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Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον 
κόσμο, που μεταφέρουν με πάρα πολύ γρήρορο ρυθμό, διάφορα 
καταναλωτικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα,αλλά και προϊόντα τα οποία 
αφορούν το σπίτι και την προσωπική περιποίησηση του ανθρώπου.Ο 
κατάλογος της Unilever περιλαμβάνει ορισμένες απο τις 
γνωστότερες,μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες επωνυμίες εμπορικών 
προϊόντων. 
 
 
Οι εργασίες της εταιρείας  σήμερα,είναι οργανωμένες σε δύο παγκόσμια 
τμήματα, 
Τα τρόφιμα, και οικιακή και προσωπική φροντίδα, με επικεφαλής 
διαιρετικούς  
Διευθυντές. Αυτή η δομή επιτρέπει την κατάλληλη εστίαση των 
δραστηριοτήτων που γίνονται στα δύο αυτά τμήματα, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και  επιτρέπει την βελτιστοποίηση των συνεργιών σε όλα τα 
προϊόντα του καταλόγου της Unilever.   



Η Unilever NV (NV), είναι μία ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην 
Ολλανδία, η οποία έχει καταχωρήσεις των μετοχών ή των πιστοποιητικών της 
στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ,της Νέας Υόρκης τηςΦρανκφούρτης και 
της Ζυρίχης. 
 
 
Η Unilever PLC (PLC), είναι μία ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην 
Αγγλία που έχει μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της 
Νέας Υόρκης. 
 
 
Οι δύο μητρικές εταιρείες, NV και PLC, μαζί με τους εταίρους τους, 
λειτουργούν ως μία  ενιαία οικονομική οντότητα,τοUnilever Group, που 
αναφέρεται επίσης και ως  Unilever ή  Όμιλος).Η NV και η PLC,αλλά και οι  
εταιρείες του ομίλου τους αποτελούν μια ενιαία  οντότητα για τους σκοπούς 
της παρουσίασης ενοποιημένων λογαριασμών. 
Κατά συνέπεια, οι λογαριασμοί του ομίλου Unilever από την NV και την 
PLC,παρουσιάζονται αντίστοιχα σαν ένας ενοποιημένος λογαριασμός  
 
 
  



Η United Natural Foods,είναι μία από τις κύριες εθνικές εταιρείες 
διανομής φυσικών, οργανικών και ειδικών τροφίμων ,αλλά  και των 
μη φαγώσιμων προϊόντων  στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Μεταφέρει περισσότερα από 60.000 υψηλής ποιότητας φυσικά, 
οργανικά και ειδικά και μη φαγώσιμα προϊόντα,που φέρουν  το 
εθνικό εμπορικό σήμα, το περιφερειακό εμπορικό σήμα,και την  
ιδιωτική ετικέτα.  
Η διανομή των προϊόντων χωρίζεται σε έξι κατηγορίες: 
 
 
 
1)Προϊόντα παντοπωλείου 
2)Γενικά εμπορέυματα 
3)Φθαρτά αγαθά 
4)Κατεψυγμένα τρόφιμα 
5)Συμπληρώματα διατροφής 
6)Είδη προσωπικής φροντίδας 



Η United Natural Food,αποτελεί το πρώτο δίκτυο διανομής οργανικών 
τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες,που υποδυκνύεται  ως ``επικυρωμένος 
Οργανικός διανομέας '' από την διεθνή εξασφάλιση ποιότητας  Α.Ε. 
(QAI).  
Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει συνολική επανεξέταση από την QAI των 
λειτουργιών της εταιρείας και των συστημάτων αγορών και των 
διαδικασιών αυτής. Αυτή η πιστοποίηση, καλύπτει το σύνολο των 
κέντρων διανομής της εταιρείας, εκτός από τα ειδικά κέντρα διανομής. 
 
 
Η United Natural Food,είναι ο αρχικός διανομέας σε ολόκληρη την 
αγορά τροφίμων, για περισσότερο από 10 έτη.  
 



