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•Startup του 1995, με στόχο επώνυμο τυποποιημένο, ποιοτικό ελληνικό προϊόν στις 
αγορές όλου του κόσμου 
  • Με όραμα να προωθήσει διεθνώς αυθεντικά, παραδοσιακά, καινοτόμα, ποιοτικά 
Ελληνικά προϊόντα, την Ελληνική μεσογειακή διατροφή και τον γαστρονομικό 
μας πολιτισμό σε κάθε γωνία του κόσμου.  

 

Gaea’s  

VISION 



Gaea TODAY  

 

 

• Σήμερα στα 14 εκ ευρώ,  
• 82% εξαγωγική και  
• Ταχύτατα αναπτυσσόμενη, μέσος ετήσιος 
ρυθμός ανάπτυξης 20%.  

Gaea Sales Shares-2014 

 82% export 



Με ισχυρές αξίες που διέπουν το σύνολο της εταιρικής λειτουργιάς και συμπεριφοράς.  
 



Awards 

Με μεγάλες διεθνείς διακρίσεις , 74 διεθνή βραβεία 
ποιότητας τα πιο πολυβραβευμένα ελαιόλαδα  

στον κόσμο  



Recognition by the  
INDUSTRY LEADERS 

 

Πρώτη Ελληνική εταιρία που κερδίζει 
στα ΕΒΑ 2013 που διοργανώνει το 
Βρετανικό Υπουργείο Βιομηχανίας 
και Ανάπτυξης.  



GAEA FRESH Extra Virgin Olive Oil 500ml 

Με συνεχή καινοτομία παρότι 
συσκευάζει και πωλεί προϊόντα 
που έχουν 4,500 χρόνια ιστορίας 
στον τόπο μας, πιο σημαντικές 
καινοτομίες:  
 
• Πρώτο Fresh λάδι στον κόσμο 
με διατροφικό ισχυρισμό και 
ημερομηνία συγκομιδής που 
μεταφέρει στον καταναλωτή χάρη 
στην τεχνολογία την φρεσκάδα του 
ελαιοτριβείου. 



 OLIVE SNACK 65g 

Πρώτο σνακ ελιών στον κόσμο: 
 
•χωρίς άλμη - υγρά,  
•χαμηλή αλατότητα,  
•χωρίς συντηρητικά,  
•χωρίς θερμική επεξεργασία,  
•12 μήνες διάρκεια ζωής εκτός ψυγείου μετατρέπει την ελιά σε ένα υγιεινό σνακ.  
 



Groundbreaking 

Innovation 

through 

research & 

development 

Gaea snack pack olives: 

• The 1st, preservative free 

olive snack pack in the 

world, done the impossible

• 12 months shelf  life without 

refrigeration

• Transforming the use of  

olives to a healthy snack 

(dry product, absence of  

liquids) that everyone can 

easily enjoy in every aspect 

of  our modern way of  living.

• With the lowest salinity 

levels in the world

• Rich in antioxidants, fiber 

etc. 

• Getting us into new sales 

channels (EasyJet)

Product Catalogue



CSR   
  
• Με κοινωνική υπευθυνότητα, 
πρώτο κλιματικά ουδέτερο 
ελαιόλαδο στον κόσμο 



The 1st

Water Footprint 

for Olive Oil 

products!

GAEA calculated the first
Water Footprint for its Olive
Oil products and became a
member of the Water Foot
print Network (WFN) which is
a non-profit foundation under
Dutch law. It is essentially an
international network by and
for its partners



SOCIAL responsibility 
  
•Xρηματοδότηση -ενίσχυση startups στον 
αγροδιατροφικό τομέα 



          Retro-Innovation 



KRITSA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

-

The first joint venture company with 

an agricultural cooperative

Gaea- Kritsa Extra Virgin Olive Oil, 

produced at Kritsa- one of  Crete’s 

oldest olive groves with the help of  

an ideal micro-climate and the 

island’s long standing heritage in 

cultivating olives ! 

Innovation in Socially 

Responsible 
Growth

PantelisI
Πληκτρολογημένο κείμενο
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ
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• Ethics have become increasingly important to a company’s reputation at a 
time when public opinion can go viral in an instant. New research from Mintel 
reveals that 56 percent of US consumers stop buying from companies they 
believe are unethical.  
 

• What’s more, over one third (35 percent) of consumers stop buying 
from brands they perceive as unethical even if there is no substitute 
available and 27 percent stop purchasing even if they think the competitor 
offers lower quality.  
 

• Overall, more than three in five consumers feel that ethical issues are 
becoming more important (63 percent). 
 

• 29 percent of consumers take to social media to share their support of 
ethical companies.  

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Διατροφής του 

Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια και στο Ερευνητικό Κέντρο 

Διατροφής του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ και χρηματοδοτήθηκε 

από την Gaea. Η δοκιμή στους ανθρώπους που έγινε για πρώτη 

φορά έδειξε ότι το ελληνικό ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

ποικιλίας Κορωνέικη, φυσικά  πλούσιο σε ελαιοκανθάλη μπορεί να 

προστατεύσει από θρομβώσεις, εμφράγματα και εμβολή. 

 

Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα περιέχουν ένα ευρύ φάσμα 

φυσικών συστατικών των οποίων η σχετική συγκέντρωση διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών ελιάς. Ενώ ο όρος 

«ολικές φαινόλες» ενός ελαίου είναι αποδεκτός ως μέτρο της 

αντιοξειδωτικής του ικανότητας, η "φαρμακευτική" του δράση μπορεί 

να προέρχεται από συγκεκριμένες ενώσεις. Ένα παράδειγμα είναι η 

ουσία ελαιοκανθάλη η οποία συνδέεται με την πιπεράτη αίσθηση 

στο λαιμό που προκαλείται από ορισμένα φρέσκα και υψηλής 

ποιότητας ελαιόλαδα. Αυτή η ένωση είναι γνωστό ότι αναστέλλει το 

ίδιο ένζυμο που επίσης αναστέλλεται από την ασπιρίνη, την 

ιβουπροφένη, και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

(ΜΣΑΦ), και σε αυτή τη δράση στηρίζεται η καθημερινή χρήση της 

«παιδικής» ασπιρίνης για τη μείωση του καρδιαγγειακών κινδύνων. 

Στην πραγματικότητα, η ελαιοκανθάλη θεωρείται ένα φυσικό ΜΣΑΦ 

αλλά η δράση της δεν είχε ποτέ αποδειχθεί στον άνθρωπο αλλά 

μόνο στον δοκιμαστικό σωλήνα.  

 Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις 

ΗΠΑ αναδεικνύει την σημασία του ελληνικού 
ποιοτικού ελαιολάδου για την υγεία 



www.gaea.gr 

 

GAEAproducts 

GAEAproducts 

GAEAproducts 

GAEAproductsSA 

THANK YOU 
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