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Εταιρεία μικροάρδευσης από τα
Οινόφυτα κατακτά 70 χώρες
Με μερίδιο 6ο στην ελληνική αγορά και εξάγοντας
πάνω από το 8ο της παραγωγής της η Eurodrip δίνει
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ΕπιχειρήσειςΗ νέα συνεργασία δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τη Rivulis

Eurodrip με την ελληνική ομάδα να είναι υπεύθυνη για την παροχή
εκπαίδευσης του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη

ΤΗΣ ΠΕΝΝΥΣ ΚΟΥΤΡΑ
pkoutra@ethnos.gr il Η EURODRIP ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Το
2 ο 1 2 η εταιρεία συστημά

των μικροάρδευσης
Eurodrip που ξεκίνησε στα
τέλη της δεκαετίας του ηο
κατ απέκτησε παρουσίασε ηο
χώρες μέσω εξαγωγών κατασκευάζοντας

και παρέχοντας

ολοκληρωμένες λύσεις μικρο
άρδευσης για γεωργικές εφαρμογές
πωλείται στην Paine Partners ένα
fund που επένδυε στον κλάδο των
τροφίμων και της αγροτεχνολογίας
Μόλις τέσσερα χρόνια μετά το 20 1 6 οι
Αμερικανοί αποφασίζουν να αποεπεν
δόσσυν και παραχωρούν το μεγαλύτερο

μέρος της Eurodrip στην ισραηλινών

συμφερόντων Rivulis πρώην
John Deere Water

Η συγχώνευση δημιούργησε τη
δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στην
αγορά των συστημάτων στάγδην άρδευσης

παγκοσμίως ενώ το εργοστά
οιο της Eurodrip ΑΒΕΓΕ στα Οινόφυτα

και οι υπόλοιπες λειτουργίες της
εταιρείας στην Ελλάδα αποτέλεσαν
το διοικητικό κέντρο μιας ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής Ανατολικής
Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Το 20 1 9 πλέον η Eurodrip ανοίγει ένα
νέο κεφαλαίο επεκτεινόμενη στη Ρωσία

Συγκεκριμένα η Rivulis και το
POLYPLASTIC Group ο μεγαλύτερος
κατασκευαστής πλαστικών σωλήνων
και θερμοπλαστικών υλικών στη Ρωσία

και στην ευρύτερη περιοχή της
πρώην Σοβιετικής Ενωσης με 17 ερ
γοστάατα συνολικό ετήατο όγκο παραγωγής

περίπου 300.000 τόνων και
περισσότερους από 5·500 εργαζομένους

προχώρησαν σε υπογραφή συμφωνίας

για την ίδρυση κοινοπραξίας
στη Ρωατ'α

Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται
POLYPLASTIC Rivulis Irrigation
Systems και θα ξεκινήσει τη δραστη
ριότητάτηςτην άνοιξη του 2019 Πρόκειται

να εγκαταστήσει μια τοπική
μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης
συστημάτων μικροάρδευσης στο Βόλ
τζκι έξω από το Βόλγκογκραντ στη
μεγαλύτερη γεωργική ζώνη της Ρωσίας

Η κοινοπραξία θα εμπορεύεται

Αγροτική καινοτομία από
τα Οινόφυτα στη Ρωσία
Νέο κεφάλαιο ανοίγει η εταιρεία μικροάρδευσης της ισραηλινής Rivulis μετά το deal
με την POLYPLASTIC Group Η κοινοπραξία θα εγκαταστήσει τοπική μονάδα παραγωγής

λίγο έξω από το Βόλγκογκραντ με στόχο την περαιτέρω επέκιαση σε όλη τη χώρα

προϊόντα και υπηρεατ'ες του Ομίλου
Rivulis όσο και του ομίλου
POLYPLASTIC με στόχο την περαιτέρω

διείσδυση της μικροάρδευσης σε
όλη τη Ρωατ'α Δεδομένης της στρατηγικής

σημασίας του αγροτικού κλάδου

στην ευρύτερη περιοχή η
POLYPLASTIC Rivulis Irrigation
Systems στοχεύει να ηγηθεί του

μετασχηματισμού

της τοπτκής αγοράς
αναβαθμίζοντας τις τεχνολογι'ες και
τις υπηρεσίες άρδευσης που διατίθενται

στην αγροτική αγορά της Ρωσίας
Η νέα συνεργασία δημιουργεί ευκαιρίες

ανάπτυξης για τη Rivulis
Eurodrip καθώς η κοινοπραξία των
POLYPLASTIC και
Rivulis θα υπάγεται διοικητικά

στο Business
Unit της Rivulis
Eurodrip ενώ η ελληνική

ομάδα θα παράσχει
την εκπαίδευση του
προσωπικού στη Ρωσία καθώς και
τεχνική υποστήριξη Στο πλαίατο αυτό

