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1972
Η ιστορία ξεκινάει το 1972, όταν ο Νίκος και η Νίκη 
Κουτσιανά δημιούργησαν τα πρώτα τους φυσικά 
προϊόντα συνδυάζοντας την πρόπολη, το μέλι, το 
βασιλικό πολτό, τα φυσικά εκχυλίσματα και τα αιθέρια 
έλαια.



Όλα ξεκίνησαν εδώ: σε ένα φαρμακείο στην Αθήνα



Ένα ταξίδι εμπνευσμένο από το πάθος για τις
μέλισσες και την αγάπη για τη φύση!



«Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» Σωκράτης
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ΙπποκρατικήΣοφία
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν»

«Κάλλιον το προλαμβάνειν 
ή το θεραπεύειν».
«Το φάρμακό σου να είναι η 
τροφή σου, η τροφή σου να είναι 
το φάρμακό σου» 

«Ηγεμονικώτερον
απάντων φύσις»

«Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον»



“Όμοιος ομοίω αεί πελάζει”, Πλάτων
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«Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Ως εκ τούτου, η Αριστεία, δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια»
«Κάθε τέχνη και κάθε μέθοδος, όπως και κάθε δράση και πρόθεση, πρέπει να στοχεύει στο καλό»



ΟΙ
ΑΞΙΕΣΜΑΣ Προτεραιότητα στονάνθρωπο

Διαφάνεια καιΑκεραιότητα

Συναισθηματική νοημοσύνη

Οικολογική νοημοσύνη

Διά βίουμάθηση

Κάλλος:εσωτερική και εξωτερική ομορφιά και αρμονία

Think Local,Act Global



ΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ...

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Ο υπεροργανισμός, στον οποίο πρυτανεύει το ανώτερο κοινό καλό. Η λογική της επικονίασης των οικοσυστημάτων και τα υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα της κυψέλης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ
Η Πλούσια Βιοποικιλότητα*     (6600+ διαφορετικά φυτά) Η Υψηλή Ενδημικότητα(1400+ μοναδικά φυτά).

*Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν13000+ διαφορετικά φυτά

Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
Τα 2.500 χρόνια παράδοσης, γνώσης και ολιστικής προσέγγισης της υγείας, της ομορφιάς και ευεξίας.



TO ONOMA MAΣ

Το όνομα APIVITAπροέρχεται από τις λατινικές λέξειςAPIS (Μέλισσα) και VITA (Ζωή), που σημαίνει «η ζωή της μέλισσας».

Ο Μινωικός πολιτισμός άνθισε στην Κρήτη, σε μια περιοχή με μοναδική βιοποικιλότητα και την κοινωνία της μέλισσας ως ρυθμιστή αυτής. Η περίοπτη θέση των μελισσών ως πλουτοπαραγωγικής πηγής για τους Μινωίτες απεικονίζεται στις «Μέλισσες των Μαλίων».

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΜΑΣ

Είναι εμπνευσμένο από τις «Μέλισσες των Μαλίων», το μοναδικό μινωικό κόσμημα της Μέσης Εποχής του Χαλκού (περίπου 1.700 π.Χ.), που αντικατοπτρίζει τη γονιμότητα και τη συμμετρία.Η λύρα του Απόλλωνα, η οποία περικλείει τις μέλισσες, συμβολίζει την αρμονία, τον ρυθμό και το διηνεκές της αειφόρου ανάπτυξης.



ΠΡΟΠΟΛΗ



Το πρώτο μας σαπούνι με πρόπολη…Ένα μαύρο σαπούνι χωρίς άρωμα!



Έρευνα & Ανάπτυξη

14



APIVITA SCIENTIFIC SYNERGIES ECOSYSTEM

71 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 22 χώρες



Our global presenceSince 1979

Διεθνής παρουσία

USA

Cyprus

Japan

Spain Greece

Romania

Benelux

UK

Croatia

Ukraine

Bulgaria

15 Χώρες

Hong Kong
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Athens                           International Airport Store 
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Tokyo Store Lumine Ikebukuro
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Hong Kong Times Square
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Business unusual
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΜΑΣ

Το ηθικό καιαειφόρο επιχειρείν μπορούν νασυνυπάρχουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Προσεγγίζουμε την Ομορφιά, την Υγεία και την Ευεξία με Φυσικό, Αποτελεσματικό και Ολιστικό τρόπο. Μέσα από τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες μαςΑξιοποιούμε,Αναδεικνύουμε καιΕπικονιάζουμε τηΔιαχρονική Γνώση για τηνΕλληνική Χλωρίδα, ταΜελισσοκομικάΠροϊόντα και τηνΟλιστική Προσέγγισητου Ιπποκράτη.

Σεβόμαστε, διατηρούμεκαι εμπλουτίζουμε τοφυσικό και ανθρωπογενέςπεριβάλλον.



Η Κυψέλη μας:€14.5 εκ.επένδυση στην Ελλάδα 



APIVITA Experience Store
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APIVITA Experience Store
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Juicy Bee Organic Juice Bar
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Natural pharmacy
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The Hippocrates Lecture Hall
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Nature’s Hair studio
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Beehive SPA
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ΙπποκράτειοςΒοτανικόςΚήπος  στηνΚω
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APIGEA
Θυγατρική εταιρεία για καλλιέργεια Α’υλών

“Από τη Γη στο Μπουκάλι”

Πλήρης ιχνηλασιμότητα πρώτων υλών
Μοναδικές πρώτες ύλες χάρη στο διαφορετικό μικροκλίμα και στη γεωμορφολογία
Καλλιέργεια  ενδημικών ειδών
Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος των πρώτων υλών μας 
(τοπική παραγωγή)

Κάθετη ολοκλήρωση
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INNOVATION
extracton of Greek Propolis for the productonof high valued raw material with ant-oxidant andphoto-protectve and  ant-aging actvityactvity. amethod with minimum energy consumpton and zerowaste

in order to increase stability,  permeability and bio-availability of actve componentsGreek Royal Jelly encapsulaton in liposomes offersnew and enhanced propertes for an-tageing

2ο βραβείο για την APIVITA στην κατηγορία  Sustainable Pioneer!

Sustainable Beauty Awards

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Sustainable Cosmetics Summit έγινε η απονομή των Sustainable Beauty Awards, που έχουν σκοπό να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τις  πρωτοπόρες εταιρείες, οι οποίες προάγουν στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη στη βιομηχανία της ομορφιάς και προσθέτουν αξία, πέρα και πάνω από το προϊόν, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 



ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΠάθος
Σκοπός
Επικονίαση
Προσωπική Ευθύνη
Υπερηφάνεια
ΆποψηΔιαπαιδαγώγηση

Γνώση 
Καινοτομία

Εξέλιξη 

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Επιχειρούμεμε αρμονίακαι επιζητούμε την υψηλήσυναισθηματική καιοικολογικήνοημοσύνη

Πιστεύουμεότι οι άνθρωποικάνουντη διαφορά

Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός , πουεμπνέεται απότην κοινωνίατης μέλισσας.
Ένα παράδειγμααειφόρουανάπτυξης, υπευθυνότηταςκαι ομαδικούπνεύματος.



Ευχαριστώ 
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