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Η χαρά να προσφέρεις για ένα 

καλύτερο αύριο

ΕΣΒΕΠ,  6 Νοεμβρίου 2019 



Λίγα λόγια για μας

Για εμάς ΑΒ σημαίνει

«η χαρά να 

προσφέρουμε το 

καλύτερο» για όλους!



Η στρατηγική μας

Είμαστε εδώ για τον άνθρωπο, 

προσφέρουμε τα πιο εκλεκτά 

προϊόντα και προστατεύουμε το 

περιβάλλον όπου ζούμε.

Καθετί καλό ξεκινάει εδώ που 

χτυπάει η καρδιά μας.
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Για τον άνθρωπο

▪ Πρόγραμμα σίτισης με σταθερές & μακροχρόνιες 

συνεργασίες (Τράπεζα Τροφίμων, Μπορούμε, 

Ινστιτούτο Prolepsis)

• Πάνω από 1 εκατομμύριο γεύματα κάθε χρόνο

• Συνεισφέρουμε στη μείωση της σπατάλης 

τροφίμων

• Ημέρα Εθελοντισμού από το 2010 -με τη 

συμμετοχή πάνω από 7,000 εθελοντών σε όλη την 

Ελλάδα

• Είμαστε αφιερωμένοι στους 14.000 συνεργάτες 

μας

• Συνολικό πακέτο αμοιβών & παροχών από τα 

καλύτερα στην αγορά

• Πάνω από 221,195 ώρες εκπαίδευσης



Case study: Τρόφιμα Αγάπης
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2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019 (YTD)

Quantities (Kg/item) 103.736 299.680 870.000 1.425.346 1.559.923 1.862.719 1.414.035

Cost (€) 185.177 394.293 1.054.375 1.780.430 1.901.467 2.354.081 192.817

Meals 61.726 131.431 351.458 593.477 633.822 784.694 642.723
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Για τα Προϊόντα

▪ Συνεργαζόμαστε με πάνω από 3,500 χιλιάδες 

προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, το 90 % 

των οποίων έχει έδρα την Ελλάδα.

▪ Υποστήριξη μικρών παραγωγών

▪ Σειρές ιδιωτικής ετικέτας με ξεχωριστή αξία

➢ ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ

➢ Η ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ με τις 

καλύτερες γεύσεις από κάθε γωνιά της 

Ελλάδας

▪ Η πρώτη αλυσίδα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα που 

δεσμεύεται στην παροχή βιώσιμων ψαρικών σε 

συνεργασία με το WWF Ελλάς



Case study: Υπεύθυνη 

Υδατοκαλλιέργεια
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Για το Περιβάλλον

▪ Η 1η αλυσίδα σούπερ μάρκετ & η μοναδική 

εταιρεία σε όλη την Ευρώπη με ατομικό σύστημα 

ανακύκλωσης

• Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Ανακύκλωσης

• Το πρώτο πράσινο φορτηγό στην Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια που μεταφέρει τα προϊόντα μας

• Το πρώτο πράσινο super market στην Ελλάδα, με 

διεθνή πιστοποίηση Breeam

• -56% μείωση στο ανθρακικό μας αποτύπωμα 

διαχρονικά από το 2008



Η μεγάλη μας δέσμευσή για το αύριο
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