
Από τα οροπέδια του Βερμίου 
στα κορυφαία νερά του κόσμου!

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ



Η καταγωγή

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΣΕΛΙ κατάγεται από το Βέρμιο, 
ένα από τα βουνά της Ελλάδας που ξεχωρίζει για τη 
βιοποικοιλότητά του, τις αμέτρητες μικρές και μεγάλες 
πηγές, όπως επίσης και για τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα. 
Ανάμεσα σε μια οργιαστική βλάστηση το ΣΕΛΙ εμφιαλώνεται 
στην πηγή φυσικής ροής  Άσσος, ακολουθώντας τον 
φυσικό κύκλο του νερού, σε ποσότητες που η ίδια η φύση 
επιλέγει. Γι’ αυτό είναι περιορισμένης παραγωγής και 
φυσικά συλλεκτικό. 

Η μοναδική του σύσταση δεν κάνει μόνο πολύτιμη την κάθε 
σταγόνα του αλλά χαρίζει στο ΣΕΛΙ την ιδιαίτερα απαλή 
γεύση  και τον premium χαρακτήρα του.  

ΠΗΓΗ
Άσσος

φυσικής ροής



Του κόσμου τα βραβεία!

Η παραγωγή του φυσικού μεταλλικού νερού ΣΕΛΙ μπορεί να 
είναι περιορισμένη αλλά η υψηλή ποιότητα και η μοναδική 
του γεύση έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα.

Σήμερα, το ΣΕΛΙ το οποίο αποσπά βραβεία κάθε χρόνο, τα 
τελευταία 5 χρόνια, μετρά 15 αστέρια από τον Διεθνή 
Οργανισμό Ποιότητας και Γεύσης iTQi. Για 3 συνεχείς 
χρονιές απέσπασε την ανώτατη διάκριση 3 αστέρων και γι’ 
αυτό το 2017 κέρδισε το Crystal Award.

Παράλληλα, από το 2016 έως και σήμερα, κατακτά το Χρυσό 
Βραβείο Ποιότητας και Γεύσης από το διακεκριμένο 
Διεθνές Ινστιτούτο Ποιότητας Monde Selection, ενώ το 
2018 έλαβε και την ανώτερη διάκριση The International 
High Quality Trophy που απονέμεται σε προϊόντα που 
έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και γεύσης για 3  
συναπτά έτη. 



Το Βέρμιο, οροσειρά της Μακεδονίας με ψηλότερη κορυφή στα 2.065 μ. είναι από τα ομορφότερα βουνά 
της Ελλάδας με ήπιες πλαγιές, απέραντα λιβάδια, πυκνά δάση με έλατα, οξιές και καστανιές. Η ποικιλόμορφη 
βλάστηση συνθέτει ένα μοναδικό σκηνικό στο οποίο, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο βασιλιάς Μίδας καλλιεργούσε 
τα εξηντάφυλλα ρόδα του με τη σπάνια ευωδία. 



Η εταιρεία Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. συστήνεται στην ελληνική αγορά το 1992 με την κατασκευή της μονάδας εμφιάλωσης του φυσικού 
μεταλλικού νερού ΣΕΛΙ στη Σπηλιά Κοζάνης. 
Από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρεία επενδύει σε νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες σε όλα τα στάδια παραγωγής. 
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ για νέο, υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις υψηλότερες προδιαγραφές που επιτάσσουν οι νέες τεχνολογίες. Έτσι το ΣΕΛΙ πετυχαίνει την αύξηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας και τη μέγιστη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.
Οι καθημερινοί έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται στο υπερσύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο από εξειδικευμένο 
προσωπικό, σε συνεργασία με διεθνή ανεξάρτητα εργαστήρια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 22000 - HACCP, 
εγγυώνται ένα τελικό προϊόν απόλυτα ασφαλές.  
Τη σταθερά ανοδική πορεία του φυσικού μεταλλικού νερού ΣΕΛΙ στηρίζει ένα δυνατό επικοινωνιακό πλάνο το οποίο αναδεικνύει 
τις αξίες της μάρκας σε επιλεγμένα μέσα, σε συνδυασμό με προωθητικές ενέργειες και στοχευμένες χορηγίες.

Το εργοστάσιο: Nέα επένδυση-νέα εποχή!

15 αστέρων

ποιότητα



Για 3 συνεχείς χρονιές 
απέσπασε την ανώτατη 
διάκριση 3 αστέρων από 
τον Διεθνή Οργανισμό 
Ποιότητας και Γεύσης iTQi 
και γι’ αυτό το 2017  
κέρδισε το Crystal Award.

Premium επιλογές
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΣΕΛΙ κυκλοφορεί σε πολυσυσκευασίες 1,5L και 0,5L  
στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των 
πωλήσεων, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την χώρα, ενώ η ειδική 
συσκευασία για το HORECA του 1L κυκλοφορεί σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Έχει αποκτήσει, όμως, και διεθνές διαβατήριο ενισχύοντας τη θέση του στις 
υφιστάμενες ευρωπαϊκές αγορές όπως την απαιτητική αγορά της Γερμανίας, 
Ρουμανίας, Κύπρου, με αποτέλεσμα σήμερα το ποσοστό των εξαγωγών του να 
ανέρχεται άνω του μέσου όρου του κλάδου. 

Στην άκρως ανταγωνιστική αγορά των εμφιαλωμένων νερών το βραβευμένο ΣΕΛΙ 
αποτελεί τη νέα σας premium επιλογή με την καλύτερη σχέση ποιότητας 
και τιμής.
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