
 

 

Δελτίο Τύπου  
 

Νέα διεθνής καταξίωση για τη Σελόντα  

από το “The Industrious Publication” 
 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 – «Ηγέτη στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και στον κόσμο» 

χαρακτηρίζει η διεθνούς φήμης αγγλική έκδοση The Industrious Publication τη Σελόντα. Σε αφιέρωμα που κάνει 

στον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και την εταιρεία, το The Industrious Publication αναφέρει την  

τεχνογνωσία, τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη και την αφοσίωση των εργαζομένων στην 

ποιότητα αλλά και την επιμονή της διοίκησης σε ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην εξωστρέφεια, ως τους 

κύριους παράγοντες της επιτυχίας της Σελόντα  «έπειτα από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο της 

ιχθυοκαλλιέργειας». 

Στο άρθρο με τίτλο «Ψαρεύοντας για διεθνή επιτυχία», αναφέρεται ότι η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας είναι 

επίσης αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής πρακτικής που συνδυάζει το σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές 

κοινωνίες, το χτίσιμο μακροχρόνιων και σταθερών συνεργασιών και το άνοιγμα σε νέες, γρήγορα αναπτυσσόμενες 

αγορές. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών για το 2012 έφτασε τα 131,1 εκ. ευρώ, ενώ το 87% των πωλήσεων 

προέρχεται από εξαγωγές μιας και τα προϊόντα της Σελόντα πωλούνται σε περισσότερες από είκοσι χώρες σε όλο 

τον κόσμο. Μάλιστα, το άρθρο στέκεται και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σελόντα, που είναι η μεγάλη 

ικανότητα παραγωγής των 20.000 τόνων ετησίως από τις μονάδες στην Ελλάδα και των 6.000 τόνων από τη μονάδα 

παραγωγής στην Τουρκία, αλλά και τη στρατηγική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων που λόγω της εγγύτητάς τους 

στο κέντρο διανομής της Αθήνας συμβάλλουν στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα. «Μόλις τρεις ώρες χρειάζεται 

η Σελόντα για να παραδώσει τα ψάρια, ενώ ο ανταγωνισμός χρειάζεται μια ημέρα» αναφέρει το άρθρο. 

Αναφορικά με την αναπτυξιακή στρατηγική της Σελόντα, το άρθρο επιβεβαιώνει τη βούληση της διοίκησης να 

ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τις προσπάθειες επέκτασης σε ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές όπως 

η Ρωσία, η Κίνα και η Ιαπωνία που κρύβουν πολλές ευκαιρίες.  

«Κάθε φορά που κάποιο αναγνωρισμένο Μέσο αναφέρεται με θετικά σχόλια για την εταιρεία μας, μας κάνει 

πραγματικά υπερήφανους. Ταυτόχρονα όμως, μας δημιουργεί και μια υποχρέωση: να συνεχίσουμε την πορεία μας 

με πίστη και επιμονή όπως κάνουμε εδώ και 30 χρόνια. Οι στόχοι που θέσαμε στις αρχές τις δεκαετίας του ’80 όταν 

δημιουργήσαμε τη Σελόντα φάνταζαν τότε άπιαστοι. Σήμερα, τους έχουμε ξεπεράσει και θέλουμε να πετύχουμε 

πολύ περισσότερα. Η διεθνής αναγνώριση των προσπαθειών μας και η καταξίωση της Σελόντα αποδεικνύει ότι όταν 

έχεις όραμα, πίστη και σχέδιο μπορείς να πετύχεις πολλά. Αποδεικνύει επίσης ότι ο κλάδος της ελληνικής 

ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτει τεράστια δυναμική και προοπτικές που όλοι μας οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο 

έπακρο. Ως Σελόντα, δείξαμε το δρόμο και συνεχίζουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας» 

σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα, κ. Γιάννης Στεφανής. 

Η έκδοση The Industrious Publication με κυκλοφορία 55.000 τεύχη στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές 

παρουσιάζει εκτενώς καινοτόμες βιομηχανικές διαδικασίες, συστήματα τεχνολογίας και διοίκησης, νέα προϊόντα, 

εξαγωγές, αλλά και εις βάθος εταιρικές και κλαδικές παρουσιάσεις. 


