Τα ποιοτικά προϊόντα Foodpαx πιο δυναμικά στην αγορά με την Argosy
Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η Argosy Trading Company Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, έχει
αποκτήσει τη δραστηριότητα εισαγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων από τη
γνωστή εταιρεία στον τομέα αυτό, Foodpax Trading Ltd, η οποία δραστηριοποιείται τόσο
στο λιανικό εμπόριο όσο και σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετερίες. Η συναλλαγή αυτή
αποσκοπεί στην επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Argosy στον τομέα της
εμπορίας κατεψυγμένων ειδών, αφού θα εμπλουτίσει την γκάμα των προσφερόμενων
προϊόντων της και με τις συνέργειες που αναμένεται να επιτευχθούν, θα βελτιώσει τα
λειτουργικά της αποτελέσματα. Παράλληλα, η Argosy ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέαςδιανομέας διεθνούς φήμης καταναλωτικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά, στελεχωμένη
με προσοντούχους επαγγελματίες και με σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης, διανομής και
διαχείρισης προϊόντων, αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στα ποιοτικά προϊόντα
Foodpax.
Η Foodpax ιδρύθηκε το 1969 και για σχεδόν πενήντα τώρα χρόνια εισάγει μια μεγάλη
γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει τις κατηγορίες ψαρικών, κρεατικών, λαχανικών και
σνακ (finger food). Συνεργάζεται με πολύ γνωστά διεθνώς εργοστάσια και προσθέτει
συνεχώς νέα προϊόντα εξυπηρετώντας την αγορά σύμφωνα με τις ανάγκες που
παρουσιάζονται. Το προσωπικό της εταιρείας, που τώρα μεταφέρεται στην Argosy,
χαρακτηρίζεται από εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα που δραστηριοποιείται. Τα
κεντρικά της γραφεία και το σύγχρονο κέντρο διανομής βρίσκονται στη βιομηχανική
περιοχή Πέρα Χωρίου-Νήσου-Ιδαλίου, απέναντι από το Παγκύπριο Κέντρο Διανομής της
Argosy. Διαθέτει δικό της στόλο 18 αυτοκινήτων για τις πωλήσεις και τη διανομή.
Το όνομα Foodpax συνδέεται με την ποιότητα στον τομέα των κατεψυγμένων προϊόντων,
κυρίως ψαρικών. Η Argosy, στην οποία ανήκει πλέον η επωνυμία Foodpax, θα στηρίξει και
ενισχύσει το όνομα ακόμη περισσότερο τόσο στην ποιότητα των πρώτων υλών όσο και στην
πλήρη παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ούτως ώστε τα προϊόντα να φθάνουν
στις καλύτερες συνθήκες στον καταναλωτή. Επίσης, μέσα στα πλάνα της Argosy είναι, αφού
πρώτα εδραιωθεί η μάρκα και αποκτήσει την αίγλη που της αξίζει, να επεκταθεί σε ένα
ευρύτερο φάσμα προϊόντος κατάψυξης με την επωνυμία Foodpax και έχοντας πάλι τα ίδια
γνωρίσματα εξαιρετικής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, επιτυγχάνοντας έτσι την
καλύτερη σχέση ποιότητας- τιμής που επιθυμεί ο σημερινός καταναλωτής. Argosy και
Foodpax εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι μια νέα εποχή επιτυχιών βρίσκεται μπροστά τους
και ότι το καταναλωτικό κοινό θα έχει στη διάθεσή του τα ποιοτικά προϊόντα Foodpax που
γνωρίζει και αγάπησε, σε άριστες συνθήκες και με απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.
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