
Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.
Εταιρική παρουσίαση



• Η Royal Sugar A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2013, είναι μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο τροφίμων, με
έμφαση στη μεταποίηση και εμπορία ζάχαρης και αλεύρων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια

• Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στα όρια της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου και
σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. στεγάζονται τόσο οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης,
όσο και τα γραφεία διοίκησης, με οργανωμένα τμήματα προμηθειών, πωλήσεων, marketing, λογιστηρίου, logistics και ποιοτικού ελέγχου.

• Η Royal Sugar A.B.E.E έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Διαθέτει υψηλής τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και
αυτοματοποιημένης συσκευασίας και παλετοποίησης ζάχαρης και αλεύρων.

• Στοχεύοντας στη συνεχή ανάπτυξη και ισχυροποίηση της θέσης της, η εταιρία δημιούργησε υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε χώρο
συνολικής έκτασης 7.500τ.μ. στεγάζεται τμήμα πωλήσεων, γραφείο κίνησης και λογιστήριο.

• Στο σύντομο διάστημα λειτουργίας της, η εταιρία έχει επιδείξει εντυπωσιακούς ρυθμούς υγιούς ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών της Royal
Sugar A.B.E.E. για το 2018 ήταν 21.000.000€. H εταιρία έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένα από τους βασικούς και φερέγγυους παίκτες στην
ελληνική αγορά ζάχαρης. Το μερίδιο σε όγκο πωλήσεων στην Ελληνική αγορά ζάχαρης το 2018 αγγίζει το 30%.

• Η Royal Sugar A.B.E.E έχει συμβόλαια συνεργασίας και εισάγει λευκή ζάχαρη από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ζάχαρης της Ευρώπης.
Παράλληλα, εισάγει καστανή και βιολογική ζάχαρη από μεγάλους παραγωγούς τρίτων χώρων. Η εταιρία επενδύει στη σύσφιξη σχέσεων και με
όλους τους traders ζάχαρης παγκοσμίως για spot αγορές ζάχαρης.
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Royal Sugar A.B.E.E.
• Η Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε. εξυπηρετεί ένα διευρυμένο πελατολόγιο 2.000 πελατών σε όλα τα κανάλια διανομής (βιομηχανίες, αλυσίδες retail,

χονδρική, Horeca). Στόχος της είναι η απόλυτη ικανοποίηση των συνεργατών, η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και άψογου service.

• Η εταιρία επενδύει στην εδραίωση της μάρκας Royal Sugar ως επώνυμης ποιοτικής ζάχαρης εταιρίας ελληνικών συμφερόντων. Έχει συνάψει
συμβόλαια και αποτελεί προμηθευτή ζάχαρης των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής τροφίμων και ποτών. Παράλληλα,
τροφοδοτεί ζάχαρη Royal Sugar ή παράγει ζάχαρη σε συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτες για την πλειοψηφία των αλυσίδων retail στην Ελλάδα.

• Η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων με πιστοποίηση ISO 22000: 2005 . Όλες οι εισαγωγές και πωλήσεις
ζάχαρης συνοδεύονται από αναλυτικά πιστοποιητικά εγγύησης ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων.

• Οι μεταφορές της Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε. διενεργούνται από ένα σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο 10 φορτηγών οχημάτων. Η εταιρία διαθέτει δύο σιλό
αποθήκευσης και σιλοφόρο οχήμα για την αποθήκευση και μεταφορά χύμα ζάχαρης.

• Η Royal Sugar A.B.E.E απασχολεί μόνιμα 50 άτομα. Η εταιρία αναπτύσσεται και εντάσσει στο δυναμικό της έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη
που μοιράζονται τις αξίες: Αριστεία, Αξιοπιστία, Ευελιξία, Αμεσότητα, Ταχύτητα, Ποιότητα, Εξυπηρέτηση.

• Η εταιρία Royal Sugar υποστηρίζει και συμμετέχει σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο (δωρεές
προϊόντων, ανακύκλωση, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες).



Πιστοποίηση ISO 22000:2005 
Σύστημα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων



H Royal Sugar A.B.E.E.  είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
του Βρετανού παραγωγού ζάχαρης Britush Sugar

και
του Ολλανδού παραγωγής ζάχαρης Suiker Unie

σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο. 

Η Royal Sugar εισάγει από την Αγγλία και Ολλανδία, τόσο χύμα λευκή ζάχαρη την οποία μεταποιεί στο εργοστάσιό 
της στη Σίνδο, όσο και συσκευασμένη λευκή ζάχαρη σε διαφορετικά μεγέθη με λογότυπο Royal Sugar.  

