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• Συνεισφορά στην 
υγεία  

• Βιωσιμότητα  
• Ταυτότητα 
προέλευσης 

• Κοινωνικό 
πρόσημο Η γρήγορη και συνεχής προσαρμογή των καταναλωτικών αναγκών  

στις συνθήκες απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά  
για την αναπροσαρμογή των προϊόντων 

Η ανάγκη ορίζει το 
μέλλον 



• Απαίτηση για σύνθετα 
προϊόντα  

• Μεταμόρφωση αγροτικής 
παραγωγής  

• Γεωργία ακριβείας 
• Αυτοματοποίηση 
• Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας Η ευκαιρία: νέα καταναλωτικά αγαθά -  

καινοτομία στη σύσταση, παραγωγή και συσκευασία   

Καινοτομία και 
αγροδιατροφή 



Το παρελθόν 
• Απαρχαιωμένες πρακτικές 
• Αποσυνδεδεμένη πρωτογενής 
παραγωγή από την έρευνα 

 

Το τώρα 
• Προστιθέμενη αξία μέσω της 
καινοτομίας 

• Βιώσιμότητα και αειφορία 

Η συστηματική χρήση καινοτόμων εφαρμογών σε 
μεταποιητικές μονάδες δημιουργεί προστιθέμενη αξία και 

οδηγεί στην βιώσιμη ανάπτυξη. 

Δημιουργία αξίας  



• Στοχευμένα ποιοτικά προϊόντα 
• Συνέργεια σημαίνει ανατροφοδότηση 
πρωτογενούς παραγωγής, έρευνας,  
μεταποίησης, εμπορίου 

• Καινοτομία - ανταγωνιστικότητα - 
εξωστρέφεια 

Το αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας πρέπει να 
τροφοδοτεί  

την βιομηχανία τροφίμων 

Η μεταποίηση ως φορέας 
αλλαγής 



• Συνεισφορά στην υγεία - λειτουργικά 
τρόφιμα: Στοχευμένα προϊόντα - 
αποδεδειγμένοι ισχυρισμοί υγείας ή 
οφέλη για την υγεία.  

• Βιωσιμότητα: περιβαλλοντικά υπέυθυνα 
υλικά - εφαρμογή κυκλικών μοντέλων 
οικονομίας 

• Ταυτότητα προέλευσης: ιχνηλασιμότητα - 
ανάδειξη χαρακτηριστικών και 
μοναδικότητας  

• Κοινωνικό πρόσημο: επιστροφή στο 
κοινωνικό σύνολο 

Δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας 

Οι αναδυόμενες τάσεις μετασχηματίζουν τα καταναλωτικά 
προϊόντα 



• Πιστοποίηση για τις διαδικασίες παραγωγής 
(ISO – HACCP) 

• Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας  (Σύνθεση 
προϊόντος – διαδικασία συσκευασίας) 

• Πιστοποίηση πρώτης ύλης- Ιχνηλασιμότητα                                      
(βιολογικής προέλευσης – vegan – 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) 

• Πιστοποίηση διαχείρισης αποβλήτων  
• Πιστοποίηση συμμετοχής σε προγράμματα 
κοινωνικής ευαισθητοποίησης (FSC ) 
Η συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια και η εφαρμογή 

διεθνών προτύπων διασφαλίζει την ασφάλεια και 
καλλιεργεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης 

Ο ρόλος των  
πιστοποιήσεων στην 
πρόταση αξίας. 



• Δημιουργεί εταιρική 
ασφάλεια  

• Προσθέτει αξία στο ράφι  
• Δίνει επιλογές στον 
καταναλωτή  

• Διευρύνει το πελατολόγιο  
• Προσδίδει δυναμική 

Τα καινοτόμα προϊόντα προσθέτουν αξία, δημιουργούν  
υγιή ανταγωνισμό και προστατεύουν το συμφέρον του 

καταναλωτή 

Η καινοτομία 
μετασχηματίζει την 
αγορά 

 



• Βελτίωση υγείας 
• Προστασία του περιβάλλοντος  
• Μείωση του χρόνου/κόστους παραγωγής και του 
ενεργειακού τους αποτυπώματος 

• Συγκροτημένη, ποιοτική και πιστοποιημένη 
καλλιέργεια 

• Γεωργία ακριβείας με μηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα 

• Δημιουργία ανταποδοτικών δράσεων για την 
κοινωνία Τα καταναλωτικά προϊόντα αλλάζουν τον κόσμο μας, 

επιδρώντας θετικά  
στη βελτίωση της καθημερινότητας 

Η καινοτομία φέρνει την 
αλλαγή 



Ευχαριστούμε. 

WWW.12GODS.EU  


