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ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ INTERSTAR CHIM
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΗΚΑ
O όμιλος Εύρηκα προχώρησε στην εξαγορά μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες
ειδών οικιακής φροντίδας στη Ρουμανία, της Interstar Chim SA. Μέσω της Interstar Chim, ο όμιλος Εύρηκα αποκτά παραγωγική πρόσβαση στη Ρουμανία και την
Ουκρανία, όπου η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια σε λειτουργία, τα οποία και θα
χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της γκάμας των προϊόντων της Εύρηκα, που
ήδη εξάγονται από το εργοστάσιο του ομίλου στο Βόλο στη ρωσική και την
ουκρανική αγορά. Η εξαγορά της Interstar Chim από τον όμιλο Εύρηκα και
συγκεκριμένα από την εταιρεία της Κύπρου Εύρηκα Λτδ., από κοινού με την
επενδυτική εταιρεία Vectis Capital, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική
ανάπτυξης που ακολουθεί ο όμιλος, με αιχμή του δόρατος την ενίσχυση της
παρουσίας του σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Με την κίνηση αυτή
εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην παραγωγική
διαδικασία της εταιρείας, θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της, ενώ παράλληλα
θα ενισχυθεί η παρουσία των brand που διαθέτει στις τοπικές αγορές. Σημειώνεται
ότι το ύψος των εξαγωγών της Εύρηκα σε Ρωσία και Ουκρανία για το 2005 έφτασε
τα 4 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϊόντων για τη φροντίδα του
σπιτιού που παράγει η Interstar, περιλαμβάνονται και δύο νέα για το portfolio του
ομίλου, τα καθαριστικά χαλιών και τα wc bloc, τα οποία και ηγούνται των
κατηγοριών τους. Παράλληλα, μέσω του ιδιόκτητου δικτύου πωλήσεων της
εταιρείας, θα προωθηθούν στη ρουμανική και ουκρανική αγορά και οι γνωστές
κατηγορίες προϊόντων Εύρηκα, όπως είναι τα λευκαντικά, τα εντομοκτόναεντομοαπωθητικά Aroxol και τα αποσμητικά χώρου Chirton. Όπως δήλωσε Νίκος
Σαρρής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Εύρηκα: «Πιστεύουμε
ότι η εξαγορά της Interstar θα δώσει νέα ώθηση στην παρουσία της Εύρηκα στο
διεθνή στίβο, καθιερώνοντας νέα δεδομένα για την ανάπτυξή μας. Με παραγωγική
δυνατότητα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Ουκρανία, αλλά και εμπορικό δίκτυο
συνεργατών σε 10 χώρες, απευθυνόμαστε πλέον σε μία ιδιαίτερα διευρυμένη
παγκόσμια αγορά 300 εκατομμυρίων καταναλωτών».

Ψιθυρίζεται...
•

Από ποιον όμιλο αγορών σούπερ

μάρκετ αποχώρησαν μέσα σε μία
εβδομάδα τρεις πολλοί σοβαροί
επιχειρηματίες;

•

Μάθατε ότι έφτασαν τα Χριστού-

γεννα; Χρόνια πολλά!

Η ΒΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΕΑ CLIENT SERVICE DIRECTOR

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ACNIELSEN
Η Βίκη Γρηγοριάδου αναλαμβάνει καθήκοντα Client Service Director της
ACNielsen Ελλάδος. Η κ. Γρηγοριάδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Liverpool στην Αγγλία. Ξεκίνησε
την καριέρα της στην ACNielsen το 1997, και μέσα στα επόμενα χρόνια
κατέκτησε διάφορες διευθυντικές θέσεις, όπως Client Team Manager το
2003 και μέχρι πρόσφατα ήταν Business Development Manager. Η κ.
Γρηγοριάδου θα συνεχίσει να ανήκει στη διευθυντική ομάδα της ACNielsen
Ελλάδος και θα αναφέρεται στη διευθύνουσα σύμβουλο.
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