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Δμέιημε Δπηζηήκεο Μάξθεηηλγθ 

 1ν Σηάδην. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο ζπλζήθεο 

Παπαγωγήρ 

 2ν Σηάδην. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο Πωλήζειρ 

 3ν Σηάδην. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνπο 

Καηαναλωηέρ 

 4ν Σηάδην. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Κοινωνία 
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 1929 
You Taste It's Quality  

 1964 
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Ση είλαη Πνηόηεηα Σξνθίκωλ 

 Απηφ πνπ ζέιεη ν θαηαλαισηήο? 

 Απηφ πνπ ζέιεη ν παξαγσγφο? 

 Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο? 

 Αζθάιεηα <> Πνηφηεηα <> Πηζηνπνίεζε 
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Αμία 

 Αμία είλαη φ,ηη νη θαηαλαισηέο 

αληηιακβάλνληαη φηη θεξδίδνπλ απφ ηελ 

θηήζε / ρξήζε ελφο πξντφληνο / 

ππεξεζίαο πάλσ απφ ην θφζηνο θηήζεο / 

ρξήζεο . 

 Οη αγνξέο γίλνληαη κε βάζε ηελ ΑΞΗΑ 

 

Επώηηζη  

Κπίζηρ! 
€39 θφξεκα      €139 θφξεκα       €239 θφξεκα 

Πνην έρεη ηελ θαιχηεξε Αμία? 
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Μάξθεηηλγθ ρέζεωλ 

 Ζ αλάπηπμε & δηαηήξεζε πγηψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ ακθίδξνκσλ, ζπλερψλ, δηκεξψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο 

θαη ζπλεξγάηεο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε 

ακνηβαίαο αμίαο.  

 Οη ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ αμία 

 Ζ αμία δεκηνπξγεί θέξδνο 
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Μάξθεηηλγθ ρέζεωλ 

Απιή Σπλαιιαγή

Δπαλαιακβαλφκελεο Πσιήζεηο

Πξνηίκεζε 

Σρέζεηο

Καηαλαισηηθή Αθνζίσζε



Ση Δίλαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ 

Πξωηνγελή Σνκέα? 

 Γεσξγφο ή Δπηρεηξεκαηίαο? 

 Ζ εκπεηξηθή γλψζε είλαη αξθεηή γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ γεσξγηθνχ επαγγέικαηνο? 

 Πνηφηεηα & αζθάιεηα, ηερλνινγία, θαηλνηνκία 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ εκπεηξηθά? 

 Πνηνηηθή Γεσξγία, Βηνινγηθή Γεσξγία, 

Τππνπνίεζε, Πνιπιεηηνπξγηθφηεηα θιπ. 



Δπηρεηξεζηαθή Απνηειεζκαηηθόηεηα 

 Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή 

ηεο είλαη  

 Γλψζεηο 

 Ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο 

 Πιεξνθφξεζε 

 Τερλνινγία - Τερλνγλσζία 

 



Ση είλαη επηρεηξεκαηηθόηεηα;  

Μια πολσεπίπεδη ανάλσζη  



Δπηρεηξεκαηίαο 

 Schumpeter – νηθνλνκνιφγνο θαη 

πλεπκαηηθφο παηέξαο ηεο κειέηεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο        θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

ζηηο νηθνλνκίεο. 

 O Schumpeter δήισζε, «ε δνπιεηά ηνπ 

επηρεηξεκαηία είλαη δημιοςπγική καηαζηποθή» 



1. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-γεληθά 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί θαη ρηίδεη θάηη 

αμηφινγν εθ ηνπ κεδελφο.  

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ή ην λα δξάηηεζαη κηα επθαηξία θαη λα 

ηελ επηδηψθεηο επίκνλα, αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

πφξνπο πνπ έρεηο ππφ ηνλ έιεγρφ ζνπ. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή 

αμίαο (value) θαη σθέιεηαο ζε άηνκα, νκάδεο, 

νξγαληζκνχο θαη ζηελ θνηλσλία. 



 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα πξάμε 
καινοηομίαρ – η ικανότητα να δημιοςπγείρ 
κάτι καινούπιο, αξιόλογο εκεί πος ππιν δεν 
ςπήπσε τίποτα. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία είλαη 
έλλνηεο αδηάζπαζηα ζπλδεδεκέλεο. 

 Οη επηρεηξεκαηηθέο λέεο εηαηξείεο, έρνληαο 
ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ, είλαη καινοηομικέρ, 
δημιοςπγούν αξία θαη ζηνρεχνπλ ηελ 
ανάπηςξη.  

