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δυό φορές αλεύρι
για διπλό κέρδος!

δυό φορές αλεύρι!

Άλευρα από δίκοκκο σιτάρι υψηλής διατροφικής αξίας
με χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη χωρίς συντηρητικά.

Ελληνικής καλλιέργειας, πλούσιο σε φυτικές ίνες.
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Προσφέρουμε στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής αξίας
 Ενισχύουμε τη θέση μας στην αγορά.

 Δίνουμε στο κοινό την ποιότητα που ζητάει.

 Σήμερα οι καταναλωτές «το ψάχνουν» πολύ. Αναζητούν πληροφορίες για τα ζητήματα διατροφής. Χτυπούν την πόρτα  
 των επαγγελματιών ενημερωμένοι. Ζητούν για την οικογένειά τους και τον εαυτό τους, «το καλύτερο».

 Το δίκοκκο σιτάρι κερδίζει την προτίμηση όλο και περισσότερων καταναλωτών.

 Τα προιόντα του δίκοκκου σιταριού είναι πλούσια σε διατροφική αξία. Με ιδιαίτερα χαμηλή γλουτένη, προικισμένα με 
ατόφια γεύση, αποτελούν νέα τάση στην αγορά. Παίρνουν όλο και μεγαλύτερη θέση στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.

 Προσφέρετε κι εσείς τα προϊόντα μας στους πελάτες σας.
 Είναι δικοί σας άνθρωποι. Τους αξίζει το καλύτερο.
 Επειδή θέλετε να τους δικαιώνετε για την προτίμησή τους.

Δίκοκκο σιτάρι
Το καλύτερο, με τρία Κάππα!

Πως υποστηρίζουμε την συνεργασία
 Διοργάνωση δράσεων προβολής στον χώρο του καταστήματός σας
 (promoters που ενημερώνουν τους καταναλωτές με παράλληλη γευστική δοκιμή).

 Διάθεση προϊόντος για τα προϊόντα που παράγετε
 (διάθεση δωρεάν ποσότητας για την κάλυψη της παραγωγής των δειγμάτων).

 Καμπάνια στο διαδίκτυο (αφορά χορηγούμενη διαφήμιση στο facebook).

 Διαδυκτιακοί διαγωνισμοί σε συνεργασία με τον πελάτη.

 Διάθεση προωθητικού υλικού (stand προβολής, πινακίδες βιτρίνας,
 κουστούμια συσκευασίας, αφίσες, flyers κλπ.

Συσκευασίες

Πολυτελείας

ΛΕΥΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
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δυό φορές αλεύρι!

Άλευρα από δίκοκκο σιτάρι
υψηλής διατροφικής αξίας
µε χαµηλή περιεκτικότητα

σε γλουτένη χωρίς συντηρητικά.

Ελληνικής καλλιέργειας,
πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Ζήτα Ζέα
είναι ζωή!
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Στην ορεινή Αχαΐα, στην περιοχή της Καλάνιστρας και σε σε υψόμετρο 940μ., σ’ ένα ιδανικό μικροκλίμα καλλιεργούμε εδώ 
και πολλά χρόνια με μεράκι και αγάπη τη γη μας. Η μορφολογία, η σύνθεση του εδάφους και ο προσανατολισμός των 
καλλιεργιών, έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή για προϊόντα υψηλών διατροφικών προδιαγραφών ιδρύ-
σαμε το 2015 την εταιρία ΖΕΑΧΑΪΚΗ με στόχο την παραγωγή και μεταποίηση του δικού μας δίκοκκου σιταριού.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του δίκοκκου σιταριού, η ορθολογική παραγωγή του και η ασφαλής τυ-
ποποίησή του, όλα αυτά σε συνδυασμό με την υιοθέτηση όλων των κανόνων και πιστοποιήσεων παραγωγής σε εθνικό και 
διεθνές περιβάλλον. Η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία προϊόντων που προάγουν 
την υγεία του ατόμου και της οικογένειας του και βελτιώνουν τη διατροφή του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά 
δεδομένα.

Η ποικιλία του δίκοκκου σιταριού που παράγουμε είναι πλούσια σε μαγνήσιο (20 φορές περισσότερο από το κοινό σιτάρι), 
σε πρωτεΐνες, ενέργεια και φυτικές ίνες. Επίσης περιέχει ιδιαίτερα χαμηλή γλουτένη.
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