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Το 84% των στελεχών εταιρειών τροφίμων και ποτών αναμένουν αύξηση των πωλήσεων το επόμενο 
έτος (2020) 
Η μεγάλη πλειοψηφία (84%) κορυφαίων στελεχών εταιρειών τροφίμων και ποτών, αναμένουν αύξηση των 
πωλήσεων το επόμενο έτος (2020), σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα που 
εκπόνησε η εταιρεία “Mazars Food & Beverage Industry Outlook”. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, παρά το υψηλό ποσοστό των αισιόδοξων 
προβλέψεων, το συγκεκριμένο νούμερο είναι κατά 6% χαμηλότερο  
έναντι των αντίστοιχης έρευνας του παρελθόντος έτους.  
 Ως αίτια αύξησης των πωλήσεων, τα στελέχη προσδιόρισαν την 
προσέλκυση νέων πελατών, τη βελτίωση και διεύρυνση του δικτύου 
πωλήσεων και την παρουσίαση νέων προϊόντων. 
 Ως βασικές τάσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
υπέδειξαν προϊόντα που φέρουν ενδείξεις ποιότητας και ισχυρισμούς 
υγείας, όπως “Healthy”, “nutritious” και “free-from (αλλεργιογόνα, γλουτένη, μεταλλαγμένα)”, ενώ 
επίσης ανοδική τάση θα σημειώσουν προϊόντα φυτικής (plant-based) και “τοπικής” προέλευσης 
(“locally” grown/produced), βιολογικά, προϊόντα με εκχυλίσματα καννάβεως, καθώς τέλος και τα 
εισαγόμενα. Επίσης, αύξηση των πωλήσεων αναμένεται να σημειωθεί και στα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας (“private label”).  
 Ως βασική μέριμνα των συμμετεχόντων, σε ότι αφορά στην εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης, αναμένεται να είναι η αύξηση των πωλήσεων και η βελτίωση της διοίκησης, ενώ σε ότι 
αφορά σε εξωτερικές δράσεις, προτεραιότητα θα δοθεί σε θέματα marketing, διαφήμισης, ασφάλειας 
και διασφάλισης ποιότητας τροφίμων και ιχνηλάτησης. 
Πηγή:   
https://www.fooddive.com/news/84-of-food-and-beverage-industry-leaders-expect-sales-growth-in-
2020/567949/  
 

Παράπλευρες, παρεμφερείς υπηρεσίες προσέλκυσης πελατών ενσωματώνουν, τα αμερικανικά 
Σούπερ – Μάρκετ ακολουθώντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές τάσεις. 
Ιδιαίτερα εφευρετικές αποδεικνύονται οι μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες Σούπερ – Μάρκετ, οι οποίες, 
ακολουθώντας τις τάσεις ως προς τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τη διατροφή, ενσωματώνουν νέες, 
παράπλευρες υπηρεσίες και δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερους 
πελάτες. 
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Τέτοιες υπηρεσίες είναι η δημιουργία γυμναστηρίων, κλινικών υγείας, “juice bars”, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες από διαιτολόγους κ.λ.π. 
 Πρόσθετοι λόγοι προσφοράς των νέων αυτών, ευρηματικών υπηρεσιών είναι αφενός ο 
περιορισμένος χρόνος των σύγχρονων Αμερικανών καταναλωτών, οι οποίοι προσπαθούν να 
συγκεντρώσουν δραστηριότητές τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, με σκοπό την 
εξοικονόμηση χρόνου, αφετέρου η ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης των φυσικών σημείων 
πώλησης, έναντι των διαδικτυακών πωλήσεων, οι οποίες σημειώνουν καλπάζουσα άνοδο. 
 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 
- Η αλυσίδα “Hy-Vee” συνεργάζεται με την αλυσίδα γυμναστηρίων “Orangetherapy” στη δημιουργία 
χώρων εκγύμνασης παραπλεύρως των Σούπερ Μάρκετ, ενώ παράλληλα διαιτολόγοι που θα 
απασχολούνται στα Σούπερ Μάρκετ θα “ξεναγούν” και θα παρουσιάζουν στους πελάτες που θα 
γυμνάζονται στα γυμναστήρια προϊόντα που θα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα γυμναστικής που 
ακολουθούν. 
- Η μεγάλη αλυσίδα της ανατολικής ακτής "Shoprite” θα δημιουργήσει σε επιλεγμένα καταστήματά της 
στο New Jersey χώρους όπου θα παραδίδονται μαθήματα γιόγκα και χορού Zumba, με παράλληλη 
προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από διαιτολόγους. 
- Η κορυφαία premium αλυσίδα “Whole Foods” στο εμβληματικό της κατάστημα στο Austin του Τέξας, 
συνεργάζεται με την αλυσίδα “barre”, ώστε ομαδικά μαθήματα spinning και γιόγκα να παραδίδονται 
στην ταράτσα του κτιρίου. 
 - Η μεγάλη αλυσίδα “Kohl's” συνεργάζεται πλέον με την αλυσίδα γυμναστηρίων “Planet Fitness”, 
δημιουργώντας χώρους εκγύμνασης παραπλεύρως επιλεγμένων καταστημάτων. Σύμφωνα με την 
εταιρεία “Planet Fitness”, το 75% των πελατών τους συνδυάζουν την επίσκεψή τους στο γυμναστήριο 
με αγορές από καταστήματα πλησίον του γυμναστηρίου. 

