Η ιστορία μας
Η εταιρία Alexander είναι μια υπερσύγχρονη ελληνική
εταιρία εμπορίας, επεξεργασίας και διακίνησης ποιοτικών
φρούτων η οποία ιδρύθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του
1970 με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων με εξαγωγές σε όλες τις αγορές
του εξωτερικού.
Από το 2006 η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της,
προχωρώντας στην παραγωγή ασηπτικά θερμικά επεξεργασμένων (HTST) και συσκευασμένων προϊόντων συμπυκνωμένου πουρέ ροδάκινου, μήλου και άλλων φρούτων ύστερα
από την κατασκευή μιας εξελιγμένης τεχνολογικά μονάδας
παραγωγής χυμού με ασηπτική επεξεργασία.
Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρίας συνεχίστηκε το 2008
με την επέκτασή της στην εισαγωγή και διακίνηση νωπών
φρούτων και λαχανικών με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μέσω της συνεργασίας με τους κορυφαίους παραγωγούς του κόσμου.
Το 2013 η ALEXANDER προχώρησε σε μια ακόμα σπουδαία
επένδυση, κατασκευάζοντας τη πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη μονάδα ωρίμανσης μπανάνας στην Ελλάδα, εξέλιξη
που παγίωσε τη θέση της ως μιας εκ των σημαντικότερων
ελληνικών εταιριών στην αγορά φρούτου.
Η εταιρία συνεχίζει να εξελίσσεται σταθερά, επενδύοντας
συστηματικά στην καινοτομία, τη φιλική προς το περιβάλλον
τεχνολογία και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ενώ
παράλληλα συνάπτει νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ποιότητα.
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H Alexander είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας και διακίνησης φρούτων στην Ελλάδα, αποτελώντας
εδώ και χρόνια συνώνυμο της αυθεντικότητας, της αξιοπιστίας και της ανώτερης ποιότητας για τους πελάτες και τους
προμηθευτές της.
Αποστολή της Alexander είναι η διαρκής βελτίωσης της παραγωγικής της διαδικασίας και η συνεχής αναζήτηση των καλύτερων παραγωγών φρούτων και λαχανικών, με σκοπό την
παραγωγή και εμπορία κορυφαίων ποιοτικά προϊόντων.
Η προσήλωση στην ποιότητα αποτελεί κεντρικό άξονα στη
φιλοσοφία της εταιρίας σε κάθε δραστηριότητά της. Με οδηγό την πεποίθηση ότι όλα ξεκινούν από την παραγωγή στο
χωράφι, επιλέγουμε πάντα την καλύτερη πρώτη ύλη για τα
επεξεργασμένα προϊόντα φρούτου και τη συνεργασία αποκλειστικά και μόνο με πιστοποιημένους παραγωγούς σε όλο
τον κόσμο.
Οι σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες εγκαταστάσεις
μας βρίσκονται δίπλα στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βέροιας,
στην καρδιά του κάμπου της Ημαθίας, το επίκεντρο παραγωγής ροδακίνου και άλλων φρούτων, γεγονός που έχει
βοηθήσει στην εξέλιξη της εταιρίας από τη μικρή επιχείρηση
κονσερβοποίησης της δεκαετίας του ‘70 σε μια εξελιγμένη
βιομηχανία με μεγάλη παραγωγική δυναμική και διεθνείς
συνεργασίες.
Μετά τις σημαντικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών
η Alexander έχει αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με κύρια αντικείμενα:
Την κονσερβοποίηση φρούτων
Την παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού-πουρέ φρούτων
Την εισαγωγή και διακίνηση νωπών φρούτων και λαχανικών
Την ωρίμανση και διακίνηση μπανάνας
Υπηρεσίες μεταφοράς & αποθήκευσης εμπορευμάτων

