
κατεψυγμένα λαχανικά τόσο φρέσκα, όσο 
τη στιγμή που κόπηκαν.

Πρόσ ατες εξελίξεις
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατρο-
φής και στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, ο Μπάρμπα Στάθης 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνερ-
γασία με το «Μαζί για το Παιδί» υλοποίησαν 
πρόγραμμα για την κάλυψη αναγκών σίτισης 
των παιδιών που στηρίζει η Ένωση, προ-
σφέροντας 10.000 κιλά λαχανικά.

Πιστός στην καινοτομία, ο Μπάρμπα Στάθης 
με την σειρά «Ας Μαγειρέψουμε» αποδει-
κνύει ότι είναι σύμμαχος της Ελληνίδας 
νοικοκυράς και είναι δίπλα της στον αγώνα 
για τη θρέψη της οικογένειας, εύκολα και 
οικονομικά, προσφέροντας τα λαχανικά που 
χρειάζονται για μία αγαπημένη παραδοσια-
κή συνταγή, στις σωστές αναλογίες, μέσα σε 
ένα σακουλάκι. Το τηλεοπτικό σποτ και τα 
δημιουργικά βίντεο που προβλήθηκαν στο 
διαδίκτυο, αναδεικνύουν τις αξίες της σει-
ράς και παρουσιάζουν με μοναδικό τρόπο 
την γρήγορη και εύκολη προετοιμασία πα-
ραδοσιακών συνταγών για ένα νόστιμο και 
θρεπτικό γεύμα.  

Παράλληλα, με στόχο την ένταξη των φρέ-
σκων σαλατών στην καθημερινή διατροφή 
των καταναλωτών, δημιούργησε μια ξεχω-
ριστή καμπάνια στο διαδίκτυο όπου μέσα 
από ευρηματικά βίντεο επικοινωνήθηκε η 
αξία της καθημερινής κατανάλωσης φρέ-
σκων λαχανικών, καθώς και η ποικιλία δυ-
νατοτήτων χρήσης των φρέσκων σαλατών 
Μπάρμπα Στάθης «Φυσικά». Γιατί…μια σα-
λάτα κάθε μέρα, μας κάνει καλό!
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Eταιρεία
Βασικοί πυλώνες λειτουργίας της εταιρεί-
ας είναι η καινοτομία, η ποιότητα, η επέν-
δυση στην ελληνική επιχειρηματικότητα, η 
εξωστρέφεια και η αξία στον καταναλωτή, 
με σαφή στόχο την καθημερινή προσφορά 
ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων προστι-
θέμενης αξίας, πάντα με βασικό μοχλό δύ-
ναμης το ανθρώπινο δυναμικό.

Αγορά
Ο Μπάρμπα Στάθης είναι ο ηγέτης στην κα-
τηγορία των καταψυγμένων λαχανικών, με 
μερίδιο αγοράς που φθάνει το 63% σε αξία. 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της συνο-
λικής αγοράς είναι  οριακά σταθερός, με τον 
όγκο της    λιανικής αγοράς κατεψυγμένων 
λαχανικών να φτάνει περίπου τους 19.000 
τόνους και η αξία της τα €63εκ. ετησίως. 

Κύρια επιτεύγματα
Η μεγαλύτερη επικοινωνιακή πρόκληση 
των τελευταίων χρόνων για τον Μπάρμπα 
Στάθη ήταν η ανατροπή των παγιωμένων 
αντιλήψεων του κοινού περί διατροφικής 
ανωτερότητας των φρέσκων έναντι των κα-
ταψυγμένων λαχανικών. 

Μέσα από μία ολοκληρωμένη 360ο επι-
κοινωνία, επανατοποθέτησε στρατηγικά τα 
καταψυγμένα έναντι των φρέσκων λαχανι-
κών, ως μια διατροφικά και θρεπτικά ισάξια 
ή/και καλύτερη επιλογή, αναδεικνύοντας τη 
διαδικασία της κατάψυξης ως τον ιδανικό 
τρόπο για να σφραγίσει τη θρεπτικότητα και 
να μας προσφέρει «Λαχανικά από την Ελλη-
νική γη. Τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κό-
πηκαν!». Επισφράγιση της επιτυχίας ήταν η 
απόσπαση της κορυφαίας τιμητικής διάκρι-
σης στον χώρο του marketing και της επι-
κοινωνίας, κερδίζοντας το Grand Effie 2014.