Πηγή:   
https://foodinstitute.com/focus/getting-fit-at-the-grocery-store  
 
 
Ανησυχίες της αμερικανικής Αρχής Ελέγχου Φαρμάκων & 
Τροφίμων, σχετικά με την τάση ενσωμάτωσης εκχυλισμάτων 
καννάβεως σε τρόφιμα και ποτά. 
Η αμερικανική Αρχή Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων (Food and 
Drug Administration – FDA) ανακοίνωσε ότι δεν δύναται μετά 
βεβαιότητας να αποφανθεί ότι η χρήση κανναβιδιόλης 
(“cannabidiol - CBD”) σε τρόφιμα και ποτά είναι ασφαλής, λόγω 
ελλιπών επιστημονικών ενδείξεων που να αποδεικνύουν κάτι 
τέτοιο, ενώ πλήθος ερωτημάτων απομένουν να απαντηθούν προς τούτο.  
 Η εν λόγω υπηρεσία, αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών που έχει  
προσφάτως προκύψει σχετικά με προϊόντα που ενσωματώνουν / περιέχουν κανναβιδιόλη (“cannabidiol 
– CBD”), συνεργάζεται με εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, με σκοπό την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά, την εξακρίβωση της ποιότητας και 
την ασφάλεια χρήσης τέτοιων προϊόντων. 
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 Υπό το πρίσμα αυτό, η υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει 15 Προειδοποιήσεις προς εταιρείες που 
παρανόμως ήδη εμπορεύονται τέτοια προϊόντα. Επισημαίνεται ότι προϊόντα ήδη πωλούνται ως 
συμπληρώματα δίαιτας,  παρά το γεγονός ότι, επί του παρόντος, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία. 
Πηγή:  
https://www.foodbev.com/news/fda-raises-concerns-about-cbd-infused-food-and-beverages/  

Αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων τύπου snack στην 
αμερικανική αγορά. 
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας “OnePoll” για την εταιρεία 
“MoonStruck Chocolate Co.” ο Αμερικάνος καταναλωτής δαπανά, 
κατά μέσο όρο, 9.22 δολ. Η.Π.Α εβδομαδιαίως για προϊόντα 
τύπου snack. Το 37% προτιμούν τα γλυκά snacks και το 34% τα 
αλμυρά. 
 Πρώτα στην κατηγορία του συνόλου των καταναλωτών κατατάχθηκαν τα πατατάκια.  
 Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το 18% των ερωτώμενων θα 
ήταν διατεθειμένοι να αποποιηθούν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές για έναν μήνα, με αντάλλαγμα την 
εξασφάλιση snacks εφ’όρου ζωής. 
 Ως βασικό συστατικό των γλυκών snacks προτιμούν τη σοκολάτα, συνοδευόμενη κατά 
προτίμηση με καραμέλα και, σε δεύτερη προτίμηση, ξηρούς καρπούς. 
 Επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να δοκιμάζουν νέες 
γεύσεις, καθώς επίσης και η σύγχρονη τάση (βλ. προηγούμενα Ενημερωτικά μας Δελτία) 
υποκατάστασης παραδοσιακών γευμάτων, κυρίως του μεσημεριανού, με γρήγορα γεύματα στα οποία 
εμπίπτει και η κατηγορία των snacks. 

Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/america-intensifies-snacking 
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