


Dintr-o fabrica mica de procesare a laptelui …

…la procesatorul nr.1 din SE Europei! 

GRUPUL HELLENIC DAIRIES



MILESTONES



KEY FIGURES
Cea mai mare crestere a unui producator de lactate din Grecia

1100 
employees

No1 
procesator lactate 

in SE Europe

336mil
Kg lapte colectat 1300

angajati

339mil 
Euro in vanzari*

5 
Unitati de 
productie

Prezenta in

47 tari

* for 2017



PREZENTA INTERNATIONALA

Presence 
in 47 

countries



1100 
employees

KEY FIGURES
LOCATIILE FABRICILOR



KEY FIGURES
CAPACITATE DE PRODUCTIE

1100 
employees



…cea mai mare si tehnologizata fabrica de 
procesare a laptelui din SE Europei

FABRICA DE LAPTE BRASOV



OLYMPUS in ROMANIA

1100 
employees

OLYMPUS 
Votat de consumatorii romani ca brand favorit in 
materie de credibilitate, calitate si diferentiere, in 

cadrul galei Superbrand 2017

❖ Premiat ca cel mai mare exportator de bunuri
alimentare 2018

No 1 – in cadrul categoriei iaurt grecesc.

No 1 – in cadrul categoriei suc natural.

No 3 – clasamentul producatorilor de lactate in Romania, pe baza cifrei de afaceri

No 1 – in cadrul categoriei telemea vrac

Olympus – brandul de lactate cu cel mai variat portofoliu de produse.



ASIGURAREA CALITATII - IGIENA

1100 
employees

Bio Austria -organism de certificare strict și riguros, care a monitorizat atent

procesul de fabricație, agriculturile ecologice locale și standardele riguroase de 
Calitate impuse de către organismele internaționale și naționale în domeniu.

BRC Grade AA+ - standard global de siguranță alimentară.

IFS vizează respectarea cerințelor legale și a celor de calitate.

ISO 22000:2018 – standard intenațional de calitate pentru companiile 

din industria alimentară, ce vizează siguranța și calitatea produselor alimentare
de-a lungul întregului lanț de producție.



Crestere sustenabila & CSR

1100 
employees

Campanii de sustinere a miscarii
paralimpice

Campanie impotriva abandonului
scolar

Investitii in dezvoltarea
fermelor colaboratoare

Reducerea amprentei de 
carbon

Statie de biogas inovativa

Management rational a 
resurselor de apa

Sistem de reciclare
implementat

Dezvoltarea personalului



STATIA DE BIOGAZ

An realizare proiect: 2017

Valoare investitiei: 4 mil. euro

Scop: Protejarea mediului si economisirea resurselor naturale
(sustenabilitatea ) 



PRODUCTIE BIOGAZ



STATIA DE BIOGAZCONSUM BIOGAZ





STATIA DE BIOGAZ

CAPACITATE

Capacitate productie de energie (biogaz) 600 m³/h valoare medie

Capacitate stocare biogas 2.000 m³

Consumul intern a biogazului si reducerea necesarului de gaz
metan (pana la 60% )

Total biogaz produs de la demararea proiectului -
peste 5.000.000 m³ 

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin diminuarea 
gazului metan ars in instalatii

Independenta energetica

AVANTAJE