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα-γεληθά 



Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία 

 Σεκαληηθή ζε αηνκηθφ επίπεδν 

 -   ππφζρεζε γηα δεκηνπξγηθέο, δπλακηθέο, θαιψο 

ακεηβφκελέο θαη απηνειεγρφκελεο θαξηέξεο 

 Σεκαληηθή ζε επίπεδν εηαιπείαρ  

 -  δπλακηθή, αληαγσληζηηθή, ηθαλή δεκηνπξγίαο αμηψλ, 

πνιχηηκε γηα άιιεο λέεο εηαηξείεο, αλαπηπζζφκελεο 

θαη παιαηφηεξεο/ κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

 Σεκαληηθή ζε νηθνλνκηθφ/ θνηλσληθφ επίπεδν 

 -  πξννδεπηηθή, ελδνγελήο αλάπηπμε, παγθφζκηεο 

δηαζπλδέζεηο, θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

                                                       



Οη κύζνη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

1. Οη επηρεηξεκαηίεο πξάηηνπλ, δε ζηνράδνληαη  

2. Οη επηρεηξεκαηίεο γελληνχληαη, δε θηηάρλνληαη 

3. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη πάληα εθεπξεηηθνί 

4. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη αηαίξηαζηνη ζην 

πεξηβάιινλ αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά  

5. Οη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ην 

“πξνθίι” 



Οη κύζνη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

6. Απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη 

ρξήκαηα 

7. Απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη 

ηχρε 

8. Ζ άγλνηα είλαη επηπρία γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

9. Οη επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχλ επηηπρία αιιά θαη 

εκπεηξία απφ κεγάινπ βαζκνχ απνηπρία 

10. Οη επηρεηξεκαηίεο παίξλνπλ ππεξβνιηθά ξίζθα 



Σα 4 P ζην Μάξθεηηλγθ  

 Product - Πξντφλ 

 Price      - Τηκνιφγεζε 

 Place      - Γηαλνκή 

 Promotion - Πξνψζεζε 



Πξνϊόλ 

 „ο καηαναλωηήρ μποπεί να έσει αςηοκίνηηο 

όποιος σπώμαηορ επιθςμεί απκεί να είναι 

μαύπο‟  

 Ford, ηδξπηήο ηεο νκψλπκεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη παηέξαο ηεο 

ζχγρξνλεο καδηθήο παξαγσγήο  



Πξνϊόλ = Αλάγθε (Αμία) 

 είλαη ιάζνο κηα επηρείξεζε λα επηθεληξσζεί ζην 
πξντφλ πνπ παξάγεη αληί ζηελ αλάγθε πνπ 
ηθαλνπνηεί 

 Ζ Coca-Cola ιαζεκέλα επηθεληξψζεθε 
ππεξβνιηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαςπθηηθψλ 
αληί ζηελ αλάγθε πνπ ηθαλνπνηνχλ  

 Απνηέιεζκα: ε πνιπεζληθή εηαηξία λα κελ 
αλαπηπρζεί έγθαηξα ζε αγνξέο πξντφλησλ φπσο 
είλαη ηα αλαςπθηηθά κε γεχζε θξνχησλ, πγηεηλά 
πνηά, θαη εκθηαισκέλν λεξφ  



Επίπεδα Προϊόνηος 

 

Βαζηθή 

Ωθέιεηα

Πνηόηεηα

Δπωλπκία

πζθεπαζία
Δγγύεζε

Γηαζεζηκόηεηα

Πηζηωηηθνί ¨Οξνη

Βαζηθό Πξνϊόλ

Γηεπξπκέλν Πξνϊόλ

Πξαγκαηηθό  Πξνϊόλ



Επίπεδα Προϊόνηος 

 
 Τν βαζικό πποϊόν είλαη ε βαζηθή σθέιεηα, ν θχξηνο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ηνπ 
πξντφληνο.  

 Τν ππαγμαηικό πποϊόν ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα απηά θαη 
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ηα νπνία απνηεινχλ 
θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ καο έξρνληαη 
ζην κπαιφ φηαλ ζθεθηφκαζηε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.  

 Τν διεςπςμένο πποϊόν ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο 
ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
νινθιεξσζεί ε ζπλνιηθή πξνζθνξά πνπ ιέγεηαη πξντφλ, 
δειαδή ηελ εμππεξέηεζε, ηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε 
θηι.  



