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Ε 
χοντας στο πλευρό της ηχηρές αντιπροσωπείες στον 
τομέα των φυτικών λαδιών φοινικέλαιου (palm oil, palm 
olein), υποπροϊόντων αυτού (όπως φυτική σαπωνόμαζα και 
λιπαρά οξέα -στεατικό οξύ, μυριστικό οξύ, λαουρικό οξύ, 

παλμιτικό οξύ), οξειδίων μετάλλου, πετρελαιοειδών και πετροχημικών 
προϊόντων (όπως συνθετικό καουτσούκ, φυσικό καουτσούκ και 
αιθάλη) δύναται να προσφέρει στην Ελληνική Αγορά ανταγωνιστικές 
τιμές σε συνδυασμό με πρώτης ποιότητος ύλες συνοδευόμενες με όλα 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βραβεία ποιότητος.  
        
Η δυναμική της παρουσία στον Ελληνικό Βιομηχανικό Χώρο και 
κυρίως στον τομέα των Καλλυντικών, Σαπουνιών, Απορρυπαντικών, 
Φαρμακευτικών Προϊόντων, Ελαστικών, Πλαστικών αλλά και 
Τροφίμων έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή νέων 
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προϊόντων και την δημιουργία 
νέων συνεργασιών σε παγκόσμια 
κλίμακα. Η συνεχής αύξηση των 
πωλήσεων και εσόδων της μέσα 
στην τελευταία δεκαετία, παρά 
την Ελληνική και Παγκόσμια Κρίση, 
οφείλεται στην στρατηγική της 
Ανάπτυξης που έχει χαράξει και στις 
συντονισμένες της προσπάθειες 
για επέκταση των Αγορών της αλλά 
παράλληλη αύξηση του μεριδίου 
της στις ήδη υπάρχουσες Αγορές 
που δραστηριοποιείται. 
      
 Συγκεκριμένα, την τελευταία 
τετραετία,  η εταιρία έχει 
καταγράψει αύξηση πωλήσεων κατά 
59,7%. Αντίστοιχη ανοδική πορεία 
έχουν σημειώσει και τα κέρδη προ 
φόρων της εταιρίας μέσα στο ίδιο 
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•Προτεραιότητα στον πελάτη
•Φερεγγυότητα στην αγορά
•Άριστη γνώση  
  των προιόντων μας
•Χαμηλό κόστος
•Σωστές, στενές  
  & σταθερές συνεργασίες».

διάστημα. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρίας Σοφία Λουκαΐτη, σχολιάζοντας τα αυξανόμενα μεγέθη, «η  
στασιμότητα στον τομέα των Επιχειρήσεων και του Εμπορίου οδηγεί 
σταδιακά σε αργό θάνατο. Η κρίση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
λειτουργήσει ως εμπόδιο αλλά ως κίνητρο για ανάπτυξη. Σαφώς και 
χρειάζονται προσεκτικές και μεθοδικές κινήσεις όπως επίσης και ένα 
σωστά σταθμισμένο πλάνο επενδύσεων, αλλά ο χειρότερος εχθρός της 
επιχείρησης είναι η αδράνεια». 
     
  Να σημειωθεί ότι η εταιρία έχει 41 χρόνια εμπειρίας στον τομέα  
των Εισαγωγών και του Χονδρεμπορίου, ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών 
και προμηθευτών σε 15 χώρες αλλά και διεθνή παρουσία σε 5 ηπείρους. 
Είναι αμιγώς ελληνική και οικογενειακή επιχείρηση τριών γενεών  
με παράδοση στην προτεραιότητα της στον πελάτη και στην καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση αυτού. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά  
ο Πρόεδρος της εταιρίας κος Βασίλειος Λουκαΐτης, «Οι Αρχές που 
παρέλαβα από τον πατέρα μου Ιωάννη Λουκαΐτη (εταιρία από το 1890) 
και μεταβίβασα με επιτυχία στην επόμενη γενεά - κόρη μου,  
Σοφία Λουκαΐτη  - παραμένουν οι πυλώνες της ΝΤΑΪΣΤΑΦΦ ΕΛΛΑΣ  
και είναι οι εξής: 


