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Κρασί: Η Κίνα… απειλεί τις πωλήσεις της
Σκιρωνίς ΑΕ: Πράσινο φως για νέα μονάδα
Γαλλίας
ιχθυοκαλλιεργειών στα Μέγαρα
Πρωτιά των ΗΠΑ στις διεθνείς συναλλαγές οίνων

Το πράσινο φως για τη
Τη Γαλλία θα ξεπεράσει
το 2020,
η Κίνα σε
δημιουργία
νέας μονάδας
πωλήσεις, που θα
συνεχίσει στην ίδια
πορεία
ιχθυοκαλλιεργειών
δίπλα
που έχει έως αυτή
τη υπάρχουσα
στιγµή και θα
υπερβεί
στην
μονάδα
τηςτα
19,5 δισεκατοµµύρια
δολάρια
το Μέγαρα
2022, όπως
Σκιρωνίς
ΑΕ στα
προβλέπει το IWSR.
Οι προεδρικό
Ηνωµένες Πολιτείες
άναψε
διάταγμα και
η Κίνα είναι αντιστοίχως
στην
τρίτη
τέταρτη
που οριοθετεί τη νέακαιπεριοχή
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χωρών
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Σηµειώνεται ότιέγκριση
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στο
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στοιχεία Πρόκειται
από το
σχέδιο της εταιρείας.
IWSR για την συνολική εκτίµηση της αξίας της διεθνούς
αγοράς οίνου.
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με
μισθωμένη
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50
καλύτερα, και επηρεάζει ιδιαίτερα την Αµερική και την Ασία, σηµειώνει
το IWSR.
στρέμματα (δυναμικότητας 1.500 τόνων ανά έτος) μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα
Αξία 2017 (σε δισ. δολάρια)
100 στρέμματα και σε βάθος μεγαλύτερο των 60 μέτρων, με μέγιστη δυναμικότητα
ΗΠΑ: 34,8
τους 4.000 τόνους ανά έτος, ενώ προβλέπεται η ίδρυση νέας μονάδας μέχρι 20
Γαλλία: 16,7
στρέμματα, στην νοτιοανατολική θαλάσσια περιοχή της ζώνης, σε βάθος μεγαλύτερο
Κίνα: 16,5
των 60 μέτρων, με μέγιστη δυναμικότητα 750 τόνων ανά έτος. Για την υποστήριξη
Όγκος
2017προβλέπεται
(σε κιβώτια)
της μονάδας
η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων
ΗΠΑ:
318
εκατ.
χερσαίων εγκαταστάσεων, καθώς και η δημιουργία νέων, ιδιαίτερα προβλήτας,
Ιταλία:
266συστήματος
εκατ.
Σύνολο
έως το 2022 νωπών
φυλακίων,
όδευσης τροφών και εγκατάστασης
συσκευασίας
207Σημειώνεται
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ιχθύων δυναμικότητας
τουλάχιστον 1.500 τόνων ανάΑξία:
έτος.
Όγκος: 2,7 δισεκατοµµύρια κιβώτια 9 lt.
Γερµανία:
224
εκατ.
υπάρχουσα μονάδα της Σκιρωνίς ΑΕ είναι ετήσιας δυναμικότητας 1.500 τόνων.
Κίνα:
156υλοποίησης
εκατ.
Φορέας
του έργου είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Σκιρωνίδα, η οποία ιδρύθηκε το 2015 από τη Σκιρωνίς ΑΕ (μερίδιο 40%), την
εταιρεία Mare Magnum, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας
μεΣΤΟΝ
κύριο αντικείμενο
εργασιών την εκτροφή και πώληση ψαριών, κυρίως τσιπούρα
ΠΥΘΜΕΝΑ
και λαβράκι (μερίδιο 30%) και την εταιρεία υπηρεσιών management Αίολος
Ανοδικά
αναµένονται
οι πωλήσεις µπύρας
Leaders
(μερίδιο
30%).
Ανοδικά θα κινηθεί και φέτος η εγχώρια αγορά µπύρας, καθώς στη διάρκεια του 2018
κινήθηκε στα επίπεδα του +4,5%, όπως ανέφερε σχετικά, πρόσωπο του κλάδου.