Μίγκα  Δπηθνηλωλίαο - Πξνώζεζεο  



Μίγκα πξνώζεζεο 

 Τν κίγκα πξνψζεζεο απνηειείηαη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία  
δηαθήκηζε,  
 πξνζσπηθέο πσιήζεηο 

 δεκφζηεο ζρέζεηο 

 πξνψζεζε πσιήζεσλ  

 Τν θαζέλα απφ απηά ηα κέζα επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα 
«πεξάζεη» έλα νξηζκέλν κήλπκα ζηελ πειαηεία ηεο.  

 Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη δηαθνξεηηθή θαη ε απνηειεζκαηηθή 
ρξήζε ηνπ ζπλφινπ απαηηεί ηε δηαζαθήληζε ηεο αλακελφκελεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.  

 είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπο ζηα κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ 
άξηζηνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο.  

 Ζ απφθαζε γηα ην κίγκα πξνψζεζεο έρεη αληίθηππν θαη ζηνλ 
επηκεξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  



εκαζία Σηκνιόγεζεο 

 Έζησ φηη κία επηρείξεζε έρεη πεξηζψξην θέξδνπο 8% . Δάλ ε 
επηρείξεζε απηή κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ ηηκή πψιεζεο 
θαηά 1% ρσξίο λα επεξεαζηνχλ θαζφινπ νη πσιήζεηο, ηη ζα 
ζήκαηλε απηφ ζηελ θεξδνθνξία;  

 Πσιήζεηο: €Χ 

 Πεξηζψξην: €0.08Χ 

 Κφζηνο: €0.92Χ 

 Νέεο Πσιήζεηο: €1.01Χ 

 Κφζηνο: €0.92Χ (δελ κεηαβάιιεηαη) 

 Νέν Πεξηζψξην: €0.09Χ 

 Αχμεζε Πεξηζσξίνπ: 100x(0.09-0.08)/0.08Χ=12.5% 

 



Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Σξνθίκωλ 

Βηνκεραλία 

Τξνθίκσλ 

Μεηαπνίεζε Δηζξνέο 

Γεσξγηθέο  

Δθκεηαιιεχζεηο 

Ληαλεκπφξην 
Χνλδξεκπφξην 

Τειηθφο 

Καηαλαισηήο 

Ροή Προϊόντων 

Ροή Πληροφοριών  - Ροή Χρήματος 



Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Πνηώλ 

Παραγωγοί 

Εμυιάλωση 

Διακομιστικά Κέμτρα 
 (κάβες) 

Καταμαλωτές 

σγκέμτρωση 
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Δθαξκνγέο Μάξθεηηλγθ Σξνθίκωλ 
Π.Ο.Π. ΠΡΟΪΟΝΣΑ «ΜΑΣΙΥΑ» 



ηη είλαη ε καζηίτα; 

 Ο ξεηηλώδεο  ρπκόο πνπ βγαίλεη από ηνλ  

    θνξκό θαη ηα θιαδηά ηνπ καζηηρόδεληξνπ 

    ηεο πνηθηιίαο Pistacia Lentiscus var. 

Chia. 

 Η κνξθή ηεο είλαη θξπζηαιιηθή. 

 Η γεύζε ηεο αξρηθά πηθξή αιιά ζηε 

ζπλέρεηα αθήλεη έλα επράξηζην άξωκα. 

 

 
 

 



             ποσ θαη πόηε θαιιηεργείηαη; 

 Μόλν ζην λόηην ηκήκα ηεο 

Υίνπ. 

 

 24 Μαζηηρνρώξηα 

 

 Ινύληνο – επηέκβξηνο 

 

 

 

 

 



οη ιόγοη ποσ θαζηζηούλ κολαδηθή ηελ θαιιηέργεηά 

ηες ζηε Νόηηα Υίο… 

 Δμαηξεηηθά κεγάιε ειηνθάλεηα όιν 

ην ρξόλν 

 Διάρηζηεο βξνρέο ην θαινθαίξη 

 Ήπηνο  ρεηκώλαο κε ζεξκνθξαζίεο 

πνπ δελ θαηεβαίλνπλ θάηω από ην 

κεδέλ  

 Η ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο από 

αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα πνπ δελ 

ζπγθξαηνύλ πνιιή πγξαζία ζηελ 

επηθάλεηα.   

 



  

  ηη είλαη Π.Ο.Π θαη πόηε έγηλε ε εηζαγωγή ηες… 

 
 Ωο Π.Ο.Π ραξαθηεξίδεηαη ην πξνϊόλ, ηνπ 

νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινληαη 

θπξίωο ή απνθιεηζηηθά ζην γεωγξαθηθό 

πεξηβάιινλ,  ελώ ε παξαγωγή, ε 

κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζε νξηνζεηεκέλε 

γεωγξαθηθή πεξηνρή. 

