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Καινοτομία για την Ευζωία
της Γάτας και του Σκύλου
Με περισσότερα από 45 χρόνια έρευνας και καινοτομίας, η Royal Canin είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες εταιρείες που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αλλά και των κτηνιάτρων, των
επιστημόνων και των εκτροφέων, φροντίζοντας τη σίτιση 12 εκατομμυρίων σκύλων και γατών σε όλο
τον κόσμο. Χάρη στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στην εξειδίκευση και το σεβασμό απέναντι
στη γάτα και τον σκύλο, η Royal Canin αναγνωρίζεται σήμερα σαν πρωτοπόρος στο χώρο της και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με βασικό γνώμονα την καινοτομία και στόχο τη διαρκή βελτίωση
της ευζωίας και υγείας των κατοικίδιων.
Γράφει η Ειρήνη Τάτλα, Royal Canin Central Southern Europe Corporate Affairs Director

Όλα ξεκίνησαν
στην κουζίνα ενός σπιτιού…
Η Royal Canin ιδρύθηκε το 1968 από τον κτηνίατρο
Jean Cathary στην κουζίνα του σπιτιού του, όπου
ανακάλυψε ότι μπορεί να θεραπεύσει τα δερματικά
νοσήματα Ποιμενικών της περιοχής με συγκεκριμένη
διατροφή, τη γνωστή «Yellow Soup». Κάνοντας ακόμα ένα βήμα μπροστά, ο Jean Cathary ανέπτυξε ένα
μοναδικό μοντέλο συνταγογράφησης βασισμένο στη
συνεργασία του με εκτροφείς. Από τα πρώτα της βήματα λοιπόν, η Royal Canin έθεσε τις βάσεις για μια
στενή συνεργασία, αλλά και ενός δικτύου διακίνησης
των προϊόντων της μέσω των εκτροφέων, των κτηνιάτρων και των εξειδικευμένων σημείων πώλησης
τροφών για κατοικίδια.
Αυτή ήταν η αρχή για μια ιστορία όπου η υγεία και
η διατροφή συνδέονται στενά σε μια φιλοσοφία που
με σεβασμό στο ζώο αλλά και στον πλανήτη οδήγησε σε μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία που εδρεύει
στην Aimargues της Ν.Γαλλίας και δραστηριοποιείται
διεθνώς, στηριζόμενη σε έναν ηθικό κώδικα αειφόρου ανάπτυξης.
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Μια μοναδική πορεία ανάπτυξης
Από το 1970 μέχρι το 1990, μαζί με την Guyomarch, μια
Γαλλική Εταιρεία Ζωοτροφών, η Royal Canin απέκτησε μεγαλύτερη εξειδίκευση και υιοθέτησε μια ουσιαστική κουλτούρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο σχεδιασμό και την
παραγωγή προϊόντων που βασίζονται στις θρεπτικές ουσίες,
ώστε να απαντάει στις ανάγκες της γάτας και του σκύλου με
τον πιο προηγμένο και αποτελεσματικό τρόπο.
Η καινοτομία παρέμεινε στο επίκεντρο της δραστηριότητας
της εταιρείας. Στη δεκαετία του ‘90 η Royal Canin μετατόπισε τη δραστηριότητά της δίνοντας έμφαση στην υγιεινή
διατροφή και κατακτώντας έτσι την κορυφή στη δημιουργία
νέων, πρωτοποριακών προϊόντων.
Το γεγονός αυτό οδήγησε αργότερα στην ενσωμάτωσή της
το 2002 στον όμιλο της MARS Inc. Αυτή η ένωση άνοιξε
νέες προοπτικές και δυνατότητες στην εταιρεία έχοντας πλέον την υποστήριξη ενός διεθνούς επιχειρηματικού πλαισίου
και μιας αξιακής κουλτούρας που συνάδει με τις βασικές
αρχές της.
Το αξιακό πλαίσιο της MARS: Ποιότητα, Υπευθυνότητα,
Αμοιβαιότητα, Αποτελεσματικότητα και Ελευθερία - δίνει
έμπνευση στη Royal Canin ώστε να εφαρμόζει καθημερινά
τις 5 αυτές Αρχές στον τρόπο δουλειάς και λειτουργίας της.
Η διεθνής στρατηγική της εταιρείας βασίζεται πλέον και συνειδητά στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και
πελατών, στον ανοιχτό και αμφίδρομο διάλογο με τους συνεργάτες και τις κοινότητες, στην ανάπτυξη των συνεργατών
της, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος υιοθετώντας στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης.
