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Η Davidstow 
Creamery 

φτιάχνει το 
πρώτο της 

cheddar

Η ΜΜΒ παράγει 
τυρί από  

αποκορυφωμένο 
γάλα και του 

δίνει το brand
«Dairy Crest»..

Η MMB 
αγοράζει την
Davidstow.

Η Cathedral 
City γεννιέται 
στο Mendip 

Hills.

Η Dairy Crest 
αγοράζει την
Mendip Hills.

Η Dairy Crest 
χτίζει εθνικό 

δίκτυο διανομής

1985

Η Cathedral 
City γίνεται 
παγκόσμια.

Η Cathedral City 
λανσάρει

αναλώσιμη 
συσκευασία.

Το Davidstow 
εκσυγχρονίζεται και 
ανανεώνεται, για να 
είναι υπερσύγχρονο

Η Cathedral City
λανσάρει την 

πρώτη μεγάλη 
εκστρατεία ‘See 

it, Want it.’

Η Cathedral City 
προωθεί 

προϊόντα με 30% 
λιγότερο λίπος

Η Cathedral City
προωθεί μια 

παιδική ποικιλία 
σνακ και cheddar 

μινιατούρες

Η Cathedral City 
ψηφίζεται στα 

10 κορυφαία UK 
Brands

Η Cathedral 
City 

επανακινείται

Η ιστορία μας…
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Cathedral City: Το σημείο αναφοράς που οι άλλοι ακολουθούν.
Οι ανταγωνιστές προσπαθούν να αντιγράψουν τη γεύση και 
τη συσκευασία

Προέλευση Έλεγχος ποιότητας Ηγέτης της αγοράς

• Γάλα από το Cornwall 
• Ανακαινισμένα αγροκτήματα
• Ασφαλισμένα αγροτικά 

πρότυπα

• Υψηλή ποιότητα μηχανημάτων
• Κάθε τόνος δοκιμάζεται και 

περνάει από τεστ
• Μοναδικές συνταγές & 

καλλιέργειες
• Μεγαλύτερη ωρίμανση

• "Κρεμώδης & ώριμη" γεύση
• Συνεχής υψηλή ποιότητα
• Συσκευασία και καινοτομία 

σχεδιασμού

Πρώτο που ξανακλείνει

Πρώτο σε έντονο χρώμα
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Νούμερο ένα για τους καταναλωτές και 
συνεχώς νικητής για τους ειδικούς

Βραβείο Which Το τυρί επιπλέον ωρίμανσης βραβεύτηκε με το Which? 
Καλύτερο τυρί cheddar για το 2016

TV Show

Στο πρόγραμμα "Tried and Tasted: The Ultimate Shopping List" 
στις 4 Ιουλίου 2017, ειδικοί όπως ο Michel Roux Jr ενέκριναν 
το Cathedral City Mature σε τυφλή δοκιμασία γεύσης
http://www.channel4.com/programmes/tried-and-tasted-the-
ultimate-shopping-list/on-demand/64928-005.

Βραβεία
Στο 119ο Διεθνές Βραβείο Τυριών (ICA) στο Nantwich το 
κρεμώδες τυρί μας κέρδισε 7 βραβεία, 
συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού στην κατηγορία Επιπλέον 
ωρίμανσης
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Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγαπούν την 
Cathedral City: Νο 1 και εξακολουθεί να 
μεγαλώνει



Συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων UK

Πηγή: PPL Τυφλή Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης προϊόντων.
Νοέβριος 2016:

• Συνολική αρέσκεια καταναλωτών: Cheddar επιπλέον ωρίμανσης.