•Το 2004 ήταν σαφώς μια πολύ απογοητευτική χρονιά 
για την Unilever 
 

•Η αύξηση των πωλήσεων ήταν 0,4%  
 

•υψηλότερο  κόστος για την διαφήμιση και τις δαπάνες 
για προώθηση προϊόντων 
 

•ανασχηματισμός της εταιρείας και υποστήριξη των 
προσπάθειών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 



•Αποκατάσταση  ανταγωνιστικότητα  στην αγορά έτσι ώστε να αρχίσει να 
αναπτύσεται ξανά η εταιρεία 
 

•Η προσέγγισή της εταιρείας ήταν απλή - να επικεντρωθεί σε τρεία πράγματα 
που έχουν σημασία. 
1. Να καταστήσει το έργο του χαρτοφυλακίου πιο δύσκολο την εταιρεία 
2. Καλύτερη εκτέλεση,ιδιαίτερα στους τομείς του μάρκετινγκ και της 

διαχείρισης πελατών. 
3. Ευέλικτη "One Unilever» οργάνωση,να 

ευθυγραμμιστούν όλες οι εργασίες πίσω από μια ενιαία στρατηγική 
 

• Η  ανάκτηση της δυναμικής της στην Ευρώπη είναι μια εξίσου σημαντική 
προτεραιότητα. 

• Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των  αναδυόμενων  αγορών 
 

• Η εταιρεία έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο. Το 2005, ρυθμός αύξησης 
των πωλήσεων ήταν 3,1%, σημαντικά μπροστά από το 2004 

 
 
 



• Το  2006 είναι το έτος για την επίσπευση  τεραστίων αλλαγών στην εταιρεία 
 

•Αύξηση των πωλήσεων κατά 3,8%. 
 

•Η στρατηγική που ακολουθεί είναι να επενδύει σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να 
λάβουν ηγετικές θέσεις τα στελεέχη σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης 
 

•ΟΙ αλλαγές που έχουνε γίνει από το 2004 , ενίσχυσαν την δομή της 
διακυβέρνησης της εταιρείας. 
 

•Απλοποίησει των σχέσεων μεταξύ της NV  και PLC,καθώς και των μετοχών 
αυτών των δύο 
 



•Το 2007 ήταν μία καλή χρονιά για την Unilever,όπου  αναπτύσσεται 
ανταγωνιστικά, με συνέπεια αλλά και με κέρδος 
 

•Το 2007, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% - το τρίτο κατά σειρά έτος  από 
την έναρξη επιτάχυνσης της αύξησης των πωλήσεων.   
 

•Στην Ευρώπη, επιτύχαμε αύξηση σχεδόν 3%, από 1% που ήταν το 
προηγούμενο έτος.  
 

•. Στην Αμερική πλήρη ανάπτυξη έτους ήταν 4%,Ασία και Αφρική αύξηση 
κέρδους 11% 
 

•Τα αποτελέσματα αυτά είναι η μαρτυρία για το γεγονός ότι η στρατηγική μας, 
της 
εστίασης πόρων σε προϊόντα, τις κατηγορίες και τις χώρες με το υψηλότερο 
δυναμικό ανάπτυξης και κέρδους λειτουργεί. 
 
 



•Το 2008 ήταν ένα δύσκολο και πολυτάραχο έτος για τις επιχειρήσεις σε όλο 
τον κόσμο.Έιχε  κυριαρχηθεί από μια τραπεζική κρίση η οποία ξεκίνησε στις 
ΗΠΑ 
 

•Παρά αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, η Unilever είχε καλές επιδόσεις το 
2008 και αναδείχθηκε ως μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική εταιρεία. Εν 
μέρει αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας ισχυρής στρατηγικής,και  της 
αποτελεσματικής εφαρμογή της. 
 

• Το 2008, έναν  ισχυρό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων κατά 7,4%,με  ευρεία 
βάση σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες των προϊόντων μας. 
 
 

•Εν κατακλείδι, το 2008 ήταν μια καλή χρονιά για την Unilever.   



•Το 2009 έχουμε σημειώσει αξιόλογη πρόοδο σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς 
 

•Παγκόσμια ηγετική θέση σε 7 κατηγορίες, Τα προϊόντα που πωλούνται σε 
περισσότερες από 170 χώρες 
 

•€ 891 εκατομμύρια  δαπανούνται στην Ε & Α σε όλο τον κόσμο 
 

•163.000 εργαζόμενοι στο τέλος του 2009 
 

•επαυξητική επένδυση στη  διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων 
 

•Οραμα να διπλασιάσει το μέγεθός της και παράλληλα στη βελτίωση 
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.  



•Φορολογικά το 2004 ήταν μια συναρπαστική χρονιά για UNFI, 
Οικονομικά και λειτουργικά,η εταιρεία πέτυχε πολλά σημαντικά 
ορόσημα. 
 

•Η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ πωλήσεων, ύψους 1,7 δισ. δολαρίων. Το 
Ποσοστό των εσόδων μας αυξήθηκε-21% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 
 

•Αυξήθηκε συνολικά η ρευστότητά σε  125 εκατομμύρια δολάρια. 
 