Η υπογραφή της συμφωνίας αντιπροσωπίας της British Sugar και της Suiker Unie
σε Ελλάδα και γείτονες χώρες αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της Royal Sugar παρέχοντας:

• εγγύηση ποσοτήτων ζάχαρης 
ικανών να καλύψουν δυνητικά το σύνολο της ελληνικής αγοράς

• εγγύηση ανώτατης ποιότητας ζάχαρης
• εγγύηση ανταγωνιστικής τιμής 
• εγγύηση μακροχρόνιας συνεργασίας ανεξαρτήτως Brexit
• εγγύηση σύναψης και εκτέλεσης back-to-back συμβολαίων 

με μεγάλους πελάτες (key accounts) - βιομηχανίες

Royal SugarΑντιπρόσωπος British Sugar & Suiker Unie



Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

του Βρετανού παραγωγού ζάχαρης British Sugar



Royal Sugar A.B.E.E. αντιπρόσωπος της British Sugar 
Η British Sugar είναι παραγωγός ζάχαρης παγκόσμιας κλάσης και ο κορυφαίος προμηθευτής ζάχαρης σε Βρετανία -Ιρλανδία. 
Η εταιρία απασχολεί 1.400 υπαλλήλους και υποστηρίζει έμμεσα 9.500 θέσεις εργασίας. 
H British Sugar συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 καλλιεργητές που εφοδιάζουν τα εργοστάσια της με 8 
εκατομμύρια τόνους ζαχαρότευτλων ετησίως. 
Εφαρμόζοντας γεωργία ακριβείας η British Sugar έχει καταφέρει να αυξήσει τις στρεμματικές της αποδόσεις κατά 25% τα 
τελευταία 10 χρόνια, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. 
H British Sugar παράγει 1,4 εκατομμύρια τόνους ζάχαρης ετησίως αποκλειστικά στη Βρετανία. 
Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία έχει επενδύσει πάνω από 250 εκατομμύρια λίρες στα 4 εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης 
στο Bury St Edmunds, το Cantley, το Newark και το Wissington για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους. 
Το κόστος παραγωγής της ζάχαρης της British Sugar είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και η ανώτατη ποιότητα της 
ζάχαρης ευρέως αποδεκτή. 
Παράλληλα, η British Sugar είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής βιοαιθανόλης στη Βρετανία, παράγει ζωοτροφή, ασβέστη, 
ηλεκτρική ενέργεια κ.α. 



Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 

του Ολλανδού παραγωγού ζάχαρης Suiker Unie



Η Suiner Unie είναι ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης στην Ευρώπη με μερίδιο 6% της συνολικής ετήσιας Ευρωπαϊκής 
παραγωγής ζάχαρης. 
• Συνεταιρισμός όλων των παραγωγών ζάχαρης της Ολλανδίας με 9.200 μέλη
• Ετήσιος κύκλο εργασιών 2018 €2.112 εκατ., λειτουργικά κέρδη €108 εκατ., καθαρά κέρδη €75 εκατ. 
• Το 2018, η Suiker Unier, επεξεργάστηκε 8 εκατ. τόνους τεύτλο και παρήγαγε 1,3 εκατ. τόνους λευκής ζάχαρη στα 2 

εργοστάσιά της στην Ολλανδία.
• H Suiker Unie πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας. Όλα τα εργοστάσια της Suiker Unie είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO 2200, ISO 14001, HACCP, BRC, IFS, Coca Cola/ Pepsi και εφαρμόζουν συστήματα Tracking & 
Tracking (T&T) και Total Productive Maintanance (TPM).

• H Suiker Unie κρατά το Ευρωπαϊκό ρεκόρ για τη μέγιστη παραγωγικότητα και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής ζάχαρης:
ι) παραγωγή 650.000 τόνων λευκής ζάχαρης ετησίως ανά εργοστάσιο (vs Mέσο Όρο Ευρώπης 180.000 τόνοι ανά εργοστάσιο) 

ιι) υψηλότερη παραγωγή ζάχαρης ανά εκτάριο στην Ευρώπη (2017 παραγωγή 15,5 τόνους λευκή ζάχαρη/εκτάριο με ζαχαρικό
τίτλο περιεκτικότητας ζάχαρης 16,6% vs. Μέσο Όρο Ευρώπης 12 τόνοι/ εκτάριο με ζαχαρικό τίτλο 12%).
• Η Suiker Unie εφαρμόζει τεχνολογία αιχμής στα υπερσύγχρονα εργοστάσιά της. Αξιοποιεί στο μέγιστο το ζαχαρότευτλο και 

παράγει πέρα από ζάχαρη ενέργεια, ζωοτροφές, αέριο (green gas), μελάσα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή μαγιάς ή 
οινοπνεύματος κ.α. 

