
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

         
           Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στις εγκαταστάσεις της Venus Growers  
 
 
Τη μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγών στον κλάδο της, τη Venus Growers ΑΕ, στη Βέροια επισκέφθηκε η 
Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της 29ης Agrotica. 
H Συνεταιριστική επιχείρηση Venus Growers ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς το 
2013 μέσω της Συμβολαιακής Τραπεζικής, το πρότυπο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει τη Venus σε υπηρεσίες εξαγωγικού 
factoring, υλοποίησης επενδυτικών έργων, κεφαλαίου κίνησης, κάλυψης επιτοκιακών και 
συναλλαγματικών κινδύνων, τραπεζικών συνεργασιών με τα μέλη παραγωγούς της  κ.λπ. 
«Στηρίζουμε έμπρακτα τις βιώσιμες επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα σε όλες τις φάσεις της 
αλυσίδας αξίας από τη παραγωγή- μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων μέχρι το στάδιο της 
τυποποίησης και της τελικής διάθεσης επωνύμων διατροφικών προϊόντων. Η Venus, αποτελεί 
πρότυπο  Αγροτικό Συνεταιρισμό,  με πλήρη εξωστρέφεια, συνεχή εκσυγχρονισμό των παραγωγικών 
της δυνατοτήτων και δεσπόζουσα θέση στα διεθνή κανάλια πωλήσεων, προωθώντας επώνυμα 
προϊόντα. Υποστηρίζουμε ενεργά την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρίας, ώστε να διασφαλίσει τη 
λειτουργική της μεγέθυνση, κερδοφορία εντός ενός απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος, που 
αλλάζει συνεχώς» δήλωσε κατά τη συνάντηση ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου. 
Η Venus αποτελεί τη ναυαρχίδα των ελληνικών εξαγωγών στον τομέα δραστηριότητάς της και το 
λειτουργικό της μοντέλο αποτελεί την επιτομή της βιώσιμης ανάπτυξης. Πάνω από το 98% της 
παραγωγής της εξάγεται στις αγορές τεσσάρων Ηπείρων. Αντιπροσωπεύει το 10% των παγκόσμιων 
εξαγωγών τυποποιημένου προϊόντος με βάση το ροδάκινο. Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική 
αντιπροσωπεύουν το 36% των συνολικών πωλήσεων του Συνεταιρισμού, ενώ εκτιμάται ότι η αυξητική 
πορεία θα συνεχιστεί έως και το 2025, όπου οι αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά θα αντιστοιχούν στο 
50% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη παραμένουν σταθερές την τελευταία 
επταετία και στην Ασία αντιπροσωπεύουν το 8% περίπου του κύκλου εργασιών, με χώρα αιχμής την 
απαιτητική αγορά της Ιαπωνίας.  
Η συνεταιριστική επιχείρηση παρουσιάζει αύξηση πάνω από 50% του κύκλου εργασιών την τελευταία 
πενταετία και το τρέχον έτος ξεπερνάει τα 85 εκατ. Ευρώ. Η δυναμική της εταιρείας υποστηρίζεται 
από ικανή διοικητική ομάδα, από 400 μέλη και άνω των 1.000 συνεργαζόμενων παραγωγών πρώτης 
ύλης. Η συνεταιριστική επιχείρηση επένδυσε πρόσφατα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
σε παραγωγή ηλεκτρικής με φωτοβολταϊκούς σταθμούς και μονάδα ατμοπαραγωγής βιομάζας με 
καύσιμο τους απορριπτόμενους πυρήνες ροδάκινων. 
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