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Ιωάννινα 4 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΩΔΩΝΗ σχεδιάζει την αύξηση αγοράς γάλακτος για τη σεζόν 2014/2015
Με αφορμή την ολοκλήρωση της γαλακτοκομικής περιόδου, που για τη ΔΩΔΩΝΗ παραδοσιακά κλείνει το
Σεπτέμβριο, η εταιρεία έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα 53.000 τόνους γάλακτος από περίπου 5.000
παραγωγούς από όλη την Ήπειρο, εκ των οποίων το 30% πριμοδοτήθηκε με επιπλέον επίδομα ως
επιβράβευση της άριστης ποιότητας γάλακτος που παρέδωσε στη γαλακτοβιομηχανία.
Η εταιρεία αποδίδει μέγιστη σημασία στην ικανότητα να προμηθεύεται το καλύτερο γάλα στην Ελλάδα,
δεδομένου ότι αυτός είναι ο κεντρικός πυλώνας διατήρησης της υψηλής ποιότητας και μοναδικής γεύσης
των προϊόντων της.
Η ΔΩΔΩΝΗ έχοντας πάντα ως στόχο τη συνεχή βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας των
κτηνοτρόφων-συνεργατών της καθώς και την ανάπτυξη της ζώνης γάλακτος στην οποία
δραστηριοποιείται στην Ήπειρο, υλοποιεί συστηματικά μια σειρά από ενέργειες, όπως:
- Συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας
γάλακτος
- Υποστήριξη προς τους παραγωγούς στην εύρεση και προμήθεια ζωοτροφών σε ανταγωνιστικές
τιμές
- Πριμοδότηση των παραγωγών με βάση θεσμοθετημένα κριτήρια υψηλής ποιότητας του γάλακτος
που παραδίδεται στην εταιρεία
- Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η εταιρεία βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με Τραπεζικά ιδρύματα, με
στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών στη σύναψη σχετικής σύμβασης
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την αρχή της γαλακτοκομικής περιόδου 2013/2014, η Δωδώνη τήρησε στο
ακέραιο το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που είχε θέσει προς τους παραγωγούς. Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού η εταιρεία προέβη σε παροχή προκαταβολών προς τους συνεργαζόμενους
παραγωγούς, ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, για γάλα της επόμενης γαλακτοκομικής περιόδου.
Ο Tom Seepers, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σχολίασε σχετικά:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι πωλήσεις το τρέχον
έτος παρουσιάζουν συνολικά αύξηση 12% και 17% στην εγχώρια αγορά, σε σύγκριση με πέρυσι.
Προτεραιότητα και στόχος μας είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, γι’
αυτό συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πολιτική μας για την προμήθεια του καλύτερου ποιοτικά
γάλακτος που υπάρχει, με 100% ελληνικό γάλα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αυξητική τάση στις πωλήσεις
θα συνεχίσει και το επόμενο έτος, με τη ΔΩΔΩΝΗ να είναι έτοιμη να αυξήσει τη συνολική ετήσια ποσότητα
γάλακτος που προμηθεύεται. Καλούμε λοιπόν και νέους παραγωγούς να μας προμηθεύσουν γάλα για την
επόμενη περίοδο, παραγωγούς οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα ποιότητας που έχουμε
θέσε για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ.»
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