ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ANDREOU & PARASKEVAIDES


H επώνυμη επαγγελματική σειρά προϊόντων Kallimanis Food Service
κάνει την είσοδό της και στην αγορά μαζικής εστίασης της Κύπρου.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011- Στην υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο A&P
ANDREOU & PARASKEVAIDES Foods and Beverages (A&P), έναν από τους μεγαλύτερους
επιχειρηματικούς Ομίλους της Κύπρου και διαχειριστή πολυεθνικών προϊόντων,
προχώρησε πρόσφατα ο Όμιλος ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ.
Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης του Ομίλου
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ για τη δημιουργία επώνυμης ζήτησης και στην αγορά της μαζικής εστίασης
της Κύπρου, με την εταιρία Α&P να αποτελεί τον αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα της
επώνυμης επαγγελματικής σειράς φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων Kallimanis Food
Service. Η συγκεκριμένη σειρά προϊόντων λανσαρίστηκε πριν ενάμιση χρόνο στο κανάλι
της μαζικής εστίασης της Ελλάδας και της Γερμανίας, διαγράφοντας μια εξαιρετικά
επιτυχημένη πορεία, αφού έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από τους επαγγελματίες χρήστες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Καλλιμάνης έχει σημειώσει εξίσου επιτυχημένη παρουσία
και στην αγορά του λιανεμπορίου της Κύπρου, η οποία ξεκίνησε πριν δύο χρόνια μέσω
στρατηγικής συμφωνίας με κυπριακό Όμιλο.
«Η επιλογή της εταιρίας ANDREOU & PARASKEVAIDES Foods and Beverages ως
στρατηγικού συνεργάτη για τη διείσδυση της επώνυμης επαγγελματικής σειράς Kallimanis
Food Service στην αγορά της μαζικής εστίασης της Κύπρου, αναμένεται να συμβάλλει
καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου, τα πλάνα του οποίου περιλαμβάνουν
τη διακίνηση καινοτόμων επώνυμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση των
προωθητικών ενεργειών στη συγκεκριμένη αγορά, τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση
του τελικού σημείου και την ανάπτυξη των στρατηγικών πελατών» δηλώνει η Ντίνα
Καλλιμάνη, μια εκ των δυο Εντεταλμένων Συμβούλων του Ομίλου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ.
Οι δύο εταιρίες επισφράγισαν τη συνεργασία τους διεξάγοντας διαδοχικά συνέδρια για
τους επαγγελματίες της μαζικής εστίασης τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 28
Φεβρουαρίου 2011 στο Pavilion Restaurant στη Λευκωσία και 1η Μαρτίου 2011 στο
ξενοδοχείο Columbia Beach Resort στη Λεμεσό, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο των συνεδρίων
πραγματοποιήθηκαν ταξίδια γευσιγνωσίας βασισμένα στα νέα επώνυμα προϊόντα

Kallimanis Food Service, τα οποία μαγειρεύτηκαν και παρουσιάστηκαν από το στρατηγικό
συνεργάτη του Ομίλου για το δίκτυο του Food Service, βραβευμένο με αστέρι Michelin
chef Λευτέρη Λαζάρου.
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