•Υπογραφή πενταετούς συμφωνίας αξίας περίπου 1 δισεκατομμύρια 
δολάρια με την εταιρεία Wild Oats Markets  
 

•Έχουμε συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με Sodexho και Aramark  
 



•2005 ήταν μια εποχή σημαντικών  στρατηγικών επίτευγμάτων για την εταιρεία. 
 

• Έσοδα ρεκόρ για την εταιρεία  
•Ενίσχυση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων, ενώ συνάπτουν 
  νέες  στρατηγικές συμμαχίες με  πελάτες 
•επέκτασης του όρου σχετικά με το  μερίδιο της αγοράς  της 
•ενίσχυσε την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλα  από τα 16 κέντρα 
διανομής 
 

•Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 2,1 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, έως και 23 τοις εκατό πάνω από 1,7 δισ. δολ. που ήταν ένα χρόνο 
πριν. 
•Έχει επενδύσει 66 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2005 για τη 
χρηματοδότηση και επέκταση νέων εγκαταστάσεων 
. 
•Τον Ιανουάριο του 2005 είχαμε αναγνωριστεί από το περιοδικό Forbes ως 
μία  από τις καλύτερες διαχειριζόμενες εταιρείες  στην Αμερικη 
 

 
 
 
 



•Το  2006 αποδείχτηκε μια εξαιρετική χρονιά ανάπτυξης και επίτευγμάτων για την 
εταιρεία. 
•Πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων 
 

•καθαρές πωλήσεις 2,43 δισεκατομμύρια $, αύξηση κατά 18% από το 
προηγούμενο έτος 
 

•Βελτιώσαμε επίσης λειτουργικά μας έξοδα πέρα οικονομικό έτος του 2005, παρά 
υψηλότερες τιμές καυσίμων και κόστος ενέργειας 
 

•Συνεχίσαμε να επεκτείνουν επιτυχώς στον τομέα της μαζικής εστίασης, η οποία 
περιλαμβάνει κολέγια, πανεπιστήμια, σχολεία, νοσοκομεία και εστιατόρια. 
 



•Άλλη μια επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία. 
 

•Λειτουργικά και οικονομικά μέτρα με σκοπό την καλύτερη  περιβαλλοντική 
διαχείριση  
 

•Από οικονομική σκοπιά, η Εταιρία πραγματοποίησε πωλήσεις ρεκόρ 
 

•Σύνολο πωλήσεων για το οικονομικό έτος 2007  2,75 δισεκατομμύρια 
δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13,2%, σε σύγκριση με 2,43 δισεκατομμύρια 
$ καταγράφονται το οικονομικό έτος  2006  
 

•Ετήσιος ρυθμός αύξησης των κερδών 18,6%. 
• Εγκυρότητα σε παραδόσεις, που υπερβαίνει 97,5% και 98% αντίστοιχα. 
 

•Επίσης, επί του παρόντος να διανέμουμε σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον 
κόσμο 
 



•Οι καθαρές πωλήσεις για το οικονομικό έτος 2008 ανήλθαν σε ρεκόρ 3,37 
δισεκατομμύρια δολάρια, μία αύξηση κατά 22,2% από το προηγούμενο έτος. 
 

•Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν ελαφρά σε 92,5 εκατομμύρια αμερικανικά 
δολάρια 
 

•Καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 48,5 εκατομμύρια δολάρια 
 

•Τον Νοέμβριο του 2007, αποκτήσαμε την Millbrook 
 

•Κατά τη διάρκεια του έτους, συνέχισαν να διευρύνουμε Blue Marble, 
συνειδητοποιώντας την αύξηση των πωλήσεων 56% έναντι του περασμένου 
έτος 
 

•νέες εγκαταστάσεις. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα νέο 237.000 τετραγωνικών 
μέτρων κέντρο. 
 
 
 



•Το οικονομικό έτος 2009 ήταν μια σταθερή χρονιά για UNFI 
 

•Τα καθαρά έσοδα αύξηση του 22%, η αύξηση σε 59,2 εκατομμύρια 
δολάρια 
 

•Νέες στρατηγικές  που αποσκοπούν στην απόδοση συνεχιζόμενων 
λειτουργικών βελτιώσεων.   
 

•Μείωση των επιπέδων του δημόσιου χρέους μας κατά περίπου 92,7 
εκατομμύρια δολάρια .  
 

•Το πιο σημαντικό είναι, ξεκινήσαμε την υλοποίηση μιας στρατηγικής που 
επικεντρώνεται γύρω από: 
1. Μερίδιο Αγοράς Κτιρίων 
2. λειτουργική αρτιότητα 
3. Βιωσιμότητα & Φιλανθρωπία   
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