Το ίδιο πρόσωπο µάλιστα εξέφρασε την εκτίµηση ότι η αύξηση των πωλήσεων του
κλάδου θα είναι περίπου στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, και πρόσθεσε ότι οι εκλογές
ευνοούν
την κατανάλωση
µπύρας
από τον
Έλληνα
καταναλωτή.
Στο επόμενο
επαγγελματικό
του βήμα,
ο σεφ
Λάμπρος
Βακιάρος θα έχει… απρόσμενη
Κατά
το
ίδιο
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πωλούµενοι
όγκοι
για
το
2019
αναµένεταιμπασκετμπολίστα
στο σύνολο της
παρέα, καθώς συνεργάτης του δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο
αγοράς
αγγίξουν τα 4 εκατ. hl, ενώ δεν απέκλεισε ακόµα και να ξεπεράσουν το
ΘοδωρήναΠαπαλουκά.
συγκεκριµένο αριθµό.
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Πολυκαναλική…
υπόθεση η αγορά
τροφίµων
Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η διαδικασία
αγορών τροφίµων, ενώ ο καταναλωτής
είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάµεσα σε
διαφορετικά κανάλια, αγοράζοντας
συγκεκριµένα προϊόντα από διαφορετικά
σηµεία πώλησης, επιλέγοντας σε
σηµαντικό βαθµόFarms:
εξειδικευµένους
Bellamia
πωλητές για συγκεκριµένες οµάδες
Πέφτουν
οι
προϊόντων. Σύµφωνα µε έρευνα του
υπογραφές
για
ΙΕΛΚΑ σε δείγµα 2.000
ατόµων κατά
Μ.Ο. ο επένδυση
καταναλωτής αγοράζει
την
στοαπό 14
έως
16
φορές
την
εβδοµάδα
κάποιου
πολύπαθο
ακίνητο
είδους τρόφιµα από κάποιο από τα
της
ΕΤΑΔ
εξεταζόµενα
σηµεία πώλησης.
Με την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης του ακινήτου της ΕΤΑΔ
στη Μαυρομαντήλα Λαμίας γίνεται το
πρώτο βήμα του fund Waterfall Capital
στην ελληνική γεωργική παραγωγή.
Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, οι επενδυτές έχουν
λάβει πρόσκληση από την ΕΤΑΔ για
να υπογράψουν την 25ετή σύμβαση
Θα πρέπειτου
σε αυτό
το σηµείο
να πέρασε
μίσθωσης
ακινήτου,
η οποία
σηµειωθεί
ότι η επισκεψιµότητα
από
το ελεγκτικό
συνέδριο με μερικές
δεν µεταφράζεται και σε αξία
τροποποιήσεις.
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καθώς
φούρνοςΟι
υπογραφές
πουπ.χ.
θαοπέσουν
από
αρτοπωλείο
να έχει
µεγαλύτερη
τον
πρόεδρο µπορεί
της ΕΤΑΔ,
Στέφανο
επισκεψιµότητα
από το κρεοπωλείο,
Βλαστό
και τον επικεφαλής
της
αλλά κατάFarms
κανόνα
καλάθι
Bellamia
καιέχει
πρώην
διοικητή
χαµηλότερης
Το µεγαλύτερο
της
Αγροτικήςαξίας.
Τράπεζας
της Ελλάδος,
καλάθι ανά
επίσκεψη
καταγράφεται στο
Δημήτρη
Μηλιάκο,
αναμένονται
σουπερµάρκετ,
καθώςΤοπρόκειται
τέλη
του Ιανουαρίου.
μίσθωμαγια το
σηµείο πώλησης
που συγκεντρώνει
ανέρχεται
στις 20.000
ευρώ για την το
µεγαλύτερο εύρος
προϊόντων,
στο οποίο
κατασκευαστική
περίοδο
και έπειτα
άλλωστε
ο καταναλωτής µπορεί
θα
επαναδιαπραγματευτεί
μεταξύνα βρει
και τα
προϊόντα των ανταγωνιστικών
των
συμβαλλόμενων.
Το ακίνητο θα
καναλιών. Ωστόσο
ο Έλληνας
αξιοποιηθεί
βγαίνοντας
από έναν
καταναλωτής
αξιολογεί
δικαστικό κυκεώνα, που πολύ
τελικάυψηλά
έφερετην
αγοραστική
σταέκταση.
σουπερµάρκετ
στα
χέρια τηςεµπειρία
ΕΤΑΔ την
σε ποσοστά άνω του 80%.
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