COVER STORY

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.:
Mεγαλώνοντας μαζί!
Η ΛΕΩΤΣΆΚΟΣ Ι.Κ.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΤΥΠΙΚΆ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΜΊΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ.
γράφει η Λιάνα Κατσουλάκη - Λεωτσάκου

H

Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. στη σημερινή της μορφή αποτελεί
συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του Γεώργιου Λεωτσάκου, η οποία ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα. Η
εταιρεία είχε ως κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων και
προϊόντων υγιεινής παραγωγικών μονάδων, κινούμενη σ’ ένα
ευρύ πεδίο στον κλάδο της ζωικής παραγωγής. Τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία είχε ως κύριο αντικείμενο τη
διατροφή παραγωγικών ζώων ενώ στο δεύτερο μισό της έως
σήμερα διαδρομής της, ανέπτυξε το προϊόντικό της χαρτοφυλάκιο όσον αφορά και στο κομμάτι του κατοικίδιου ζώου.
Αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε στα μέσα της δεκαετίας του '90
η εξέλιξή και προώθηση από την Denkavit (συνεργάτη από
το 1971 μέχρι και σήμερα στα κτηνοτροφικά γάλατα) πλήρους σειράς ξηρών τροφών σκύλου και γάτας με τα brand
Denkadog & Denkycat. Μετά από 48 χρόνια επιτυχούς και
ανοδικής πορείας και με γνώμονα το έργο και τη φιλοσοφία
του ιδρυτή της, η Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. επενδύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο με τους οίκους του εξωτερικού που
αντιπροσωπεύει, ορισμένους από τους οποίους περισσότερες
από 4 δεκαετίες, όσο και με τους εγχώριους συνεργάτες και
πελάτες. Η Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. διοικείται από το 2000 από τη
2η γενιά της οικογένειας τον γιό του Γιώργου, Γιάννη ενώ
χαρακτηρίζεται από τα τυπικά πλεονεκτήματα μίας ελληνικής
παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης:
• Γρήγορες αποφάσεις, μικρή γραφειοκρατία, υψηλή δέσμευση, εμπιστοσύνη με πελάτες και προμηθευτές, αξιοπιστία, αυτονομία, ανεξαρτησία, ομοιογενής ηγεσία,
οικογενειακή ατμόσφαιρα και περιβάλλον εργασίας,
μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές,
καθώς επίσης και διευρυμένη πελατειακή βάση.
• Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση αποτελούν επαγγελματίες που σκέπτονται και εργάζονται και αυτοί βάσει της
Ιστορίας, της κουλτούρας αλλά και τις αξίες που διέπουν
την επιχείρηση και προσπαθούν καθημερινά να αποδώσουν τα μέγιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το
μέγιστο όφελος των συνεργατών μας.
Η Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. διαθέτει σήμερα ένα άρτιο δίκτυο πωλήσεων το οποίο περιλαμβάνει τόσο τους κατά τόπους αντι-