Μερικά από τα παραδείγματα της βιώσιμης πολιτικής που
ακολουθεί η Royal Canin είναι:
• Ο περιορισμός της επίδρασής της στο περιβάλλον,
εφαρμόζοντας νέες διαδικασίες για την επιλογή πρώτων
υλών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των
φυσικών πόρων.
• Η προώθηση της ανάπτυξης νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, βελτιώνοντας τις εργοστασιακές
της εγκαταστάσεις.
• Η βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας των συσκευασιών της.
• Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα πχ. λαμβάνοντας
τις προμήθειες για τις μονάδες παραγωγής της από κοντινή γεωγραφική περιοχή.
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Αποστολή
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Η αποστολή της Royal Canin είναι να προσφέρει τις καταλληλότερες διατροφικές απαντήσεις στις γάτες και τους σκύλους με στόχο
να βελτιώνει την ευζωία και την υγεία τους.
Αυτός ο στόχος βασίζεται σε δύο κεντρικούς
πυλώνες: «Παρατήρηση και Επιστήμη» και
«Γνώση και Σεβασμός».

Παρατήρηση και Επιστήμη
Η εξειδίκευση και η γνώση της Royal Canin αναπτύχθηκε
μέσα στα χρόνια μέσα από στενές σχέσεις και συνεργασίες
που ανέπτυξε με κτηνιάτρους και επιστήμονες-επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο των κτηνιατρικών σχολών, Πανεπιστημίων, εκτροφέων, κλπ
Κάθε χρόνο, η Royal Canin οργανώνει επαγγελματικές συναντήσεις όπως το Vet Symposium, το Breeders’ Convention
(σκύλου και γάτας), αλλά και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα από ειδικούς που ειδικεύονται στη διατροφή.
Επίσης, η Royal Canin συνεργάζεται στενά με τις κρατικές
αρχές, ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται νέοι κανόνες και νόμοι για την προστασία της υγείας και της ασφαλούς διαβίωσης των γατών και σκύλων.
Εκτός όμως από τις πολύτιμες συνεργασίες της στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, η Royal Canin έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει την καινοτομία των προϊόντων της
μέσα από τα εργαστήριά της. H αποστολή των εργαστηρίων
αυτών είναι η ανάλυση της πρώτης ύλης, αλλά και των τελικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η
υψηλή ποιότητα της παραγωγής και η ιχνηλασιμότητά της.
Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αποθηκεύονται στο
LIMS (Laboratory Information Management system) και είναι έτσι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή από όλα τα τμήματα της
εταιρείας (πωλήσεις, R&D, εργοστάσιο, κλπ).

Εργαλεία και Μέθοδοι Έρευνας
Τα τελευταία χρόνια, η Royal Canin έχει ενσωματώσει και
αναπτύξει μια σειρά μοναδικών εργαλείων και μεθόδων
έρευνας ώστε να προωθείται και να υποστηρίζεται η καινοτομική στρατηγική της εταιρείας. Μερικά παραδείγματα:
• Ηλεκτρονική μύτη: Με το εργαλείο αυτό γίνεται καλύτερη και βαθύτερη η κατανόηση των προτιμήσεων
των ζώων. Έτσι, οι τροφές βελτιώνονται σε σχέση με το
άρωμα, το σχήμα, το μέγεθος και την υφή τους, για να
γίνονται όλο και πιο ελκυστικές για το κατοικίδιο.
• Μέθοδος Boysen: Με τη μέθοδο Boysen καθορίζεται
και βελτιώνεται η πεπτικότητα και αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.
• Μετρητής υφής: Ένα εργαλείο μέτρησης της υφής των
κροκετών και της δύναμης που χρειάζεται για να σπάσουν. Έτσι οι κροκέτες έχουν τη σωστή πυκνότητα για
κάθε σκύλο: αρκετά μαλακές για να τις μασήσουν, αλλά
και αρκετά σκληρές ώστε να καθαρίζονται ταυτόχρονα
τα δόντια τους.
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Γνώση και Σεβασμός
Ανταλλάσοντας γνώση και εμπειρία με τους κτηνίατρους, τις
επιστημονικές ομάδες, τους επαγγελματίες του χώρου αλλά
και τους ιδιοκτήτες γατών και σκύλων, η Royal Canin αναπτύσσει και εξελίσσει συνεχώς το βαθμό και το βάθος της
κατανόησης των ζώων, ώστε να απαντάει στις διατροφικές
τους ανάγκες με απόλυτη εξειδίκευση. Στη φιλοσοφία της
εταιρείας δεν εντάσσονται παρεμβατικά πειράματα σε ζώα,
αλλά και οποιαδήποτε μορφή ανθρωπομορφισμού, δηλ.
