company profile

Doca Hellas
και ξένους κτηνιάτρους στο τμήμα
παραγωγής και στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου, επιτυγχάνουν την
άριστη ποιότητα των προϊόντων
μας.
Βασική αρχή για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας προϊόντων στη
Doca Hellas αποτελεί η επιλογή
ποιοτικών και θρεπτικών πρώτων
υλών καθώς και η ακριβής παραγωγική διαδικασία. Η Doca Hellas
παράγει δύο σειρές που αποτελούνται από την Roll Meat και την
Snacks & Treats.

H Doca Hellas ΕΠΕ είναι μία πρότυπη ελληνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2007
έχοντας ως αντικείμενο την παραγωγή τροφών για σκύλους και γάτες. Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της έχει βάλει ως σκοπό την καταξίωση της ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.
Γράφει ο Τάσος Κεμεράς

Καθημερινώς συγκεντρώνουμε τεράστια εμπειρία στις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες του
σκύλου και της γάτας με αποτέλεσμα να αξιοποιούμε την εμπειρία αυτή για να παράγουμε
προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία κυκλοφορούν με επιτυχία στη δύσκολη και απαιτητική εγχώρια αγορά καθώς και του εξωτερικού.
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, σε έναν ιδιόκτητο
χώρο 5.500 τ.μ. με τις προδιαγραφές στο άμε-

σο μέλλον να δημιουργηθεί η ολοκλήρωση
ενός ακόμη νέου χώρου 1.000 τ.μ., όπου θα
πραγματοποιείται η παραγωγή ξηράς τροφής.
Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό ευρωπαϊκών προδιαγραφών που ακολουθεί πάντα τις
νέες μεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής, τις
οποίες επιβάλει η παγκόσμια αγορά. Ο συνδυασμός της χρήσης των μηχανημάτων υψηλών
επιδόσεων που χαρακτηρίζουν τον εξοπλισμό
μας και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού
καθώς και οι καθημερινοί έλεγχοι από έλληνες

Η γκάμα Roll Meat παράγεται με
φροντίδα και αγάπη από αγνά υλικά που βρίσκονται στη φύση, με
την εμπλούτιση όλων των θρεπτικών ουσιών και την χρησιμοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών, προσφέρουν στον πιστό σας φίλο ένα
πλήρες και 100% φυσικό γεύμα με
γνώμονα την αγαπημένη τους τροφή, το κρέας και το ψάρι. Κανένα
προϊόν μας δεν περιέχει παράγωγα
κρέατος, χρωστικές ουσίες, τεχνητά
αρώματα ή συντηρητικά.
Η σειρά ξηρών λιχουδιών Snacks
& Treats αποτελείται από μια

μεγάλη ποικιλία γεύσεων 100%
φυσικού κρέατος και θαλασσινών
με στόχο να ικανοποιήσει όλες τις
γευστικές προτιμήσεις των πιστών
μας φίλων, ανεξαρτήτως ράτσας
και μεγέθους.
Όλα τα προϊόντα μας προσφέρουν
στο σκύλο και στη γάτα πλούσια
θρεπτικά συστατικά με χαμηλά
λιπαρά για ενέργεια, αντοχή, λαμπερό τρίχωμα, ενδυνάμωση ούλων καθώς και την στοματική τους
υγιεινή.
Μέχρι σήμερα, η εταιρεία μας έχει
καθιερωθεί ως αξιόπιστος προμηθευτής στο δίκτυο καταστημάτων
των pet shops στην Ελλάδα αλλά
και με την συνεργασία της με τρεις
εταιρείες του εξωτερικού στις οποίες εξάγουμε τα προϊόντα μας.
Η Doca Hellas σας ευχαριστεί για
την εμπιστοσύνη που της δείχνετε
και σας υπόσχεται τη συνεχή εξέλιξη της στο χώρο φροντίζοντας να
προωθεί προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ώστε να είναι
προσιτά για όλους, χωρίς την αλλοίωση της ποιότητας τους.