προσώπους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι γεωπόνοιζωοτέχνες, κτηνίατροι και τεχνολόγοι-γεωπόνοι, όσο και την
υποστήριξη που παρέχεται με επισκέψεις ανά τακτά χρονικά
διαστήματα επιστημόνων-υπεύθυνων πωλήσεων, οι οποίοι
στο σύνολό τους είναι γεωπόνοι ζωικής παραγωγής, κάτι που
μαρτυρά και τη μεγάλη εξειδίκευση που έχει η εταιρία στο
κομμάτι της επιστημονικής διατροφής. Τα προϊόντα μας διακινούνται αποκλειστικά μέσω του εξειδικευμένου δικτύου pet
shops & κτηνιατρείων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
καθώς επίσης τα τελευταία χρόνια και την Κύπρο.
Ο σεβασμός και η υπευθυνότητα είναι η επιλογή ως προς την
επικοινωνία με τους πελάτες – συνεργάτες, καθώς αποτελούν
πρωταρχικούς παράγοντες και θεμελιώδεις αρχές στη μεταξύ
μας σχέση, θέτοντας ολοένα και υψηλότερα πρότυπα για την
επιχείρησή μας όπως η διατήρηση της αξιοπιστίας και της συνέπειας μίας αμιγώς οικογενειακής ελληνικής επιχείρησης.
Την τελευταία 20ετία η εταιρία έχει ισχυροποιήσει σε μεγάλο
βαθμό την παρουσία της στον κλάδο των προϊόντων για κατοικίδια, έχοντας εξελίξει πλέον το χαρτοφυλάκιό της σε τέτοιο
βαθμό ώστε να μπορούν να καλυφθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι προϊοντικές ανάγκες του εξειδικευμένου καταστήματος. Σε αυτό φυσικά έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο οι
συνεργασίες – τa brands που αντιπροσωπεύει η επιχείρηση,
ευρωπαϊκά brands με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην παγκόσμια βιομηχανία pet και εταιρίες που η φιλοσοφία τους
μπορεί να συμβαδίσει με αυτή της Λεωτσάκος ΙΚΕ. Αυτό το
ισχυρό «χαρτοφυλάκιο» έχει καθιερώσει σήμερα την εταιρία
ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές για το εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων Pet Shops και κτηνιατρείων.
Τόσο εμείς, όσο και οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε αισθανόμαστε την ευθύνη απέναντι στους
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται εδώ και 5 δεκαετίες.
Αυτή η ευθύνη αποτελεί παράδοση για εμάς. ➤
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ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.

Η εταιρία Finnern ιδρύθηκε το 1983 από τη Roswitha και τον Joachim
Finnern. Τα πρώτα της Βrands ήταν: Schmusy (υγρή τροφή γάτας) και
Rinti (υγρή τροφή σκύλου). Τα επόμενα χρόνια, χρόνια ανάπτυξης για τη
Finnern, ακολούθησαν και οι σειρές προϊόντων υγρής διατροφής Miamor
(γάτα) και Kattovit (γάτα-κλινική δίαιτα).

Η Finnern οικογένεια (εταιρία) Pet food
Η Finnern – Οικογένεια όπως συνηθίζουν να λένε οι άνθρωποι της
Finnern, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση ανεξάρτητη από οποιονδήποτε
όμιλο επιχειρήσεων. Την αποκαλούν δε οικογένεια και όχι εταιρεία, γιατί
τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες, που τρέφονται με τα προϊόντα της, αποτελούν πολύ συχνά μέλη της οικογένειας με αντίστοιχες ευαισθητοποιημένες διατροφικές συνήθειες και ανάγκες. To Verden στη Βόρεια Γερμανία,
αποτελεί την κοινή “πατρίδα” όλων των ανθρώπων της Finnern καθώς
εκεί βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
Pet food από ολόκληρο τον κόσμο!
Ως ανεξάρτητη επιχείρηση, η Finnern εκμεταλλεύεται τη δυνατότητά της
να επιλέγει τις καλύτερες ποιοτικά πρώτες ύλες για τα προϊόντα της από
ολόκληρο τον κόσμο: Ψάρια από Ταϊλάνδη, Pasties από τον Καναδά,
καθαρό κρέας αρνιού από τη Νέα Ζηλανδία, προϊόντα κοτόπουλου από
την Ιρλανδία, κρέας από τη Νορβηγία. Πάντοτε επιλέγει τα καλύτερα! Η
ποιότητα των προϊόντων, τόσο όσον αφορά στις πρώτες ύλες όσο και την
επεξεργασία που επιτυγχάνεται, τα ξεχωρίζει από τα τυποποιημένα προϊόντα διατροφής κατοικίδιων.
Τεχνογνωσία (Know-how)
Με μια ομάδα από εξειδικευμένους διαιτολόγους στη διατροφή σκύλου
και γάτας εξελίσσει συνεχώς νέα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές προσδοκίες τόσο της Finnern, όσο και των εκλεπτισμένων συνεργατών – πελατών της αλλά και των καταναλωτών που εμπιστεύονται τις σειρές προϊόντων της.
Τα προϊόντα Finnern σε Ελλάδα & Κύπρο.
Όλες οι σειρές προϊόντων Finnern (Rinti, Miamor, Schmusy, Kattovit)
διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. σε ελληνική
& κυπριακή αγορά από τον Ιανουάριο του 2012.