Κέρδισε την 1η θέση ως καλύτερη γεύση σε σύγκριση με τον

ανταγωνισμό

• Η Cathedral City έχει επιδείξει υψηλό βαθμό συνοχής στο

πέρασμα των χρόνων και αποτελεί το σημείο αναφοράς της

βιομηχανίας

• Το Seriously & Wyke έχει αλλάξει σε ένα πιο κρεμώδες στυλ, αλλά

με ένα πιο έντονο προφίλ «γλυκό» και «μαγειρεμένο». Και τα δύο

αυτά τυριά εκτελούν πολύ κακώς το στυλ γεύσης (συχνά

μαγειρεμένα) και τη συνοχή γεύσης

Συχνότερες αγορές

Αγορές σήμερα

Δοκιμές

Γνώση

Πηγή: MB Cheese Tracker R1-R12 2017
Βάση: Συνολικό δείγμα(3251)



Οι καταναλωτές μας έχουν μια συναισθηματική 
προσήλωση και ξοδεύουν περισσότερα στην 
κατηγορία

Source: IRI, The Grocer, Millward Brown, Kantar 

Εκτίμηση

60% 

Αξία για την κατηγορία

%15
Οι αγοραστές της Cathedral 

City ξοδεύουν 15% 
περισσότερο σε τυρί από τον 

μέσο όρο

Το 60% το έχουν στο ψυγείο τους 
με 6/10 άτομα λένε ότι αγαπούν 

την Cathedral city 



Το ίδιο ισχύει για χώρες όπως η Ισπανία
Υψηλή δαπάνη & υψηλή αφοσίωση = 
πολύτιμοι αγοραστές

Kantar Worldpanel: 52 we  January 17



Σύνοψη

 παράγεται από πλούσιο γάλα σε μια αλυσίδα εφοδιασμού παγκόσμιας κλάσης

 είναι ηγέτης στην αγορά μέσω της σταθερής υψηλής ποιότητας, μοναδικής γεύσης & της 

καινοτομίας

 έχει κερδίσει πολλά Χρυσά Βραβεία με το πέρασμα των χρόνων

 συνεχίζει να χτυπάει συνεχώς τους ανταγωνιστές στην σύγκριση της τυφλής γεύσης

 προσελκύει πελάτες υψηλών δαπανών και πιστούς αγοραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 

εξωτερικό

Cathedral City… 



Μία από τις 25 κορυφαίες μάρκες ειδών 
παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο

The Grocer Top Brands 2016



Διαπίστευση

Royal Warrant - για 
αγαθά που παρέχονται 
στο βασιλικό νοικοκυριό

Red Tractor Logo –
εγγυάται ασφαλή και 
ποιοτικά τρόφιμα που 
πληρούν τα πρότυπα 
καλής διαβίωσης των 

ζώων

Μόνο με γάλα από τις 
βρετανικές αγροικίες, στη 

Νοτιοδυτικά



• Πλήρης γεύση

• Προσβάσιμο σε όλους

• Φτιαγμένο με την ίδια 
συνταγή για πάνω από 25 
χρόνια

• Κατασκευασμένο από τη 
μοναδική μας συνταγή από 
τους εξειδικευμένους 
κατασκευαστές τυριών μας

Πλούσια, απαλή, κρεμώδη γεύση…



…κάθε στιγμή

• Μόνο με γάλα από τις βρετανικές αγροικίες, στη Νοτιοδυτικά
• 400 αγρότες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας το γαλακτοκομείο Crest,
• Μια βραβευμένη κρέμα - το Davidstow με έδρα την Κορνουάλη, στην καρδιά των πλουσιότερων γαλακτοκομικών 

περιοχών της Αγγλίας

Παγκόσμιας κλάσης  αλυσίδα εφοδιασμού και συνεπής ποιότητα



Όλα επιλεγμένα 
από τους 
ειδικούς μας στο 
τυρί
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Η Cathedral City έχει την τέλεια σειρά 
εξαγωγών

Cathedral City Mild 200g
Ωρίμανση: 4 μήνες

Cathedral City Mature 200g
Ωρίμανση: 9 μήνες

Cathedral City Extra Mature 
200g

Ωρίμανση: 14 μήνες

Cathedral City Vintage 200g
Ωρίμανση: 20 μήνες

Cathedral City Mature Slices 
150g

Ωρίμανση: 9 μήνες



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 4 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου: 12x200g
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής: 180 μέρες
 Κωδικός: CU533E

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Mild 200g
Ένα πιο ήπιο τυρί με κρεμώδη υφή

 Ήπιο λευκό Cheddar

 Υψηλής ποιότητα Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 Ήπια λεπτή και κρεμώδης γεύση, με φρέσκια ομαλή γεύση. Χωρίς γεύσεις και

οσμές.