 Η εηζαγωγή ηεο ζηνλ Κνηλνηηθό θαηάινγν 

ηεο Δ.Δ. έγηλε βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 

123/1997 Καλνληζκνύ (L0224/24-1-97) ην 

1997.  

 
 

 

 



Φπζηθή Μαζηίρα Υίνπ 

 

 

Μαζηηρέιαην Υίνπ 

 

 

Σζίθια ΔΛΜΑ Υίνπ 

ηα προϊόληα ποσ έτοσλ ταραθηερηζζεί  ως 

Π.Ο.Π… 



ποηες είλαη οη τρήζεης ηες; 

Σξόθηκα – Πνηά 

Φαξκαθεπηηθή  

Υεκηθή  

Παξαγωγή Καιιπληηθώλ 

- Αξωκάηωλ 

 

 



οη κειέηες ποσ έτοσλ γίλεη δείτλοσλ όηη… 

 Παξνπζηάδεη επεξγεηηθή δξάζε θαηά 

ησλ  παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο,  

 Σπκβάιιεη ζηε  ζηνκαηηθή πγηεηλή 

 Παξνπζηάδεη ζεκαληηθή  

    αληηκηθξνβηαθή θαη αληηθιεγκνλψδε 

δξάζε 

 Απνηειεί θπζηθφ αληηνμεηδσηηθφ 

 Σπκβάιεη ζηελ  επνχισζε ηξαπκάησλ 

θαη ηελ αλάπιαζε ηεο  επηδεξκίδαο.  



 Παξαγωγηθέο επελδύζεηο, Έξεπλα θαη 

αλάπηπμε,   Πνηόηεηα, Δθπαίδεπζε, 

Δπηθνηλωλία, Τπνζηήξημε  αγξνηώλ, 

Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθά  ζρέδηα (ΑΞΙΑ: 

10.000.000 €) 

 Σν 2002 ηδξύεηαη ε ζπγαηξηθή ηεο 

εηαηξία MEDITERRA A.E  

 Πξόζθαηα έγηλε αύμεζε κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ θαηά 2.116.400 € 

 

 

Η Έλωζε Μαζηητοπαραγωγώλ  Υίοσ αιιάδεη 

πορεία… 



ο ρόιος ηες MEDITERRA Α.Δ.… 

• Πξνώζεζε ηωλ πξνϊόληωλ κέζω ηωλ θαηαζηεκάηωλ  

MASTIHASHOP  

• Σελ παξαγωγή πξνϊόληωλ καζηίραο 

• Σελ δηαλνκή ηεο καζηίραο Υίνπ ζηελ Διιάδα 

• Σελ δηαλνκή ηεο ηζίθιαο ELMA PLUS ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμωηεξηθό 

• Σελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή ζηα θαξκαθεία ηεο ζεηξάο 

mastihashoptherapy 

• Σελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή ηεο ζεηξάο πξνϊόληωλ 

cultura mediterra ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκωλ 



ηα προϊόληα… 

Καηεγορίες: 
 Μαζηίρα Υίνπ 

 Παξα-θαξκαθεπηηθά 

 Καιιπληηθά 

 Gourmet 

 Βηνινγηθά 

 Παξαδνζηαθά 

 Σζίθιεο καζηίραο 

 Λανγξαθηθά 

 πζθεπαζίεο δώξνπ 

 Πνηά 

 

 

 



Πίλαθας αληηπροζωπεσηηθώλ  προϊόληωλ  

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ  €  

Φπζηθή Μαζηίρα Χίνπ  500 γξ. 67.90 

Μαζηηρέιαην  10 γξ. 48.25 

Μαζηίρα Χίνπ ζε ζθφλε (δηαηξνθηθφ ζθεχαζκα) 60 γξ. 10.20 

Τζίθιεο ΔΛΜΑ  Μ.β. 20 γξ. 1.00 

Παξαδνζηαθή Χαιβαδφπηηα κε καζηίρα Χίνπ 80 γξ. 1.50 

Μαζηίρα Χίνπ ζε ζθφλε (καγεηξηθή ρξήζε) 50 γξ. 7.95 

Κξέκα λπθηφο κε καζηηρέιαην 40 ml 21.60 

Σηνκαηηθφ δηάιπκα κε καζηηρέιαην, κχξν θαη θαζθφκειν 

mastihashopcare 

250 γξ. 9.81 

Οδνληφθξεκα  κε καζηίρα Χίνπ 80 ml 5.25 

Αξσκαηηθφ ζαπνχλη ειαηνιάδνπ κε καζηίρα Χίνπ 

mastihashoptherapy 

125 γξ. 3.95 

Ληθέξ καζηίραο  500 ml 9.70 



Σρόποη πώιεζες θαη δίθησο αγορώλ προϊόληωλ… 

• Ληαληθέο πωιήζεηο από ηα ηδηόθηεηα θαηαζηήκαηα 

• Υνλδξηθέο πωιήζεηο ζηα θαηαζηήκαηα δηθαηόρξεζεο  

(Franchise) 

