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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία ΔΩΔΩΝΗ - Arthur Schuman Inc στις ΗΠΑ

Σημαντική συμφωνία για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία με την κορυφαία αμερικανική εταιρεία τυροκομικών

Η ΔΩΔΩΝΗ ως ο μεγαλύτερος παραγωγός φέτας στην Ελλάδα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη
συνεργασία της με έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς τυροκομικών στις ΗΠΑ, την Arthur Schuman Inc, με
έδρα το Νιου Τζέρσεϊ.
Η συνεργασία, που είναι σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2014, αφορά την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων της
ΔΩΔΩΝΗ στην αγορά των ΗΠΑ, με έμφαση στη φέτα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), σε όλες
τις κατηγορίες πελατών (λιανική, χονδρική, catering).
Η Arthur Schuman Inc είναι ηγέτης στην αγορά των γαλακτοκομικών στις ΗΠΑ, διαθέτοντας ιστορία 60 χρόνων και
εκπροσωπώντας μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές γαλακτοβιομηχανίες και κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο
παραγωγής και εμπορίας τυροκομικών όπως η Ιταλική Zanetti. Η συμφωνία εντάσσεται στη νέα στρατηγική
εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της ΔΩΔΩΝΗ, που ήδη σημειώνει σημαντικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε κ. Κων/νος Ιωακειμίδης δήλωσε για τη νέα συνεργασία: «Η
συγκεκριμένη συμφωνία έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη ΔΩΔΩΝΗ,
καθώς διευρύνει τη διείσδυση μας στο οργανωμένο λιανεμπόριο και σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Ήδη έχουν
κλειστεί συμφωνίες με πολλές αλυσίδες για την τοποθέτηση μεγάλης γκάμας των προϊόντων μας, γεγονός που
ενισχύει τη δυναμική αυτής της συνεργασίας. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή καθιστά τη ΔΩΔΩΝΗ τον καλύτερο
πρεσβευτή της Ηπείρου και της Ελλάδος σε ολόκληρη την Αμερική, προωθώντας με τον καλύτερο τρόπο τα
ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα, την ελληνική φέτα.
Σκοπός μας είναι η φημισμένη μας φέτα να λειτουργήσει ως αιχμή του δόρατος για να γίνουν γνωστά στο
καταναλωτικό κοινό των ΗΠΑ και τα υπόλοιπα άριστης ποιότητας προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των
σκληρών τυριών, του γίδινου και της σκληρής μυζήθρας».
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DODONI announces its partnership with the top dairy products importing Company in the U.S., Arthur Schuman Inc, based in
New Jersey.
st
The collaboration, which commenced on April 1 2014, regards import and distribution of DODONI products in the U.S. market,
emphasizing on PDO feta (Protected Designation of Origin), in all customers categories (retail , wholesale , catering).
The Arthur Schuman Inc is a leader in the U.S dairy market, with 60 years of history representing some of largest European dairy
companies as well as leading companies in dairy products production and trade such as Italian Zanetti. The agreement is part of
the new openness and competitiveness strategy of DODONI, which has already achieved significant results both in Greece and
abroad.
The Deputy CEO of DODONI S.A. Mr. Kon / nos Ioakimidis said about the new partnership: "This agreement has all necessary
features to confer significant benefits to DODONI as expands our introduction to organized retail and provides access to all
States. Agreements with many s/m chains for placing large range of our products have already achieved, enhancing the
potentials of this partnership. Moreover, this cooperation makes DODONI the best ambassador of Epirus region and generally
Greece across U.S., promoting the best way Greek products and especially the Greek feta.
Our aim is our famous feta to act as a pivot in order U.S. consumers to gradually meet all the rest high quality products of our
company, including hard cheeses, goat cheese and dry myzithra.
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