Η ΝΗΡΕΥΣ είναι η μητρική εταιρεία του καθετοποιημένου Ομίλου
ΝΗΡΕΥΣ, ο οποίος έχει ως κεντρικό άξονα δραστηριοτήτων του την
Ιχθυοκαλλιέργεια. Από το 1988, η εταιρεία θέτει τα πρότυπα και δίνει
τις κατευθυντήριες γραμμές στην παραγωγή προϊόντων κορυφαίας
ποιότητας και την καινοτομία έχοντας ως κύριο γνώμονα την
ικανοποίηση των πελατών της.
Η βασική δραστηριότητα του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ είναι η παραγωγή και
εμπορία των μεσογειακών ειδών Λαβράκι, Τσιπούρα, Κρανιός και
Φαγκρί, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις μορφές: φρέσκα και
κατεψυγμένα, ολόκληρα, απεντερωμένα, φιλέτα και συσκευασμένα.
Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή γόνου,
ιχθυοτροφών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για δική του
χρήση, όσο και για εμπορία σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Η ΝΗΡΕΥΣ, ως καθετοποιημένη παραγωγική εταιρία, ελέγχει όλη την
αλυσίδα των προϊόντων της, εξασφαλίζοντας κάθε στάδιο της
παραγωγής σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.
Διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και την Ισπανία,
ο Όμιλος κατέχει και λειτουργεί 4 ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 3
μονάδες προ-πάχυνσης, 29 μονάδες πάχυνσης, 6 συσκευαστήρια, 1
κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, 1 εργοστάσιο
επεξεργασίας/μεταποίησης ψαριών, εταιρία κατασκευής εξοπλισμού
ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.) και μια εταιρία πώλησης ζωοτροφών,
εξοπλισμού και κτηνιατρικών προϊόντων για την πτηνοτροφία και την
κτηνοτροφία (KEGO AGRI).
H ΝΗΡΕΥΣ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών, με
προσωπικό 1.800 εργαζομένων σε όλη τη χώρα συμβάλλοντας στην
οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα πολλών τοπικών κοινοτήτων.
Προσφέρει στους ανθρώπους της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον που εκτιμά ιδιαίτερα την ακεραιότητα, την
υγεία και την ασφάλεια, τη συνεχή εκπαίδευση και τα κίνητρα.
Η ΝΗΡΕΥΣ βασίζει τη λειτουργία της στη θεμελιώδη αρχή της
υπευθυνότητας, εμμένει στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της

αειφορίας και έχει λάβει το Βραβείο Διαχείρισης για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2008, ISO
14001: 2004, ISO 22000: 2005, BRC και Global GAP.
Κορυφαίες εταιρίες λιανικής πώλησης, διανομείς και εταιρίες
μεταποίησης καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για την
υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, με προϊόντα ΝΗΡΕΥΣ. Οι εκτεταμένες
πωλήσεις της ΝΗΡΕΥΣ και το άρτιο δίκτυο διανομής της παραδίδουν 1,5
εκατομμύρια ψάρια κάθε εβδομάδα σε περισσότερες από 30 χώρες,
καλύπτοντας τις ανάγκες 400 διαφορετικών πελατών.
Μάθετε περισσότερα για εμάς στο www.nireus.com