Η Bellomania είναι μία γερμανική
εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2006
από τη Bita Salz, επιχειρηματία και
σχεδιάστρια, στο Düsseldorf. Αντιπροσωπεύει την πολυτέλεια, την ποιότητα, την αίγλη και τη δεξιοτεχνία για
την παραγωγή προιόντων - αξεσουάρ
εξαιρετικής άνεσης και ανθεκτικότητας
για σκύλους. Από την ίδρυσής της έως
και σήμερα καταβάλει μεγάλη αφοσίωση, αποδεικνύοντας ότι ο σύγχρονος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα
μπορούν να συνδυαστούν απόλυτα.
Η αγάπη για τους σκύλους, η χαρά
της καλής δεξιοτεχνίας και η αφοσίωση στην ποιότητα είναι οι αρχές της
Bellomania. Τα καλλιτεχνικά σχέδια
κάθε collection αντιπροσωπεύουν
αποκλειστικές ιδέες που βασίζονται σε
μοναδικά και συγχρόνως ποιοτικά υλικά.

Η εταιρία Gonzalo Zaragoza Manresa S.L. (GZMSL), ιδρύθηκε το 1963 από τον κ. Gonzalo Zaragoza και παράγει
ολοκληρωμένες σειρές τροφών για ωδικά πτηνά, περιστέρια, ερπετά και ψάρια. Με μεγάλη εξειδίκευση σε ειδικά
παρασκευασμένα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών
κάθε σταδίου, μέσω της σειράς KIKI PRO αλλά και εξειδικευμένων μειγμάτων. Στα χρόνια που έχουν περάσει
έχει καταφέρει να εξελίξει το σύστημα παραγωγής της σε
μεγάλο βαθμό συνδυάζοντας αρμονικά την εμπειρία αλλά
και την τεχνογνωσία 55 ετών, με τελευταίας τεχνολογίας
υπερσύγχρονα συστήματα αποθήκευσης, επεξεργασίας και
συντήρησης δημητριακών και σπόρων. Σήμερα, η μονάδα
παραγωγής της GZMSL είναι μια από τις πιο εξελιγμένες μονάδες στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και
στις συνεχείς επενδύσεις του ομίλου, τόσο οικονομικές όσο
και σε ανθρώπινο δυναμικό. Η μονάδα παραγωγής και έδρα
των προϊόντων KIKI στην Callosa de Segura (Alicante) στη
νοτιοανατολική Ισπανία έχει συνολική έκταση 30.000m2!
Ενας βασικός λόγος για την επιτυχία που γνωρίζουν τα προϊόντα ΚΙΚΙ παγκοσμίως είναι η δυνατότητα ελέγχου της
συνολικής παραγωγικής διαδικασίας. Ξεκινώντας από την
άφιξη των πρώτων υλών, χύμα από την χώρα προέλευσής
τους, οι σπόροι υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες
ελέγχου ποιότητας. Πριν από την αποθήκευσή τους ελέγχεται δείγμα της εισαγωγής, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι
πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και παραγωγής που εφαρμόζονται. Η GZMSL χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνο-

Bellomania σημαίνει μόδα,
design και ταυτόχρονος
συνδυασμός υψηλής
δημιουργίας και ιδεών.
Η Bita και η ομάδα της δίνουν τη μέγιστη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια και
έτσι επιτυγχάνουν την τελειότητα που
διακρίνει τα προϊόντα της Bellomania.
Όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα, με
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και
την ασφάλεια. Τα Bellomania δημιουργήθηκαν ώστε να προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση και ασφάλεια τόσο
στο σκύλο όσο και στον ιδιοκτήτη του.
Διατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στην
Ελληνική και Κυπριακή αγορά από το
2008 από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε.

