O Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής CEO του Ομίλου Creta Farms
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016 - Ο κ. Κωνσταντίνος M. Φρουζής ανέλαβε από την αρχή του
έτους καθήκοντα CEO του Ομίλου Creta Farms.
Προέρχεται από την ελβετική φαρμακευτική εταιρία Novartis, όπου κατείχε από το 2007 ηγετικό
ρόλο στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν και Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ).
Ο κ. Φρουζής, ανώτατο στέλεχος με τριακονταετή εμπειρία σε σημαντικούς επιχειρηματικούς
κλάδους, όπως οι Τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή), το Λιανικό Εμπόριο, τα Καταναλωτικά
Προϊόντα, το Πετρέλαιο και η Φαρμακοβιομηχανία, έχει λάβει πολλές εγχώριες, αλλά και διεθνείς
διακρίσεις. Από το 1985 μέχρι σήμερα κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις, εντός κι εκτός
Ελλάδας, σε εταιρίες, όπως Vodafone, ΟΤΕ, L'Oreal, Promodes/Carrefour, ELF/TOTAL και Novartis.
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Διευθυντές/Προέδρους εταιριών της χώρας μας.
Σπούδασε στη Γαλλία Χημικός Μηχανικός στο
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προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα, με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στο εξωτερικό και με δυο
επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες που έχουν όραμα και φιλόδοξους στόχους. Ότι δηλαδή χρειάζεται η
χώρα μας από την επιχειρηματική κοινότητα ώστε να αυξήσει το ΑΕΠ της και να βγει από τον
φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης κι εσωστρέφειας που έχει εγκλωβιστεί σήμερα».
Οι κκ. Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα,
δήλωσαν σχετικά: «Η ανάπτυξη του Ομίλου Creta Farms στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς
και σε νέες προϊοντικές αγορές αποτελεί στρατηγική μας επιλογή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
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που φέραμε στο σπίτι μας τον Κωνσταντίνο και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα οδηγήσει τον Όμιλο
μας μαζί με τα άλλα στελέχη στην επίτευξη των φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων μας».

***
Λίγα λόγια για τον Όμιλο Creta Farms
Η Creta Farms είναι μια ελληνική καθετοποιημένη εξαγωγική εταιρία-ηγέτης στη βιομηχανία τροφίμων με 2 μεγάλες
παραγωγικές μονάδες και με εκτροφεία ζώων υψηλής ποιότητας και φροντίδας. Διαθέτει μοναδικές τεχνολογίεςπατέντες (20 παγκοσμίως) στη βιομηχανία κρέατος και τυριού με έμφαση στο παρθένο ελαιόλαδο. Τα καινοτόμα
προϊόντα της είναι βασισμένα στο concept “health and taste” με ναυαρχίδα το «Εν Ελλάδι» ή “Oliving” για το
εξωτερικό, με 3 κύριους άξονες, deli meat, cheese και pizzas. Με την παγκόσμια πατέντα του "mini Εν Ελλάδι", η οποία
παρουσιάστηκε
πρόσφατα, στοχεύει
να
κάνει
προσιτό
το deli healthy food (protein bars)
και
στους
“καταναλωτές on the gο” στην αυθόρμητη snack αγορά και να αποτελέσει τον μοχλό για την περαιτέρω
διεθνοποίηση της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών της ξεπερνά τα 100 εκατ. και τα 10 εκατ. EBITDA ετησίως, ενώ τις
προσπάθειές της στηρίζουν πάνω από 700 εργαζόμενοι.
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