


Ο κρόκος Κοζάνης έως το 2007

• 400 χρόνια στην Ελλάδα
•Πώληση χύµα κρόκου σε Ισπανούς και Ιταλούς εµπόρους του συνόλου 
της παραγωγής. Ισότιµο του χρυσού.
•Πτωτική πορεία  τιµών, πίεση από εµπόρους
• Αρχές 1990  δηµιουργία επώνυµου συσκευασµένου προϊόντος
• ∆ιανοµή Ελλάδα , εστίαση σε Έλληνες καταναλωτές • ∆ιανοµή Ελλάδα , εστίαση σε Έλληνες καταναλωτές 
• Προσπάθειες  συνεργασιών στο εξωτερικό.
•Υφιστάµενη παραγωγή 1 – 2 τόνοι.
•∆ηµιουργία κοινής εταιρίας µε  ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης

• Ιδρύθηκε το 2007. 
Βασικοί µέτοχοι είναι ο Αναγκαστικός Συν/µός 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και η εταιρία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ µε µερίδια 55% και 45% αντίστοιχα. Η 
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ έχει αναλάβει το management της εταιρίας.

•Η εταιρία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ έχει αναλάβει •Η εταιρία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ έχει αναλάβει 
την παγκόσµια διανοµή/προώθηση (πλήν Ελλάδος)  του 
κρόκου Κοζάνης – χύµα και συσκευασµένου - σε 
συνεργασία µε τον Αναγκαστικό Συνεταιρισµό 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

•. Η εταιρία είναι υπεύθυνη να δηµιουργήσει νέα προϊόντα µε 
την προσθήκη κρόκου Κοζάνης.  Από το Νοέµβριο 2008 έχει 
δηµιουργήσει την νέα σειρά Βιολογικών Αφεψηµάτων µε 
επιλεγµένα βότανα και Κρόκο Κοζάνης (και για την 
Ελλάδα).

•Τα προϊόντα της εταιρίας παρασκευάζονται µε βιολογικό και 
συµβατικό  κρόκο Κοζάνης σε παγκόσµια καινοτοµία.



Στόχοι εταιρίας

• Προώθηση κρόκου Κοζάνης εξωτερικό (δηµιουργία δικτύων, διανοµείς και πελάτες 
λιανικής)

• Αντικατάσταση πωλήσεων χύµα µε πωλήσεις συσκευασµένου κρόκου, 
(προϋποθέτει µεγάλο αριθµό σηµείων πώλησης αλλά και υποστήριξης)

• ∆ηµιουργία νέων προϊόντων µε συστατικό τον κρόκο Κοζάνης

• Ανάπτυξη καλλιέργειας σε όγκο  και προοπτικές ευηµερίας για κοινότητα 
κροκοπαραγωγών (αύξηση εισοδήµατος, εξασφάλιση απορρόφησης παραγωγής)

• Μοντέλο συνεργασίας συνεταιρισµού – ιδιωτικής. εταιρίας (αντιγραφή)



Φιλοσοφία και αρχές 

• Ισχυρή φιλοσοφία για το τι θέλουµε να κάνουµε 

• Όραµα, Επιµονή και Συνέπεια στην ιδεολογία της εταιρίας / brand

• Ξεκάθαρο positioning της µάρκας σε κάθε κοινό στόχο

• Έντονα στοιχεία διαφοροποίησης και καινοτοµίας

• Ισχυρό branding σε κάθε χώρα, κανάλι διανοµής και γραµµή προϊόντος

• Προϊόντα υψηλής ποιότητας  / value for money, όχι ακριβά µόνο σαν 
αυτοσκοπός,  βασισµένα στις αξίες που αντιπροσωπεύουν και όχι σε 
χαρακτηριστικά προϊόντος



∆εδοµένα 2008

• Πωλήσεις κυρίως χύµα αλλά και συσκευασµένου στην Ελλάδα και σε χώρες 
του εξωτερικού 

• Κορυφαία ποιότητα µε αντικειµενικό προσδιορισµό ποιότητας 
• Προϊόν Π.Ο.Π – Βιολογικός κρόκος 
• Μικρή διαθέσιµη ποσότητα παραγωγής σε σχέση µε παγκόσµια παραγωγή• Μικρή διαθέσιµη ποσότητα παραγωγής σε σχέση µε παγκόσµια παραγωγή
• ∆υνατότητα ανάπτυξης 
• Λειτουργικότητα συστατικών κρόκου
• Έλλειψη διαφοροποίησης ανταγωνισµού
• Έρευνα καταναλωτή
• ∆υσκολία επικοινωνίας κρόκου Κοζάνης στο εξωτερικό – γνωστό ως 

