




ποιοι είµαστε.
η ιστορία µας, 
η απόλαυσή σας

who we are.
our history,  
your pleasure

Έχετε δοκιµάσει τα προϊόντα µας… Μας ξέρετε, 

έχουµε γίνει πια κοµµάτι της οικογένειάς σας.

Όµως, νιώθουµε την ανάγκη να ξανασυστηθούµε. 

Να µας γνωρίσετε από την αρχή και να σας φέρουµε 

κοντά σ’ αυτό που αγαπάµε, τη δουλειά µας.

Η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη ξεκίνησε το ταξίδι της το 

Χατζηγιαννάκη, ως οικογενειακή επιχείρηση µε κύρια 

δραστηριότητα την παραγωγή κουφέτου. Σήµερα εξακολουθεί 

να διατηρεί τον οικογενειακό της χαρακτήρα, έχοντας όµως 

προσαρµοστεί πλήρως στις αυξανόµενες απαιτήσεις της 

εποχής, κερδίζοντας έτσι επάξια µια ιδιαίτερη θέση στην 

ελληνική αγορά και διεκδικώντας µε αξιώσεις τη θέση της στις 

αγορές της Ευρώπης, της Αµερικής και της Μέσης Ανατολής.

You have tasted our products… You know us 

and we are a member of your family now.

However, we feel that we have to introduce ourselves once 

more. Thus, you will get to know us from the very beginning 

and we will bring you closer to what we love, our work.

Dragées Hatziyiannakis was founded by Nikolaos 

Hatziyiannakis. It started its journey as a family business 

character, but is also adapted to the increased requirements 

of the present years, gaining in this way a worthy place in 

the Greek market and acquiring an important stance in 

the European, American and Middle Eastern markets.
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το µυστικό της 
επιτυχίας µας: 
ποιότητα  
αφοσίωση
Ποιά είναι, όµως, η συνταγή της επιτυχίας;

Η βασική  αρχή στην οποία είµαστε πιστοί είναι η 

ποιότητα̇  εντοπισµένη στις προσεκτικά επιλεγµένες 

πρώτες ύλες, από πιστοποιηµένους παραγωγούς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, ικανές να ανταποκριθούν 

στις υψηλότερες γαστριµαργικές απαιτήσεις.

Έχοντας την άριστη πρώτη ύλη στα χέρια 

µας, την αξιοποιούµε µε το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο, χρησιµοποιώντας  την 

αιχµή της τεχνολογίας και εναρµονίζοντας 

παραδοσιακές και καινοτόµες µεθόδους.

Η εξαιρετική ποιότητα, όµως, θα ήταν αδύνατον 

να επιτευχθεί χωρίς τη συµβολή των ανθρώπων 

µας. Καταρτισµένοι, απόλυτα εξειδικευµένοι, 

ανανεώνοντας συνεχώς τις γνώσεις τους, µε 

µεράκι και αφοσίωση, δηµιουργούν µε το ταλέντο 

και τη φαντασία τους προϊόντα µοναδικής 

αισθητικής για κάθε ιδιαίτερη στιγµή σας.



the secret of our success:  

But what is the recipe of our success? The fundamental principal where we are devoted 

in Greece and abroad, capable of meeting the highest culinary requirements.

Having in our hand the best raw materials, we make the best out of them, in the best possible 

way, using cutting edge technology and aligning traditional with innovative methods.

Well trained, highly specialized, constantly upgrading their knowledge, with zest and commitment, they 



οι δηµιουργίες µας 
στα χέρια σας
Κάθε δηµιουργός νιώθει τη µέγιστη ικανοποίηση 

όταν µοιράζεται το δηµιούργηµά του. Έτσι 

και εµείς θεωρούµε πρώτιστη µέριµνα, µετά 

την ποιοτική παραγωγή των προϊόντων µας, 

τη δική σας εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

Επίκεντρο της προσοχής µας η εξυπηρέτησή 

σας, µε την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που 

οι νέες τεχνολογίες µας προσφέρουν. 
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our creations in your hands

The center of our focus is our customer service by getting the most out 

of every advanced the new technologies offer to us.



