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Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.συμμετείχε για 2η συνεχόμενη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών ANUGA, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 9 Οκτωβρίου 2019 στην Κολωνία,με
παρουσία στην κατηγορία «Drinks» αναδεικνύοντας τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων
στη διεθνή αγορά.

Το ΖΑΓΟΡΙ, το πρώτο ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό σε εξαγωγές σήμερα,παρουσίασε
στο μοντέρνο, με χρώμα Ελλάδας και ιδιαίτερης αισθητικής περίπτερό του την εξαγώγιμη
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σειρά ΖΑΓΟΡΙ, μία πλήρη γκάμα 17 προϊόντων ήρεμου και ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού
νερού.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε τη σειρά ZAGORI Sparkling, δύο νέα προϊόντα
ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού με φυσικό άρωμα λεμόνι και φυσικό άρωμα
πράσινο μήλο. Η σύστασή τους συνδυάζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του
Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, με τη φρεσκάδα και το φυσικό άρωμα του λεμονιού και
του πράσινου μήλου, αντίστοιχα. Πρόκειται για 100% φυσικές επιλογές, χωρίς προσθήκη
τεχνητών γλυκαντικών, ζάχαρης, συντηρητικών, τεχνητών αρωμάτων και βελτιωτικών
γεύσης, με πλήρη απουσία θερμίδων. Όπως άλλωστε όλη η σειρά ανθρακούχου φυσικού
μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ όπου εντάσσονται οι εξαγωγές και η
εξωστρέφεια, η συμμετοχή της εταιρείας στην έκθεση ANUGA αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία
για την πραγματοποίηση συναντήσεων με εκπροσώπους εισαγωγικών εταιρειών και
αλυσίδων λιανικής, καθώς και με εμπορικούς επισκέπτες άλλων χωρών.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ βρίσκεται σήμερα σε 30 χώρες στον κόσμο, με
παρουσίαστην Ευρώπη, την Αυστραλία, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Ρωσία, τη Ν. Αφρική,τα
Αραβικά Εμιράτα κ.α.Στόχος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι η προώθηση της σειράς προϊόντων του
φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ σε νέες αγορές, με την ταυτόχρονη προσέλκυση νέων
συνεργατών από τη διεθνή αγορά.

Σχετικά με τη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι πρωτοπόρα, ελληνική βιομηχανία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο
των εμφιαλωμένων νερών. Με έδρα στην περιοχή των Ιωαννίνων και με εμπειρία στον
τομέα της εμφιάλωσης αναψυκτικών ήδη από το 1955, ξεκίνησε με την εμφιάλωση του
Φυσικού Μεταλλικού Νερού "ΖΑΓΟΡΙ" το 1988. Με σταθερά βήματα εξελίχθηκε σε μια
δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία, που συνεισφέρει διαρκώς και ουσιαστικά στην εθνική
οικονομία.Η εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού "ΖΑΓΟΡΙ" πραγματοποιείται στην
πηγή, με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση καθ' όλη
τη διαδικασία από την άντληση έως και τη διάθεση του προϊόντος και χωρίς να
παρεμβάλλεται καμία επεξεργασία.
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Η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού "ΖΑΓΟΡΙ" πραγματοποιείται με τις πιο
αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία.

Σχετικά με την ANUGA 2019

H Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA αποτελεί τη σημαντικότερη, παγκοσμίως,
επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατφόρμα για τον κλάδο, που πραγματοποιείται κάθε 2
χρόνια στη Γερμανία. Αυτήν τη χρονιά, η Έκθεση συγκέντρωσε 7.590 εκθέτες από 106
χώρες και περισσότερους από 170. 000 εμπορικούς επισκέπτες από 201 χώρες.
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