προϊόντα

Προϊόντα Βιομηχανικής
Παραγωγής
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Η Alexander από τις αρχές τις δεκαετίας του ’70 έχει δημιουργήσει μια μοναδική παράδοση στο χώρο των κονσερβοποιημένων
προϊόντων φρούτου με σημαντική παραγωγή και εξαγωγές σε
όλο τον κόσμο.
Τα προϊόντα φρούτου της Alexander διακρίνονται για την κορυφαία ποιότητά τους, τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους εκτός ψυγείου
και την υψηλή διατροφική τους αξία που τα καθιστά ιδανικά για
διατροφή χαμηλή σε θερμίδες. Η εταιρία σήμερα παράγει τα παρακάτω προϊόντα φρούτου:
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΡΟΔΆΚΙΝΟ
Σχήμα: Μισά | Φέτες | Κύβοι
Ποιότητα: Fancy | Choice | Good Standard | Standard
Περιεχόμενο: Ελαφρύ ή Βαρύ Σιρόπι | Νερό | Φυσικός Χυμός
Συσκευασία: 400g (14oz.) | 825g (29oz.) | A9 | A10 | A12
Άνοιγμα Συσκευασίας: Normal | Easy Open | Stackable | BPA NI
Διάρκεια Ζωής: 4 χρόνια
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΒΕΡΊΚΟΚΟ
Σχήμα: Μισά
Ποιότητα: Choice | Good Standard
Περιεχόμενο: Ελαφρύ ή Βαρύ Σιρόπι | Νερό | Φυσικός Χυμός
Συσκευασία: 400g (14oz.) | 825g (29oz.) | A10 | A12
Άνοιγμα Συσκευασίας: Normal | Easy Open | Stackable | BPA NI
Διάρκεια Ζωής: 3 χρόνια
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΆΤΑ
Συστατικά: 4 ή 5 φρούτα
Ποιότητα: Choice | Good Standard
Περιεχόμενο: Ελαφρύ ή Βαρύ Σιρόπι | Φυσικός Χυμός
Συσκευασία: 400g (14oz.) | 825g (29oz.) | A9 | A10
Άνοιγμα Συσκευασίας: Normal | Easy Open | Stackable | BPA NI
Διάρκεια Ζωής: 3 χρόνια

Προϊόντα Βιομηχανικής
Παραγωγής
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟΥ ΠΟΥΡΈ
Από το 2006 η Alexander ξεκίνησε την παραγωγή συμπυκνωμένου πουρέ φρούτου ύστερα από την εγκατάσταση
υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χυμού με ασηπτική
διαδικασία.
Με τη μέθοδο αυτή η εταιρία μας παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα τόσο από γεύση και διαθρεπτική αξία όσο και
από εμφάνιση. Συγκεκριμένα, η εταιρία παράγει:
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟ ΠΟΥΡΈ ΡΟΔΑΚΊΝΟΥ
Προδιαγραφές: 30-32 Brix
Συσκευασία: 220lt σε ασηπτικά μεταλλικά βαρέλια
Διάρκεια Ζωής: 3 χρόνια
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟ ΠΟΥΡΈ ΜΉΛΟΥ
Προδιαγραφές: 30-32 Brix | Single Strength 11-13 Brix
Συσκευασία: 220lt σε ασηπτικά μεταλλικά βαρέλια
Διάρκεια Ζωής: 3 χρόνια
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟ ΠΟΥΡΈ ΒΕΡΊΚΟΚΟΥ
Προδιαγραφές: 30-32 Brix
Συσκευασία: 220lt σε ασηπτικά μεταλλικά βαρέλια
Διάρκεια Ζωής: 3 χρόνια
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Φρέσκα
Φρούτα και
Λαχανικά

Από το 2008 η Alexander έχει εισέλθει δυναμικά στην εισαγωγή και διακίνηση νωπών φρούτων και λαχανικών, αναπτύσσοντας ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής σε όλη την
Ελλάδα που περιλαμβάνει εμπόρους, καταστήματα λιανικής
πώλησης και αλυσίδες supermarket.
Με κύρια κριτήρια την ποιότητα και τη φρεσκάδα, η
Alexander έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους καλύτερους
παραγωγούς φρούτων και λαχανικών ανά τον κόσμο με
σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική και βαλκανική αγορά.
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Ωρίμανση
Μπανάνας

