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Sweet Bite 

H πιο γλυκιά δαγκωματιά τησ ζωθσ ςου! 

 

 

Η ιςτορύα μασ ξεκινϊ από ϋνα ςυνοικιακό αρτοποιεύο ςτα Σρύκαλα, όπου την 

παραγωγό ποιοτικών αρτοςκευαςμϊτων και ψωμιού διαδϋχθηκε η αγϊπη 

μασ και το ταλϋντο ςτην ζαχαροπλαςτικό μετατρϋποντασ τα παραπϊνω 

ςυςτατικϊ ςε επιχειρηματικό δραςτηριότητα με ϋνα και μοναδικό όραμα, την 

δημιουργύα και παραγωγό ποιοτικών, πρωτότυπων αλλϊ και παραδοςιακών 

γεύςεων ςε κουλουρϊκια και μπιςκότα, από ςυνταγϋσ που μασ κληροδότηςαν 

απλόχερα οι γιαγιϊδεσ μασ! 

τη διαδρομό μασ αυτό μϋχρι ςόμερα ϋχουμε εξελύξει την ποικιλύα των 

προώόντων μασ, προςθϋτοντασ διϊφορεσ γεύςεισ και καλύπτοντασ 

διαφορετικϋσ ανϊγκεσ κατανϊλωςησ. όμερα κατϋχουμε μια ευρύτατη 



ποικιλύα από 130 προώόντα, κερδύζοντασ με το ςπαθύ μασ τη φόμη του 

ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπιςκότων, με δυνατότητεσ 

παραγωγόσ ευρεύασ κλύμακασ, πϊντα τηρώντασ υψηλϊ πρότυπα ποιότητασ. 

Στην Sweet Bite πιςτεύουμε απόλυτα ςτη μακρόχρονη ςυνεργαςία με 
την αλυςίδα αξίασ μασ δηλαδή τουσ αξιότιμουσ καταναλωτέσ των 
προΰόντων μασ, τουσ πελάτεσ/διανομείσ μασ, τουσ εργαζομένουσ μασ 
και τουσ προμηθευτέσ μασ.  

Με ςημεύο αναφορϊσ και οδηγό την επαγγελματικό μασ νοοτροπύα και την 
φόμη μασ λειτουργούμε τηρώντασ υψηλϊ πρότυπα τόςο ςε όλα τα ςτϊδια 
που προηγούνται ό ϋπονται τησ παραγωγόσ μπιςκότων και κουλουριών όςο 
και τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθύνησ μασ. 
Σην μακρόχρονη ςυνεργαςύα μασ αυτό την εξαςφαλύζουμε κερδύζοντασ την 
εμπιςτοςύνη όλων, με την ςυνϋπεια μασ, με τον επαγγελματιςμό μασ, την 
ακεραιότητα και τη ςταθερϊ υψηλό απόδοςό μασ ςε ότι κι αν κϊνουμε. 

Η Πποσέγγισή Μαρ  

Η Sweet Bite εύναι μια καταξιωμϋνη επιχειρηματικό οντότητα που 
επικεντρώνεται ςτην παραγωγό προϊόνηων ζύμης αναπηύζζονηας διάθορες 
καηηγορίες προϊόνηων ζε πολσηελείς και εικαζηικά άρηιες ζσζκεσαζίες. 
Η προζέγγιζή μας δίνει ιδιαίηερη ζημαζία ζηη πλήρη ζσμμόρθωζη όλων ηων 
προϊόνηων μας ζηην νομοθεζία και ηην σγεία όλων ηων πελαηών μας. 

Η γεσζηική δοκιμή και καηανάλωζη ενός προϊόνηος Sweet Bite ζημαίνει ποιόηηηα 

σλικών, γεσζηική ικανοποίηζη, ηέλεια οπηική εμθάνιζη ηοσ προϊόνηος και ηης 
ζσζκεσαζίας ηοσ και όλα ζε προζιηές ηιμές. 

Η Αποστολή Μαρ 

Η αποςτολό μασ εύναι να ικανοποιούμε τισ προςδοκύεσ των πελατών μασ, 
παρϊγοντασ και προςφϋροντασ κουλουρϊκια και μπιςκότα διαφορετικών 
γεύςεων και ϊριςτησ ποιότητασ. 
Η δημιουργύα και η παραγωγό των παραπϊνω προώόντων εύναι ϋνασ τομϋασ 
ςτον οπούο κατϋχουμε ϊριςτη γνώςη και ςτον οπούο ςκοπεύουμε να 
δραςτηριοποιούμαςτε μακροχρόνια. 



