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Μύλοι Λούλη A.E.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με 
τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες 
παραγωγής στη Σούρπη, το Κερα-
τσίνι, τη Θήβα και το Toshevo, κα-
τέχοντας την 1η θέση στην ελληνική 
αλευροβιομηχανία σε αλέσεις, πω-
λήσεις και τεχνολογία.
Με τη βοήθεια της υπερσύγχρονης 
τεχνολογίας που διαθέτουμε έχου-
με τη δυνατότητα να προσφέρουμε 
στους πελάτες μας πάνω από 170 
τελικά προϊόντα αλεύρων, εξασφα-
λίζοντας τη μεγαλύτερη γκάμα προ-
ϊόντων, ιδανική να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του επαγγελματία.
Θέλοντας συνεχώς να βελτιώνουμε 
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 
προσφέρουμε στους πελάτες, η 
εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα 
προϊόντων πρώτων υλών αρτοποιί-
ας και ζαχαροπλαστικής καθώς και 
έτοιμων μειγμάτων, με την επωνυ-
μία Kenfood. Στόχος είναι, οι πε-
λάτες μας, αρτοποιοί, ζαχαροπλά-
στες και επαγγελματίες εστίασης 
(HO.RE.CA), να έχουν τη δυνατότη-
τα να προμηθευτούν πρώτες ύλες, 
με τις οποίες θα παράγουν τα τελι-
κά προϊόντα τους, έχοντας σίγουρη 
ποιότητα.
Η άριστη και σταθερή ποιότητα 
των προϊόντων μας διασφαλίζεται 
μέσω ενός άρτια εξοπλισμένου χη-
μείου και του πρότυπου αρτοποι-

είου μας όπου γίνεται λεπτομερής 
παρακολούθηση σε όλα τα στάδια 
παραγωγής κάτω από αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
που αποτελείται από μυλωνάδες, 
τεχνολόγους τροφίμων και αρτο-
ποιούς φροντίζει για τη σταθερή 
ποιότητα της παραγωγής καθώς 
επίσης επικεντρώνεται στην ανά-
πτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 
που καλύπτουν τις αυξανόμενες 
ανάγκες του σύγχρονου αρτοποιού.
H εταιρεία μας διαθέτει το καλύτε-
ρο και μεγαλύτερο δίκτυο διανομής 
πανελλαδικά με έναν μεγάλο στόλο 
ιδιόκτητων φορτηγών, σιλοφόρων 
και πλήθος συνεργατών μεταφορέων 
που εξυπηρετούν τους πελάτες μας.
Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμή-
ματος πωλήσεων είναι στη διάθεση 
των πελατών μας για την άμεση εξυ-
πηρέτησή τους με ένα άριστα οργα-
νωμένο δίκτυο.
Η εταιρεία απασχολεί 338 εργα-
ζόμενους και διαρκώς επενδύει 
σε νέα τεχνολογικά μέσα και στην 
αναβάθμιση των εργοστασίων της 
ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική 
και να κρατάει την πρωτιά στην ελ-
ληνική αλευροβιομηχανία.
Τέλος, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. είναι ει-
σηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξι-
ών Αθηνών με τον διακριτικό τίτλο 
"ΛΟΥΛΗ".
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