
 

 

Ο Ζωούλλης Μηνά ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της 
Σλοβένικης Pivovarna Laško Union  

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 – Το τιμόνι της Pivovarna Laško Union, θυγατρικής της HEINEKEN 
στη Σλοβενία, αναλαμβάνει την 1η Φεβρουαρίου 2018 ο Ζωούλλης Μηνά, μετά την παράδοση 
της σκυτάλης στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στον Αλέξανδρο Δανιηλίδη. 

H Pivovarna Laško Union είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία της Σλοβενίας. Προέκυψε με την 
συνένωση της Pivovarna Union και της Pivovarna Laško, ιστορικών ζυθοποιείων με παράδοση 
άνω των 200 ετών. Το 2015 εντάχθηκε στην οικογένεια της HEINEKEN, η οποία κατέχει σήμερα 
το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας. Στα νέα του καθήκοντα, ο Ζωούλλης Μηνά  θα συνεχίσει 
την ενσωμάτωση της εταιρείας στο δίκτυο της HEINEKEN, καθώς και την ανάπτυξη και ενίσχυση 
της Adria Alliance, ενός στρατηγικού κόμβου παραγωγής της περιοχής, στον οποίο 
συμμετέχουν τοπικές εταιρείες. 

O Ζωούλλης Μηνά ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα το 
2012 και εφάρμοσε επιτυχώς μια σειρά αλλαγών που οδήγησαν σε διαρκή βελτίωση των 
επιδόσεων της εταιρείας στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Υπό την ηγεσία του, η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία διεύρυνε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της στην κατηγορία της μπίρας, 
«άνοιξε» την αγορά του μηλίτη, αναθεώρησε τη κανάλια διάθεσής της στην ελληνική αγορά, 
ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της. Επιπλέον, έδωσε σημαντική 
ώθηση στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, μέσω του οποίου η εταιρία 
παράγει τις μπίρες της από 100% ελληνικό κριθάρι που προμηθεύεται από 2.000 εγχώριους 
παραγωγούς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία περίπου 800 νέων θέσεων εργασίας 
κυρίως στον πρωτογενή τομέα. 

Ο Ζωούλλης Μηνά εντάχθηκε στη HEINEKEN το 1996 ως Οικονομικός Διευθυντής στην 
Ουγγαρία. Στη συνέχεια, ανέλαβε θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο της οικονομικής διεύθυνσης, 
μεταξύ των οποίων ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή της Ρωσίας και του Οικονομικού 
Διευθυντή της περιοχής Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Ευρώπης (ΑΜΕΕ), μέχρι να 
αναλάβει το τιμόνι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.  

 

-Τέλος- 

 
Σχετικά 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, ΜΑΜΟΣ, 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 19 
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. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:  
 
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 
Έλλη Παναγιωτοπούλου, τηλ: 210 5384368, elli_panagiotopoulou@heineken.com 
Μαρία Ηλιοπούλου, τηλ: 210 5384292, maria_iliopoulou@heineken.com  
 
την Touchpoint Strategies:  
Σύνθια Σαραφιανού, τηλ: 210 6660860, cynthia.sarafianou@touchpointstrategies.gr 
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