Ο Στόχορ Μαρ 

Οι ωραύεσ γεύςεισ, το κόςτοσ και ο χρόνοσ παρϊδοςησ των προώόντων εύναι 
πολύ ςημαντικϋσ παρϊμετροι ςτον κλϊδο μασ. 
υγχρόνωσ για την δημιουργύα των γεύςεων αυτών ςε χαμηλϋσ τιμϋσ αλλϊ 
και ςε μεγϊλεσ ποςότητεσ απαιτεύται ςύγχρονοσ εξοπλιςμόσ, τον οπούο 
κατϋχουμε, εξειδικευμϋνη τεχνογνωςύα του προςωπικού, φανταςύα 
ςχεδιαςμού ςτην γκϊμα των προώόντων και των ςυςκευαςιών. 
τόχοσ μασ εύναι να καθιερωθούμε ςτην ςυνεύδηςη του καταναλωτό ςαν μια 
εταιρύα, ϋνα εμπορικό ςόμα, μια οντότητα που το όνομα τησ περιγρϊφει και 
προςδιορύζει τον κλϊδο των μπιςκότων και κουλουριών και ϋρχεται πρώτο 
ςτο μυαλό οποιουδόποτε επιθυμεύ να γευθεύ ποιοτικϊ και γευςτικϊ 
κουλουρϊκια και μπιςκότα. 

 

  Οι Σταθεπέρ Αξίερ Μαρ 

 Ακεραιότητα και εντιμότητα 
 Διαφϊνεια και ποιότητα 
 Φανταςύα και ρεαλιςμόσ 
 Επαγγελματιςμόσ και αξιοπιςτύα 
 Εκπλόρωςη υποχρεώςεων και δεςμεύςεων 
 Καινοτομύα και τεχνολογύα 
 Ενθουςιαςμόσ, φιλικότητα και δημιουργικότητα 
 Εφαρμογό κοινωνικόσ εταιρικόσ ευθύνησ 
 εβαςμόσ ςτο περιβϊλλον 
 Η φήμη μασ, ωσ εταιρίασ ςταθερά προςανατολιςμένησ ςτην 

ποιότητα των προΰόντων τησ, αλλά και η τήρηςη των ςυμφωνιών 
μασ, είναι τα πολυτιμότερα περιουςιακά ςτοιχεία μασ." 
 

 Σα προώόντα που παραδύδουμε χαρακτηρύζονται πϊντοτε από πανδαιςύα 
γεύςεων, φανταςύα και ϊριςτη ποιότητα. Επιδιώκουμε διαρκώσ να 
βελτιώνουμε την απόδοςό μασ, να ξεπερνούμε τον ανταγωνιςμό μασ, αλλϊ 
και κϊθε εμπόδιο που πιθανόν να εμφανιςτεύ ςτον δρόμο μασ, 
ςτοχεύοντασ αποκλειςτικϊ ςτην ικανοπούηςη του καταναλωτό.  

 Η υγεύα των πελατών/καταναλωτών μασ, η αςφϊλεια των εργαζομϋνων 
μασ και ο ςεβαςμόσ για το περιβϊλλον, ςε ςυνδυαςμό με τη χρόςη 



τεχνολογιών αιχμόσ, ολοκληρώνουν την πολιτικό μασ ςε θϋματα 
ποιότητασ.  

 "Η ποιότητα και η διαφορετικότητα ςτην γευςτικότητα των 
μπιςκότων μασ είναι τρόποσ ζωήσ ςτην Sweet Bite." 

 

Επικοινωνία με άλλερ Βιομηχανίερ 

Σισ τελευταύεσ μϋρεσ επικοινωνούμε ϊμεςα με πολλϋσ βιομηχανύεσ όςο ςτην 
χώρα μασ τόςο και ςτο εξωτερικό. Έχουμε όδη κλύςει ςυμφωνύα με Κύνα, 
Ρωςύα, Γερμανύα, Ολλανδύα, Γαλλύα, Λύχνενςταών και Μαρόκο! Περιμϋνουμε με 
αγωνύα επύςησ απϊντηςη από Ιαπωνύα και Αμερικό 

 

 

Γενικόσ Διευθυντήσ:  

Μιχϊλης  
Καψϊλης 

Κϊνει χρονοδιϊγραμμα 
με τισ εργαςύεσ των 
ςυμμαθητών του, 
αποφαςύζει για το 
όραμα και τισ αξύεσ τησ 
μπιςκοτοβιομηχανύασ. 