Σύµµαχος µας το διαδίκτυο, στην προσπάθεια συνεχούς παρουσίασης των προϊόντων και των 

καινοτοµιών µας µε ενηµερωτικές επιστολές (newsletters), ηλεκτρονικούς καταλόγους διαρκώς 

ανανεούµενους. Και για µια άµεση γευστική εµπειρία κάθε νέου προϊόντος, οι άνθρωποί 

µας στη διάθεσή σας, για να σας προσφέρουν δείγµατα της  δηµιουργικότητας µας.    

Επιδιώκοντας την ουσιαστική συνεργασία µαζί σας επιζητούµε και λαµβάνουµε προσεκτικά υπόψιν 

τις επισηµάνσεις σας. Για το λόγο αυτό βρίσκεται στη διάθεσή σας το Εµπορικό Τµήµα της επιχείρησής 

µας, το οποίο έρχεται σε προσωπική επαφή µαζί σας, τόσο τηλεφωνικά όσο και µέσω Ερωτηµατολόγιου 

Ικανοποίησης Πελάτη που διανέµεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ετήσια βάση.

Τέλος µε σεβασµό σε όσους εµπιστεύονται και προτιµούν τα προϊόντα µας, η πιστοποίηση 

των επιλεγµένων συνεργατών µας εγγυάται την αυθεντικότητά τους.



The internet is our main ally in our attempt 

to offer you a continuous presentation of our 

products and innovations via newsletters and 

continuously renewed electronic catalogs. 

For the direct taste experience of every new 

product, our people are at prepared to offer 

you tasting samples of our creations.    

Aiming at a real cooperation with you, we ask for 

and we carefully consider your remarks. For this 

reason our Company's Commercial Service will 

have a personal contact with you both by phone 

and via a Customer Satisfaction Questionnaire 

distributed every year in Greece and abroad.

Last but not least, showing respect to all the clients 



οι άνθρωποί µας, η δύναµή µας
Η ελληνική παράδοση σέβεται το µάστορα, τον άνθρωπο που µε το µεράκι και την εµπειρία του δηµιουργεί 

µικρά αριστουργήµατα. Στην περίπτωσή µας… γευστικά. Αυτό αποζητούµε από τους ανθρώπους µας και 

µε αυτό το κριτήριο τους επιλέγουµε. Η αγάπη για τη δουλειά, η αφοσίωση σε αυτήν συνδυασµένη µε την 

αίσθηση της οικογένειας που αναπτύσσεται ανάµεσα στους εργαζοµένους µας είναι η αληθινή δύναµή µας.

Θεµέλιος λίθος η αγαστή συνεργασία και η διεκδίκηση κοινών στόχων̇  όχηµα προόδου η αέναη εκπαίδευση, 

η κατάρτιση µε εκπαιδευτικά σεµινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, που καθιστά τις νέες τεχνικές κτήµα των 

συνεργατών µας. Και το επιθυµητό αποτέλεσµα… κάθε µέλος της οικογένειάς µας καταθέτει στην εργασία του 

γνώση, εµπειρία, δηµιουργικότητα, µε τη βεβαιότητα της αναγνώρισης σε ένα αξιοκρατικό και ασφαλές περιβάλλον.



our people, 
our power
The greek tradition respects the creator, the man 

who creates little masterpieces using his zest and 

experience. In our case, they have to do with… 

taste. This is what we look for and the criteria we 

use to select our people. The love for their job, their 

devotion to it in combination with the family feeling 

developed among our employees is our true power.

The keystone of our activities is the close cooperation 

and the pursuit of common goals. The key to progress 

is the continuous education and the training through 

educational seminars in Greece and abroad that 

make the new techniques a part of our partners’ 

knowledge. And the desired result….. every member 

of our family uses in his work his knowledge, his 

be appreciated in a fair and safe environment.



Επιδίωξή µας να διεγείρουµε τις αισθήσεις σας. Γεύσεις που συνοδεύουν ξεχωριστές 

και καθηµερινές στιγµές. Αναµνήσεις που µένουν ανεξίτηλες µε αρώµατα, υφές 

και αποχρώσεις ικανές να ικανοποιήσουν κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Η ιστορία µας ξεκινά µε ένα προϊόν που συντροφεύει τις πιο ευτυχισµένες στιγµές της ζωής σας: 

το κουφέτο! Με οδηγό την παράδοση, αναζητήσαµε τα µυστικά τους, εµπλουτίζοντάς τα διαρκώς 

µε καινοτόµες ιδέες, γεµάτες φαντασία. Πυρήνες µε τραγανά αµύγδαλα, ζαχαρένια περιβλήµατα 

που σπάνε στο στόµα, αγνή σοκολάτα που λιώνει ισόρροπα, χρώµατα, επιφάνειες λείες και 

φινετσάτες. Η ποικιλία και η άριστη ποιότητα των υλικών εναρµονίζεται µε την κοµψή εµφάνιση. 

