H ιστορία της Dinner Lady
Η Dinner Lady ιδρύθηκε το 2016 και είναι μια βραβευμένη εταιρία προϊόντων ατμίσματος, που
παράγει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμπορεύεται ποιοτικά υγρά ατμίσματος σε περισσότερες
από 96 χώρες. Το θρυλικό μας υγρό (Lemon Tart) έχει κερδίσει το βραβείο «Best Dessert Flavour» 4 χρόνια στη σειρά.
Η ιστορία μας ξεκίνησε το 2016, όταν παρουσιάσαμε το Lemon Tart e-liquid, στον κόσμο.
Το Lemon Tart κέρδισε γρήγορα σε δημοτικότητα και η Dinner Lady έγινε διάσημη για τη
δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Μία εταιρία πρόκληση, που έχει βάλει σκοπό…
«Να δημιουργήσει μία ανώτερη εμπειρία για τους ατμιστές σε όλο τον κόσμο»

Σήμερα, η Dinner Lady απασχολεί περισσότερα από 200 άτομα, κατασκευάζει προϊόντα που
πωλούνται σε 96 χώρες και έχει κερδίσει περισσότερα από 41 διεθνή βραβεία.
2016 Η εταιρεία ξεκινά με 2 υπαλλήλους και παρουσιάζει το υγρό Lemon Tart
2017 Η Dinner Lady ανοίγει νέα παγκόσμια τάξη πολλών εκατομμυρίων λιρών, έδρα για την
υποστήριξη επεκτεινόμενων εργασιών.
2018 Ανοίγει υπερσύγχρονες κατασκευαστικές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο
ύψους 4 εκ. £.
2019 Η προσφορά προϊόντων διευρύνεται περιλαμβάνοντας περισσότερα από 100
διαφορετικά υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά υγρά, σε 6 διαφορετικά σειρές και προϊόντα
CBD. Η εταιρεία λανσάρει ένα νέο κορυφαίο προϊον μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό τσιγάρο μίας
χρήσης.
2020 Απασχολεί περισσότερα από 200 άτομα και συνεργάτες με κορυφαίες μάρκες λιανικής
στο FMCG Major Grocery, Εμπορικά καταστήματα, βενζινάδικα και ανεξάρτητα καταστήματα
ατμίσματος σε όλο τον κόσμο.
Παγκόσμιος διανομέας
Το παγκόσμιο κέντρο διανομής πολλών εκατομμυρίων λιρών της Dinner Lady παρέχει τη
δυνατότητα υποστήριξης στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς λιανοπωλητές. Η
κατασκευή και η διανομή βρίσκονται μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρέχουν αξιοπιστία,
ταχύτητα και ευελιξία στην πολυκαναλική διανομή. Η αλυσίδα εφοδιασμού μας είναι συμπαγής
και εξαιρετικά αποτελεσματική χάρη στις ελάχιστες εξωτερικές εξαρτήσεις, γεγονός που
διασφαλίζει ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Η παγκόσμιας κλάσης κατασκευή δημιουργεί πλεονέκτημα στην αγορά
Οι εσωτερικές δυνατότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο της Dinner Lady δημιουργούν πλεονέκτημα
στην αγορά σε στρατηγικές συνεργασίες λιανικής. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα
εργαστήριο καινοτομίας, ανάπτυξης και δοκιμής νέων προϊόντων, μαζί με ένα Τμήμα
Συμμόρφωσης για την τήρηση των τοπικών κανονισμών της αγοράς σε όλο τον κόσμο, και
της Παραγωγής, που είναι σε θέση να παράγει πάνω από 7.000 μπουκάλια premium υγρού
κάθε ώρα. Παρασκευάζουμε τα υγρά μας σε ένα καθαρό, αποστειρωμένο εργαστηριακό
περιβάλλον με ορισμένους από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς στον κόσμο, που ορίζονται
από τη Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα φάρμακα και τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης της
βρετανικής κυβέρνησης. Με την ενοποίηση αυτών των δυνατοτήτων εσωτερικά, η Dinner Lady
δημιουργεί πλεονέκτημα στην αγορά για στρατηγικούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.
Συμπερασματικά...
Η Dinner Lady προσφέρει την πλήρη λύση ατμίσματος που βασίζεται σε ένα βαθύ πάθος για
ανάπτυξη και προμήθεια υψηλής ποιότητας υγρών σε αγορές σε όλο τον κόσμο. Η εστίασή
μας στην εμπειρία των πελατών και την ευελιξία της αγοράς μας έχει δημιουργήσει μια
κουλτούρα όπου εκτιμούμε την προσαρμοστική νοημοσύνη, την ενέργεια και την ακεραιότητα.
Αυτές οι αξίες μας οδηγούν στη συνεχή βελτίωση των βραβευμένων προϊόντων και υπηρεσιών
μας σε πελάτες σε περισσότερες από 96 χώρες.
Η αποστολή μας…
«Να δημιουργήσει μία ανώτερη εμπειρία για τους ατμιστές σε όλο τον κόσμο»

Τα βραβεία