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 9 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου: 12x200g
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής: 180 μέρες
 Κωδικός: CQ759E

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Mature 200g

 Ώριμο λευκό Cheddar

 Υψηλής ποιότητα Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 ώριμη γεύση, απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές.

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 14 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου : 12x200g
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής : 180 days
 Κωδικός: CQ769E

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Extra Mature 200g
Σκληρό και λείο

 Λευκό Cheddar επιπλέον ωρίμανσης

 Υψηλής ποιότητα Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 extra ώριμη γεύση, απαλλαγμένη από γεύσεις και οσμές

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 20 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου : 12x200g
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής : 135 μέρες
 Κωδικός: CU569

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Vintage 200g
Έντονη υφή και καλά στρογγυλεμένη

 Vintage λευκό Cheddar

 Υψηλής ποιότητα Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 Ισχυρή, ομαλή γεύση, χωρίς γεύσεις και οσμές.

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 9 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου : 6x150g
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής : 150 μέρες
 Κωδικός: CU693

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Mature Slices 150g

 Ώριμες λευκές φέτες Cheddar

 Ορθογώνιες φέτες πρώτης ποιότητας Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 Ισχυρή, ομαλή γεύση, χωρίς γεύσεις και οσμές.

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Είδη Cathedral City

 Ωρίμανση 9 μήνες
 Διαστάσεις τεμαχίου : 2x2.5kg
 Ελάχιστη διάρκεια ζωής : 180 μέρες
 Κωδικός: CD033

Γλώσσες που τυπώνονται σε όλες τις συσκευασίες: EN, DE, FR, ES, NL, IT, GK, PT, SE, DK, NO

Cathedral City Mature 2.5kg (Deli)

 Ώριμο λευκό Cheddar

 Υψηλής ποιότητα Cheddar με απαλό κίτρινο χρώμα.

 Ισχυρή, ομαλή γεύση, χωρίς γεύσεις και οσμές.

 Σκληρό σώμα με πολύ λεία υφή

 Το τυρί ωριμάζει μεταξύ 9,0 και 10,0 ° C

 Χωρίς πρόσθετα συστατικά εκτός από τον το αλάτι και το πηκτικό, όπως επιτρέπεται

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 ("Κανονισμός για την ενημέρωση για τα

τρόφιμα").

 Περιέχει υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών και βιταμινών:

Πρωτεΐνη, φολικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη Α, Β2, Β12.

 Το προϊόν αυτό δεν περιέχει γενετικώς τροποποιημένα συστατικά ή βοηθητικά

μέσα επεξεργασίας.



Προετοιμασία για το φθινόπωρο και τα 
Χριστούγεννα!



Παράρτημα



Μελέτη περίπτωσης–Γερμανία
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Μελέτη περίπτωσης–Βαρσοβία, 
Πολονία

•

Αποτελέσματα ενεργοποίησης της γευσιγνωσίας, 
δευτερογενούς οθόνης & γάντια κουζίνας σε 4 
εβδομάδες

•

Τρέχουσα μέση τιμή ROS: 5-6 (μονάδα / εβδομάδα / 
κατάστημα)

• Αριθμό καταστημάτων.: 3 
• Αναμενόμενες πωλήσεις για τα 3 καταστήματα: 18 
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Μελέτη περίπτωσης–Ισπανία

Λιανέμπορος A – ανάπτυξη 184% από το 2015. 
Αποτελέσματα νέας καταχώρισης κάθε χρόνο και 
ισχυρές εκστρατείες προώθησης και μάρκετινγκ
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*Total stores = 148



Μελέτη περίπτωσης- Ελβετία

500 καταστήματα
13 μονάδες

Κατάστημα/βδομάδα

150 καταστήματα
9.3 μονάδες

Κατάστημα/βδομάδα

Οδηγούμενο από την εμβέλεια, την προώθηση και το μάρκετινγκ


