
















reason, our Export Department is always at your 

disposal. Last but not least, showing respect to all

the clients who trust us and prefer our products,



















Λανσάραμε τη νέα σειρά προϊόντων Choco Bits, με premium gourmet σοκολατάκια.
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2011 Λαμβάνουμε τη θρησκευτική πιστοποίηση Halal
Ανανεώνουμε την πιστοποίηση για τα συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας 
Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:200.
Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global
standars (version 8), με βαθμό ΑΑ.

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.

Λαμβάνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global standards 
(version 8), με βαθμό ΑΑ σε συνδυασμό με το Module FSMA Preventative 
Controls and FSVP Preparedness.
Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας για το σύστημα ασφαλείας κατά το 
πρότυπο ISO 22000:2005.

2021
Ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κατά το πρότυπο BRC Global standards 
(version 8), με βαθμό ΑΑ σε συνδυασμό με το Module FSMA Preventative 
Controls and FSVP Preparedness.



(version 8), with an ΑΑ.

We launched the new Choco Bits product line, with premium
gourmet chocolate bites.

We launched the new Choco Bits product line, with premium
gourmet chocolate bites.
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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.

We received our certification according to the BRC Global standards 
(version 8), with an ΑΑ along with the Module FSMA Preventative 
Controls and FSVP Preparedness.
We renewed our certification for the Quality & Food Safety systems, 
according to the ISO 22000:2005.

2021
We renewed our certification according to the BRC Global standards 
(version 8), with an ΑΑ along with the  Module FSMA Preventative 
Controls and FSVP Preparedness.
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