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Μια «φρέσκια αρχή» 
για την MAF RODA AGROBOTIC στην Ελλάδα!

Έχοντας μακρά εμπειρία στην καλλι-
έργεια των φρούτων από το 1905 και 
μετά και την εδραίωση της εταιρείας 
MafFrance το 1962 στoυς καλιμπραδό-
ρους, η εταιρεία MafRodaAgrobotic, με 
έδρα τη Γαλλία, υπέγραψε πρόσφατα νέα 
συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΟΣ Ε.Π.Ε., στοχεύοντας 
αυτή τη φορά στη διεύρυνσή της στις χώ-
ρες της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Με παρουσία σε περισσότερες από 60 
χώρες, η MafRodaAgrobotic γνωρίζει να 
«διαβάζει» καλά τις διεθνείς αγορές, κυρί-
ως όσον αφορά τα προϊόντα τους αλλά και 
τις ιδιαιτερότητές τους, διασφαλίζοντας έτσι 
αξιοπιστία και μαζί την ικανότητα να παρέ-
χει αποτελεσματικές λύσεις για περισσότε-
ρα από 40 είδη φρούτων και λαχανικών. 

Με θυγατρικές εταιρείες στην Ευρώ-
πη (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), αλλά και στις 
Η.Π.Α., το Μεξικό, τη Χιλή, την Κίνα, την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια 
Αφρική, ο Όμιλος MAFRODA είναι παρών 
σε όλα τα παραγωγικά κέντρα φρούτων 
και λαχανικών. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα για τον Όμιλο, καθώς 
συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες από τους 
τόπους παραγωγής και παράλληλα είναι 
σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 
πελατών του όσον αφορά την ταξινόμηση 
αλλά και τη διαλογή των προϊόντων τους.  

Η νέα συνεργασία
Έχοντας ήδη εδραιωθεί στις μεσογεια-

κές αγορές, η MAFRODAAGROBOTIC εν-
δυναμώνει τη θέση της χάρη στη στρα-
τηγικής σημασίας συνεργασία με την 
εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΟΣ Ε.Π.Ε, με 
γραφεία στην περιοχή της Γλυφάδας στην 
Αθήνα και στο Sandanski της Βουλγαρί-
ας. Ο Όμιλος θα επωφεληθεί από το καλά 
καταρτισμένο σε τεχνικά θέματα προσω-
πικό και την ομάδα πωλήσεων της εται-
ρείας, παρέχοντας έτσι λύσεις τόσο για  
τη συσκευασία όσο και για την προώθη-

ση των προϊόντων της. Ιδιαίτερης σημασί-
ας είναι η συνεργασία της εταιρείας με τον 
κο Ιωάννη Σκλήρη, η μακρόχρονη εμπει-
ρία του οποίου εγγυάται την άρτια τεχνική 
υποστήριξη των πελατών.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΧΑΛΚΟΣ Ε.Π.Ε. έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει ένα καλό όνομα στο χώρο 
των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 
καθώς συνεργάζεται με μεγάλες χον-
δρεμπορικές επιχειρήσεις στη χώρα, οι 
οποίες καλύπτουν την Κρήτη, την Πελο-
πόννησο, την Κεντρική και τη Βορειοανα-
τολική Ελλάδα. Με αυτήν τη συνεργασία 
της, η MAFRODA στοχεύει να εδραιώ-
σει την παρουσία της στη συγκεκριμένη 
αγορά, παρέχοντας τα τελευταίας τεχνο-
λογίας προϊόντα της στη βιομηχανία των 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην 
ελληνική αγορά. 

Συστήματα ελέγχου εξωτερικής – 
εσωτερικής ποιότητας με υψηλές 
ταχύτητες

Όσον αφορά τα συστήματα διαλογής, 
η MAFRODAAGROBOTIC έχει αναπτύξει 
τα τελευταία χρόνια συστήματα όπως το 
GLOBALSCAN 6, με στόχο την ανάλυση 
εξωτερικών παραγόντων, όπως το χρώ-
μα, η διάμετρος, το μήκος και το σχήμα 
των προϊόντων, καθώς και το IDD4, μια 
πατενταρισμένη μονάδα ηλεκτρο-οπτι-
κής μέτρησης για την εσωτερική ανίχνευ-
ση αμαύρωσης, εσωτερικών σαπισμάτων 
κ.ά., διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρό-
πο την επιλογή των καλύτερων ποιοτικά 
φρούτων και λαχανικών. 

«Συνδυάζοντας την εμπειρία μας και 
τις καινοτόμες μας μεθόδους στη διαλο-
γή, την ταξινόμηση και συσκευασία, με το 
δίκτυο πωλήσεων, τις τεχνικές μεθόδους 
και την καλή φήμη που έχει στην ελληνι-
κή αγορά η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΟΣ 
Ε.Π.Ε., αλλά και το υψηλό επίπεδο τεχνι-
κής κατάρτισης του κου Γιάννη Σκλήρη, 
θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ιδανι-
κές λύσεις στα παραπάνω θέματα - τό-
σο στις ελληνικές όσο και τις κυπρια-
κές επιχειρήσεις», υπογραμμίζει ο κος 
Frédéric Sirizzotti, Γενικός Διευθυντής 
της MAFRODAITALIA. 

A.M.

Δυναμικό παρών στην Ελλάδα έρχεται να δώσει η κορυφαία εταιρεία στο χώρο, MafRodaAgrobotic, 
η οποία ειδικεύεται στις γραμμές ταξινόμησης, διαλογής και συσκευασίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 

Από αριστερά, Frédéric SIRIZZOTTI- Γενικός Διευθυντής της MAFRODAITALIA, Γιάννης  
Χάλκος,  Διευθυντής της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΟΣ Ε.Π.Ε. και Pedro FERNANDEZ, 
Υπεύθυνος Πωλήσεων – Μηχανικός στην εταιρεία RODAIBERICA.
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