σαφράν

• Εξαγωγές σε 21 χώρες (κρόκος σαν µπαχαρικό)



2009

• Αναβάθµιση συσκευασιών κρόκου (σαν µπαχαρικό)

• ∆ηµιουργία σειράς βιολογικών ροφηµάτων (παγκόσµια καινοτοµία και σαν 
µίγµα και σαν πρώτη ύλη λόγω βιολογικού κρόκου)

• Στρατηγική απόφαση για διείσδυση σε διεθνείς αγορές στόχους – κανάλια • Στρατηγική απόφαση για διείσδυση σε διεθνείς αγορές στόχους – κανάλια 
deli, bio, φαρµακεία,HORECA – υψηλή τιµή πώλησης – µικρότερη διαφ. 
δαπάνη 

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2009  διανοµή Ελλάδα λόγω διεθνούς κρίσης – δύσκολη αγορά για τον 

κρόκο και τα ροφήµατα (δεν αποτελεί βασικό συστατικό στην µαγειρική µας, 
κατανάλωση ροφηµάτων µικρή σε σχέση µε άλλα ροφήµατα π.χ καφές)

• Σούπερ µάρκετ
• Βιολογικά καταστήµατα
• Γρηγόρης Μικρογεύµατα /   HO.RE.CA



2009

• Ιδέα

• Πειράµατα δηµιουργίας πρωτότυπου προϊόντος
• Οριστικοποίηση φόρµουλας – συστατικών
• Προµηθευτές – συµβόλαια – τιµές – όροι συνεργασίας
• ∆ηµιουργία σχεδίων – γραφίστες 
• ∆ηµιουργία ετικέτας – απόφαση για συσκευασία – υλικά
• Άδεια λειτουργίας µονάδας• Άδεια λειτουργίας µονάδας
• Μηχανήµατα - Υποδοµές
• Πιστοποιητικά λειτουργίας – ποιότητας – βιολογικά προϊόντα
• ∆ηµόσιες υπηρεσίες – τράπεζες – επιµελητήρια – εφορία – νοµαρχία –

τελωνεία – ΚΑ∆ (κωδικός αριθµός δραστηριότητας) - λογιστής  - νοµικός –
σύµβουλος συσκευασίας ανάλογα µε την χώρα που µας ενδιαφέρει –
κατοχύρωση σήµατος – site – προϊοντικές αναλύσεις 

• Εµπορική πολιτική – στόχοι – δίκτυα – εκπτώσεις – παροχές – πιστώσεις
• ∆οκιµαστική παραγωγή – διορθώσεις – δείγµατα – δειγµατισµοί
• Έναρξη εργασιών 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ Status
Γεµιστική οκ

Σκάλα µε πλατώ για την χειροκίνητη πλήρωση της δρόγης στη χοάνη του γεµιστικού οκ

Πλαστικό τραπέζι  συλλογής φακελλακίων και εγκιβωτίωσης σε κουτιά ανά δέκα φακελλάκια οκ

Ζυγιστικό κουτιών παραγωγής οκ

Επιδιόρθωση ζυγιστικού µηχανήµατος in progress
Σεττάρισµα ζυγιστικού οκ

Καλάθι συλλογής απορριπτέων κουτιών από ζυγιστικό µε ρόδες και stop in progress
Εκτυπωτικό παραγωγής/ηµεροµ.λήξης οκ

Εγκατάσταση εκτυπωτικού µηχανήµατος in progress
Σελοφανέζα ok
Καλάθι συλλογής κουτιών µετά την σελοφανέζα µε ρόδες και stop in progress
Ανιχνευτής µεταλλικών αντικειµένων ok
Καλάθι συλλογής κουτιών µετά τον ανιχνευτή µετάλλων µε ρόδες και stop in progress
Μεταλλικό τραπέζι (µε ρόδες και stop) συλλογής κουτιών και εγκιβωτίωσης in progress
Φορείο/καρότσι για κούτες από και προς χώρο παραγωγής ok
Χαρµανιέρα in progress
Μύλος no order
Κόσκινα in progressΚόσκινα in progress
Ταινίες µεταφοράς in progress
Αγορά νέου αεροσυµπιεστή ok
Απόσυρση υπάρχοντος αεροσυµπιεστή οκ