Και η πρωτοπορία µας; Το δικό µας επώνυµο κουφέτο τυπώνεται πια µε 

τα δικά σας προσωπικά µηνύµατα και αποκτά  µοναδική αξία!

Επόµενη κατάκτησή µας τα ζαχαρώδη και τα σοκολατένια προϊόντα. Καλοκαβουρδισµένοι 

ξηροί καρποί, δροσερά και ζουµερά φρούτα δηµιουργούν εµπνευσµένους  

συνδυασµούς γεύσης καθώς περιβάλλονται από ένα µανδύα πλούσιας σοκολάτας. 

Και καθώς η φαντασία µας απογειώνεται σας προσκαλούµε σε ένα ταξίδι στη 

µαγεία των ελληνικών νησιών. Απολαυστικά βότσαλα που περικλείουν σιροπιαστό 

κουµ κουατ, κεράσι, αµαρένα, βύσσινο, πέρζιπαν αλλά και καρυδόψιχα.

Τολµήστε να τα δαγκώσετε!
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οι γεύσεις µας,  
µικρές στιγµές απόλαυσης



our tastes,
little moments of pleasure



Our goal is to excite your senses. Tastes accompanying special and daily moments. Unforgettable 

Our history starts with a product that accompanies the happiest moments of your life: the dragée!  

Keeping in mind the tradition, we searched for their secrets continuously enriching them 

What about our innovation? Our own branded dragée can be now printed 

with your personal messages and obtain a unique value!

Our next conquest is the sugar and chocolate products. Well-roasted nuts, refreshing and juicy 

fruit create inspired combinations of taste surrounded by a chocolate covering. And as our 

imagination takes off, we invite you to a journey to the magic of the greek islands. Delicious 

pebbles containing syrupy kumquat, cherry, amarena, sour cherry, perzipan and walnut.

Dare to bite them!
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Τα ποιοτικά δηµιουργήµατά µας δεν µπορούν 

παρά να συνοδεύονται από παρουσίαση ανάλογης 

αισθητικής. Συσκευασίες επιλεγµένες µε επιµονή στη 

λεπτοµέρεια για να επιτύχουν τον απόλυτο συνδυασµό 

καλαισθησίας και φροντίδας του προϊόντος. Σκοπός 

µας να σας τα προσφέρουµε τόσο φρέσκα όσο τη 

στιγµή της παραγωγής τους.

selected with persistence to details in order to achieve 

the ultimate combination of elegance and product care. 

Our goal is to offer you our products as fresh as they are 

at the moment of their production.
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στο πέρασµα των χρόνων η εταιρία µας άλλαξε: 
δυνάµωσε και µε την προτίµησή σας εδραιώθηκε 
σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό χώρο. 
σας παρουσιάζουµε, λοιπόν, χρονολογίες 
ορόσηµα στην ανοδική πορεία της εταιρίας µας. 

1950
Ιδρύεται η εταιρία από τον Νικόλαο Χατζηγιαννάκη, 
µε µοναδικό αντικείµενο την παραγωγή κουφέτων. 

1991
Συστήνεται η Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη Α.Ε., 
µια Ανώνυµος Εταιρία που στεγάζεται 
στα ιδιόκτητα κτίριά της στον Πειραιά.

1995
Ιδρύεται το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης 
µε αρχικό στόχο να λειτουργήσει ως κέντρο 
διανοµής της Βορείου Ελλάδος. 

2004 
Το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης µεταφέρεται σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 
Λαµβάνουµε πιστοποίηση για το σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητας, σύµφωνα µε το διεθνές  πρότυπο ISO 9001:2000 
και πιστοποίηση για το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας 
των τροφίµων σύµφωνα µε το εθνικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1416 (HACCP).

2006 
Το υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης ξεκινά να λειτουργεί 
και ως µονάδα παραγωγής σοκολάτας.

2007
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µας τιµά µε το 
«Εθνικό Βραβείο Επιχειρηµατικής Αρίστευσης».