• εκείν πώιεζεο ζην Αεροδρόκηο Διεσζέρηος Βεληδέιος 

• Φαξκαθεία:  προϊόληα mastihashoptherapy 

• Δμαγωγέο: Κύπρος, Σοσρθία, . Αραβία, Ηλωκ. Αραβ. 

Δκηράηα, Λίβαλο, Ιράθ, Κοσβέηη, Παθηζηάλ, Ιλδία, σρία, 

Παιαηζηίλε, Ληβύε, Αίγσπηος, Η.Π.Α., Γαιιία 

• Υνλδξηθέο πωιήζεηο θπζηθήο καζηίραο 

 



ηα θαηαζηήκαηα…. 
…ζηελ Διιάδα 

 ΥΙΟ  

 ΑΘΗΝΑ 

 ΠΔΙΡΑΙΑ 

 ΚΗΦΙΙΑ 

 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 

 ΛΔΤΚΑΓΑ 

 ΒΟΛΟ 

 ΝΑΤΠΛΙΟ 

 ΓΙΔΘΝΔ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 ΜΤΚΟΝΟ 

...ζηολ θόζκο 

 ΛΔΤΚΩΙΑ 

 ΝΣΟΤΜΠΑΙ 

 ΠΑΡΙΙ 

 ΝΔΑ ΤΟΡΚΗ 

 



Πίλαθας πωιήζεωλ προϊόληωλ 

2005 2006 2007 2008 

Παπαγωγή 

μαζηίσαρ 

(ηόνοι) 

158.389,65 153.348,94 150.309,63 108.519,95 

Πωλήζειρ 

μαζηίσαρ 

(ηόνοι) 

136.069,83 128.935,887 150.022,37 137.612,92 

Εξαγωγέρ 

μαζηίσαρ 

(ηόνοι) 

85.894,2 73.465,7 91.774,8 85.226,86 

Πωλήζειρ 

Σζίκλαρ (σ/β) 

26.802,31 29.018,53 28.801,33 25.559,50 



Σρόποη προώζεζες ηωλ προϊόληωλ… 

 Γηαθεκίζεηο ζηα ΜΜΔ 

 Γηαδίθηπν  

http://www.mastihashop.com 

 Οξγάλωζε Πξνγξακκάηωλ 

θηινμελίαο opinion makers, 

μέλωλ εθπξνζώπωλ θαη 

θνξέωλ  ηωλ αγνξώλ – 

ζηόρωλ. 

 

 



οη επόκελοη ζηότοη…. 

 Σα  λέα προϊόληα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα πξνωζεζνύλ ζην 

ζύλνιν λα θζάζνπλ πεξίπνπ ηα 200, ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα 

ππάξμεη δηαξθήο αλαλέωζε ηνπο. 

 Να έξζεη ζηε δωή θαη ζην ηξαπέδη όιν θαη πεξηζζόηεξωλ 

Διιήλωλ θαη μέλωλ θαηαλαιωηώλ ε καζηίρα, θαζώο θαη 

ηα πξνϊόληα κε βάζε ηελ καζηίρα.  

 Ίδρσζε Μοσζείοσ Μαζηίτας ζε πεξηνρή ηωλ 

Μαζηηρνρωξίωλ κε ζθνπό ηελ γλωξηκία κε ην πξνϊόλ θαη 

ηνλ ηξόπν θαιιηέξγεηαο κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ 

θαηαλαιωηώλ. 

 



πκπεξάζκαηα 

 Τν κνληέιν γεσξγηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

Διιάδα αιιάδεη κε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο.  

 Απφ ηελ επηδνηνχκελε γεσξγία, ζε 

επηρνξεγνχκελε αληαγσληζηηθφηεηα  

 Καιή Δθαξκνγή απιψλ αξρψλ ηνπ 

Μάξθεηηλγθ ΜΑΕΗ κε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

κπνξεί λα έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαζηίραο 

 



 Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 