Εγκατάσταση νέου αεροσυµπιεστή οκ

Εγκατάσταση νέας σωλήνωσης για αεροσυµπιεστή no order
Αντ/κα για µηχανή συσκευασίας (γεµιστική) οκ

Εξάρτηµα για συρραφή σελοφάν στο πλάι cancelled
Αναβάθµιση ηλεκτρικού φορτίου από ∆ΕΗ in progress
Εύρεση εναλλακτικής γεµιστικής µηχανής µε δύο δοσητές not available
Παραλαβή Α οργανικής φόρµουλας και γευστική δοκιµή προ έγκριση οκ

Παραλαβή Β οργανικής φόρµουλας και γευστική δοκιµή προ έγκριση οκ

Παραλαβή Γ οργανικής φόρµουλας και γευστική δοκιµή προ έγκριση οκ

Παραλαβή ∆ οργανικής φόρµουλας και γευστική δοκιµή προ έγκριση οκ

Παραλαβή Ε οργανικής φόρµουλας και γευστική δοκιµή προ έγκριση in progress
Παλεττοφόρο χειροκίνητο οκ

Παλεττοφόρο ηλεκτροκίνητο no order
Αλλαγή θέσης metal detector not yet
Ηλεκτρολογική σύνδεση metal detector στην νέα θέση not yet



ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α' ΥΛΩΝ-ΕΤΟΙΜΩΝ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ

Πλαστικές παλέτες τοποθέτησης χαρτόκουτων στο χώρο παραγωγής in progress
Ξυλινες παλεττες για χωρο ετοιµων - ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΤΕΣ in progress
Ζυγός µέτρησης βάρους Α' υλών 60 kgr & 150 kgr για χώρο Α' υλών οκ

Ζυγός για µέτρηση κρόκου 860 οκ

Θερµοζυγός no need
Εκτυπωτής αποτελεσµάτων No need
4 Καταγραφικά θερµοκρασίας/υγρασίας Καραντ. Αποθ. Α' υλων & ετοιµ.,παραγωγη οκ

Ειδικά καθαριστικά και απολυµαντικά για την παραγωγή 1 µπιτονι καθαρ. & 1 µπ. Απολυµαντικό ECOLAB οκ

Σέσουλες και περιέκτες για ζύγιση οκ

Συσκευές απολύµανσης χεριών µε ειδικ. Προδιαγραφές στο σαπούνι οκ

Ράµπα σκάλας not yet
Μόνωση εξωτερικής πόρτας ok
Σίτες στα παράθυρα οκ

Ράφια αποθήκης No need
Σήµανση χώρων no order
Εξαερισµός & A/C  καραντίνας οκ

Γυψοσανίδα µε πόρτα στο χώρο αποθήκης Α' υλών οκ

Σύνδεση λέβητα µε σωλήνα για εξωτερική προµήθεια πετρελείου not yet
Τοποθέτηση σίτας στα δύο άκρα του φουγάρου λέβητα ok
Εξαερισµός στην τουαλέττα οκΕξαερισµός στην τουαλέττα οκ

φαρµακειο - Γωτάµπαλης in progress
χαρτί βιοµηχανικού τύπου οκ

Ανοξειδωτοι κάδοι απορριµάτων οκ

Ντουλάπες για τα καθαριστικά και το ρουχισµό του προσωπικού οκ

Σκάλα γενικής χρήσης οκ

Καθαριστικά γενικής χρήσης οκ

Ψυγείο οκ

Ποτήρια οκ

Καφετιέρα οκ

Θερµοσίφωνο not yet
Τουαλέτες πιγκάλ-κάδοι απορριµάτων-σαπούνια-χαρτοπετσέτες-χαρτια υγείας οκ