Για πρώτη φορά οι προσπάθειές µας αναγνωρίζονται 
σε διεθνές επίπεδο. Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και 
Ποιότητας iTQi απονείµει τρία αστέρια γευσιγνωσίας 
στο κουφέτο µας Choco Almond γεύση Καρύδα.

2008
Νέα αστέρια γευσιγνωσίας από το Ινστιτούτο iTQi. 
Τιµώµενα αυτή τη φορά τα κουφέτα Velvet Avola Almond, 
µε τρία αστέρια και το Choco Almond Classic, µε δύο αστέρια.

2009 
Λαµβάνουµε πιστοποίηση για το σύστηµα ασφάλειας τροφίµων 
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005.

Το Ινστιτούτο iTQi απονείµει αστέρια γευσιγνωσίας σε 
περισσότερα προϊόντα µας:
• Ένα αστέρι για την Ελιά Αµυγδάλου Supreme.
• Ένα αστέρι για την Ελιά Φουντούκι Γάλακτος.
• ∆ύο αστέρια για την Ελιά Αµυγδάλου Γάλακτος Κανέλα.

2010
Λαµβάνουµε πιστοποίηση για το σύστηµα ποιότητας 
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Λαµβάνουµε πιστοποίηση «Strongest Company in Greece» από 
τον όµιλο ICAP καθώς και πιστοποίηση Climate από τη γερµανική
εταιρία Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικής Προστασίας, Βιώσιµης 
Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Der grüne punkt». 

2011 
Λαµβάνουµε και πάλι πιστοποίηση «Strongest Company in Greece» 
από τον όµιλο ICAP, καθώς και πιστοποίηση "Αιέν Αριστεύειν" 
του εθνικού προγράµµατος της ΕΕ∆Ε, 
για την «Υιοθέτηση Αρχών Επιχειρηµατικής Αριστείας». 
Λαµβάνουµε πιστοποίηση «Committed to Excellence – 
∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία» του ∆ιεθνούς 
προγράµµατος του EFQM «Levels of Excellence».

Και δύο νέα αστέρια γευσιγνωσίας από το Ινστιτούτο iTQi 
για το κουφέτο Bijoux Supreme.

2012
Οι νέες µας συσκευασίες διακρίνονται σε σχεδιαστικούς 
διαγωνισµούς σε Ελλάδα & εξωτερικό:
• Αργυρό Βραβείο – European Design Awards 2012 
(Packaging Food & Beverages). (Ελσίνκι, Φινλανδία)
• Χρυσό Βραβείο - Dieline Package Design Awards 2012 
(Confections, Desserts, Pastry, Chocolate, Candy, Sweets). 
(Βοστώνη, Αµερική)
• Χρυσό Βραβείο – Ermis Awards 2012 (Αθήνα, Ελλάδα)
• Βραβείο – Red dot award 2012 (communication design). 
(Βερολίνο - Γερµανία)
• Χρυσό Βραβείο – Pentawards 2012 (Παρίσι, Γαλλία)
• Βραβείο – iF award 2012 (Μόναχο, Γερµανία)

2013
∆ύο νέα προϊόντα µας, η Ελιά Αµυγδάλου Υγείας µε Stevia & 
η Ελιά Αµυγδάλου Γάλακτος µε Stevia, κέρδισαν 
βραβείο καινοτοµίας «Top 2 Innovations Products» 
στη διεθνή έκθεση ISM (Κολωνία, Γερµανία).

2015
Η εταιρία µας βραβεύεται ως National Champion στην κατηγορία 
"Επικέντρωση στον Πελάτη" των European Business Awards 2014/15.

Λαµβάνουµε πιστοποίηση κατά το πρότυπο BRC Global Standards 
(version 6), µε βαθµό Α.

Ανανεώνουµε τις πιστοποιήσεις µας για τα συστήµατα 
Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων κατά τα πρότυπα 
ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005.

Νέες διακρίσεις για τα προϊόντα µας από το Ινστιτούτο iTQi: 
• ένα αστέρι γευσιγνωσίας για το βότσαλο Ρόδος & 
• τρία αστέρια γευσιγνωσίας για το Together Stracciatella.

2016
Λαµβάνουµε πιστοποίηση κατά το πρότυπο BRC Global standards 
(version 7), µε βαθµό Α.

