
 

 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
H HEINEKEN ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ START-UPS ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
* Θα τους προσφέρει υποστήριξη, τεχνογνωσία αλλά και υποδοµή, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας της µε το Orange Grove, της µεγαλύτερης κοιτίδας νεοφυούς επιχειρηµατικότητας 
στην Ελλάδα 

* Με τη νέα πλατφόρµα GrowthMakers, η Heineken σχεδιάζει δράσεις για τη στήριξη της 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον αγρο- διατροφικό και τον τουριστικό τοµέα,  

Αθήνα, 15  Ιουνίου 2017 

Τη νέα πρωτοβουλία της Heineken, GROWTH MAKERS, παρουσίασε ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κ. Ζωούλλης Μηνά, σε εκδήλωση που 

πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου στο Orange Grove, µε την παρουσία νέων 

επιχειρηµατιών, δηµοσιογράφων και εκπροσώπων φορέων της αγοράς. Η νέα πλατφόρµα 

GROWTH MAKERS περιλαµβάνει δυο πυλώνες: τις βραδιές συζήτησης, δικτύωσης και 

ανταλλαγής γνώσης που απευθύνονται στην ευρύτερη επιχειρηµατική και δηµιουργική 

κοινότητα και θα διοργανώνονται σε τακτικά διαστήµατα (Growth Makers Nights) αλλά και έναν 

διαγωνισµό που θα ανακαλύψει, θα αναδείξει και θα επιβραβεύσει 5 νέα startups στον αγρο-

διατροφικό και τον τουριστικό τοµέα (Growth Makers Teams).  

Σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό, η ανοιχτή πρόσκληση θα ισχύει µέχρι τις 20 Ιουλίου, και οι 

υποψήφιες start ups θα κριθούν από µία επιτροπή µε εκπροσώπους της εταιρίας, της αγοράς 

αλλά και της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μηνά, τα startups που θα 

επιλεγούν θα φιλοξενηθούν στο Orange Grove για έξι µήνες, θα επωφεληθούν από 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικής υποστήριξης και θα λάβουν, συνολικά 10.000,00 

ευρώ ως χρηµατικό βραβείο.* 

Πιο συγκεκριµένα, µιλώντας στο 1ο Growth Makers Night, ο κ. Μηνά αναφέρθηκε στο 

ιδανικό ταίριασµα του Orange Grove µε το καινοτόµο πνεύµα της Heineken, τονίζοντας: «Η  

δυναµική παρουσία της Heineken στο Orange Grove αποτελεί τον δικό µας τρόπο να 

συνεισφέρουµε στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας µέσω των νέων και της 

καινοτοµίας».   

Στη συνέχεια, ο κ. Μηνά υπογράµµισε τη σηµασία της εγχώριας αγροτικής παραγωγής 

και του τουρισµού για την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και παρουσίασε συνοπτικά το 

πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργειας που υλοποίει η εταιρεία, στο οποίο έχουν ενταχθεί 2.000 

Έλληνες παραγωγοί σε 23 νοµούς έχουν ενταχθεί σε αυτό, µε αποτέλεσµα το 100% της µπύρας 

που παράγει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία να είναι από Ελληνικό κριθάρι. Ειδικότερα ανέφερε: «Από το 

2008 έχουµε προµηθευθεί συνολικά 275.000 τόνους κριθαριού, που σηµαίνει περίπου 50.000 το 

χρόνο ενώ, αξίζει να σηµειωθεί ότι από την έναρξη του προγράµµατος έχουµε δηµιουργήσει 

προστιθέµενη αξία €60 εκατ.».  

Στη συνέχεια της εκδήλωσης διεξήχθη συζήτηση πάνελ µε τίτλο «Ελληνική αγροτική 

παραγωγή: ∆ηµιουργώντας προστιθέµενη αξία για τη χώρα» µε τη συµµετοχή της κυρίας 

Βάσως Παπαδηµητρίου, Γενικής ∆ιευθύντριας του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων 

και Ποτών (ΣΕΒΤ), του κ. Άρη Κεφαλογιάννη, Ιδρυτή & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου της ΓΑΙΑ, του κ. 

Θωµά ∆ούζη, Συνιδρυτή της ERGON και της κυρίας Carla Tanas, Συν-ιδρύτριας του Future Agro 

Challenge (FAC), της διεθνούς πλατφόρµας για καινοτόµους επιχειρηµατίες του αγρο-

διατροφικού τοµέα.  

 

 



 

 

Όλοι οι οµιλητές αναφέρθηκαν στη ελληνική µεσογειακή διατροφή ως ένα από τα 

µεγαλύτερα αναξιοποίητα κεφάλαια για τη χώρα µας και µίλησαν για την αγροτική παραγωγή 

ως την πηγή για ποιοτικές πρώτες ύλες. Επιπλέον τόνισαν ότι η επιβίωση για τις µικροµεσαίες 

ελληνικές επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τοµέα θα έρθει µόνο µέσα από ευρύτερες  

συνεργασίες. 

Συγκεκριµένα, η κα Βάσω Παπαδηµητρίου ανέφερε: «Η Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων και 

Ποτών  απορροφά τον µεγαλύτερο όγκο αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, δίνοντας 

πολύ µεγάλη σηµασία στην ποιότητα των πρώτων υλών ενώ, έχει ζητήσει να αναπτυχθεί ένα 

ολοκληρωµένο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα για τη στήριξη των αγροτών σε θέµατα 

τεχνολογίας και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, που θα αποτελέσουν άριστη πρώτη ύλη για την µεταποιητική βιοµηχανία. 

