
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Εταιρεία «Hazera Genetics» αλλάζει το όνομά της σε «Hazera Seeds Ltd» και λανσάρει το νέο της 

brand (εμπορική ονομασία) : Hazera 

 

Η Εταιρεία «Hazera Genetics» αλλάζει το όνομά της σε «Hazera Seeds Ltd» και λανσάρει τη νέα της 

εμπορική ονομασία  «Hazera», μετά από την συγχώνευση με την συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία, την 

«Nickerson - Zwaan». 

 

Η οργανωτική της δομή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της έδρας της, καθώς και αυτής των 

ομάδων που είναι υπεύθυνες για τις πωλήσεις, την παροχή υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων του τμήματος 

έρευνας και ανάπτυξης και των υποστηρικτικών τμημάτων θα παραμείνουν αμετάβλητες. 

 

Το νέο όνομα και η εμπορική ονομασία  «Hazera», αντικατοπτρίζει την σημασία και την ταχύτατη 

εξάπλωση που έχει  η παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα, από τότε που οι εταιρείες «Hazera 

Genetics» και «Nickerson - Zwaan» ενοποιήθηκαν το 2008, υπό την σκέπη της μητρικής τους εταιρείας, της 

«Limagrain Group». Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα της διεθνούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας κάτω από ένα όνομα και της αναγνώρισης των παραπάνω σαν μία ενιαία 

εταιρεία. Η  «Hazera» αντιπροσωπεύει την συνδυασμένη και αλληλοσυμπληρούμενη εξειδίκευση, την 

εμπειρία, την κληρονομιά και των επαγγελματισμό τόσο της «Hazera Genetics», όσο και της «Nickerson - 

Zwaan». Η παρούσα ενοποίηση τοποθετεί την  «Hazera» μεταξύ των κυριότερων πρωταγωνιστών στην 

βιομηχανία παραγωγής σπόρων λαχανικών, σε διεθνές επίπεδο, με την ταυτόχρονη διεύρυνση της διεθνούς 

παρουσίας της, του εμπλουτισμού και της βελτίωσης της γκάμας παραγωγής της και της γενικότερης 

αφοσίωσής της στην συνεχή εξέλιξη.  

 

Ο κ. Rami Dar, Διευθύνων Σύμβουλος της  «Hazera», σημειώνει : «το branding και των δύο εταιρειών 

υπό την διεθνή εμπορική ονομασία «Hazera» αντιπροσωπεύει την επιτυχή κοινή μας δραστηριότητα, η 

οποία συνεχώς διευρύνεται και εξελίσσεται, με βάση την χωρίς συμβιβασμούς καινοτομία, τα πρότυπα 

υψηλής ποιότητας και τα  διεθνώς κορυφαία επίπεδα εξυπηρέτησης. Μέσω της καινούριας εμπορικής 

ονομασίας, επιθυμούμε να δώσουμε έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο της εταιρείας, καθώς και στον  

επαγγελματισμό και την αφοσίωσή προς τους πελάτες». 

 

Ο/Σκολίδης Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής  δηλώνει : «Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε κοντά 

στην εγχώρια αγορά, από την ίδια θέση και με τις ακριβώς ίδιες σχέσεις , όσον αφορά στις πωλήσεις, την 



εξυπηρέτηση και την εξέλιξη των προϊόντων μας. Στην  Hazera Hellas  πάντοτε τοποθετούσαμε τους 

πελάτες στην καρδιά όλων των δραστηριοτήτων μας, είτε επρόκειτο για τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση, ή 

την εξέλιξη των προϊόντων μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