Ανανεώνουµε τις πιστοποιήσεις µας για τα συστήµατα Ποιότητας & 
Ασφάλειας Τροφίµων κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008
& ISO 22000:2005.



as the years passed by, our company changed: 
it became stronger and thanks to your preference 
it established itself in a highly demanding 
environment. here we present the dates we consider 
milestones for the progress of our company.

1950
The company is established by Nikolaos Hatziyiannakis, 
having as sole object the production of dragées.

1991
Dragées Hatziyiannakis S.A., an Anonymous Company 
with head offices in its privately owned buildings in Piraeus, 
is founded.

1995
The branch in Thessaloniki is established aiming at �rst 
to operate as the distribution center for Northern Greece.

2004
The branch in Thessaloniki moves to privately owned facilities 
in Kalochori of Thessaloniki. 
We received a certi�cation for our quali� management system 
according to the international standard ISO 9001:2000 and 
a certi�cation for the food safe� management system according 
to the national standard ELOT 1416 (HACCP).

2006
Our branch in Thessaloniki starts to also operate as 
a chocolate production unit.

2007
The Hellenic Ministry of Development honors us 
with the “National Award for Business Excellence”.

For the �rst time, our efforts are internationally recognized. 
The International Taste & Quali� Institute - iTQi - awards 
three stars of superior taste to our dragée 
Choco Almond Coconut taste.

2008
New stars of superior taste from iTQi. 
This time the awards were for Velvet Almond Avola, three stars, 
and Choco Almond Classic, �o stars.

2009
We received a certi�cation for our food safe� system according 
to the international standard ISO 22000:2005. 
iTQi awarded more of our products with stars of superior taste:
• One star for the Chocolate Almond Dragée Supreme.
• One star for the Milk Chocolate Hazelnut Dragée.
• Two stars for the Milk Chocolate Almond Dragée with Cinnamon.

2010
We received a certi�cation for our quali� system according 
to the international standard ISO 9001:2008. 
We received the “Strongest Company in Greece” certi�cation 
by the ICAP Group, as well as the Climate certi�cation by 
the German company of Recycling, Environmental protection, 
Sustainable Development & Corporate and Social Responsibili� 
“Der grüne punkt”.

2011
We received once again the “Strongest Company in Greece" 
certi�cation by the ICAP Group, as well as the Greek certi�cation 
of Business Excellence “Aien Aristeuein” of the national program 
of the Hellenic Management Association, 
for the “Adoption of Business Excellence Principles”.  
We received the “Committed to Excellence – Commitment to 
Business Excellence” of the international program of EFQM 
“Levels of Excellence”. 
And �o stars of superior taste by iTQi for 
the Dragée Bijoux Supreme.

2012
Our new packaging won numerous awards in design competitions 
in Greece & abroad:
• Silver award – European Design Awards 2012 
(Packaging Food & Beverages). (Helsinki, Finland)
• Gold award – Dieline Package Design Awards 2012 
(Confections, Desserts, Pastry, Chocolate, 
Candy, Sweets). (Boston – U.S.A.)
• Gold award – Ermis Awards 2012 (Athens, Greece)
• Winner – Red dot award 2012 (communication design). 
(Berlin - Germany)
• Gold award – Pentawards 2012 (Paris, France)
• Winner – iF design award 2012 – Packaging design 
(Munich, Germany)

2013
Two of our new products, the Dark Chocolate Almond with Stevia 
& the Milk Chocolate Almond with Stevia won the innovation 
award “Top 2 Innovations Products” at the international 
exhibition ISM (Cologne, Germany).

2015
Our company was awarded as National Champion of the 
“Customer Focus” category at the European Business 
Awards 2014/15. 
We received a certi�cation according to the 
BRC Global standards (version 6), with an A. 
We renewed our certi�cations for the Quali� and Food Safe� 
systems, according to the ISO 9001:2008 & 
ISO 22000:2005 standards. 
New distinctions for our products by the iTQi: 
• one star of superior taste for Sweet Pebble Rhodes & 
• three stars for together Stracciatella.

2016
We received a certi�cation according to the BRC Global
standards (version 7), with an Α.

We renewed our certi�cations for the Quali� and Food
Safe� systems, according to the ISO 9001:2008
& ISO 22000:2005.



Οι αξίες που αποτέλεσαν θεµέλιο της επιχείρησής µας 

διέπουν κάθε δραστηριότητα που αναλαµβάνουµε. 