Καρέκλες no need
Αυτοκόλλητο απολυµαντικό ποδιών ok
τοιχείο αποκλισµού µόλυνσης από πετρέλαιο σε περίπτωση διαρροής δεξαµενής καυσίµου λεβητοστάσιο not yet
σωλήνας εισαγωγής αέρα στον αεροσυµπιεστή not yet
σαγρέ τοίχοι σπατουλάρισµα ή κάλυψη not yet
αντικατάσταση πλαστικών σοβατεπιών µε εργοαστασιακό δάπεδο ασφαλείας not yet
διαχωρισµός χώρου µε πάνελ στο χώρο αποθήευσης Α΄υλών για τη δηµιουργία ξεχ. Χώρου για χαρµανιέρα, µύλοnot yet
αλλαγή θέσης metal detector not yet
νέα ηλεκτρολογική σύνδεση metal detector not yet
ανοξείδωτο τραπέζι συλλογής κουτιών και εγκιβωτίωσης not yet



ΧΗΜΕΙΟ

Εργαστηριακός εξοπλισµός χηµείου no order
Εξοπλισµός οργανοληπτικής διαδικασίας Βραστηρας & ποτήρια γυάλινα & κεραµικά για γευστικές δοκιµές ok

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ρούχα για προσωπικό- µιας χρήσης για ξεκίνηµα παραγωγής ok
Ρούχα για προσωπικό σχεδιασµός από Κ2 not yet
Γάντια οκ

Σκουφάκια οκ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αποθηκάριος not yet
5 εργάτες not yet
Λογίστρια οκ

back office not yet
∆ικηγόρος οκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εγκατάσταση Μηχανογραφικού συστήµατος Solution στην εταιρία in progress
Εκπαίδευση µηχαν. Συστήµατος Τουρτούρα in progress
Εκπαίδευση µηχαν. Συστήµατος Μητσόπουλος in progressΕκπαίδευση µηχαν. Συστήµατος Μητσόπουλος in progress
Εγκατάσταση Υπολογιστή στο εργαστάσιο in progress
Εγκατάσταση Εκτυπωτή στο εργοστάσιο in progress
Εγκατάσταση Φορολογικού  µηχανισµού στο εργοστάσιο in progress
Κωδικοποιήσεις οκ

Οργάνωση τµήµατος Προµηθειών - Planning in progress
Οργάνωση Λογιστηρίου in progress
Οργάνωση Αποθήκης not yet
Παραγγελία και Εκτύπωση Τιµολογίων in progress
παραγγελία και εκτύπωση ∆ελτίων αποστολής in progress
Παραγγελία και εκτύπωση Πιστωτικών in progress
Παραγγελία και εκτύπωση ∆ελτίων Παροχής υπηρεσιών in progress
Παραγγελία και εκτύπωση Φακέλλων in progress
Χειρόγραφα δελτία/τιµολόγια από εφορία Κοζάνης οκ

Σφραγίδες Ελληνική οκ

Σφραγίδες  Αγγλική not yet
ΠαραΓραφική ύλη no order
Χρηµατοκιβώτιο no order
Τηλεφωνική σύνδεση εργοστασίου/ ιντερνετ/ αναβάθµιση σε ADSL οκ



Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - QA
Αδεια λειτουργίας ok
Εγγραφή σε οικείο επιµελητήριο οκ

HACCP - ISO not yet
∆ΗΩ ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ in progress
Έλεγχος ποιότητας τελικού προϊόντος not yet
Πιστοποιητικά βιολογικών προϊόντων οκ

Ανάλυση εύρεσης καροτενοειδών για πιστοποίηση αντικειµενικής παρουσίας κρόκου στα tea bags οκ

Ανάλυση για diazinon οκ

Παλαιότερες αναλύσεις συνεταιρισµού οκ

Νέες αναλύσεις συνεταιρισµού in progress
Νέο σύστηµα χαρτογράφησης και αποθήκευσης κρόκου not yet
Πιστοποιητικά φυτοφαρµάκων για κρόκο ΠΚΚ in progress
Παραλαβή κρόκου ΠΚΚ not yet

TRADE MARKETING
µακέττες συσκευασίας in progress
stand κρόκου ok
νέο stand ροφηµάτων in progressνέο stand ροφηµάτων in progress
φωτογραφήσεις ετοιµων κωδικών ok
κωδικολόγιο υλικών & Α, Β΄υλών in progress
Κωδικολόγιο in progress
Παραγωγή pop in progress
∆είγµατα για παρουσιάσεις in progress
∆ηµιουργία στάντ για τσαγια in progress
Logistics κωδικών not yet
∆ηµιουργία κουτιού µεταφοράς για κρόκο ok
∆ηµιουργία κουτιού µεταφοράς για τσάγια ok