Η Alexander τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σ’ έναν από
τους μεγαλύτερους ωριμαντές μπανάνας στην Ελλάδα.Οι
μπανάνες μας εισάγονται από το Εκουαδόρ, την Κολομβία,
την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά και το Μεξικό και σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα brands του κόσμου στο χώρο όπως
η Chiquita και η Fyffes.
Οι υπερσύγχρονοι θάλαμοι ωρίμανσης της Alexander προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες ωρίμανσης στην ελληνική αγορά με αποτέλεσμα η εταιρία να διακινεί κορυφαίας
ποιότητας μπανάνες που διακρίνονται από πλούσια γεύση,
έντονο άρωμα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Η καλύτερη ωρίμανση της αγοράς
Ωρίμανση στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της χώρας
Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό στην ωρίμανση
Διαρκής ενημέρωση και έρευνα για τη βελτίωση του
προϊόντος
Πιστοποιημένα προϊόντα και διαδικασίες (ISO 22000:
2005, ISO 9001, IFS)
Αυτοματοποιημένος έλεγχος (θερμοκρασίας, υγρασίας,
αιθυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου) σε όλα
τα στάδια ωρίμανσης

υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Logistics

Η Alexander από το 2009 προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς
και αποθήκευσης εμπορευμάτων για την προσωρινή συντήρηση φρούτων και λαχανικών. Στα υπερσύγχρονα ψυγεία
μας έχουμε τη δυνατότητα συντήρησης και κατάψυξης σε
συνθήκες απόλυτα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα προϊόντα των
πελατών μας.
Στους θαλάμους μας εφαρμόζουμε συντήρηση με τη χρήση
όζοντος, μια νέας και πρωτοποριακής τεχνολογίας συντήρησης φρούτων και λαχανικών που αποτελεί μια από τις
καλύτερες λύσεις για ασφαλή τρόφιμα χωρίς υπολείμματα
φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών.

Περιβάλλον
και αειφορία
Διασφάλιση
ποιότητας
Για την Alexander η ποιότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής της φιλοσοφίας και
για το λόγο αυτό έχει επενδύσει σημαντικούς
πόρους ώστε το τελικό προϊόν που φθάνει στον
καταναλωτή να διακρίνεται από τις υψηλότερες
δυνατές προδιαγραφές ποιότητας.
Η λειτουργία του εργοστασίου μας διέπεται
από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας οι οποίες είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, η εταιρία εφαρμόζει σύστημα
ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας από την επιλογή των πρώτων υλών έως και τη διάθεση των
τελικών προϊόντων στον καταναλωτή.
Η Alexander έχει αναπτύξει ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας
των τροφίμων (HAACP) για όλα τα στάδια της
παραγωγής της ενώ έχει αποκτήσει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας για τα προϊόντα,
τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες παραγωγής της
όπως είναι τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO
22000, Global Gap και IFS.

Σκοπός της Alexander είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον
πρακτικών στη λειτουργία και τη φιλοσοφία της
εταιρίας, υλοποιώντας τη δέσμευση της διοίκησης να λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό προς το
περιβάλλον.
Η όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ζήτηση των καταναλωτών για «υπεύθυνα» προϊόντα καθώς και η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή
έχουν οδηγήσει την Alexander στην υιοθέτηση
αυστηρών μέτρων ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγική
της διαδικασία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης μιας περιβαλλοντικά
υπεύθυνης πολιτικής, η εταιρία εφαρμόζει ένα
αυστηρό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
το οποίο περιλαμβάνει την απορρύπανση των
ακάθαρτων νερών, αποβλήτων ή λυμάτων, με
διάφορες χημικοτεχνικές και βιοτεχνολογικές
διαδικασίες σε διάφορα στάδια ώστε να πετύχει
την υγιεινή διάθεση και περαιτέρω χρησιμοποίηση αυτών.
Επιπλέον, κατά την παραγωγική διαδικασία επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή χρήση ανακυκλώσιμων υλικών ενώ το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται συχνά γύρω από τις νέες
τάσεις στο πεδίο της υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στην Alexander δεν πιστεύουμε
μόνο σε ένα καλύτερο μέλλον,
αλλά αγωνιζόμαστε καθημερινά γι’ αυτό.
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