H 1η γαλλική σειρά προϊόντων φροντίδας
κατοικίδιων ζώων

Ο αριθμός των αποκλειστικών συνθέσεων μειγμάτων για πουλιά και τρωκτικά που διακινεί σήμερα στην αγορά η ΚΙΚΙ ξεπερνά τα 300
λογία για την επεξεργασία των σπόρων. Μια διαδικασία καθαρισμού, η οποία περιλαμβάνει φιλτράρισμα, βούρτισμα
και γυάλισμα ώστε οι σπόροι να είναι σε τέλεια κατάσταση
πριν το επόμενο στάδιο της ανάμιξης.
Η GZMSL έχει παραμείνει πιστή στις αρχές που θεσπίστηκαν από τον ιδρυτή της και αποτέλεσαν τη βάση του επιχειρηματικού της εγχειρήματος. Συνεχίζει έως και σήμερα να
προσφέρει απολύτως φυσικά προϊόντα, παραγόμενα με τη
μέγιστη δυνατή καθαρότητα, από τις πιο φρέσκες πρώτες
ύλες, σε πολύ προσιτές τιμές διασφαλίζοντας έτσι άριστη
σχέση ποιότητας / τιμής. Με αυτή τη φιλοσοφία ξεκίνησε,
αυτή την χαρακτηρίζει και σήμερα και θα συνεχίσει να την
χαρακτηρίζει και στο μέλλον. Τα προϊόντα KIKI διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. στην
Ελληνική αγορά από το 2008 και προσφάτως και στην
Κυπριακή.

Η BIOGANCE® είναι η 1η γαλλική σειρά προϊόντων φροντίδας κατοικίδιων ζώων, εμπνευσμένη άμεσα από τη
φύση μας και ειδικά διαμορφωμένη από φυσικά και οργανικά ενεργά συστατικά που σέβονται τα κατοικίδια ζώα
και το περιβάλλον. Παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα
grooming και μη τοξικά αντιπαρασιτικά για κατοικίδια
ζώα. Χωρίς Παραβένες, απαλλαγμένα από φαινοξυαιθανόλη και ζωικά έλαια, η BIOGANCE® βελτιστοποιεί τις
συνθέσεις της, προκειμένου να αναπτύξει φυσικά και αποτελεσματικά προϊόντα. Η BIOGANCE® είναι μια δυναμική
εταιρία όπου κτηνίατροι, χημικοί και φαρμακοποιοί συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους προς όφελος της ευημερία των κατοικίδιων ζώων. Τα προϊόντα BIOGANCE® δε
δοκιμάζονται σε ζώα και η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη, σεβόμενη κατοικίδια, άνθρωπο και περιβάλλον.
Τα προϊόντα της BIOGANCE® διατίθενται στην ελληνική
αγορά κατ’ αποκλειστικότητα από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε.
από το 2014. ➤
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Σε εμπιστεύομαι...

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.
Bogar- Ειδικοί στη φροντίδα κατοικιδίων
Αναπτύσσουμε μοναδικές - καινοτόμες και αποτελεσματικές σειρές προϊόντων, με βάση φυσικά και υψηλής ποιότητας συστατικά.
dent
the perfect dental hygiene concept

Σειρά οδοντικής φροντίδας για
την αποτελεσματική καθημερινή
στοματική υγιεινή.

Περιποίηση δέρματος και
πελμάτων, προσαρμοσμένη
σε διαφορετικές ανάγκες.

Αποτελεσματικά προϊόντα ενάντια στα
εξωπαράσιτα (τσιμπούρια, ψύλλους,
ακάρεα).

Λειτουργικά Συμπληρώματα
διατροφής με υψηλά ποσοστά
ιχνοστοιχείων.