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - PLANNING
υλικά συσκευασίας in progress
τελικές φόρµουλες in progress
Προδιαγραφές υλικών συσκευασίας in progress
Προδιαγραφές προϊόντων in progress
Προδιαγραφες Α' υλών in progress
κωδικολόγιο υλικών & Α, Β΄υλών in progress
Τελική κιβωτιοποίηση in progress



∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παραλαβή σελοφάν οκ

Παραλαβή υλικού για εξωτερικό φάκελλο οκ

Παραλαβή θερµοκολλητικού χαρτιού για teabag οκ

Παραγγελία για νέο δείγµα άλλου προµηθευτή για θερµοκολλητικό χαρτί για tea bag οκ

Παραγγελία για χαρτοσυσκευασίες ok
Παρεαγγελία δρόγης ok
Παραγγελία κρόκου ok
Πρόσκληση ιταλού µηχανικού για δοκιµαστική παραγωγή not yet
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

TEABAG ok
ΣΠΑΓΓΟΣ ok
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ Α ok
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ Β ok
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ Γ ok
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ∆ ok
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ Ε not yet
∆ΡΟΓΗ Α ok
∆ΡΟΓΗ Β ok
∆ΡΟΓΗ Γ ok
∆ΡΟΓΗ ∆ ok
∆ΡΟΓΗ Ε not yet
ΚΑΡΤΕΛΛΑΚΙ Α ok
ΚΑΡΤΕΛΛΑΚΙ Β ok
ΚΑΡΤΕΛΛΑΚΙ Γ ok
ΚΑΡΤΕΛΛΑΚΙ ∆ ok
ΚΑΡΤΕΛΛΑΚΙ Ε not yet
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ok
ΣΕΛΟΦΑΝ ok
ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΣΑΓΙΩΝ not yet
ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΣΑΓΙΩΝ not yet
ΚΟΥΤΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ok
ΤΡΕΣΕΣ ΚΡΟΚΟΥ not yet
ΣΤΑΝΤ ΚΡΟΚΟΥ ok



Συσκευασίες κρόκου - Συν/µός κροκοπαραγωγών

1 γρ. Βιολογικός κρόκος σε στίγµατα 1 γρ. Βιολογικός κρόκος σε σκόνη 
(φακελάκια  0,25 γρ Χ 4 τεµ.)

1 γρ. Συµβατικός κρόκος σε στίγµατα
σε γυάλινο βαζάκι

1 γρ. Συµβατικός κρόκος σε στίγµατα – πλαστικό κουτί

0,25 γρ. Βιολογικός κρόκος σε στίγµατα - blister



Βιολογικός κρόκος Κοζάνης σε στίγµατα
0,7 γρ plexi glass 

Αποτελείται από 2 διάφανα µέρη Plexiglas;
ένα κόκκινο συρτάρι και ένα διαφανές κάλυµµα όπου 
έχει τυπωθεί άσπρη µεταξοτυπία. 

Μια χάρτινη ταινία, προστατεύει την συσκευασία να µην 
ανοίξει. Τυπωµένη και στις δύο πλευρές, αναφέρει όλες 
τις απαραίτητες  λεπτοµέρειες για το προϊόν.

Η θέση της ταινίας και το διάφανό υλικό της συσκευασίας 
διασφαλίζει την οπτική επαφή του καταναλωτή µε το 
περιεχόµενο του πολύτιµου αυτού βοτάνου.



Βιολογικός Κρόκος Κοζάνης

Στάντ 12 τεµαχίων



Βιολογικό Ρόφηµα 

µε ∆ενδρολίβανο, Θυµάρι 
και Κρόκο Κοζάνης

χρώµατα των ελληνικών αυλών και αρώµατα του 
αιγαιοπελαγίτικου θέρους,
συµπυκνωµένα σε µια µοναδική γεύση

Συστατικά:
∆υόσµος*, Φύλλα Πορτοκαλιάς*, Γλυκάνισος*, Μάραθος*, 
Φύλλα ∆ενδρολίβανου*(9,9%),
Ιβίσκος*, Θυµάρι*, Γλυκίριζα*, Ρίγανη*, Κρόκος 
Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΪΝΗ (ΚΑΦΕΪΝΗ) – ΕΝ∆ΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ   
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ



Βιολογικό Μαύρο Τσάι 

µε Λεµόνι, ∆υόσµο
και Κρόκο Κοζάνης και Κρόκο Κοζάνης 

προσφερεται ζεστό ή κρύο για το καλοσώρισµα
στα παζάρια της Ανατολής

Συστατικά*:
Μαύρο Τσάι*(52,5%), ∆υόσµος*(33,6%), Φλοιός 
Λεµονιού*(9,9%), Φυσικές αρωµατικές ύλες, Κρόκος 
Κοζάνης*(1,1%).

