


Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη είναι μία αμιγώς ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με περισσότερα 

από 100 χρόνια ιστορία, άμεσα συνυφασμένη με τον καφέ και με μεγάλη συναισθηματική αξία 

για τους Έλληνες.  

  

Το πάθος για τον καφέ και την τέχνη του, η επιλογή κόκκων καφέ υψηλής ποιότητας από όλο 

τον κόσμο, η άριστη γνώση της επεξεργασίας σε όλα τα στάδια, τα μοναδικά χαρμάνια 

αποτελούν βασικά στοιχεία της μακρόχρονης επιτυχημένης  πορείας μας. 

  

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη αξιοποιούν την μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, την 

κληρονομιά και την παράδοση της διαχρονικής μάρκας, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσονται και 

καινοτομούν προσφέροντας μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες καφέ σε όλα τα κανάλια πώλησης 

της αγοράς καφέ: 

• HO.RE.CA. 

• Χονδρική 

• Λιανική 

• E-commerce  
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Ιδρύεται το πρώτο 

κατάστημα αφιερωμένο 
στην πώληση 

φρεσκοκομμένου καφέ 
στην οδό Ρετσίνα στον 

Πειραιά. 

Ιδρύεται η εταιρεία 
 Α. Λουμίδης & ΣΙΑ 

Ιδρύεται το  
1ο Καφεκοπτείο στην 

Θεσσαλονίκη. 

Ιδρύεται η «Ελληνική 
Βιομηχανία 

Σοκολάτας  - Κακάο 
Λουμίδη» στη 

Λεωφόρο Αθηνών. 

Εγκαινιάζεται το 
σύγχρονο εργοστάσιο 

βιομηχανικής 
παραγωγής 

τυποποιημένου καφέ 
στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 

Ο συσκευασμένος καφές  
«Παπαγάλος» πωλείται 

στην Nestle S.A.   
Η οικογένεια Λουμίδη 

συνεχίζει να 
δραστηριοποιείται μέσω 
του δικτύου Λιανικής & 

Χονδρικής. 

Το δίκτυο των 
καφεκοπτείων 
αναπτύσσεται 
πανελλαδικά  

(ιδιόκτητα & franchise 
καταστήματα). 

Μετά από 88 χρόνια 
συνεχούς λειτουργίας 

στην Ομόνοια, το 
ιστορικό καφεκοπτείο 

ανακαινίζεται. 

Γιορτάζουμε 100 χρόνια 
αδιάλειπτης λειτουργίας!  

Εγκαινιάζεται το νέο 
Coffee Brew Bar  

στο κατάστημα της 
Ομόνοιας 

2022 

http://www.kl.gr/


Πλεονεκτήματα 

 102 χρόνια εμπειρία & τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του καφέ 

 Brand name ευρέως γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό   

 Βαθιά γνώση της πρώτης ύλης  

 Φρεσκάδα τελικού προϊόντος (παραγωγή σε μικρές παρτίδες) 

 Αυτόνομη & ευέλικτη παραγωγική μονάδα για όλα τα είδη καφέ  

 Πάθος για τον καφέ και την τέχνη του 

 Διαχρονικές αξίες (εντιμότητα, πείρα, φιλοξενία, πάθος, κοινωνική ευθύνη) 

 Συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία  

 

  



Ολιστική προσέγγιση προϊόντων & υπηρεσιών F&B 

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη προσφέρουν ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένα για  

επαγγελματικούς χώρους εστίασης (F&B) που διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα, αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη, 

ενίσχυση branding, και υψηλή κερδοφορία  

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη είναι μία ευρέως γνωστή μάρκα με 102 χρόνια ιστορία. 

Το όνομα τους είναι συνυφασμένο με τον καφέ! 
Top of mind μάρκα  

Υψηλή ποιότητα 
Όλα τα χαρμάνια προέρχονται από προσεκτικά διαλεγμένους κόκκους 

καφέ άριστης ποιότητας από όλο τον κόσμο. Το τέλειο σώμα, γεύση και 

άρωμα είναι εγγυημένα σε κάθε φλιτζάνι 

Πλούσια γκάμα όλων των ειδών καφέ (και λοιπών προϊόντων) που καλύπτουν όλες 

τις επαγγελματικές ανάγκες HO.RE.CA.:  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  
Πλήρης γκάμα 

Ανταγωνιστικός τιμοκατάλογος που εξασφαλίζει αυξημένη κερδοφορία 

ανά φλιτζάνι σε συνδυασμό με premium ποιότητα 
Ανταγωνιστικές τιμές 

Customized Espresso Blends 
Espresso blends ειδικά σχεδιασμένα για το τελικό σημείο (βάσει προφίλ σημείου &  

πελατών) ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό & πλεονέκτημα  



Πανελλαδική κάλυψη Αποστολή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών πανελλαδικά 

Σχεδιασμός (α) νέας εταιρικής ταυτότητας, (β) ετικέτας 

προϊόντων,(γ) προωθητικών υλικών, (δ) visual branding 

(σημάνσεις/serveware)  
Branding* 

Ολιστική προσέγγιση προϊόντων & υπηρεσιών F&B 

Εκπαίδευση 
On site παροχή εκπαίδευσης στην παρασκευή καφέ και άλλων 

ροφημάτων, σωστή λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού    

Οδηγός F&B* 
Παροχή αναλυτικού οδηγού λειτουργίας πόστου F&B, υγειονομικών κανόνων 

