ΤΗ
Σ
ΕΠ ΤΗΝ
ΙΤ ΟΜΟΡ
ΥΧ ΦΙΑ
ΙΑ
Σ

ΑΝ
ΑΚ
ΑΛ
ΥΨ
ΤΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
H CREAM TEAM ΑΒΕΕ, είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000, με αντικείμενο
την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης προσώπου
και σώματος.
Παράλληλα, με την εγχώρια διάθεση των προϊόντων της, η εταιρεία έχει έντονη εξαγωγική
δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε το 2005, ανοίγοντας τις αγορές σε Κύπρο, Ρωσία, Ρουμανία
και Ντουμπάι, ενώ διαρκώς αναζητά νέες συνεργασίες παγκοσμίως.
Η CREAM TEAM ΑΒΕΕ, επίσης ασχολείται και με την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων
(private label) για μεγάλες εταιρίες του κλάδου.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην
περιοχή Νικόπολη - Ν. Ευκαρπίας.
Η ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής, εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογικά
εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για έρευνα και
ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Σήμερα η εταιρεία παράγει προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου, σώματος και
μαλλιών, κρέμες, σαπούνια και αρώματα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η φιλοσοφία της εταιρείας CREAM TEAM ABEE, βασίζεται στους παρακάτω άξονες:
* Στην έρευνα, σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής
περιποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, στις πιο προσιτές τιμές.
* Στην ενημέρωση, για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης
κοσμετολογίας.
* Στην επένδυση, σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε
τα παραγόμενα προϊόντα να εναρμονίζονται απόλυτα με τις ανάγκες των πελατών.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εδώ και 14 χρόνια προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας
που παρασκευάζονται με άριστες πρώτες ύλες και σύμφωνα με τους κανόνες
ορθής παραγωγικής διαδικασίας της Ε.Ε.
Η εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση Συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής κατά
ISO 22716:2007, για την παραγωγή και αποθήκευση καλλυντικών προϊόντων, από την
TUV AUSTRIA HELLAS. Η πιστοποίηση του Συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22716:2007 διασφαλίζει για την εταιρεία τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1223/2009, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον 07/2013
και καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των κανόνων Ορθής Παρασκευαστικής
Πρακτικής (G.M.P.) στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

ISO 22716:2007

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Το 2012, διαθέτοντας πλέον πολυετή εμπειρία στην παραγωγή καλλυντικών, η CREAM
TEAM ΑΒΕΕ, δημιούργησε τα καταστήματα DUST+CREAM "beauty products and more".
Ένα νέο concept καταστημάτων, τα οποία διαθέτουν μια πλήρη γκάμα καλλυντικών
πάσης φύσεως, με περισσότερους από 5.000 κωδικούς, σε προσιτές τιμές, απόλυτα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εποχής και στις επιθυμίες των ενδιαφερομένων τους.
Παράλληλα, μεγάλα brands του εξωτερικού εμπιστεύονται την εταιρεία για συνεργασία και
διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, μέσω των καταστημάτων DUST+CREAM
"beauty products and more", ενισχύοντας τις επιλογές για τους πελάτες.
Μέχρι και σήμερα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερα από 40
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 3 ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

TO FRANCHISE
H ελληνική ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής καλλυντικών (μακιγιάζ και κρεμικών), τροφοδοτεί
απευθείας την αλυσίδα Dust + Cream "beauty products and more", χωρίς ενδιαμέσους,
πετυχαίνοντας χαμηλά κόστη σε όλα τα είδη, αυξάνοντας παράλληλα το κέρδος του francisee.
Το άρτια οργανωμένο σύστημα franchise, θέτει στη διάθεση των συνεργατών της ένα
ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης σε λειτουργικό επίπεδο και βρίσκεται διαρκώς δίπλα
στον franchisee, προσφέροντάς του μια ασφαλή επένδυση.

Ο ΧΩΡΟΣ
Έχοντας δημιουργήσει πλέον, ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτων με το σύστημα franchise,
κύριο μέλημα της εταιρείας, κατά τη διαδικασία εύρεσης και δημιουργίας ενός νέου
σημείου πώλησης, είναι η συνέπεια και ο σεβασμός στον υποψήφιο χώρο ενοικίασης.
Πάντα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προβαίνουμε σε
όλες τις απαραίτητες εργασίες που θα εξασφαλίσουν την εναρμόνιση του χώρου με την
γενική εταιρική εικόνα και την κατασκευαστικά ασφαλή ανακαίνισή του.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Με στόχο την ανάπτυξη των DUST+CREAM "beauty products and more", σε όλη τη χώρα,
έχει καταφέρει μέσα σε διάστημα 4 ετών να δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο με
καταστήματα σε Αττική (12), Άργος, Βέροια, Γιαννιτσά, Θεσσαλοινίκη (7), Ιωάννινα,
Καβάλα, Καλαμάτα (2), Κατερίνη, Κέρκυρα (2), Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισα, Ναύπλιο,
Πάτρα, Σέρρες, Σύρος, Τρίκαλα, Χαλκιδική (2), Χανιά .

Η μέχρι τώρα ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί την κινητήριο δύναμη για να
συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να επεκτείνει διαρκώς τις νέες
συνεργασίες της.

11) Παγκράτι - Υµηττού 76 / τ:2107565877
12) ESCAPE CENTER - Λεωφ.∆ηµοκρατίας 67Α
(Πλησίον Πάρκο Τρίτση) / τ:2114100867

7) ONE SALONICA OUTLET MALL - Γιαννιτσών
& Ι.Κωλέττη 61 / τ: 2314024654

ΚΑΒΑΛΑ:

Οµόνοιας 103 / τ:2514000045
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