Αναφορικά µε τις πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για τη στήριξη της καινοτοµίας η κα Παπαδηµητρίου 

αναφέρθηκε στο ∆ιαγωνισµό “ECOTROPHELIA” που διοργανώνει ο Σύνδεσµος για να 

υποστηρίξει τους Έλληνες φοιτητές, που ασχολούνται µε την επιστήµη των τροφίµων δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα, να καταθέσουν τις ιδέες τους για νέα προϊόντα διατροφής που , 

ξεχωρίζουν για τη γεύση τους και για το φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα τους». 

Μιλώντας για εξωστρέφεια, εξαγωγές και branding αγροτικών προϊόντων, ο κ. Άρης 

Κεφαλογιάννης είπε: «Όποιος ξεκινά να επιχειρεί σήµερα στον αγρο-διατροφικό τοµέα πρέπει να 

βλέπει τον ορίζοντα της παγκόσµιας αγοράς. ∆εν είναι εύκολος ο δρόµος του εξωτερικού. 

Χρειάζεται πολύ υποµονή και προσπάθεια». Και συνέχισε τονίζοντας: «Από την άλλη όντως, είναι 

πολύ σηµαντικό ο ξένος που έρχεται στην χώρα σου (Ελλάδα) και σε γνωρίζει να σε βρίσκει και 

εδώ, καθώς αυτό βάζει τη σφραγίδα της αυθεντικότητας» ενώ, σχετικά µε το branding, τόνισε ότι  

«Είναι σηµαντικό το µάτι του καταναλωτή να πέφτει επάνω σε κάτι ελκυστικό µπροστά σε ένα 

ράφι αλλά δεν µπορεί η συσκευασία να έχει µεγαλύτερη αξία από το περιεχόµενο». 

Και από την πλευρά του όµως ο Θωµάς ∆ούζης, Συνιδρυτής της ΕΡΓΟΝ, αναφέρθηκε 

στη προσπάθεια της εταιρίας να αξιοποιήσει το όνοµα του µεσογειακού φαγητού στο σύνολό 

του, κάνοντας σταδιακά γνωστά στις διεθνείς αγορές την ελληνική γαστρονοµία, καθώς και τα 

διάφορα ξεχωριστά προϊόντα που προωθεί µέσα από τα καταστήµατά της η Ergon. Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος της επιχειρηµατικής τους προσπάθειας είναι «Να γίνει το brand 

µας ο αντιπρόσωπος του ελληνικού φαγητού σε όλο τον κόσµο».  

Τέλος, η Carla Tanas, Συν-ιδρύτρια FAC, αναφέρθηκε στην αγρο-διατροφική 

επανάσταση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, τονίζοντας ότι συνιστά ιδανική ευκαιρία για την Ελλάδα 

να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο, δεδοµένης της ξεχωριστής 

γεωγραφικής της θέσης. Όπως σηµείωσε : «Με εργαλεία τις ιστορικές γνώσεις γεωργίας, την 

πολύτιµη  µεσογειακή διατροφή και την στρατηγικής σηµασίας γεωγραφική θέση της χώρας, η 

Ελλάδα µπορεί να επανεκκινήσει την οικονοµία της», υπογραµµίζοντας ότι «στοιχείο κλειδί στην 

προσπάθεια αυτή είναι η δηµιουργία ισχυρών συνεργειών, µε στόχο τη µεγιστοποίηση των 

ευκαιριών παγκοσµίως». 

Τη συζήτηση συντόνισε ο δηµοσιογράφος κ. Νίκος Φιλιππίδης, Υπεύθυνος Έκδοσης του 

περιοδικού AGRICOLA.  

Υπενθυµίζεται ότι η Heineken στηρίζει ως µεγάλος χορηγός το Orange Grove από την 

πρώτη ηµέρα της λειτουργίας του, το 2013 και µοιράζεται µε τους νέους επιχειρηµατίες που 

αναπτύσσονται εκεί   το ίδιο πάθος για καινοτοµία, δηµιουργία και πρωτοπορία. Μέσα από την 

πλατφόρµα Growth Makers στέκεται ακόµα πιο δυναµικά στο πλευρό του Orange Grove, 

ενισχύοντας την υποστήριξή της στην καινοτοµία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.  

 
-ΤΕΛΟΣ- 

 



 

 
 
 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λεπτοµέρειες για τον διαγωνισµό θα αναρτηθούν µέσα στις επόµενες µέρες στην 
ιστοσελίδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (www.athenianbrewery.gr/heinekengrowthmakers). 
 
Λίγα λόγια για το Growth Makers 
Tο Growth Makers είναι µιa νέα πρωτοβουλία της Heineken για τη στήριξη της νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας στην Ελλάδα µε έµφαση σε νέες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό. Μέσα από το Growth Makers, η 
Heineken φιλοδοξεί να ενδυναµώσει τους νέους επιχειρηµατίες µε γνώση, δεξιότητες και 
καθοδήγηση, να καλλιεργήσει συνέργειες µε θεσµικούς και παραγωγικούς φορείς που θα 
επιφέρουν προστιθεµένη αξία στο οικοσύστηµα και να συµβάλει στη δηµιουργία µίας νέας 
κουλτούρας επιχειρηµατικότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 
mscomm 
Ναταλία Καπούλα: kapoula@mscommgroup.com  
Χάρης Τσίτουρας: tsitouras@mscommgroup.com 
2107236217 
 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Μάνος Ιατρέλης: manos_iatrelis@heineken.com 
2105384229 
 
 


