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Επισκέψεις Χατζηδάκη στις εταιρίες Isomat και

Pelopac
Πρόκειται για τις εταιρείες ISOMAT και PELOPAC οι οποίες από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα
παράγουν καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και
στηρίζουν την πολυετή τους ανάπτυξη στη διεθνοποίηση των παραγωγικών τους
δραστηριοτήτων.

Δύο επιχειρήσεις υποδείγματα της Βορείου Ελλάδος επισκέφθηκε σήμερα ο

Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης,

συνοδεία του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη.

Πρόκειται για τις εταιρείες ISOMAT και PELOPAC οι οποίες από την ίδρυσή

τους μέχρι σήμερα παράγουν καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις πλέον

αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και στηρίζουν την πολυετή τους ανάπτυξη

στη διεθνοποίηση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Οι άξονες στρατηγικής των δύο αυτών επιχειρήσεων, τις έχουν οδηγήσει όχι

απλά και μόνο να επιβιώνουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά να

αναπτύσσονται και να κατακτούν νέες – διεθνείς αγορές.

Η ISOMAT ABEE, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, παράγει καινοτόμα δομικά υλικά με υψηλή τεχνολογία και

αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές. Στεγανωτικά υλικά, βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων, κόλλες και

αρμόστακοι, καθώς και άλλα συναφή δομικά υλικά, εξάγονται στο εξωτερικό και έχουν χρησιμοποιηθεί σε

πλήθος γνωστών τεχνικών έργων, όπως το μουσείο της Ακρόπολης, κτίρια πολυκατοικιών στη Ρωσία,

εμπορικά κέντρα στη Ρουμανία κτλ. Μεγάλο ποσοστό της παραγωγής της εξάγεται, ενώ διαθέτει

επιχειρηματική παρουσία στο σύνολο των χωρών των Βαλκανίων, είτε με θυγατρικές παραγωγής προϊόντων,

είτε με εταιρείες διανομής.

Η PELOPAC ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης μεταποιεί και

τυποποιεί προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, και κυρίως ελιές και πιπεριές ενώ

παράγει Snacks με ελιές και dips.

Το 98% των προϊόντων της εξάγεται στις πολύ απαιτητικές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης

Βρετανίας, ευρισκόμενο στα ράφια των μεγαλύτερων super markets του κόσμου. Απόδειξη της ανάπτυξης της

PELOPAC την εποχή της κρίσης είναι οι προσλήψεις 41 ατόμων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.
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