
Ξέρεις τι τρως!



Η εταιρία Βιοαγρός Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από το γεωπόνο 
- βιοκαλλιεργητή Κώστα Παπαδόπουλο. Εδώ και 28 χρόνια 
είμαστε μία από τις μεγαλύτερες και πρωτοπόρους ελληνικές 
εταιρίες στον βιολογικών  τροφίμων, προσφέροντας στους 
καταναλωτές προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο των 
βιολογικών προϊόντων διατροφής και εξελισσόμαστε 
συνεχώς μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Μελετάμε τις σύγχρονες τάσεις ενώ είμαστε 
ιδιαίτερα αυστηροί στην επιλογή πρώτων υλών και στον 
ποιοτικό έλεγχο. 

Επενδύουμε στις εξαγωγές (κυρίως φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, τυρί, φέτα, ελιές, σταφίδες, ζυμαρικά, φυσικό 
χυμό ρόδι, κ.ά.).

Εξάγουμε βιολογικά προϊόντα και μαζί τους τον ελληνικό 
πολιτισμό. 

Επενδύουμε στην εξωστρέφεια που τονώνει την ελληνική 
οικονομία.
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Μόνο το 2016 επενδύσαμε πάνω από 100.000 ευρώ 
για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές 
του εξωτερικού. Στόχος μας είναι τα προϊόντα μας να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής 
και να προσφέρουν ευεργετικά οφέλη στον ανθρώπινο 
οργανισμό καθώς και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
καταναλωτών ευρύτερα.
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