
Meet us at
the show!

Registrar Corp - Southeast Europe
Office: (+30) 213 099 8027
Cell: (+30) 694 898 6333
greece@registrarcorp.com

We help you enter the United States market.
Η Registrar Corp εξειδικεύεται στην υποστήριξη των εταιριών για τη
συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς του U.S. FDA. Συναντήστε
μας στο show για να σας βοηθήσουμε με τις εξαγωγές σας στις

ΗΠΑ και τις απαιτήσεις του FDA, συμπεριλαμβανομένου:

FDA Registration Food Labeling FSMA Rules

SCHEDULE A MEETINGhttps://www.registrarcorp.com/schedule-a-meeting/?mindate=10-5-2019&maxdate=10-9-2019&exhibition=Anuga
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Ο FDA θα ξεκινήσεις στις 21 Οκτωβρίου τη δημόσια συζήτηση για τη Νέα Εποχή της 

«Εξυπνότερης» Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία έγκειται κάτω από το νέο κανονισμό 

FSMA. Στόχος τους είναι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία “ένα σύστη-

μα που θα είναι περισσότερο ψηφιακό, ανιχνεύσιμο και ασφαλέστερο για την προστασία 

των καταναλωτών από τα μολυσμένα τρόφιμα.”

Η διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα είναι οι προτεραιότητες του FDA στην προσπάθεια δημι-

ουργίας ενός πλαισίου για την πρωτοβουλία του για την ασφάλεια των τροφίμων, στοχεύ-

οντας στη δημοσίευσή του αρχές του 2020.

● FDA by REGISTRAR CORP

Ο FDA συζητά τη νέα εποχή της 
«εξυπνότερης» ασφάλειας προϊόντων

Σήμερα οι καταναλωτές έχουν άποψη σε εύ-

ρος θεμάτων, είναι ανυπόμονοι και κάνουν οι-

κονομία. Μερικά στοιχεία κλειδί για την επερ-

χόμενη εορταστική περίοδο είναι:

• 61% των καταναλωτών θα ξεκινήσουν τις 

αγορές τους πριν την Ημέρα Ευχαριστιών  

• Εφτά στους 10 καταναλωτές λένε πως η 

τιμή είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που 

κρίνει τι θα επιλέξουν να αγοράσουν φέτος 

τις γιορτές

• 71% των καταναλωτών θα πραγματοποιήσει τις αγορές του σε κάποια μεγάλη αλυσίδα 

(π.χ. Target), και ακολουθεί το 54% το οποίο θα κάνει τις αγορές του μέσω κάποιας 

πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon 

• 58% δεν θα ολοκληρώσουν τις αγορές τους εάν δεν παρέχεται δωρεάν αποστολή της 

παραγγελίας τους 

● DID YOU KNOW?
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● AMAZON GO
H τεχνολογία

του Amazon Go
σε αεροδρόμια

και κινηματογράφους

•Η Amazon στοχεύει

να «τοποθετήσει» την τεχνολογία, 

Go cashierless, σε μαγαζιά άλλων 

εταιρειών μέσα στο Q1 του 2020. 

• Η εταιρία είναι σε διαπραγματεύ-

σεις με την OTG τόσο για τα 100 

καταστήματά της CIBO Express, 

που βρίσκονται στα 10 σημαντικό-

τερα αεροδρόμια των ΗΠΑ, όσο και 

για τους 550 κινηματογράφους της 

Cineworld Regal σε 43 Πολιτείες.

 

• Η στρατηγική κίνηση θα βοηθή-

σει την Amazon να διαφοροποιηθεί 

πέρα από το ηλεκτρονικό λιανε-

μπόριο, χωρίς να απαιτείται να έχει 

δικά της καταστήματα.
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Η United Airlines θα προσθέτει 1 

business class κάθε 20 μέρες 

στις καμπίνες «Polaris» των αε-

ροσκαφών της μέσα στο 2020. Η 

αρχή θα γίνει τον Δεκέμβριο, με 

τον στόλο της να αλλάζει – περι-

στροφικά – τον αριθμό των κα-

μπινών που διαθέτει στις διαδρο-

μές μεταξύ Νιούαρκ, Σαο Πάολο 

και Σαν Φρανσίσκο προς Φραν-

κφούρτη, Σανγκάη και Τόκυο 

αφαιρώντας τέσσερις από άλ-

λους προορισμούς.

● TRAVEL

Η United Airlines μεταμορφώνει 
τις υπηρεσίες του Polaris

Η Specialty Food Association 

(SFA) αποκάλυψε το νέο λογότυ-

πό της, το οποίο βασίστηκε σε 

μία ολοκληρωμένη  προσέγγιση 

με στόχο να προωθήσει το νέο 

της όραμα "Shape the Future of 

Food". 

Ο επανασχεδιασμός του λογοτύ-

που βασίστηκε στη μορφή ενός 

ατελούς κύκλου που συμβολίζει 

τη συνεχώς μεταβαλλόμενη και 

εξελισσόμενη βιομηχανία των 

specialty foods και την απεριόρι-

στη επίδραση, που έχουν τα τρό-

φιμα και τα ποτά στον πολιτισμό 

και την καθημερινή ζωή. Ταυτό-

χρονα, αντιπροσωπεύει την 360ο προσέγγιση της SFA για την ανάπτυξη νέων ειδικών 

προϊόντων και εταιρειών ειδών διατροφής από την ίδρυσή της το 1952.

«Για δεκαετίες, η SFA βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στα τρόφιμα», δή-

λωσε ο πρόεδρος του οργανισμού Phil Kafarakis. "Η  προτεραιότητά μας είναι να συνεχί-

σουμε να προσφέρουμε νέους τρόπους υποστήριξης της συνεχώς εξελισσόμενης κοινό-

τητας και να βοηθήσουμε τις εταιρείες-μέλη μας να αναπτυχθούν και να πετύχουν. Οι 

Αμερικανοί καταναλωτές προτιμούν καθαρά, αυθεντικά, γευστικά και υγιεινά τρόφιμα. Η 

SFA στοχεύει να στην περαιτέρω υποστήριξη των μελών της με στόχο την αποτελεσματι-

κότερη κατανόηση της αγοράς πλήρως την αγοράς και της ποικιλομορφίας της έτσι ώστε 

να μπορέσουν να εστιάσουν στον κατάλληλο καταναλωτή".

● UPDATES

Αποκαλυπτήρια του νέου λογοτύπου 
της Specialty Food Association 

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι, 
Τηλ.: 210 3634061, sales@notice.gr

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης
Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου
Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Αλοίμονος

Εμπορική Διεύθυνση: Κλαίρη Στυλιαρά
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