
Ελληνικός 
Ζύθος… 
Ανάπτυξης!

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και από τότε μέχρι σήμερα εξελίσσεται και 
καινοτομεί, για να είναι σήμερα η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ζυθοποιία στη χώρα μας. Η εξαιρετική 
ποιότητα και η υψηλή γευστική αξία είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες και κριτήρια 
παραγωγής για τα προϊόντα μπίρας που φέρνει για τους λάτρεις της καλής μπίρας. Γι’ αυτό το λόγο 
εργάζονται άλλωστε και οι περισσότεροι από 180 καταρτισμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας, με 
πάθος και μεράκι, δίνοντας κάθε μέρα τον καλύτερό τους εαυτό.

Όμως η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης δεν σταματά εκεί. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά 
δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους του τόπου μας, ενισχύοντας τις επιλογές για απασχόληση, 
διευρύνει τις προοπτικές του κλάδου και συμβάλλει στην τόνωση της οικονομίας με ευκαιρίες 
κατάρτισης και αποκατάστασης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2019, έφερε πρώτη στην Ελλάδα το καινοτόμο Πρόγραμμα της Διττής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, το οποίο συνδυάζει τη Θεωρητική Γνώση με την Αμειβόμενη Πρακτική 
Άσκηση, ενώ δίνει στους σπουδαστές την πιστοποίηση του Ζυθοποιού-Βυνοποιού. 
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Τα τελευταία  χρόνια, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξής της, η Ελληνική Ζυθοποία Αταλάντης 
εγκατέστησε στο εργοστάσιο της δύο νέες, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής, οι οποίες 
διασφαλίζουν απόλυτα την ευελιξία, ασφάλεια και ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων της. 

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, η εταιρεία, εφαρμόζει επιτυχώς ένα σύγχρονο και 
ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής φροντίδας, τοποθετώντας στο επίκεντρο την ουσιαστική 
φροντίδα για τον πλανήτη και την  ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Μια πράξη καινοτομίας με:

Νέα Γραμμή Παραγωγής

Παρουσία σε 37 χώρες

Εξαγωγές στις 5 Ηπείρους 

Συνολικό πλάνο επενδύσεων 
παραγωγής, ύψους 

€29,8 εκατ.* 

Παραγωγικό δυναμικό μεγαλύτερο 

από 80 εκατ. λίτρα μπίρας

Περισσότερα από 
4.000 τ.μ. για τη 
νέα γραμμή παραγωγής 
εγκυτίωσης και εμφιάλωσης 
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Οι αξίες μας

Μεράκι για τη Συνταγή

Αυθεντικότητα στη Γεύση

Περηφάνεια για την Ποιότητα

Εμπιστοσύνη στους Ανθρώπους μας

Σεβασμός στους Συνεργάτες μας

Ειλικρίνεια στις Σχέσεις μας

Τόλμη για την Καινοτομία

Επιμονή στην Εξωστρέφεια

Πίστη στον Τόπο μας

Πάθος για την Μπίρα