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Βιολογικό Ρόφηµα 

µε Κανέλα, Γαρύφαλλο
και Κρόκο Κοζάνηςκαι Κρόκο Κοζάνης

για τα χειµωνιάτικα κρύα συνδυάσαµε τη γεύση γλυκών 
καρπών

µε το άρωµα εξωτικών καρυκευµάτων

Συστατικά:
Φλοιός Πορτοκαλιού*, Ιβίσκος*, Κανέλα*(19,8%), Μήλο*, 
Γαρύφαλλο*(4,9%),
Φυσικές αρωµατικές ύλες, Κρόκος Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΪΝΗ (ΚΑΦΕΪΝΗ)



Βιολογικό Ρόφηµα 

µε Μέλι, Πορτοκάλι 
και Κρόκο Κοζάνηςκαι Κρόκο Κοζάνης

στο χωριό Κρόκος της Κοζάνης, οι κροκοπαραγωγοί 
υποδέχονται

τους επισκέπτες µε το γευστικό τούτο ρόφηµα

Συστατικά:
Μήλο*, Πέταλα Τριαντάφυλλου*, Φύλλα Πορτοκαλιάς*, 
Φλοιός Πορτοκαλιού*,
Φυσικές Αρωµατικές Ύλες, Φλοιός Λεµονιού*, Φύλλα από 
Βατοµουριά*, Μέλι*(0,2%), Κρόκος Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΪΝΗ (ΚΑΦΕΪΝΗ)  – ΕΝ∆ΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ   
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ



Βιολογικό Ρόφηµα

µε Φασκόµηλο, Λουίζα 
και Κρόκο Κοζάνηκαι Κρόκο Κοζάνη

φύλλα και σπόροι που συλλέγονται µε το χέρι σµίγουν
µε λεπτές ευωδίες άνθεων σ’ ένα απολαυστικό συνδυασµό

Συστατικά:
Τσάι Rooibos*, Φασκόµηλο*(14,8%), Μέντα*, Λουίζα*, 
Μελισσόχορτο*, Λεµονόχορτο*,
Μάραθος*, Γλυκάνισος*, Θυµάρ*ι, ∆ενδρολίβανο*, Κρόκος 
Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΪΝΗ (ΚΑΦΕΪΝΗ)



Βιολογικό Ρόφηµα

µε Μέντα, Λεµονόχορτο
και Κρόκο Κοζάνηςκαι Κρόκο Κοζάνης

στη ζέστη του καλοκαιριού κάθε γουλιά του
χαρίζει τη δροσιά της µέντας και τη φρεσκάδα του λεµονιού

Συστατικά:
Μέντα*(53,4%), Λεµονόχορτο*(14,8%), Φύλλα ∆υόσµου*, 
Γλυκίριζα*, Λεµόνι-Μύρτιλλο*, Κρόκος Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΪΝΗ (ΚΑΦΕΪΝΗ)



Βιολογικό Πράσινο Τσάι 

µε Πιπερόριζα, Γλυκόριζα 
και Κρόκο Κοζάνης

πράσινο τσάι και αρωµατικές ρίζες, ένας συνδυασµός 
ευεξίας από την Ασιατική τέχνη της ζωής

Συστατικά:
Πράσινο τσάι*(68,7%), Πιπερόριζα* (τζίντζερ*)(9,9%), 
Γλυκόριζα, Φυσικό άρωµα (πορτοκάλι) , Φύλλα ∆υόσµου*,
Κρόκος Κοζάνης*(1,1%)

10 εµβαπτιζόµενα φακελάκια 

*ΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Βιολογικά Ροφήµατα µε επιλεγµένα βότανα και κρόκο Κοζάνης



2010 -2012

• ∆ηµιουργία ανάλογης σειράς συµβατικών ροφηµάτων
• ∆ιανοµή σε πολλές χώρες, επικέντρωση στην Γαλλία (περίπου 1.200 