Αφαιρεί δυσάρεστες οσμές και
λεκέδες οργανικής προέλευσης.

www.bogar.com

Η Sanimed Veterinary Nutrition, συνδυάζει την επιστημονική τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα της προληπτικής και κλινικής δίαιτας με μια μακροχρόνια εμπειρία
στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφών για σκύλους και
γάτες. Η εταιρία παράγει και διανέμει αποκλειστικά τροφές
κατοικίδιων ζώων και έχει εμπειρία από το 1932 στο τομέα
της διατροφής τους.
Οι σειρές κλινικών διαιτών παρήχθησαν με βάση των χαρακτηριστικών των διάφορων ασθενειών, με σκοπό να
παρέχουν βέλτιστη θεραπεία ή και να αποτρέψουν ακόμη την επανεμφάνισή τους. Τα κείμενα στις συσκευασίες
των κλινικών διαιτών Sanimed υπόκεινται στη νομοθεσία
της Ε.Ε., σχετική με θέματα όπως η εγκεκριμένη κλινική

εφαρμογή και η διάρκεια της χρήσης. Οι κλινικές δίαιτες
Sanimed είναι διατροφικά πλήρεις και ισορροπημένες σε
θρεπτικά συστατικά και γι’ αυτό μπορούν να χορηγούνται
για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς περιορισμούς. Οι
τροφές για σκύλους και γάτες της Sanimed Veterinary
Nutrition είναι επίσης πολύ νόστιμες και επιτρέπουν στο
κατοικίδιο ζώο, να τις απολαύσει. Διατίθενται σε Ελλάδα
και Κύπρο από την Λεωτσάκος ΙΚΕ απο το 2008.

Σήμερα, η επιχείρηση που ξεκίνησε
από την αγάπη ενός ζευγαριού για τα ζώα
και τη φροντίδα τους γι' αυτά
μέσα στο αγρόκτημά τους, αριθμεί
πάνω από 200 εργαζόμενους

Η JR Farm ξεκίνησε ως μια αγροτική βαυαρική επιχείρηση με
έκταση καλλιεργήσιμης γης περίπου 500 στρεμμάτων και 40
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Από τη μεγάλη αγάπη τους για
τα ζώα στο αγρόκτημά τους βρίσκονται και διαβιώνουν σκύλοι,
γάτες, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, χάμστερ, χήνες και αίγες.
Έτσι μέσω της καθημερινής επαφής μαζί τους η Διευθύνουσα
Σύμβουλος, Herta Ruisinger, άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή για τις διατροφικές τους συνήθειες. Ανακάλυψε λοιπόν ότι πολλά από τα διαθέσιμα προϊόντα στο παρελθόν δεν ανταποκρίνονταν στον τομέα της υγιεινής διατροφής
και υπήρχε αναγκαιότητα για βελτιστοποίηση των προσφερόμενων τροφών. Αυτό ήταν λοιπόν που ώθησε το ζεύγος Jakob και
Herta Ruisinger να ιδρύσουν την εταιρεία JR Farm, πριν από
περίπου 20 χρόνια, με σκοπό να παράγουν τροφές υψηλής διατροφικής αξίας για κατοικίδια ζώα.
Οι υψηλής ποιότητας τροφές υπήρξαν πάντα το κύριο μέλημα
της JR Farm. Όλα τα προϊόντα της εταιρίας παράγονται στα δικά
της αγροκτήματα και έχουν συλλεχθεί και συσκευαστεί χειροποίητα με ιδιαίτερη προσοχή.
Με στόχο να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και στην ποικιλομορφία των προϊόντων της, αλλά και να
μεγαλώσει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, η JR Farm επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της το 2005, ενώ το 2007 απέκτησε το πιστοποιητικό Organic Certificate και παρουσίασε την καινούρια
σειρά οργανικών προϊόντων “Bio-Line”. Εν τω μεταξύ, μια νέα
προϊοντική σειρά για τρωκτικά και πτηνά έχει εμφανιστεί και από
τότε επεκτείνεται συνεχώς. Προκειμένου να συνεχίσει να εγγυάται άμεση παράδοση, ένα δεύτερο εργοστάσιο δημιουργήθηκε
το 2010. Οι πελάτες της JR Farm έχουν εξαπλωθεί σήμερα πέρα
από τα όρια της Ευρώπης. Η διανομή των υγιεινών, κατάλληλων
ανά είδος ζώου τροφών, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως.
Σήμερα, η επιχείρηση που ξεκίνησε από την αγάπη ενός ζευγαριού για τα ζώα και τη φροντίδα τους γι' αυτά μέσα στο αγρόκτημά τους αριθμεί πάνω από 200 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε έκταση περίπου 6.000m2. Ταυτόχρονα το αγρόκτημα
των περίπου 500 στρεμμάτων διαθέσιμης γης που υπήρχε στο
ξεκίνημα της εταιρείας, καλλιεργείται έως σήμερα και εκεί συλλέγεται το σύνολο του σημερινού χαρτοφυλακίου της JR Farm.
Παρά την εξέλιξη και τη ραγδαία ανάπτυξή της η JR Farm παραμένει μία υγιής οικογενειακή επιχείρηση.
Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη κατά το ISO 9001 : 2000 και
HACCP. Τα προϊόντα JR Farm διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα
από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. σε ελληνική και κυπριακή αγορά από
το 2017. ➤
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Μια πρωτοπόρα σύγχρονη
εταιρία με ιστορία
Η παράδοση της Con.Ag.it (Landini
Giuntini S.p.A.) στις ζωοτροφές ξεκίνησε το
1955. Η εταιρία διακρίθηκε από την ίδρυσή
της για τη σταθερή δέσμευσή της, αλλά
και τις έντονες προσπάθειες και επενδύσεις
στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης,
με στόχο πάντοτε την εξέλιξη κατάλληλων
ισορροπημένων και θρεπτικών συνθέσεων
που καλύπτουν απόλυτα τις διατροφικές
ανάγκες των ζώων.
Μια άλλη αιτία που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, για τη σημερινή επιτυχία της εταιρίας,
είναι το συνεχές ενδιαφέρον του ομίλου για
τις τεχνολογικές καινοτομίες, που οδήγησε
στην υιοθέτηση προηγμένων γραμμών παραγωγής και συσκευασίας, καθώς και ένα
από τα πιο εξελιγμένα παγκοσμίως συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