αναγωγής των ανθρώπινων αναγκών στα ζώα.
Για την ενδυνάμωση και την υποστήριξη της επιστημονικής
παρατήρησης, η Royal Canin ανέπτυξε δύο μοναδικές και
πρωτοποριακές γνωσιακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται
στο χώρο της εταιρείας: ένα kennel και ένα cattery. Έτσι
με καθημερινή παρατήρηση και σεβασμό στις ανάγκες του
ζώου η Royal Canin σχεδιάζει και προσφέρει στην αγορά
πρωτοποριακά προϊόντα μοναδικής ποιότητας.
Το αποτέλεσμα; Κορυφαία, πρωτοποριακά προϊόντα…
Το 1980, η εταιρεία ανέπτυξε την πρώτη εξειδικευμένη
τροφή για κουτάβια μεγαλόσωμης φυλής (ΑGR), μια τροφή που δεν είχε ανταγωνιστή για 17 χρόνια, ενώ η πρώτη
σειρά «υψηλής διατροφής» Royal Canin Cynotechnique
International (RCCI Size) παρουσιάστηκε το 1990, τρία χρόνια νωρίτερα από τον ανταγωνισμό.
Το 1998 η Vet Cat neutered αποτέλεσε στην αγορά μια καινοτομική επιλογή ως μία τροφή αποκλειστικά σχεδιασμένη
για στειρωμένες γάτες, και το 2001 η Indoor 27 ήταν η πρώτη τροφή για γάτες που ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι.
Το 2002 ακολουθώντας μια προσέγγιση σχεδιασμού τροφής που απευθύνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες φυλές,
λανσάρεται η Mini Yorkshire, η πρώτη τροφή υγιεινής διατροφής αφιερωμένη στο Yorkshire Terrier. Σήμερα, διατίθενται περισσότερες από 20 τροφές που απευθύνονται σε
συγκεκριμένες φυλές, τόσο σκύλων όσο και γατών, και απαντούν στις εξειδικευμένες ανάγκες τους.
Παράλληλα, εξειδικεύοντας και στον τομέα της κλινικής δίαιτας, το 2001, η Royal Canin ήταν η πρώτη εταιρεία στην
Ευρώπη που παρουσίασε προϊόντα υποαλλεργικής διατροφής (Hypoallergenic). Το 2012 λανσαρίστηκε διεθνώς
η τροφή Anallergenic, η απάντηση για τους σκύλους με
υποτροπές στην τροφική αλλεργία, με την Royal Canin να
ξεπερνάει μια μεγάλη πρόκληση με τη συνεργασία top-level
ειδικών της φαρμακευτικής βιομηχανίας: τη διάσπαση πρωτεϊνών σε ελεύθερα αμινοξέα.

Η Royal Canin στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η Royal Canin Hellas λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία από το 2003. Το 2015 διακρίθηκε για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Έχει στο δυναμικό της
αυτή τη στιγμή 31 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
Η Royal Canin Hellas ακολουθεί την κεντρική δέσμευση της
δραστηριοποίησής της πάνω στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ προβαίνει και σε επιπλέον ενέργειες κοινωνικού
χαρακτήρα όπως:
• Μέτρηση και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα τοπικά,
• Τέλεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την υπεύθυνη ιδιοκτησία των κατοικιδίων σε παιδιά δημοτικού,
• Υποστήριξη του έργου φιλοζωικών σωματείων με χορηγία δωρεάν τροφών,
• Χορήγηση υποτροφιών στους φοιτητές των ελληνικών
κτηνιατρικών σχολών
• Υποστήριξη της ΜΚΟ Αρκτούρος
• Υποστήριξη της Ελληνικής Σχολής Σκύλων-Οδηγών
«Λάρα»
• Υποστήριξη της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας
Κάθε υπάλληλος της Royal Canin στην Ελλάδα, αλλά και σε
όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία, μοιράζεται
την ίδια φιλοσοφία και αγάπη για τη γάτα και τον σκύλο. Με
άξονες το Σεβασμό και την Ευζωία των κατοικίδιων, η έρευνα
δεν σταματάει ποτέ. Με τη στενή συνεργασία και αρωγή των
επαγγελματιών του χώρου, στόχος της Royal Canin είναι να
παρέχει πάντοτε προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που «κερδίζουν» την προτίμηση των κατοικιδίων,
αλλά και την εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών τους.
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