Δελτίο Τύπου

Η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ
Αίγιο, 20 Οκτωβρίου 2015- Το παρών της με δικό της περίπτερο έδωσε η εταιρία

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ και στη φετινή 33η Διεθνή Έκθεση ANUGA, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων
και ποτών παγκοσμίως που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Γερμανία. Τιμώμενη
χώρα της φετινής διεθνούς διοργάνωσης, που προσέλκυσε 160.000 εμπορικούς επισκέπτες
από 192 χώρες, ήταν η Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα «Invest in Taste».
«Ο ελληνικός κλάδος τροφίμων είναι από εκείνους που αντιστάθηκαν στη μακρόχρονη
οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας και σημείωσαν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα
κυρίως χάρη στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, την υψηλή διατροφική τους αξία
καθώς και στο μεράκι και τη σκληρή δουλειά των Ελλήνων παραγωγών και επιχειρηματιών»
δηλώνει η Ντίνα Καλλιμάνη, Εντεταλμένη Σύμβουλος της εταιρίας. «Ως εκ τούτου, η
παρουσία της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ στη φετινή ANUGA μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να
επιφέρει.»
Στο περίπτερο της εταιρίας προβλήθηκε η σειρά κατεψυγμένων αλιευμάτων της εταιρίας με
βάση προϊόντα ελληνικής ελευθέρας αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και η εξαγωγική
σειρά της Greek Home Flavours. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δυο εξαγωγικές σειρές
συγκέντρωσαν το έντονο ενδιαφέρον των εμπορικών επισκεπτών της Ευρώπης και Β.
Αμερικής.
Λεζάντα φωτογραφίας 3944 | Η Ντομινίκ Παντερή/Exports Sales & Marketing Coordinator, ο
Παναγιώτης Καλλιμάνης/Εντεταλμένος Σύμβουλος, η Ντίνα Καλλιμάνη/Εντεταλμένη Σύμβουλος και ο
Παντελής Κερμανίδης/Συνεργάτης για την αγορά της Γερμανίας, στο περίπτερο της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ στην
33η ANUGA

Για την εταιρία Καλλιμάνης
Με πάνω από μισό αιώνα εντατικής δουλειάς και με απόλυτη εξειδίκευση στον κλάδο των
κατεψυγμένων αλιευμάτων, η εταιρία Καλλιμάνης έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στον
κλάδο των φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων. Η εταιρία έχει έδρα το Αίγιο και πανελλαδικό ίδιο δίκτυο
πωλήσεων, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, 2 βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, απασχολεί 130
άτομα προσωπικό και πραγματοποιεί εξαγωγές εντός και εκτός Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kallimanis.gr
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