13 Ιανουαρίου 

Δύνει αυτϊ που ϋχει 
ετοιμϊςει 

Διευθυντήσ Μάρκετινγκ: 

Ειρόνη 
Γεωργολιού 

Κϊνει ϋρευνα αγορϊσ για 
τα υλικϊ. 

20 Ιανουαρίου 

Δεύχνεισ την ϋρευνα για 
τα υλικϊ που θα 
χρειαςτούμε 

Διευθυντήσ 
Οικονομικών: 

Ηλύας Γιώτας 

Κϊνει το καταςτατικό 
και τουσ υπολογιςμούσ 

27 Ιανουαρίου 

Μετϊ από την ϋρευνα 
του Διευθυντό 
Μϊρκετινκγ ,κϊνε τον 
υπολογιςμό για το 
κόςτοσ τησ 
καταςκευόσ 



Διευθυντήσ Προΰόντων: 

Ευαγγελύα Βενϋτη 

χεδιαςμόσ Προώόντων 3-10 Φεβρουαρίου 

Δημιουργύα μακϋτασ 
αφού βϋβαια πϊρει 
υπόψη το κόςτοσ 
καταςκευόσ 

Διευθυντήσ Παραγωγήσ: 

Γιϊννης 
Γραδούλας 

Καταςκευό δεύγματοσ 
του προώόντοσ και 
περιγραφό τρόπου 
παραγωγόσ 

20 Ιανουαρίου 

Φϋρνει διϊφορα 
δεύγματα από το 
προώόν 

Διευθυντήσ Έρευνασ και 
Ανάπτυξησ: ------- 

 

-------- ------- 

Διευθυντήσ Προςωπικού: 

Γιώργος 
Κερασοβύτης 

Βοηθϊει το προςωπικό 
και τουσ αναθϋτει 
εργαςύεσ 

17 Φεβρουαρίου 

Αναθϋτει εργαςύα ςτον 
Διευθυντό Προώόντων 
για την μακϋτα 

Διευθυντήσ Προμηθειών: 

Γρηγόρης 
Καρατζούνης 

Αγορϊζει ςτισ καλύτερεσ 
τιμϋσ τα καλύτερα υλικϊ 
(Κυρύωσ μϋςω Internet) 

17 Φεβρουαρίου 

Βρύςκεισ τα υλικϊ ςτην 
καλύτερη τιμό 
ςύμφωνα με την 
ϋρευνα αγορϊσ 

Διευθυντήσ 
Εκπαίδευςησ: 

Θωμϊς 
Ιακωβϊκης 

εμινϊρια για την 
πρόοδο του καθενόσ 
ξεχωριςτϊ 

27 Ιανουαρίου 

Κϊνεισ ημερολόγιο για 
ςεμινϊριο που θα κϊνει 
ο καθϋνασ για την 
πρόοδο του 

Διευθυντήσ Ποιοτικού 
Ελέγχου: 

Ηλύας 
Διαλεσιώτης 

Ελϋγχει αν τα υλικϊ 
εύναι αυτϊ που 
ζητόςαμε. Αυτό μπορεύ 
να το κϊνε μϋςω βιβλύων 
ό του Ιnternet 

24 Φεβρουαρίου 

Ελϋγχεισ αν τα υλικϊ 
εύναι αυτϊ που 
ζητόςαμε παύρνοντασ 
το χαρτύ που γρϊφει 
αυτϊ που ζητόςαμε και 
βλϋπεισ αν εύναι ύδια. 



Διευθυντήσ Αςφάλειασ: 

Αλϋξανδρος 
Καρύδας 

Αφύςεσ με τουσ κανόνεσ 
υγιεινόσ 

27 Ιανουαρίου 

Κϊνεισ τουσ κανόνεσ 
υγιεινόσ 

Διευθυντήσ Δημόςεων 
Σχέςεων: 

Αναστασύα/Νιόβη 
Ευσταθύου 

Οργανώνει εκδόλωςη Ημέρα Παρουςίαςησ 

υντονύζεισ την ομϊδα 

Διευθυντήσ 
Πληροφοριακών 
Συςτημάτων: 

Θωμϊς 
Ιακωβϊκης 

Ηλεκτρονικό αρχεύο με 
τουσ διευθυντϋσ τα 
ονόματϊ τουσ και τισ 
υποχρεώςεισ του 
καθενόσ 

20 Ιανουαρίου 

ου ςτϋλνουν όλοι τισ 
εργαςύεσ τουσ και τισ 
τροποποιεύσ ό τισ 
κϊνεισ ςε ηλεκτρονικό 
μορφό 

 
 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΗΣ SWEET BITE 