σηµεία πώλησης) – πολύ δύσκολη αγορά για εισαγωγή - απαιτητική 
• Αύξηση πωλήσεων σε Ελλάδα και Ρωσία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Συνεργασία µε ΓΑΙΑ (dual branding) αρχικά 5ετούς διάρκειας, µε στόχο τα 
1.500 σηµεία την πρώτη χρονιά (Αµερική, Γερµανία, Σκανδιναβία, Αγγλία)

• Συνεργασία µε εργαστήρια εκχυλισµάτων – φαρµακοβιοµηχανίες για 
προµήθεια χύµα κρόκου µε όρους ποιότητας και όχι τιµής



Συµβατικά Ροφήµατα µε επιλεγµένα βότανα και κρόκο Κοζάνης



ΠΚΚ  Απολογισµός Γαλλία

• Γαλλία: υπάρχουσα διανοµή σε 600 καταστήµατα βιολογικών 
προϊόντων  

• Έναρξη µε Naturalia, µεγαλύτερη αλυσίδα βιολ. προϊόντων στο 
Παρίσι (µέσα από σ/µ Monoprix)

• Έναρξη συνεργασίας µε 3 κρουαζερόπλοια , 3.000 επιβάτες 
εβδοµαδιαία (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα),προοπτική για άλλα 85.

• Έναρξη συνεργασίας µε διανοµέα φαρµακείων (δυνατότητα έως 
5.000 σηµεία).

• Έναρξη συνεργασίας µε 9 ξενοδοχεία  5* στα χωριά Courshevel, 
Val d’Isere, Meribel στις Γαλλικές Άλπεις.

• Συµφωνία  µε τον µεγαλύτερο διανοµέα HO.RE.CA (20.000 πελάτες 
διανοµή, 6.000 τόνοι καφέ ετησίως, παρ΄όλο που διαχειρίζονται 
µόνο δική τους µάρκα).



∆ιαφηµιστική Υποστήριξη



Καταχώρηση ΠΚΚ   2010- 2011

PREVENTION Οκτωβρίου 2010 Men’s Health Οκτωβρίου 2010



∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΡΟΚΟΥ

1. ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΥΣΗΣ  SUPERIOR TASTE AWARD
ΜΑΙΟΣ 2010, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

2. Great Taste Award Ηνωµένο Βασίλειο Ιούλιος 2010 

3.    BHΜΑGOURMET : 100 TOP ΠΡΟΊΌΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (∆ΕΚ. 09)

4. ΕΨΙΛΟΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ : ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010)

5. SALES EXCELLENCE AWARD : ΙΠΕ – ΑΣΟΕ  (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013_



Superior Taste Award, Βρυξέλλες, Μάϊος 2010 

∆ιεθνής βράβευση βιολογικών ροφηµάτων µε κρόκο Κοζάνης



Τοποθετήσεις κρόκου και ροφηµάτων 



Τοποθέτηση των βιολογικών ροφηµάτων



Κατάστηµα Παρίσι



Τοποθέτηση των ροφηµάτων 



Ξενοδοχείο Mathis Παρίσι



Έκθεση Marjolaine Παρίσι

Βιολογικά προϊόντα 



Βιτρίνες φαρµακείων



Καταχωρήσεις σε περιοδικά  



C’est sans conteste le mariage le plus attendu de 
l’année, l’évènement que tout le monde guette 
fébrilement et qui devrait être regardé vendredi par  
plus de deux milliards de personnes... Puisque nous 
n’allons entendre parler que du mariage de William 
et Kate cette semaine, je propose d’en rajouter une  
couche et de mettre notre Planète-Beauté à l’heure 
anglaise !
A partir d’aKate et William : Vous reprendrez bien un 
peu de thé ?
mardi 26 avril 2011

www.Orserie.fr Site της Clarins µε αναφορά στο ρόφηµα ΠΚΚ

mardi 26 avril 2011
Article rédigé par Planete Beauté
ujourd’hui donc, je veux qu’on roule à gauche et qu’on 
se retrouve autour d’une pinte dans un pub sympa à la 
sortie du boulot ! Je veux qu’on mange des œufs 
brouillés et des saucisses au breakfeast (enfin vous, moi 
je préfère rester sur mes Chocapic !) et qu’on regarde en 
masse X-Factor (ça ferait plaisir à M6 car j’ai 
l’impression qu’ils ont un peu de mal sur ce coup).