στελέχη από την Ελλάδα πρόκειται
να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης
στη νέα εταιρεία ενώ το brand της
Eurodrip θα έχει εξέχουσα θέση στο
χαρτοφυλάκιο των προς διάθεση προϊόντων

Παράλληλα η μονάδα της Rivulis
Eurodrip στα Οινόφυτα θα αποτελέσει

αποκλειστικό προμηθευτή στα
λακτών σε όλες τις γραμμές παραγωγής

στη Ρωσία Επίσης μέσω της
διεύρυνσης του δικτύου πελατών
αναμένεται ενίσχυση των πωλήσεων

διαμένων προϊόντων υψηλής προ

Στρατηγική συνεργασία
επίκειται για την αγορά
της Σαουδικής Αραβίας
που αποτελεί προτεραιότητα

για τον όμιλο

οηθέμενης αξίας προς τη συγκεκριμένη

αγορά που θα συνεχίσουν να
παράγονται στην Ελλάδα Παράλληλα

επίκειται στρατηγική συνεργαατ'α
για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας

που αποτελεί προτεραιότητα για
τον όμιλο με τη Rivulis Eurodrip να
αναμένεται να υλοποιήσει νέες επενδύσεις

για να καλύψει τη συγκεκριμένη

αγορά
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα

μετάτη συγχώνευση των δύο
εταιρειών η Eurodrip έχει αναδειχθεί
σε ισχυρό παίκτη του κλάδου συνεισφέροντας

το 20 των συνολικών
πωλήσεων και τσ 25 των EBITDA

με σχέδια για περαιτέρω
ανάπτυξη σημαντικό
μέρος της οποίας θα

περάσει από την Ελλάδα

και από τη μονάδα
στα Οινόφυτα Σύμφωνα

με τον διευθύνοντα
σύμβουλο του Business Unit Ανατολικής

Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Β Κιρκιλή η Eurodrip έχει απορροφήσει

σημαντικά κεφαλαία πραγματοποιώντας

επενδύσεις
Την τελευταία διετία έχουν υλοποιηθεί

επενδύσεις 4 εκατ ευρώ και
συνολικά ίο εκατ ευρώ στην πενταετία

στη μονάδα παραγωγής στα Οινόφυτα

Σύμφωνα με στελέχη της
εταιρείας στις ΐ4γραμμέςπαραγωγής
σωλήνα που λειτουργεί η μονάδα στα
Οινόφυτα παράγονται καθημερινά 3
εκατ μέτρα προϊόντος ενώ η παραγωγική

δυναμικότητα καλύπτει 7,5
δισ σταλάκτες σε ετήατα βάση Η μο¬

νάδα αποτελεί το ένα από τα δύο ερ
γοστάατα του Ομίλου Rivulis διεθνώς
το έτερο στο Ισρααλ με καθετοποιημένη

παραγωγή υποστηρίζοντας το
ένα από τα τρία τεχνολογικό κέντρα
R&D του Ομίλου

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΠΕΛΑΤΕΣ

Σήμερα το μερίδιο της Eurodrip ξεπερνά

το 6ο στην εγχώρια αγορά
εξάγει πάνω από το 8ο της παραγωγής

σε περισσότερους από î.ooo πελάτες

και πραγματοποιεί πωλήσεις σε
πάνω από 6ο χώρες Αποτελεί παραλ
λαλα μία από τις μακροβιότερες παραγωγικές

μονάδες της περιοχής της
Βοιωτίας και παρέχει απασχόληση σε
240 εργαζομένους Οπως ανέφεραν τα
στελέχη της εταιρείας το 2019 τρέχει
με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης τουιι και οι πωλήσεις αναμένονται στα
επίπεδα των 38 εκατ ευρώ από 35
εκατ το 20ΐ8

Σημειώνεται τέλος ότι η Eurodrip
είναι πρωτοπόρος στον τομέα της και
με οδηγό την καινοτομία αποτέλεσε
την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που
εφάρμοσε την επαναστατική μέθοδο
ελεγχόμενης παροχής νερού τη στάγδην

άρδευση μια προηγμένη και οικονομικώς

αποδοτική διαδικαατ'α για
την αγροτική παραγωγή Σήμερα 4ο
χρόνια μετά κατασκευάζει και παρέχει

ολοκληρωμένες λύσεις σε συστήματα

μικροάρδευσης τα οποία βελτιστοποιούν

τις αποδόσεις των καλλιεργειών

συνεισφέροντας παράλλαλα
στην ορθολογική διαχείριση του νερού
και στη βιώατμη ανάπτυξη

10
εκατ ευρώ οι

επενδύσεις που
έχουν υλοποιηθεί

την τελευταία

πενταετία
στη μονάδα

παραγωγής στα
Οινόφυτα

11
ο ρυθμός

ανάπτυξης με
τον οποίο

τρέχει η

Eurodrip ενώ οι
πωλήσεις

αναμένονται στα
38 εκατ ευρώ
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