ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Τζιωρτζιώτης Κωνσταντίνος
Ημερομ. Γέννησης: 12/01/1974
E-mail:ceo@violanta.gr
Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα παιδιά
τηλ:24310-43090 -6974325354
Τόπος : 6ο χιλ Τρικάλων Καρδίτσας ΤΚ 42100 Τρίκαλα
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
1992-1993Σπουδές τεχνολογικού τμήματος οικονομίας και διοίκησης
Εμπειροτέχνης ηλεκτρονικός, προγραμματιστής συστημάτων αυτόματου ελέγχου
Κάτοχος 6 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (4Εθνικές και 2 διεθνείς πατέντες προιοντικών και
παραγωγικών καινοτομιών)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2003 έως σήμερα
Ιδρυτής Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε βιομηχανία
Μπισκότων.
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
Η εταιρία Βιολάντα Α.Ε ιδρύθηκε το 2003 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή μπισκότων.
Σήμερα εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ στο 6 ο χιλ. Τρικάλων Καρδίτσας στα Τρίκαλα
όπου απασχολούνται 145 εργαζόμενοι. Από το 2009 δραστηριοποιείται εμπορικά κυρίως στο retail
και στα προϊόντα ραφιού δημιουργώντας τα νέα καινοτομικά προιοντικά brand όπως
·

Γεμιστά Μπισκότα BIANCA (2009)·
Μπισκότα ΒΡΩΜΗΣ (2012)·

·

CRUNCHY cookies (2018)·

Cookies FULL45 (2009)·
SOFT BARS (2014)·

MUST cookies (2010)·
Μπάρες ΒΡΩΜΗΣ (2016)

Μπισκότα ΠΙΤΥΡΟΝ (2018)

ενώ έχει παράλληλα δημιουργήσει και προϊοντικά brand που απευθύνονται σε διεθνείς αγορές, όπως
τα:
MY CREAMY COOKIES (2015)

THE GREEK PANTRY ( 2016 )

FYTROAT(2018)

αντιμετώπισε επιτυχώς τις προκλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου και της αγοράς, καταφέρνοντας
θεαματικά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.
Σήμερα τα προϊόντα ΒΙΟΛΑΝΤΑ κατέχουν μία σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά ενώ
παράλληλα εξάγονται σε περισσότερες από 25 χώρες . Η φήμη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ως εταιρία σταθερά
προσανατολισμένη στην ποιότητα των προϊόντων της επισφραγίζεται με τις διαπιστεύσεις κατά ISO
22000 HACCP , BRC, και IFS .
Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής και
χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων και το
σεβασμό προς το περιβάλλον.
Επιπλέον, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ διαθέτει δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία
εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα αναδιανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον
κόσμο.
Η δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, κατατάσσουν την
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ανάμεσα στις επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.
2016
Ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας BAKER Α.Ε βιομηχανία αρτοσκευασμάτων και
Μπισκότων.

ΒAKER
Η εταιρία ΒAKER A.E ιδρύθηκε το 2016 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή αρτοσκευασμάτων
και μπισκότων.
Σήμερα εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ στο 12 χιλ. Τρικάλων Λάρισας στα Τρίκαλα
όπου απασχολούνται 22 εργαζόμενοι. Η BAKER ΑΕ επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση
μπισκότων και snack πρωινού όπως μπάρες δημητριακών και βρώμης καθώς και δημητριακά και
προϊόντα με βάση τα δημητριακά. Έχει κατά βάση εξαγωγικό χαρακτήρα και υποστηρίζει σημαντικά
το εξαγωγικό έργο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ.
1997 έως 2003
Ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρίας Τζιωρτζιώτης Κ. Αδαμος Α. Ο.Ε με αντικείμενο εργασιών την
παραγωγή και διάθεση κουλουριών και γλυκών μακράς διάρκειας.
1994 έως 1997
Τεχνικός παραγωγής της επιχείρησης Τσίνας Μόδεστος με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή
κουλουριών και αρτοσκευασμάτων.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος ΣΒΘΚΕ

