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CARAMELLA NAXOS 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ 



Εταιρικό προφίλ: 
• H Caramella Naxos ιδρύθηκε το 2013 στη Χώρα Νάξου και δραστηριοποιείται 

στο χώρο της παραγωγής χειροποίητης καραμέλας. Το 2015 δημιουργήσαμε 
ένα νέο υψηλών προδιαγραφών εργαστήριο στο Χαλάνδρι.  

• Συνεργάζεται με τους καλύτερους προμηθευτές και διαθέτει προϊόντα που 
παρασκευάζονται από αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά 
και πρόσθετα, συνδυάζοντας την παράδοση με την σύγχρονη τεχνική. 

• Η δραστηριότητά της καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ στο 
πελατολόγιο της περιλαμβάνονται επιλεγμένα καταστήματα ως μεταπωλητές 
(delicatessen gourmet shops, κάβες, ζαχαροπλαστεία κ.α.), περισσότερα από 
150 ξενοδοχεία και πολλές επώνυμες εταιρίες που μας επέλεξαν για την 
προώθησή τους.   

• Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουμε. Από της αρχές 
του 2018, εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 9001 και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000.  
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Εταιρική Πολιτική: 

• Βασική δέσμευση της εταιρίας Caramella 

 Το διαρκές μας πιστεύω: Αυτό που πιστεύουμε και 
υποσχόμαστε να παραδώσουμε στους πελάτες μας. 

• Ο σκοπός μας 

 Ο λόγος της ύπαρξής μας: Εμπνευσμένοι από την πίστη σε 
εμάς, και τη διαφορά που κάνουμε για τους πελάτες μας. 

• Οι αξίες μας 

 Οι κοινές μας πεποιθήσεις: Ένας οδηγός για δράση και η 
πλήρης εφαρμογή του Σκοπού μας. 
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Καταστήματα: 
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ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 18 - 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΗΛ.: 2106830048 

Email: info@caramella-athens.gr 

Web: www.caramella-athens.gr 

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 

ΤΗΛ.: 22850 26607 

Email: info@caramella-naxos.gr 

Web: www.caramella-naxos.gr 

http://www.caramella-athens.gr/
http://www.caramella-athens.gr/
http://www.caramella-athens.gr/
http://www.caramella-naxos.gr/
http://www.caramella-naxos.gr/
http://www.caramella-naxos.gr/


Η επέκταση της Caramella είναι διεθνής: 

Νέες συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση: 

 

• Ελλάδα, Κρήτη, 1ο τετράμηνο 2020 

• Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι, UAE, 1ο τετράμηνο 2020 

• Ελλάδα, Ρόδος, 2ο τετράμηνο 2020 

• Ζυρίχη, Ελβετία, 2ο τετράμηνο 2020 

• Λος Άντζελες, Αμερική, 3ο τετράμηνο 2020 

• Σικάγο, Αμερική, 3ο τετράμηνο 2021 
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Η συνταγή μας…είναι αρχαία: 

• Η σπάνια συνταγή της χειροποίητης 
καραμέλας με σχέδιο, πρωτοεμφανίστηκε 
στην Αγγλία, πριν 300 περίπου χρόνια. 

 

 

• Δημιουργούμε καθημερινά, διασκεδάζοντάς 
σας… και αυτό είναι μοναδικό.  
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Διαβάστε περισσότερα… 

Δείτε το video... 

https://www.caramella-athens.gr/istoria/
https://www.youtube.com/watch?v=sEeVO17S9lo
https://www.youtube.com/watch?v=sEeVO17S9lo


Η διαδικασία είναι μαγική... 
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Η μαγεία ξεκινάει…  

με το ζεστό μείγμα! 

Διασκεδάζουμε… 

χρωματίζοντας! 

Σειρά έχει το 

τράβηγμα…  

Δημιουργία σχεδίου… 

απολαύστε  τη τεχνική! 

Κοπή ... το τέλος ενός 

υπέροχου ταξιδιού! 

Το αποτέλεσμα… 

είναι μαγικό!   



Τα προϊόντα μας είναι μοναδικά… 
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Συνεργασίες - Πελάτες: 
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Το 100% των πελατών μας θα επέλεγαν ξανά την Caramella σαν συνεργάτη και προμηθευτή τους(*). 

 

Το σύνολο των πελατών μας θεωρεί πως «τα προϊόντα μας έχουν την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής στην Ελληνική αγορά»(*) 

 
*Βάση Ερωτηματολόγιου Έρευνας Αγοράς / Μέτρησης Ικανοποίησης Πελάτη έτους 2018 



Caramella halandri 
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caramella naxos 

caramella_naxos 

Σαρώστε το  

QR code  

και μάθετε 

περισσότερα 

Ελάτε στο μαγικό κόσμο της Caramella 

και μάθετε όλα μας τα μυστικά. 

Καμία παραγωγή, οποιουδήποτε προϊόντος,  

δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποιότητα αυτήν του χειροποίητου.  

 

Τα εργαστήρια μας, ανοιχτά στο βλέμμα του πελάτη αποκαλύπτουν το μυστικό μας 

μέσα από χρώματα και αρώματα που θα σας ταξιδέψουν. 

 

Έλατε να γνωριστούμε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες  

για όλα μας τα προϊόντα. 

*Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του καταστήματος. 


