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και επενδύει στα ροµποτικά
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Παναιγιάλειος Ένωση:
Νέο ελαιοτριβείο µε επένδυση
€3 εκατ. µε στόχο σταθερή ποιότητα
στο λάδι

Η Μάρκα του Καταναλωτή: Η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση
και το ελληνικό παράδειγµα
Στην Γαλλία 6,5 εκατ. νοικοκυριά αγόρασαν προϊόντα CQLP το 2020
Η πρωτοβουλία Ποιος είναι το Αφεντικό;
ξεκίνησε πριν περίπου πέντε χρόνια στην
Γαλλία σαν απάντηση στην κρίση που
περνούσε τότε το γάλα και η τιµή του µε
αποτέλεσµα οι γαλακτοπαραγωγοί να
ζηµιώνονται.
Σε αντίθεση µε ένα συµβατικό
brand τροφίµων, στην προσπάθεια
συµµετέχουν ενεργά οι καταναλωτές, οι
οποίοι πληρώνουν το συµβολικό ποσό
του 1 ευρώ για την κατοχή µεριδίου
στην επιχείρηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον το
γαλλικό «C'est qui le Patron?!» αριθµεί
περισσότερα από 10.000 µέλη µε το
χαρτοφυλάκιό του να έχει επεκταθεί σε
30 προϊοντικές κατηγορίες µεταξύ των
οποίων, µέλι, σοκολάτα, χυµός µήλου,
αλεύρι, κρασί, γιαούρτι, κοτόπουλο,
πίτσα, βούτυρο και σαρδέλες.
Στα best sellers και τα αυγά
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Γαλλία:
• Περισσότεροι από 16 εκατ.
καταναλωτές έχουν αγοράσει προϊόντα
CQLP
• Συνολικά έχουν πουληθεί 220 εκατ.
προϊόντα CQLP.
Μεταξύ των best sellers είναι τα αβγά
καθώς έχουν µεγαλύτερη απήχηση και
από καταξιωµένα brands του κλάδου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστηµα
2 ετών, έχουν πουληθεί 28 εκατ. αβγά.
Και η δυναµική συνεχίζεται καθώς 6,5
εκατ. νοικοκυριά αγόρασαν προϊόντα
CQLP το 2020 έναντι 5 εκατ. το 2019
καταγράφοντας αύξηση 49,6%.
Παρουσία σε 10 χώρες
Την ίδια στιγµή, η διεθνής επέκταση της
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας διαρκώς
διευρύνεται καθώς πλέον έχει παρουσία
σε 10 χώρες συµπεριλαµβανοµένης
και της Ελλάδας, όπως η Γερµανία, η
Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία
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και η Ιταλία. Στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει
ήδη ξεκινήσει η µελέτη για αλεύρι και
αβγά ενώ ανοιχτό είναι στο µέλλον το
ενδεχόµενο για βρώµη, γάλα και µέλι.
Στα ΑΒ ελαιόλαδο και στραγγιστό
γιαούρτι
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα στα µέσα του
περασµένου ∆εκεµβρίου τοποθετήθηκαν
στα καταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος
το στραγγιστό γιαούρτι και το
ελαιόλαδο της πρωτοβουλίας Ποιος
είναι το Αφεντικό;- Η Μάρκα του
Καταναλωτή, τα οποία προστέθηκαν
στο αγελαδινό γάλα, που διατίθεται εδώ
και περίπου ένα χρόνο στα ψυγεία της
αλυσίδας.
«Πρόκειται για δύο κωδικούς

στραγγιστό γιαούρτι µε 2% και 10%
λιπαρά καθώς και για δύο κωδικούς
ελαιόλαδου, ο ένας είναι το έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο και το αντίστοιχο
βιολογικής καλλιέργειας», αναφέρει
στο FOODReporter ο Λάµπης Κώτσου,
ιδρυτής της αντίστοιχης ελληνικής
πρωτοβουλίας και συνεχίζει λέγοντας:
«Η ανταπόκριση των Ελλήνων
καταναλωτών και στα δύο νέα προϊόντα
υπήρξε κάτι παραπάνω από θερµή.
Μέσα στην πρώτη εβδοµάδα
τοποθέτησής τους εξαντλήθηκαν και
προχωρήσαµε σε δεύτερη παραγγελία».
Να σηµειωθεί ότι στόχος του
στραγγιστού γιαουρτιού είναι να
στηρίξει τους παραγωγούς της
Μακεδονίας ενώ η διανοµή του
πραγµατοποιείται από την Νεογάλ.
Την ίδια στιγµή, το ελαιόλαδο
επιδιώκει να στηρίξει όσο το δυνατόν
περισσότερους ελαιοπαραγωγούς από
όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Σε αυτή τη φάση, η µεγαλύτερη
ποσότητα προέρχεται από τον Ελίκωνα
Βοιωτίας ενώ η διανοµή γίνεται από την
Pure Olea.
Στον ορίζοντα η φέτα και τα
µακαρόνια
Εντός του 2021, η Μάρκα του
Καταναλωτή σχεδιάζει να κάνει είσοδο
σε επιπλέον 4 προϊοντικές κατηγορίες.
«Μόλις ολοκληρώσαµε τη µελέτη για
τη φέτα και σύντοµα θα αναρτήσουµε
το ερωτηµατολόγιο ενώ ήδη έχουµε
ξεκινήσει τη µελέτη για τα µακαρόνια»,
τονίζει ο κ. Κώτσου και προσθέτει ότι
µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους
ενδέχεται τα προϊόντα της Μάρκα του
Καταναλωτή να κάνουν είσοδο σε
mini market καθώς και στο κανάλι του
HoReCa.
Ματίνα Χαρκοφτάκη
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