνικούς και διεθνείς
διαγωνισμούς για την μοναδική φρουτένια φυσική γεύση και την υψηλή διατροφική τους αξία. Το
έμπειρο και υψηλού επιπέδου τεχνικό προσωπικό, αλλά και η υποστήριξη από ισχυρό
επιστημονικό επιτελείο που προέρχεται από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, τη
διατροφολογία και την επικοινωνία, συνθέτουν το προφίλ του νέου Μέλους της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Αξίζεινα τονιστεί ότι, όλα τα προϊόντα της εταιρείας Γεωδή Α.Ε, παράγονται σε πρότυπη,
τεχνολογικά προηγμένη μονάδα παραγωγής στo Kρυονέρι Αττικής. Παράλληλα, η εταιρεία είναι
πιστοποιημένη από το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22000/HACCP, όπως και με το πρότυπο IFS Food με "higher level” ενώ έχει πιστοποιηθεί και από
τη BIO Hellas για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Ηπαρουσία των προϊόντων της ΓΕΩΔΗ στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, με τις εξαγωγές
να υπερβαίνουν το 50% των πωλήσεων αλλά και η ενεργή συμμετοχή της σε ερευνητικά
προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτόμων διαιτητικών προϊόντων με βάση τα φρούτα και τα
λαχανικά αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα της εταιρείας, η οποία συμπράττει με την
πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σε μια προσπάθεια ανάδειξης του κρίσιμου ρόλου του ελληνικού
παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Νασημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι 60 εταιρείες:
Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ,
ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Βίκος, Φλώρινας Δινάκη, Brava, EZA, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη,
SKAG, KΥΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrou Nuts, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, EndlessΕυρωχαρτική, The Writing Fields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Galenica, Camper-

Gaz, Μανδρέκας, Cretan Mill, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- Meat Company, Αφοί Χαΐτογλου,
Tottis Pack, Regina, Draculi Coffee, Αποστακτήρια Καλλικούνη, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος
Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Οινοποιία Γεωργιάδη, Πυρήνας,
Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ,
Κτήμα Σκούρα, Καρακάνας Παναγιώτης, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC,
Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ, Polyeco.
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