Συνεχίζοντας ένα βήμα παραπέρα, με την 
καμπάνια «Διατροφική αξία», ο Μπάρμπα 
Στάθης ρίχνει τον προβολέα σε επιλεγμένα 
είδη λαχανικών της πλούσιας γκάμας του, 
έχοντας ως στόχο την αύξηση χρήσης τους. 
Μέσα από την επικοινωνία, παρουσιάζονται 
με ξεκάθαρο τρόπο ο θησαυρός βιταμινών 
και λοιπών ωφέλιμων συστατικών που 
κρύβει μέσα του κάθε λαχανικό και η ευ-
εργετική επίδραση της κατανάλωσης των 
λαχανικών στον οργανισμό. 

Ο Μπάρμπα Στάθης όλα αυτά τα χρόνια έχει 
κτίσει ένα ισχυρό προσωπικό, συναισθημα-

τικό δέσιμο με τους καταναλωτές του. Με
98% διείσδυση στα ελληνικά νοικοκυριά, 
βρίσκεται μέσα σε κάθε σπίτι και απολαμ-
βάνει υψηλότατη πιστότητα.

Η αναγνώριση της αξίας του Μπάρμπα Στά-
θη δεν περιορίζεται στην αποδοχή του από 
το καταναλωτικό κοινό. Η ίδια η οικογένεια 
της Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε, οι εργαζό-
μενοι της, την ανέδειξαν «Best Workplace 
2015».

Η Μπάρμπα Στάθης ανέπτυξε την ηλε-
κτρονική mobile εφαρμογή «Βέλτιστης 
Γεωργίας», το ηλεκτρονικό σύστημα πα-
ρακολούθησης και ελέγχου των αγροτικών 
καλλιεργειών. Για την εφαρμογή αυτή τιμή-
θηκε στα IT Excellence Awards 2015.

Προ όντα
O Μπάρμπα Στάθης έχει αναπτύξει περισ-
σότερα από 80 καινοτόμα προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και διατροφικής αξίας, καλύπτο-
ντας όλες τις κατηγορίες των καταψυγμένων 
λαχανικών, από τα απλά λαχανικά έως τα 
σύνθετα μείγματα, και τις βιολογικές καλλι-
έργειες. Διαθέτει μια καινοτόμο σειρά έτοι-
μων μυρωδικών προς χρήση και μια ολο-
κληρωμένη σειρά καταψυγμένων πατατών. 

Τέλος, προσφέρει την πλήρη σειρά φρέσκων 
σαλατών Μπάρμπα Στάθης «Φυσικά» καθώς 
και μια σειρά προϊόντων ραφιού ντομάτας.

Αξίες - ραμα
Ο Μπάρμπα Στάθης συνεχίζει να αναπτύσ-
σει καινοτόμα προϊόντα, υψηλής ποιότητας 
και διατροφικής αξίας, εμπνεόμενος από 
την ελληνική διατροφική σοφία και παρά-
δοση, με σκοπό να προάγει την υγιεινή δι-
ατροφή και ευζωία στην καθημερινότητα 
εκατομμυρίων καταναλωτών. Στόχος της 
εταιρείας είναι να γίνει μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες καλλιέργειας, επεξεργασίας 
και εμπορίας λαχανικών στην Ευρώπη. 

Καλλιεργεί τα λαχανικά του στην ελληνική 
γη με μεράκι, αγάπη και βαθιά επιστημο-
νική γνώση, εφαρμόζοντας ένα σύστημα 
Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης, 
ώστε να ελέγχει πλήρως όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας, από το σπόρο 
έως τη συσκευασία. Τα λαχανικά Μπάρμπα 
Στάθης συλλέγονται την ιδανική στιγμή της 
ωρίμανσής τους και καταψύχονται άμεσα, 
σφραγίζοντας όλη τη φρεσκάδα, τις βιταμί-
νες και τη γεύση τους, δημιουργώντας έτσι 

σως δεν γνωρίζατε ότι... 
• Ο Μπάρμπα Στάθης συνεργάζεται 
πάνω από 45 χρόνια με Έλληνες πα-
ραγωγούς στα πλαίσια συμβολαιακής 
γεωργίας και καλλιεργεί πάνω από 
30.000 στρέμματα συνολικής ελληνικής 
καλλιέργειας που συνεχώς αυξάνονται.