Η ποιότητα αποτελεί κανόνα και
όχι ακριβή προαιρετική επιλογή.
Η παραγωγική διαδικασία έχει πιστοποιηθεί
με UNI ISO 9001 : 2000, σύμφωνα με το
οποίο κάθε προϊόν ελέγχεται από την αρχή
έως το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, με αυστηρές διαδικασίες επιλογής και

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.

προσεκτικό έλεγχο όλων των πρώτων υλών,
εξασφαλίζοντας έτσι συνεχή παρακολούθηση των διεργασιών, που σχετίζονται με την
ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη
μέσω μετρήσιμων στόχων.
Η Con.Ag.It σήμερα αποτελεί τη Νο 1 Ιταλική εταιρία και ένα από τα 10 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εργοστάσια στην παραγωγή ξηράς τροφής για σκύλους και γάτες.
Η Landini Giuntini στα 63 χρόνια ζωής
της, δεν αναπτύχθηκε μέσα από μια ιδέα
marketing και μόνο, αλλά και ούτε και βασίζεται στο "φαίνεσθαι". Η ποιότητα έγινε μια
κουλτούρα που εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου σε κάθε τομέα δραστηριότητας της. Η
εταιρία έχει πιστοποιηθεί με SA8000:2001
για την κοινωνική της ευθύνη. Δίνει ιδιαίτεlaicifitra oN
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H Gimborn ιδρύθηκε το 1955 από τον φαρμακοποιό Heinrich von
Gimborn, το όνομα του οποίου φέρει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το 1965
η εταιρία εισέρχεται στην αγορά κατοικίδιων ζώων, παρασκευάζοντας
προϊοντικές σειρές με τις εμπορικές ονομασίες Gimdog για τους σκύλους, Gimcat για τις γάτες και Gimbi για τα τρωκτικά.
Μια από τις βασικές ικανότητες της Gimborn είναι η ανάπτυξη και
εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής. Η
Gimborn διαθέτει δυο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στη
Γερμανία. Τα σνακ παρασκευάζονται στο Emmerich am Rhein (Βόρεια
Ρηνανία – Βεστφαλία, Γερμανία) και οι άμμοι υγιεινής γάτας (Biokat's)
στο Kelheim (Βαυαρία, Γερμανία).