Ο επαγγελµατισµός αποτελεί για µας προτεραιότητα 

και πραγµατώνεται µε τη διατήρηση από κάθε 

µέλος του ανθρώπινου δυναµικού µας υψηλών 

προτύπων επαγγελµατικής συµπεριφοράς και 

ικανότητας. Επιδιώκοντας την αριστεία δεσµευόµαστε 

απέναντί σας να υπηρετούµε καθηµερινά αυτό 

που αποτελεί για την εταιρία µας αρχή̇  την 

έντιµη και ακέραιη επιχειρηµατική δράση.

Η επιθυµία µας για συνεχή βελτίωση δεν περιορίζεται 

στις µέχρι τώρα κατακτήσεις µας. Κίνητρό µας να 

διαµορφώνουµε τις εξελίξεις στον κλάδο µας και να 

προσαρµοζόµαστε άµεσα στις δικές σας ανάγκες. 

Πρωταρχικά επιδιώκουµε να παρακολουθούµε τις πιο 

εξελιγµένες και εµπνευσµένες ιδέες από όλο τον κόσµο. 

Η συµµετοχή µας στη µεγαλύτερη έκθεση ζαχαρωδών, 

την ISM, που διεξάγεται ετησίως στην Κολωνία της 

Γερµανίας, το αποδεικνύει. Έτσι διεκδικούµε την 

πρώτη θέση στην προτίµησή σας, τον εµπλουτισµό των 

προϊόντων, τη βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας µας, 

τη µεγιστοποίηση της εξαγωγικής µας δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό το βλέµµα µας στρέφεται στην 

επέκταση της εταιρίας µας σε νέα παραγωγική µονάδα 

που θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητη έκταση στο Σχηµατάρι 

Βοιωτίας, µε ανανεωµένο µηχανολογικό εξοπλισµό. 

Σας προσκαλούµε σε µια αδιάκοπη 

εξερεύνηση γεύσεων...

∆έσµευσή µας η αναζήτηση της τελειότητας!

οραµατιζόµενοι 
το µέλλον, 
παραµένουµε πιστοί 
στις αρχές µας
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we envisage the future 
staying true to our principles



The values that were the basic foundation of our 

obtained via the maintenance of the high standards 

of our staff. Aiming at the excellence, we promise 

you to follow daily the principle of our company: 

Our desire for continuous improvement is not 

limited to our awards by now. Our motivation 

is to contribute in the developments of our 

sector and adapt directly to your needs. 

Primarily, our goal is to monitor the most advanced 

and inspired ideas from all over the world. This 

can be proved by our participation in the biggest 

sugar trade show, ISM, taking place every year in 

Cologne, Germany. This is how we try to be one of 

your best preferences, enrich our products, optimize 

In this context, we are focused on the establishment 

of our company in a new production unit that will be 

erected in a privately owned area in Schimatari of 

Viotia, with totally renewed mechanical equipment. 

We invite you to a constant exploration of our tastes…

We are committed to the search for perfection!



Απαγορεύεται η ανατύπωση, η αντιγραφή εν όλω ή εν µέρει αυτού του εντύπου από οποιονδήποτε, άνευ έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρίας µας, καθώς επίσης και η άντληση φωτογραφίας ή φωτογραφιών 
και η παρουσίασή τους σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο. Η εταιρία σε περίπτωση που θα συµβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα προβεί στη χρήση των νόµων 2121/1993, 146/1914.
Prohibition: reprint or copy, partly or completely, this documentation without any written consent from our company, as well as dragging photograph/s and presenting them in any printed or electronic means. 
Dragées Hatziyiannakis will proceed legally against these actions in case any of the above take place.
 

κουφετοποιία χατζηγιαννάκη α.ε. 
γραφεία θηβών 70β 

 
18542 πειραιάς 
t. 2104202962, f. 2104201039  
2º εργοστάσιο_ ολύµπου 56  
57009 καλοχώρι, θεσσαλονίκη 
t. 2310755556, f. 2310755557

dragées hatziyiannakis s.a. 
head office 70b thivon ave.  
1 factory_ 55-59 thivon ave.  
18542 pireas, greece  
t.+30 2104202962, f.+30 2104201039  
2ⁿ factory_ 56 olympou st.  
57009 kalochori, thessaloniki, greece 
t.+30 2310755556, f.+30 2310755557 

info@hatziyiannakis.gr 
www.hatziyiannakis.gr 


