Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από τον Φεβρουάριο του 2018
*Νέα θέση για τον Ζωούλλη Μηνά στον Όμιλο της HEINEKEN
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 – Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιστρέφει από την 1η
Φεβρουαρίου 2018 ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του Διευθύνοντος
Συμβούλου.
Ο Aλέξανδρος Δανιηλίδης μετακινείται στην Ελλάδα μετά από μια
ιδιαίτερα επιτυχημένη εξαετή θητεία ως Διευθύνων Σύμβουλος της
Heineken Σερβίας, την οποία οδήγησε στην κορυφή της αγοράς στη
χώρα από την τρίτη θέση που κατείχε μέχρι τότε, διπλασιάζοντας τόσο
τον τζίρο όσο και τον όγκο πωλήσεων και αναπτύσσοντας την
κερδοφορία της. Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης ανέλαβε την ηγεσία της
εταιρίας στη Σερβία το 2012 μετά από μια μακρόχρονη πορεία στο
δυναμικό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, που ξεκίνησε το 1992 και τον
οδήγησε σταδιακά σε διάφορες θέσης ευθύνης στη Διεύθυνση Πωλήσεων, με τελευταία αυτή
του Εμπορικού Διευθυντή, το 2010.
Τη σκυτάλη στο τιμόνι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας θα παραδώσει την 1η
Φεβρουαρίου ο Ζωούλλης Μηνά, ο οποίος θα μετακινηθεί σε άλλη θέση
ευθύνης μέσα στον Όμιλο της HEINEKEN, που θα ανακοινωθεί σύντομα.
Ο Ζωούλλης Μηνά ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας τον
Απρίλιο του 2012 και κατά τη διάρκεια της θητείας του διεύρυνε
σημαντικά το χαρτοφυλάκιο μαρκών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και
επανέφερε την εταιρία στην ανάπτυξη. Παρά τη μεγάλη αστάθεια στη
χώρα και το δύσκολο, επιχειρηματικά, περιβάλλον, ο κ. Μηνά, με προσεκτικά βήματα και
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, πέτυχε σταθερές υψηλές επιδόσεις, εμπνέοντας την ομάδα
και καλλιεργώντας ακόμα περισσότερο το πάθος για το αποτέλεσμα. Η επόμενη θέση του κ.
Μηνά στον Όμιλο της HEINEKEN θα ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, λόγω
σημαντικών εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου.
-ΤέλοςΣχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, με ενεργή
παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 50 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών
και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες Amstel, Amstel Pils,
Amstel Dark, Amstel Radler, Amstel Free, Heineken, Heineken LIGHT, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, AΛΦΑ Weiss,
Fischer, ΒΙΟΣ 5, Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, καθώς και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα,
εισάγει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Affligem, Sol, Mc Farland, Erdinger, , Murphy’s, Duvel,
Chimay καθώς και το μηλίτη Strongbow. Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 2 ιδιόκτητα

βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού
ΙΟΛΗ στη Λαμία.
Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε 26
χώρες και στις 5 ηπείρους.
Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής
διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς
και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, την ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση
αλκοόλ και την κοινωνική προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των εργαζομένων της, με διαφάνεια και
λογοδοσία.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2008 για την ποιότητα των προϊόντων,
ΙSO 22000:2005 για την ασφάλεια των προϊόντων (HACCP), ISO 14001-2004 για την προστασία του περιβάλλοντος
και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.
Επιπλέον, είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του
Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) για το 2013 και η πρώτη στην Ελλάδα που απέκτησε βεβαίωση
εφαρμογής του προτύπου ISO 26000 για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή
επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και τη χώρα συνολικά. Τέλος, η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της περιβάλλον.
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