Royal Sugar A.B.E.E. αντιπρόσωπος Suiker Unie



«Royal Sugar»
Ζάχαρη



• Πλούσια γκάμα ειδών ζάχαρης (λευκή, καστανή, βιολογική, άχνη) 
σε ποικιλία συσκευασιών (sticks 4g ή 5g, 500g, 1kg, 10kg, 25kg, Big bags).

• Γραμμή παραγωγής Royal Sugar άχνης ζάχαρης
• 3 γραμμές παραγωγής ζάχαρης σε sticks Royal Sugar 4gr ή 5gr ή ιδιωτικής ετικέτας. 
• Πιστοποιημένη από ΒΙΟ ΗΕLLAS γραμμή συσκευασίας Royal Sugar βιολογικής ζάχαρης. 
• Λανσάρισμα στην Ελληνική αγορά καινοτόμων κωδικών διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό όπως:
Royal Sugar λευκή ζάχαρη 500γρ, Royal Sugar καστανή ζάχαρη 10κλ, Royal Sugar βιολογική ζάχαρη 500γρ χαρτί & stick 4gr.
• Προμήθεια ζάχαρης σε ελληνικές βιομηχανίες (Chipita, Xαίτογλου, Βίκος, Καραμολέγκος, Viva, Δέλτα, Έψα, Έβγα, 

Λάβδας, Κρι Κρι, Ritos, Venus, Vitom-Χριστοδούλου κ.α.). 
• Παραγωγής προϊόντων ζάχαρης ιδιωτικής ετικέτας για τους σημαντικότερος retailers (ΑΒ Βασιλόπουλος & ΈΝΑ Cash & 

Carry, Σκλαβενίτης, Μetro Cash & Carry, Μασούτης, ΕΛΟΜΑΣ, Market In, Bazaar κ.α.). 
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Royal Sugar: Λευκή Κρυσταλλική ζάχαρη 
(συσκευασίες 500gr,1Κg, 25kg, Big bags)



Royal Sugar: Καστανή ζάχαρη 
(συσκευασίες 500gr, 1Kg, 10kg, 25kg, Big bags)



Royal Sugar: Βιολογική ζάχαρη 
(συσκευασίες 500gr, 10kl)



Royal Sugar: Sticks Βιολογικήs ζάχαρη 
(Kουτί 50 sticks Χ 4γρ. / Κιβώτιο 500 sticks)



Royal Sugar: Sticks λευκής και καστανής ζάχαρης 
Kουτί 50 sticks Χ 4g ή 5g)/ Κιβώτιο 1000 sticks



Royal Sugar: Άχνη ζάχαρη 
(συσκευασίες 400gr, 10kg)



Royal Sugar: Sticks Φρουκτόζης 3gr
Kιβώτιο 500 sticks

Royal Sugar: Sticks Mέλι 10gr
Kιβώτιο 500 sticks



«Royal Flour»
‘Αλευρα και Σιμιγδάλια



Royal Flour
• Πλήρης γκάμας 6 κωδικών αλεύρων και σιμιγδαλιών που καλύπτουν το σύνολο 

των βασικών αναγκών των καταναλωτών.
• Εγγύηση ελληνικής προέλευσης α’ ύλης «Από ελληνικά, διαλεγμένα σιτάρια της 

Μακεδονίας!». Αποκλειστική συνεργασία προμήθειας αλεύρων και 
σιμιγδαλιών από μύλο στις Σέρρες. 

• Εγγύηση ποιότητας Royal Sugar A.B.E.E. 
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και 
Πιστοποίηση ISO 22000: 2005.
Πιστοποίηση από την EUROCERT για Μη Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα.

• Νέες συσκευασίες με χρωματική διαφοροποίηση και πρόταση χρήσης ανά 
κωδικό. Αναλυτική περιγραφή συστατικών και διατροφικών στοιχείων.

• Παραγωγή επαγγελματικών συσκευασιών.
• Δυνατότητα Παραγωγής Αλεύρων Private Label (PL)/ ιδιωτικής ετικέτας.



Κεντρικά γραφεία:

Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.

9Ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης

Τ.Κ. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

Tηλ: 2310 586750, Φαξ: 2310 514451

E: info@royalsugar.gr

Υποκατάστημα:

Royal Sugar Α.Β.Ε.Ε.

Θέση Πεύκο Σπυρίδωνα, Ασπρόπυργος

Τ.Κ. 19300, Αττική 

Τηλ:210 5577780 Φαξ:210 5577729 

Ε: ipokatastima@royalsugar.gr

www.royalsugar.gr

Royal Sugar A.B.E.E.