Du coup, et pour la toute première semaine thématique 
de ce blog (notez d’ailleurs que même la bannière a été
liftée pour ces quatre prochains jours !), nous allons 
nous intéresser à tout ce que lie la beauté et 
l’Angleterre ! Jusqu’à samedi donc, il n’y en aura donc 
que pour nos amis d’outre-Manche ! Je ne peux même 
pas vous dire exactement de quoi nous allons parler car 
cette idée m’est venue hier, autant vous dire donc que je 
n’ai, une fois de plus, rien préparé à l’avance ! Mais 
grosso modo, l’objectif est de trouver tout ce qui sera 
utile à Kate Middleton dans les jours ou mois à venir, 
autant de prétextes pour se pencher sur des choses so 
british...



Προοπτικές για καλλιέργεια / project

•Αυξητική (εκτίµηση για σηµαντική αύξηση τα επόµενα 5 χρόνια)

•Ανάγκη για αύξηση παραγωγής και νέων καλλιεργητών  (αλλά εντός Κοζάνης)

•Συµβόλαια συνεργασίας µε διανοµείς και αγοραστές µε προοπτική 10ετίας•Συµβόλαια συνεργασίας µε διανοµείς και αγοραστές µε προοπτική 10ετίας

•Επικέντρωση στην διαφοροποίηση, καινοτοµία, συσκευασία, εξωστρέφεια

•Αντιµετώπιση κρίσης 

•Αισιοδοξία για µέλλον



Τι πρέπει να θυµάστε για τον Κρόκο Κοζάνης

• Ο κρόκος (σαφράν) είναι το πιο ακριβό µπαχαρικό του κόσµου .

• Χρησιµοποιείται στην µαγειρική, στην Ιατρική και στην βαφική.

• Προσδίδει στα φαγητά άρωµα, γεύση και χρωµατισµό (κίτρινο)

• Περιέχει ουσίες µε σηµαντικές ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισµό

• Σε όλο τον κόσµο παράγεται η ίδια ποικιλία (crocus sativus)

• Η ονοµασία του φυτού προέρχεται από την Ελληνική λέξη κρόκος

• Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη παραγωγός σαφράν στην Ευρώπη, τρίτη στον 
κόσµο.  Ο Ελληνικός κρόκος θεωρείται η καλύτερη ποιότητα παγκοσµίως.

• Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που παράγει πιστοποιηµένο βιολογικό κρόκο 
(πιστοποίηση από ∆ΗΩ) σε επαρκείς ποσότητες για εµπορική εκµετάλλευση.

• Ο κρόκος Κοζάνης είναι Π.Ο.Π. (προϊόν προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης)

• Αποκλειστική διαχείριση του κρόκου στην Ελλάδα έχει ο Αναγκαστικός 
Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

• Στην Ελλάδα ο κρόκος έχει γίνει περισσότερο γνωστός τα τελευταία χρόνια. 
Πολλοί καταναλωτές το χρησιµοποιούν σαν καθηµερινό ρόφηµα (µερικά στίγµατα 
σε ζεστό νερό) ως προστατευτικό για την υγεία τους.

• Θετικές προοπτικές ανάπτυξης 



Τι πρέπει να θυµάστε για τα ξεκινήµατα

• Γράψτε ένα business plan

• Ψάξτε για βοήθεια σχετικά µε την δουλειά που σκέφτεστε και εκπαίδευση

• Επιλέξτε την τοποθεσία  της εταιρίας/δραστηριότητας

• Χρηµατοδότηση  • Χρηµατοδότηση  

• Αποφασίστε την µορφή της επιχείρησης

• Καταχωρήστε την επωνυµία της εταιρίας

• ∆ηµιουργήστε ΑΦΜ 

• Εγγραφείτε φορολογικά

• Εξασφαλίστε άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικά

• Κατανοήστε τις υπευθυνότητες των υπαλλήλων σας 



Τι πρέπει να θυµάστε για τα Business Plans

• Συνοπτική έκθεση (executive summary) συνήθως την γράφουµε στο τέλος

• Εταιρική παρουσίαση  (company summary)

• Προϊόντα και υπηρεσίες ( products and  services)

• Ανάλυση αγοράς (market analysis symmary )• Ανάλυση αγοράς (market analysis symmary )

• Στρατηγική και πλάνο ανάπτυξης (strategy and implementation summary)

• Οργάνωση – στελέχωση  (management summary)

• Οικονοµική ανάλυση (Financial Plan)