• Επενδύει στην προστασία του περι-
βάλλοντος στον πρωτογενή και δευ-
τερογενή τομέα με πρακτικές που δεν 
μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλ-
λουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
νερού και ελαχιστοποίησης των ρύ-
πων.

• Τα λαχανικά του Μπάρμπα Στάθη 
είναι τόσο φρέσκα, όσο τη στιγμή που 
κόπηκαν.

Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα από το 1969, χτίζοντας 
διαχρονικά ένα δυνατό εμπορικό σήμα με ηγετική θέση στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών. 
Προσφέρει προϊόντα που διαφυλάσσουν και διαδίδουν την ελληνική-μεσογειακή γευστική 
κουλτούρα, προσαρμοσμένη στους ρυθμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Ο Μπάρμπα 
Στάθης είναι η αγαπημένη ελληνική μάρκα λαχανικών που οι καταναλωτές εμπιστεύονται για 
περισσότερα από 45 χρόνια. 

www.barbastathis.com

Γεννιέται η μάρκα 
Μπάρμπα Στάθης 
και στήνεται η 
πρώτη γραμμή 
κατεψυγμένων 
λαχανικών στην 
Ελλάδα.

Καινοτομία! 
Λανσάρει τις 
φρέσκες, κομμένες 
και πλυμένες 
σαλάτες Μπάρμπα 
Στάθης «Φυσικά». 

Κυκλοφορεί η 
πρωτοποριακή σειρά 
«Ας Μαγειρέψουμε» 
με μείγματα 
λαχανικών. Συνταγές 
για παραδοσιακά 
ελληνικά φαγητά!

Λανσάρει τη 
σειρά «Βιολογικές 
καλλιέργειες», 
προσφέροντας ό,τι 
πιο αγνό παράγει 
η ελληνική γη και 
κυκλοφορεί σειρά 
προϊόντων ντομάτας.

Ξεκινά η 
επιτυχημένη, 
ανατρεπτική 
καμπάνια 
«Φρεσκάδα»: 
Λαχανικά τόσο 
φρέσκα, όσο τη 
στιγμή που κόπηκαν!

O Μπάρμπα Στάθης 
εκπαιδεύει για τη 
διατροφική αξία των 
λαχανικών.
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κουλτούρα, προσαρμοσμένη στους ρυθμούς και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Ο Μπάρμπα 
Στάθης είναι η αγαπημένη ελληνική μάρκα λαχανικών που οι καταναλωτές εμπιστεύονται για 
περισσότερα από 45 χρόνια. 

www.barbastathis.com

Γεννιέται η μάρκα 
Μπάρμπα Στάθης 
και στήνεται η 
πρώτη γραμμή 
κατεψυγμένων 
λαχανικών στην 
Ελλάδα.

Καινοτομία! 
Λανσάρει τις 
φρέσκες, κομμένες 
και πλυμένες 
σαλάτες Μπάρμπα 
Στάθης «Φυσικά». 

Κυκλοφορεί η 
πρωτοποριακή σειρά 
«Ας Μαγειρέψουμε» 
με μείγματα 
λαχανικών. Συνταγές 
για παραδοσιακά 
ελληνικά φαγητά!

Λανσάρει τη 
σειρά «Βιολογικές 
καλλιέργειες», 
προσφέροντας ό,τι 
πιο αγνό παράγει 
η ελληνική γη και 
κυκλοφορεί σειρά 
προϊόντων ντομάτας.

Ξεκινά η 
επιτυχημένη, 
ανατρεπτική 
καμπάνια 
«Φρεσκάδα»: 
Λαχανικά τόσο 
φρέσκα, όσο τη 
στιγμή που κόπηκαν!

O Μπάρμπα Στάθης 
εκπαιδεύει για τη 
διατροφική αξία των 
λαχανικών.
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