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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η  CRETA FARMS εισέρχεται στην αγορά της FYROM 

(πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) 

  

Η CRETA FARMS ανακοινώνει την είσοδο στην αγορά της FYROM (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας), με τα προϊόντα της σειράς ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Από τις αρχές τους έτους, τα προϊόντα θα βρίσκονται τόσο 
στα ράφια των super markets (οργανωμένο λιανεμπόριο) όσο και στα κανάλια αυθόρμητης αγοράς, μέσω 
στρατηγικής συμφωνίας με τοπικό συνεργάτη. 

 Με γνώμονα πάντοτε την ενδελεχή έρευνα και τη μελέτη της αγοράς της κάθε χώρας, η CRETA FARMS έλαβε 
εξαιρετικά αποτελέσματα ευρείας αποδοχής τόσο αναφορικά με τη γευστική υπεροχή των προϊόντων όσο και τη 
συνταγή ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, με την οποία η εταιρία διαφοροποιείται στο χώρο των αλλαντικών σε ολόκληρο τον κόσμο 
και ηγείται στην Ελλάδα. 

 Η διείσδυση και σε αυτή τη χώρα, σε συνδυασμό με την Ρουμανία και την Βουλγαρία, συνιστά πρόσφορο 
έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη της CRETA FARMS στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Με βάση 
συγκεκριμένες ενδείξεις της CRETA FARMS, θα υπάρξει μια γρήγορη διείσδυση των πατενταρισμένων προϊόντων 
με ελαιόλαδο τα οποία αποτελούν αδιαμφισβήτητα μια διαφοροποιημένη επιλογή. 

 Αμφότερες οι πλευρές θα υποστηρίξουν συγκεκριμένο πλάνο διαφήμισης. Η εταιρεία με την οποία θα 
συνεργαστούμε στην αγορά της FYROM, είναι εκ των μεγαλυτέρων διανομέων στη χώρα και εξυπηρετεί το 
σύνολο της αγοράς τόσο του μοντέρνου εμπορίου όσο και των καναλιών της αυθόρμητης αγοράς με πρόσβαση 
σε 2581 σημεία. 

******** 

 Η Creta Farms, ξεκίνησε από την Κρήτη, αποτελεί σήμερα τον ηγέτη στην αγορά αλλαντικών και το μεγαλύτερο 
παραγωγό χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Η εταιρεία παράγει από το 2001 την καινοτόμα, υψηλής διατροφικής 
αξίας σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι με την εξαιρετική γεύση που μόνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί 
να προσφέρει. Στόχος της Creta Farms είναι να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια τάση για υγιεινή διατροφή 
δημιουργώντας και παράγοντας καινοτόμα προϊόντα, στηριζόμενα στις 17 παγκοσμίως κατοχυρωμένες 
πατέντες, που ενισχύουν την επιχειρηματική εξωστρέφεια της χώρας μας. Η εταιρεία διαθέτει δυο 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και απασχολεί 640 άτομα προσωπικό. 
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