ΕΦΕΤ, συνταγές παρασκευής ροφημάτων, διαχείριση προϊόντων, service πελάτη 

Άμεση εξυπηρέτηση 
Ομάδα Πωλήσεων με εξειδίκευση στη HO.RE.CA  

Τηλεφωνικό κέντρο για παροχή άμεσης υποστήριξης   

Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες* 

Εργονομικό στήσιμο πόστου F&B (κάτοψη: έπιπλα, 

εξοπλισμός, παροχές),  σχεδιασμός μενού καφέ/ροφημάτων 

και τιμοκαταλόγου 

Εξοπλισμός*  

Δυνατότητα παροχής πακέτου μηχανής espresso (χρησιδάνειο) 

βάσει τυπολογίας σημείου και ετήσιου tonnage (bean2cup or 

group)  

*κατόπιν ειδικής συμφωνίας 



Χαρμάνι 100% Arabica με ποικιλίες από φάρμες της Βραζιλίας  
 

Οι επιλεγμένες ποικιλίες (natural processed) και ο βαθμός ψησίματος μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε τα πιο λεπτεπίλεπτα 

χαρακτηριστικά του καφέ, αναδεικνύοντας τα στοιχεία σοκολάτας και ξηρών καρπών με δροσερή και γλυκιά επίγευση 

 

Βραζιλία 

8 

ΑΡΩΜΑ 

Έντονα στοιχεία σοκολάτας, 
καβουρδισμένων ξηρών καρπών,  
αλλά και κιτρικών φρούτων   

ΨΗΣΙΜΟ 

MEDIUM to DARK  6 

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ 

6 
Ήπια γλυκύτητα μαύρης σοκολάτας 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

8 

ΕΠΙΓΕΥΣΗ 

Μακρά, καθαρή, 
σοκολάτα και ξηροί καρποί 

ΟΞΥΤΗΤΑ 

Ηπια, αλλά καθαρή οξύτητα 
γλυκού λεμονιού 

6 

ΣΩΜΑ 

7 Βαρύ αλλά απαλό, 
silky και καθαρό 

Espresso Blend 1  



Χαρμάνι Arabica & Robusta με ποικιλίες από Λατινική Αμερική και την Ινδία 

 

Οι επιλεγμένες ποικιλίες (Βραζιλία/Ινδία natural processed, Νικαράγουα washed) και ο βαθμός ψησίματος δημιουργούν ένα 

πλούσιο και γεμάτο σώμα καφέ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται τα καθαρά στοιχεία της σοκολάτας και ξηρών καρπών  

 

Βραζιλία 

Νικαράγουα 

8 

ΑΡΩΜΑ 

Εντονο, σοκολατένιο με στοιχεία  
ξηρών καρπών 

ΨΗΣΙΜΟ 

MEDIUM to DARK  
6 

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ 

7 
Αίσθηση κακάο και ξηρών καρπών 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

8 

ΕΠΙΓΕΥΣΗ 

Μακρά, γλυκιά 
με αίσθηση κακάο και ξηρών καρπών 

ΟΞΥΤΗΤΑ 

Μέτρια και καθαρή, απαλή 5 

ΣΩΜΑ 

8 Πλούσιο και γεμάτο 

Ινδία 

Espresso Blend 2  



Χαρμάνι Arabica & Robusta με ποικιλίες από Λατινική Αμερική και την Ινδία.  

 

Οι επιλεγμένες ποικιλίες (natural processed) και ο βαθμός ψησίματος μας δίνουν ένα έντονο γευστικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι 

(Italian espresso) που διατηρεί τα γλυκά στοιχεία του καφέ  

Βραζιλία 

7 

ΑΡΩΜΑ 

Στοιχεία μαύρης σοκολάτας  
και καβουρδισμένων ξηρών καρπών 

ΨΗΣΙΜΟ 

DARK  7 

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ 

6 
Ηπια γλυκύτητα σοκολάτας, 
αίσθηση κακάο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

8 

ΕΠΙΓΕΥΣΗ 

Μακρά, γλυκιά 
με μία αίσθηση λιπαρότητας 

ΟΞΥΤΗΤΑ 

Πολύ απαλή κιτρική οξύτητα 5 

ΣΩΜΑ 

8,5 Βαρύ, λιπαρό  

Ινδία 

Espresso Blend 3  



Single Estate Espresso 100% Arabica από φάρμες της περιοχής Sul de Minas στη Βραζιλία.  
 
Η επιλεγμένη ποικιλία σε συνδυασμό με την φυσική επεξεργασία (natural) και τον βαθμό ψησίματος (medium to medium dark) μας 
επιτρέπουν να πάρουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά των Βραζιλιάνικων καφέδων στο μέγιστο βαθμό. 

Espresso Single Estate  

Βραζιλία 

Sul de Minas 

ΑΡΩΜΑ 

Έντονο, σοκολατένιο με 
στοιχεία καραμέλας, 
καβουρδισμένων ξηρών 
καρπών και εσπεριδοειδών 

ΨΗΣΙΜΟ 

MEDIUM to MEDIUM-
DARK 

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ 

Ήπια γλυκύτητα μαύρης 
σοκολάτας και καραμέλας 

8 

7 

7 

8 

ΕΠΙΓΕΥΣΗ 

Μακρά, καθαρή επίγευση με 
στοιχεία σοκολάτας και ξηρών 
καρπών 

ΟΞΥΤΗΤΑ 

Ήπια και καθαρή οξύτητα 
με στοιχεία γλυκού 
λεμονιού 

6 

ΣΩΜΑ 

8,5 Βαρύ, μεταξένιο και καθαρό 



Συσκευασία & ετικέτα 

Σχεδιασμός & παραγωγή 
customized ετικέτας  
(4χρωμία / κοπτικό) 

Με την υπογραφή  
και εγγύηση των 

Καφεκοπτείων Λουμίδη 30cm 

14cm 

1.000ge 


