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                         EXECUTIVE SUMMARY 
 Η εταιρεία που μελετάμε στην παρούσα εργασία είναι η 
ΦΑΓΕ. Πρόκειται για μια Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1926 
ως ένα μικρό γαλατοπωλείο και κατάφερε να γίνει η πρώτη 
σε πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων βιομηχανία. 
Απασχολεί 1280 αριθμό προσωπικού. . Η επιτυχία της αυτή 
οφείλεται στα πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, στο κύρος και την ιστορία του ονόματος 
ΦΑΓΕ, στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, στις 
καινοτομίες της, στις σύγχρονες τεχνικές marketing, και 
στο μεγαλύτερο, ίσως, και πιο άρτια οργανωμένο δίκτυο 
διανομής στη χώρα.                                                                       
  Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο θα μας βοηθήσει να 
γνωρίσουμε σε βάθος την επιχείρησή μας ώστε να  πετύχουμε  
τυχόν τραπεζικές επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις για 
την καλύτερη ανάπτυξη της επιχείρησής μας. 
 



ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ιωάννης Φιλίππου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κυριάκος Φιλίππου 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δημήτρης Φιλίππου 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Αθανάσιος-Κύρος Φιλίππου 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανάσιος Φιλίππου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Χρήστος Κολοβέντζος 

       ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΕ Α.Ε. 



                     ΣΗΜΕΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΓΕ 
 
 
 

1926: Γαλακτοπωλείο Αθανάσιου Φιλίππου, στην οδό Πατησίων 213 
 
1954: Ξεκινά η οργάνωση του πρώτου δικτύου χονδρικής πώλησης γιαουρτιού 
και η δραστηριοποίηση στην οικογενειακή επιχείρηση του Ιωάννη Φιλίππου, 
Επίτιμου Προέδρου σήμερα της ΦΑΓΕ. 
  
1964: Ιδρύεται βιοτεχνία παραγωγής γιαουρτιού (και ειδών ζαχαροπλαστικής) 
στο Γαλάτσι από τους αδελφούς Ιωάννη και Κυριάκο Φιλίππου  
 
1975: Μεταφορά της ΦΑΓΕ στο εργοστάσιο της Μεταμόρφωσης, όπου 
παράγεται το πρώτο ελληνικό τυποποιημένο και επώνυμο γιαούρτι, το Total 
  
1980: Έναρξη εξαγωγών. Πρώτη χώρα, η Αγγλία 
 
1991: Είσοδος στην κατηγορία των τυροκομικών 
 
1993: Είσοδος στην κατηγορία του γάλακτος 
 
2008: Έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού στην 
Αμερική. 
 

 
 



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΣΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 



                             ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΦΑΓΕ  Α.Ε.      (ΓΙΑΟΥΡΤΙ) 

Το κλασσικό στραγγιστό γιαούρτι με πλούσια 
γεύση 

Το κλασικό, αγελαδινό γιαούρτι, με όλα τα θρεπτικά 
συστατικά 

Με βελούδινη υφή και γεύση  

Με βελούδινη υφή, μεγάλα δροσερά κομμάτια ζουμερών 
φρούτων  

Με λαχταριστά ζουμερά κομμάτια φρούτων, νόστιμα 
δημητριακά και μόνο 1% λιπαρά 

Επιδόρπια γιαουρτιού για παιδιά 



  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΦΑΓΕ  Α.Ε.      (ΓΑΛΑ) 

Γάλα υψηλής παστερίωσης 

Γάλα υψηλής παστερίωσης 

Παιδικό ρόφημα γάλακτος 

Επιδόρπιο γάλακτος 

Γάλα με κακάο για μικρούς και μεγάλους 

Ομογενοποιημένο γάλα αγελάδος 

Κρέμα γάλακτος 



                     
                    Τυρί και τυροκομικά προϊόντα  

 
 
 
 
 
 
 

•«Τρικαλινό» 
•«Flair cottage cheese» 
•«Πλαγιά» 
•Γραβιέρα 
•Κεφαλοτύρι 
•Gouda 
•Edam 
•Regato 
•4 Cheese Mix  
•Junior σε φέτες 
•Junior gouda & edam σε μεριδούλες  



                                
 
 
                              Επιδόρπια Γάλακτος 
 
•Crema mia  βανίλια 
•Crema mia σοκολάτα 
•Crema mia kidos  
 
                                Παιδικά προϊόντα  
 
•Junior γιαούρτι με δημητριακά 
•Junior γάλα με κακάο 
•«ΑΒΓ»  γάλα για παιδιά ενός έτους και πάνω 
•Crema mia kidos  
•Junior σε φέτες 
•Junior gouda & edam σε μεριδούλες. 

           ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΓΕ Α.Ε. 



    Το δυναμικό της εταιρίας είναι 1280 ειδικευμένοι εργαζόμενοι.Τα 
προσόντα που πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν είναι τα εξής: 
  Γνώση 
 εμπειρία 
  φαντασία 
  υπευθυνότητα 
  υψηλή κατάρτιση. 
     
         Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξέλιξής της μέσα από το 

ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρία φροντίζει να επενδύει σε 
αυτό μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχούς βελτίωσης 
των ικανοτήτων του. Η έγκυρη ενημέρωση και η εκπαίδευση 
μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, ημερίδων και 
συνεδρίων αποτελούν βασικό στόχο για τη εταιρία. 

       
        Ανθρώπινο δυναμικό της ΦΑΓΕ Α.Ε. 



 
 
   Ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματα της ΦΑΓΕ είναι 
η διάθεση του ελληνικού γιαουρτιού στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Το Total της ΦΑΓΕ ήταν το πρώτο στραγγισμένο γιαούρτι 
το οποίο πουλήθηκε με επιτυχία στην Ευρώπη. Σήμερα, τα 
επιλεγμένα γιαούρτια και τυριά ΦΑΓΕ απολαμβάνουν 
καταναλωτές σε 27 χώρες του κόσμου και τα βρίσκει κανείς 
σε 20.000 καταστήματα λιανικής σε όλο τον κόσμο. 
   Η ΦΑΓΕ ηγείται της αγοράς στραγγισμένου γιαουρτιού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο 
της αγοράς σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

         
       Η ΦΑΓΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  



          Η ΦΑΓΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

    Η ΦΑΓΕ μπήκε στην αμερικανική αγορά το 1998και 
δημιούργησε μια νέα κατηγορία στο γιαούρτι, το λεγόμενο 
ελληνικό γιαούρτι Η κατανάλωση του αποτελεί περίπου 19% της 
συνολικής αγοράς γιαουρτιού στις ΗΠΑ που υπολογίζεται σε 4 
δισ. δολ. Το 2008 η ΦΑΓΕ είχε μερίδιο αγοράς 80% και η 
Chobani 5%. Στις αρχές του 2011 τα ποσοστά αυτά είναι 22% και 
49% αντίστοιχα! Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η ΦΑΓΕ δεν 
συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά η τάση δεν είναι καλή σε αυτήν 
την φάση. 
 



    ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΓΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 



   
  ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΓΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



  
 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΓΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



  ΑΝΑΛΥΣΗ  SWOT 
                                   

                           ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

1)1η σε δύναμη εταιρεία παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 

2)Το σταθερό ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα. 

3)Άριστη εφαρμογή των ISO. 

4)Διαρκή παρακολούθηση  των 
τεχνολογικών εξελίξεων. 

                          ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Η γενική Οικονομική κρίση της 
Ελλάδας. 

Δεν συμμετέχουν όλοι οι 
«παίκτες» και στις 3 αγορές. 

Ισχυρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα Chobani στις ΗΠΑ. 

   
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

•Επέκταση των εργοστασίων σε ευρωπαϊκά 
κράτη. 

•Εκμετάλλευση των νέων τεχνολο- 

γικών επιτευγμάτων. 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

1)Διείσδυση νέων 
γαλακτοπαραγωγικών 
βιομηχανιών. 
2)Ύφεση της οικονομικής κρίσης. 



               ΟΡΑΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Να συνεχίσει την τη δράση της και τα καινοτομία της ώστε να 
προσφέρει: 
υψηλής ποιότητας προϊόντα  
 στην ισορροπημένη διατροφή  
 υγιεινή ζωή των καταναλωτών μας σε όλο τον κόσμο. 
 
     Επιπλέον στοχεύει : 
 να προσφέρει καθημερινά και υπεύθυνα στους καταναλωτές κάθε 
ηλικίας και  
εθνικότητας, υγιεινά, ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας. 



 
 
 
 
    1.   Δείκτης γενικής ρευστότητας 
 
   σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού/σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 
                        26.711 / 45.765=0,5 φορές 
 

    
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει το μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης 
και το περιθώριο ασφάλειας ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στην  πληρωμή των καθημερινών της υποχρεώσεων. Περισσότερο 
αποδεκτός είναι ο πιο χαμηλός δείκτης. 
Σημείωση: ο αριθμός 26.711 προκύπτει από το σύνολο χρηματικά διαθέσιμα 
+ λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία(24.283+2.428=26.711).   

              ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 



 
 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

2. Δείκτης μεικτού κέρδους 
 
 μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης/κύκλος εργασιών 
 
     65.040/213.920= 30%. 
 

   Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει τη λειτουργική 
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και την πολιτική 
τιμών αυτής. Περισσότερο αποδεκτός είναι ο πιο μεγάλος 
δείκτης. 



 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

3. Δείκτης καθαρού κέρδους 
 
 καθαρά κέρδη χρήσης / κύκλος εργασιών 
 
14264/213920=6,6% 
 
 
   Ο αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζει το κέρδος από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες. Περισσότερο αποδεκτός είναι ο 
πιο μεγάλος δείκτης. 
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