Προφίλ Ομίλου ΝΗΡΕΥ Α.Ε.
Η ηρζπνθαιιηέξγεηα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπ νκίινπ καο. Είκαζηε ε
Νν1 εηαηξία παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία κεζνγεηαθώλ εηδώλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Τα
θύξηα είδε πνπ παξάγνπκε είλαη Τζηπνύξα, Λαβξάθη θαη Μπινθόπη. Παξάιιεια,
δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο γόλνπ, ηρζπνηξνθώλ, θαη εμνπιηζκνύ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ηόζν γηα ηδία ρξήζε, όζν θαη γηα εκπνξία, ζε έλα επξύ θάζκα πειαηώλ ζε
Ειιάδα θαη Εμσηεξηθό.
Μεηά από κηα επηηπρεκέλε πνξεία αλάπηπμεο, από ην 1988, δηαζέηνπκε παξαγσγηθέο
εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Ιζπαλία, εκπνξεπόκαζηε ηα πξντόληα καο ζε πάλσ από 35
ρώξεο ζηνλ θόζκν θαη έρνπκε εηζαρζεί ζην Χξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ από ην 1995, ελώ
είκαζηε ε πξώηε εμαγσγηθή εηαηξία ηεο Ειιάδνο ζηα ηξόθηκα θαη κία από ηηο 10 κεγαιύηεξεο
εηαηξίεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηνλ θόζκν.
Οη παξαγσγηθέο καο εγθαηαζηάζεηο απνηεινύληαη από ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο, κνλάδεο πξνπάρπλζεο, κνλάδεο πάρπλζεο, ζπζθεπαζηήξηα, 1 εξεπλεηηθό θέληξν, 2 εξγνζηάζηα παξαγσγήο
ηρζπνηξνθώλ, 1 εξγνζηάζην κεηαπνίεζεο θαη 1 κνλάδα παξαγσγήο εμνπιηζκνύ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.
Επηπιένλ, ε Νεξεύο, κέζσ ηεο 100% ζπγαηξηθήο KEGOagri, παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο θαη
πξντόληα ζηελ επηρεηξεκαηηθή πηελνηξνθία, ρνηξνηξνθία θαη θηελνηξνθία. Κύξηνη ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο KEGOagri είλαη ε παξνρή επηιεγκέλνπ αλαπαξαγσγηθνύ πιηθνύ, πξντόλησλ
δηαηξνθήο θαη πγείαο παξαγσγηθώλ δώσλ, εμνπιηζκνύ κνλάδσλ, θαζώο θαη ε παξνρή
ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθώλ ιύζεσλ ζε όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ παξαγσγνύ.
( www.kegoagri.gr ).
Προϊόντα
Τν ςάξη είλαη κία αγαπεκέλε δηαηξνθηθή ζπλήζεηα θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο κεζνγεηαθήο
δηαηξνθήο. Εμππεξεηώληαο, σο ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο, ην απαηηεηηθό θαηαλαισηηθό θνηλό, ζε
πεξηζζόηεξεο από 35 ρώξεο ζην θόζκν, ν Όκηινο καο γλσξίδεη πνιύ θαιά ηη ζεκαίλεη θαιό θξέζθν
ςάξη.
Τα πξντόληα καο είλαη εγγπεκέλεο πνηόηεηαο θαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο. Πέξα από ηα
ζπζηήκαηα πνηόηεηαο πνπ δηαζέηνπκε θαη εθαξκόδνπκε, ηα ςάξηα καο κεγαιώλνπλ ζηα θαζαξά
ειιεληθά λεξά, ζην Ιόλην θαη Αηγαίν πέιαγνο, έρνληαο έηζη σο ζύκκαρό ηνπο ην κνλαδηθό
πεξηβάιινλ .
Επηπιένλ, θηάλνπλ γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, δηαηεξώληαο αλαιινίσηα όια
ηα ζξεπηηθά θαη γεπζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, δίλνληάο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεηε
απνιαπζηηθέο ζπληαγέο κε ςάξηα νιόθιεξα ή θηιέηα.
Επηιέγνληαο ηηο θαιύηεξεο πξώηεο ύιεο, κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη απζηεξνύο
ειέγρνπο, ε Τζηπνύξα ην Λαβξάθη θαη ην Μπινθόπη, θέξλνπλ ηε ζάιαζζα ζην ηξαπέδη ζαο, ζηελ
θαιύηεξή ηεο κνξθή.