η Gimborn έχει καταφέρει να κατακτήσει τη
μακροχρόνια πίστη των καταναλωτών
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Για πάνω από 5 δεκαετίες, η Gimborn έχει καταφέρει να κατακτήσει τη
μακροχρόνια πίστη των καταναλωτών και υγιείς εμπορικές σχέσεις, ειδικά στο εξειδικευμένο δίκτυο για κατοικίδια ζώα. Κίνητρο της Gimborn
είναι να δημιουργεί μαγικές στιγμές μεταξύ ανθρώπων και κατοικίδιων
ζώων. Αυτό το όραμα οδηγεί στην ανάπτυξη προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο του κατοικίδιου ζώου όσο και του κηδεμόνα τους.
Η Gimborn διαθέτει σήμερα τέσσερις προϊοντικές σειρές με τις εμπορικές
ονομασίες: Biokat's, GimCat, GimDog και Gimbi, οι οποίες συνδέονται
με κορυφαίες αντιλήψεις υψηλής ποιότητας ενώ και τα τέσσερα brands
έχουν ισχυρές θέσεις στην αγορά του εξειδικευμένου καταστήματος ειδών κατοικίδιων ζώων (pet shop) και κτηνιατρείων. Η Gimborn διακατέχεται από εξαιρετικά καινοτόμα τεχνογνωσία, η οποία αποδεικνύεται με
τις συνεχόμενες βραβεύσεις των προϊόντων και την συνεχή αύξηση των
πωλήσεων σχεδόν σε κάθε αγορά δραστηριοποίησης της. Οι καινοτόμες
ιδέες βασίζονται τόσο στη μακροχρόνια εμπειρία όσο και στην κατανόηση των αναγκών των κατοικίδιων ζώων, αλλά και των κηδεμόνων τους.
Διασφάλιση ποιότητας
Έχοντας ως πρόκληση "να δημιουργήσει μαγικές στιγμές αγάπης ανάμεσα στα κατοικίδια ζώα και τους ιδιοκτήτες τους" για κάθε ένα από τα
προϊόντα. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν τα προϊόντα έχουν υψηλό επίπεδο ποιότητας. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά DIN EN ISO 9001,
το πιο σημαντικό πρότυπο ποιότητας παγκοσμίως.
Τα προϊόντα της Gimborn διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα από την Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. από το 2012 στην ελληνική και την κυπριακή αγορά.

Η εταιρία ZOLUX από το 1933 έχει κάνει
δυναμικά την εμφάνισή της στον κλάδο
των προϊόντων για κατοικίδια ζώα. Οι βασικές αξίες που διέπουν την εταιρία είναι
η αφοσίωση στον πελάτη, ο σεβασμός,
η ειλικρίνεια, η βιώσιμη ανάπτυξη και
σαφώς η ευζωία των κατοικιδίων. Στην
εταιρία ανήκουν 4 παραγωγικές μονάδες
στην Γαλλία και στο εξωτερικό, οι οποίες απαριθμούν 390 άτομα προσωπικό.
Το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 διαφορετικά είδη ενώ κάθε χρόνο εντάσσονται
περισσότερα από 600 νέα προϊόντα, η
πλειονότητα των οποίων παρασκευάζεται
στην Ευρώπη. Στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ZOLUX αναλύουν τις ανάγκες
των ζώων και τις προσδοκίες των κηδεμόνων τους, προκειμένου να αναπτύξουν τα
καλύτερα προϊόντα με την ιδανική σχέση
ποιότητας / τιμής. Για τη διασφάλιση της
ποιότητας δε, όλα τα προϊόντα ελέγχονται από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου πριν
την διάθεσή τους στην παγκόσμια αγορά.
Η τεχνογνωσία, η καινοτομία και οι ισχυρές της αξίες την κατατάσσουν σήμερα
αδιαμφισβήτητα σε ηγετική θέση στην
ευρωπαϊκή αγορά των κατοικίδιων ζώων. ■

