
 

 

Δελτίο Τύπου  

 

Ανάμεσα στους κορυφαίους εξαγωγείς της Ευρώπης η ΣΕΛΟΝΤΑ 

Διεκδικεί στα European Business Awards 2012/2013 το βραβείο στην 

κατηγορία των εξαγωγών (imports/exports award) 

 

Αθήνα 1η Οκτωβρίου 2012 – Άλλη μια διάκριση αποτελεί για τη Σελόντα η επιλογή της ως «Εθνικού Φιναλίστ» 

στο διαγωνισμό των φετινών Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων. Η Σελόντα διεκδικεί στα European 

Business Awards 2012/2013 το βραβείο στην κατηγορία των εξαγωγών (imports/exports award). 

Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 

συστηματικής ενίσχυσης των εξαγωγών που αποτελούν τον πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας 

εδώ και πολλά χρόνια.  

Χαρακτηριστικό του εξαγωγικού προσανατολισμού της Σελόντα είναι ότι το 87% των συνολικών πωλήσεων που 

έφτασαν τα 131,1 εκ. Ευρώ για το 2012, προήλθαν από εξαγωγές σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι 

ακριβώς αυτό το επίτευγμα που φέρνει τη Σελόντα ανάμεσα στους «πρωταθλητές» στις εξαγωγές στην Ευρώπη.  

Η στρατηγική επιλογή της επέκτασης σε νέες, ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές έχει κάνει τη Σελόντα να 

αναγνωρίζεται διεθνώς ως «ηγέτης στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και στον κόσμο» όπως 

χαρακτήρισε την εταιρεία πρόσφατο άρθρο της διεθνούς φήμης αγγλικής έκδοσης The Industrious Publication.  

«Για όλους εμάς στη Σελόντα, αυτή η υποψηφιότητα αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι εξακολουθούμε να 

υπηρετούμε με τον πιο σωστό τρόπο το όραμά μας για την εταιρεία και τον κλάδο. Από πολύ νωρίς πιστέψαμε ότι 

ήταν εφικτό η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια να κατακτήσει την πρωτιά σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Είμαστε υπερήφανοι που σήμερα αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε βαθιά στη 

δυναμική του κλάδου. Πεποίθησή μας ήταν και είναι ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι στις εξαγωγές. 

Το πιστεύουμε γιατί το βιώνουμε με την καθημερινή μας εμπειρία. Θα ήταν ευχής έργο να φέρουμε το βραβείο 

εξαγωγών στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι είμαστε ήδη ανάμεσα στους πρωταθλητές. Εύχομαι το 

παράδειγμα της Σελόντα να το ακολουθήσουν κι άλλες ελληνικές επιχειρήσεις» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Σελόντα, κ. Γιάννης Στεφανής. 

Από το 2007, ο διαγωνισμός European Business Awards αποτελεί έναν θεσμό που προάγει την καινοτομία, την 

επιτυχημένη επιχειρηματική πρακτική και το ηθικό επιχειρείν. Χαρακτηριστικό της απήχησης του θεσμού είναι ότι 

πέρυσι συμμετείχαν σε αυτόν 15.000 οργανισμοί και εταιρείες διαφόρων κλάδων, εκπροσωπώντας πάνω από 30 

χώρες και των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών αντιστοιχούσε σε 1 τρις Ευρώ και 2,7 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας. 

 

Η Σελόντα καλεί όσους συμμερίζονται την άποψη ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι πρωταθλήτρια στις 

εξαγωγές στην Ευρώπη, να στηρίξουν την υποψηφιότητά της στο διαγωνισμό European Business Awards, 

ψηφίζοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.businessawardseurope.com/entries/detail/greece/4878.  

  


