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Η ιστορία της Odysea 

1991: Portobello Market ----> Harvey Nichols, 1 παλέτα 
λάδι 
 

1993: H Odysea συστήνει για πρώτη φορά τα προϊόντα της 
στο Special Selection του Sainsbury’s. Ιδιωτική ετικέτα για 
τις ελιές σε βάζο του Sainsbury’s. 
Τα λάδια με επωνυμία ΙLIADA μπαίνουν στα Αγγλικά super 
markets. 
 

1993: Την ίδια χρονιά τα προϊόντα μας βρίσκονται στα 
ράφια του Tesco 
 
 

   



Η ιστορία της Odysea 

1997: H Odysea γίνεται η πρώτη 
εταιρεία που εισάγει ελιές στο deli 
τμήμα του Sainsbury’s 
 
2000: Είμαστε οι πρώτοι που 
τοποθετουμε Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες στις Αλυσιδες. 
 

2011: Eλιές σε snack pack για 3 
μεγάλες αλυσίδες super markets 
του Ηνωμένου Βασιλείου 



Βραβεία και διακρίσεις 



Brands 



Πού βρίσκονται τα προϊόντα μας 





Παρουσία στα Media 
Jamie’s 30 minute meals 

The F Word Heston’s Feast Sainsbury’s Magazine 



H Odysea σήμερα  

• Κυρίως δραστηριότητα σε Ηνωμένο 
Βασίλειο. Επίσης: Βέλγιο, Ιαπωνία, 
Ιρλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, 
ΗΠΑ. 
 
• Προϊόντα: Eλιές, Λάδι, Φέτα και άλλα 
Ελληνικά τυριά, Dips, Πίτα, Μέλι κ.α. 
 
• Ισχυρή τεχνική ομάδα 
 
• Συνεργασία και με μικρούς 
συνεταιρισμούς αλλά και με μεγάλες 
παραγωγικές μονάδες υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
• Πρωτοπόρο e-shop 



Στόχοι και σημεία διαφοροποίησης 

• Στόχος μας είναι να είμαστε το πρώτο σημείο αναφοράς 
για τα Ελληνικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
•  Έχουμε εδραιοποιήσει ισχυρούς εργασιακούς δεσμούς 
αλλά και προσωπικές φιλίες με τους παραγωγούς μας, με 
τους περισσότερους από τους οποίους συνεργαζόμαστε 
από το 1991. 
 
• Γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες 
των πελατών μας για καινούρια προϊόντα. 
 
• Αυστηρές διαδικασίες ποιότητας 
 
• Καινοτομία στην ανάπτυξη, παρουσίαση και 
συσκευασία των προϊόντων 
 
• Ισχυρές συνεργασίες στις αγορές 



Παράγοντες Αποφάσεων 

 Εισαγωγείς – Διανομείς 
 

 
 Καταστήματα  

 
 
 Καταναλωτές  



Προκλήσεις για τους Διανομείς 

• Ανάγκες Καταναλωτή /Καταστήματος 

• Ενδιαφέροντα και καινοτόμα προϊόντα 

• Αποκλειστικότητα 

• Τιμή /Κέρδος 

• Στήριξη σε προωθητικές ενέργειες 

• Διασφάλιση ποσοτικής επάρκειας 

• Διάρκεια Ζωής 

• Επικοινωνία με τον προμηθευτή 

• Διασφάλιση ποιότητας 

• Logistics 

• Δυνατότητα κέρδους 

• Φήμη προϊόντος / Ισχύς Brand 

• Private Label 

• Διαθεσιμότητα προϊόντος 

• Συσκευασία (από βάζο μέχρι παλέτα) 

• Διασφάλιση ποιότητας (έλεγχος 
προμηθευτή / ασφάλεια / 
ιχνηλασιμότητα 

• Προωθητικές ενέργειες / Στήριξη 
ανάπτυξης 

• Κοινωνική / Περιβαλλοντική ευθύνη 

 

Προκλήσεις για τα Kαταστήματα 



Προκλήσεις για τον Έλληνα προμηθευτή 

Εμπορικές : Aξιολόγηση και προσαρμογή 
στις τάσεις της αγοράς , Τιμή σε σχέση με το 
μερίδιο αγοράς / Ελαχιστοποίηση κόστους 
 

Προϊόντος :Συσκευασία, Νομική 
συμμόρφωση, Κωδικοποίηση / Bar Code, 
Σταθερή ποιότητα, Προμήθεια πρώτων υλών 
και υλικών συσκευασίας, Προγραμματισμός 
παραγωγής (λίστα ελέγχου) 



Προκλήσεις για τον Έλληνα προμηθευτή 

 
 

Τεχνικές : Γραφειοκρατία πιστοποίησης, Έρευνα, 
Ανάπτυξη (NPD) και βελτίωση προιόντων, 
HACCP/BRC 
 

Εξυπηρέτηση : Διαθεσιμότητα, Logistics, 
επικοινωνία (Αγγλικά), Τήρηση συμφωνιών, 
Συνεργασία με διανομέα, Στήριξη με προωθητικές 
ενέργειες 



Προκλήσεις σε σχεση με τον Καταναλωτή 

“ My husband is having ecstasies over FINALLY 
having found bamies (okra) in the UK. So glad 
Odysea products are sold at Sainsbury's here 
in Aberdeen, we were going mental trying to 
find good Greek dishes..” 
 
 
 

Mήνυμα καταναλωτή στον ιστότοπο της Odysea, 
Iανουάριος 2013 

 

•  Οφέλη στην υγεία 
 

• Ψυχολογία τιμής 
 

• Συσκευασία 
 

• Ιδιαιτερότητα προέλευσης 
 

• Χρήση / Γεύση 
 

• Ποιότητα 
 

• Θέματα κοινωνικά και προστασίας 
του περιβάλλοντος 



Sainsbury’s Magazine για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ροβιών 



Παναγής Μανουηλίδης 
Διευθύνων Σύμβουλος  

Ευχαριστώ 


