
 

  

Pietra: ένα επιτυχημένο εμπορικό σήμα 

που φέρει την ταυτότητα της Κορσικής  

 

Λέξεις κλειδιά: 

Καρποί του δάσους 

Δεντροκαλλιέργειες 

Καινοτομία 

Οικονομική ανάπτυξη 

Κάστανο 

 

 

ΜΞΔΠ: 

Άγριοι καρποί και 

φρούτα του δάσους 

Κλίμακα: 

Τοπική 

 
 

 

 

Περιεχόμενο 
Το 1992, η γαλλική αγορά μπύρας βρισκόταν σε ύφεση. Η παραγωγή είχε μειωθεί από 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα 

σε 20. Στη Γαλλία  είχαν απομείνει μόνο δέκα ζυθοποιεία. Το «μικρό» ζυθοποιείο παρήγαγε εκείνη την εποχή βάσει 

ενός παρωχημένου οικονομικού μοντέλου σε έναν προβληματικό επιχειρηματικό τομέα. Επιπλέον, η Κορσική δεν 

ήταν μια περιοχή όπου οι άνθρωποι έπιναν μπύρα. Η οικογένεια Σιαλέλι (Sialelli), προέρχεται από ένα χωριό που 

ονομάζεται "Pietra Serena" και βρίσκεται στην Κορσική. Από εκεί ξεκίνησαν. Οι Σαλιέλι ήθελαν να συνεχίσουν την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Κορσική για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην περιοχή. Ήθελαν επίσης 

να αναπτύξουν ένα καινοτόμο σχέδιο για την Κορσική. 

 

 

Στόχος 
Στόχος του επιχειρήματος ήταν η δημιουργία μιας κορσικανικής μπύρας που θα μπορούσε να αναγνωριστεί από 

εκλεκτούς λάτρεις της μπύρας ως ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικά δροσιστικό ώστε να 

προσαρμόζεται στο μεσογειακό κλίμα. Αυτή η μπύρα έπρεπε να έχει χαρακτήρα και να παρασκευάζεται με ένα 

μείγμα βύνης και κορσικανικού αλευριού από κάστανα, με την πρώτη ύλη να προέρχεται από το νησί. Για να γίνει 

αυτό, ένα ζυθοποιείο παραγωγικής ικανότητας 10.000 εκατόλιτρων έπρεπε να κατασκευαστεί στην Κορσική. 

 

 

Αποτελέσματα 

25 χρόνια μετά τη δημιουργία της εταιρείας, το ζυθοποιείο Pietra χτίστηκε στην πόλη Furiani και παράγει 100.000 

εκατόλιτρα διαφόρων τύπων μπύρας: Οι μπύρες Pietra με κάστανο παραμένουν το βασικό εμπορικό προϊόν, αλλά 

παράγουν επίσης λευκή, βιολογική lager και IPA (India pale ale). Η εταιρεία απασχολούσε στην αρχή 5 άτομα. 

Τώρα απασχολεί 47. Το αγοραστικό κοινό της Pietra κατανέμεται εξίσου μεταξύ της εγχώριας καταναλωτικής 

αγοράς που αγοράζει για οικιακή κατανάλωση και των καφέ, ξενώνων και εστιατορίων. Το 45% καταναλώνεται 

στο ηπειρωτικό τμήμα της Γαλλίας, το 45% την Κορσική και το 10% την Ευρώπη. Η ποιοτική μπύρα έχει γίνει 

καταναλωτικό προϊόν στην Κορσική. Η Pietra έχει γίνει εμβληματική των προϊόντων ποιότητας της Κορσικής μαζί 
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με τα κρύα κρέατα και το τυρί της. Άλλα περιφερειακά ζυθοποιεία ακολούθησαν επίσης το μοντέλο της Pietra, ενώ 

η αγορά μπύρας αυξάνεται σταθερά. 

 

 

Προτάσεις 
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα παραγωγής που 

να υποστηρίζεται από μια έρευνα αγοράς και μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας. Ένα τολμηρό σχέδιο που 

απαιτούσε να πάρει κανείς ρίσκα και να κινδυνεύσει να αποτύχει, ήταν που έκανε αυτό το φιλόδοξο όραμα 

πραγματικότητα. Για παράδειγμα, από το 1996 που άνοιξε το ζυθοποιείο, οι Σιαλέλι έπρεπε να διαπραγματευτούν 

με κεντρικούς οργανισμούς εμπορίου στην ηπειρωτική Γαλλία, να εισέλθουν μέσω εξαγωγών στην αγορά της Ιταλίας 

και να εμπλακούν σε θέματα επικοινωνίας. Είναι επίσης απαραίτητο να μην αποθαρρύνεται κάποιος από την 

έλλειψη εμπιστοσύνης από τις τράπεζες και τα θεσμικά όργανα. Η επένδυση ιδίων κεφαλαίων και η αναζήτηση 

όλων των οικονομικών επιδοτήσεων από προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικής σημασίας. Ο 

χρόνος που απαιτείται γι αυτά είναι πολύ σημαντικός και περιλαμβάνει πολλή δουλειά. 

 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Το εμπορικό σήμα της Pietra σήμερα είναι αναγνωρίσιμο και υπερβαίνει τα σύνορα της Κορσικής για να επεκταθεί 

σε γαλλικά και ευρωπαϊκά εδάφη. Η Pietra είναι μια σταθερή εταιρεία που έχει 25 χρόνια εμπειρίας. Η 

αναγνωρισμένη βιοτεχνική τεχνογνωσία της επιτρέπει στην εταιρεία να δημιουργήσει νέες συνταγές. Η Pietra 

διαθέτει ένα ποιοτικό εργαστήριο που εγγυάται συνεχή έλεγχο και ποιότητα των προϊόντων. Η Pietra είναι μια 

ποιοτική μπύρα και ταυτόχρονα δροσιστική κατάλληλη για τις ζεστές περιοχές της Μεσογείου. Ωστόσο, ο νησιωτικός 

χαρακτήρας και η απομόνωση της Κορσικής την καθιστά ακριβή λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού. 

 
 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Η Pietra είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Το μέλλον της διαδοχής της είναι πλέον εγγυημένο χάρη στην εμπλοκή 

του μεγαλύτερου γιου της οικογένειας, Hugo Salielli, ο οποίος μετά το τέλος των μεταπτυχιακών σπουδών του 

αφιερώθηκε σε αυτό το επιχειρηματικό έργο. Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της, ιδίως στη γαλλική ηπειρωτική 

χώρα και στις εξαγωγές. Παράδειγμα της μεγάλης εξαγωγικής δραστηριότητάς της αποτελεί η υπογραφή σύμβασης 

με εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλει να αναπτύξει νέες συνταγές μπύρας. Ωστόσο, προέκυψαν 

ορισμένα νέα ερωτήματα που συνδέονται με την κρίση του COVID-19, και συγκεκριμένα: - Τι θα συμβεί στον τομέα 

των εστιατορίων και των καφέ; - Πώς θα εξελιχθεί ο τουριστικός τομέας; 

 
 

 

 

Brasserie Pietra 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

http://www.brasseriepietra.corsica 

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Συγγραφέας 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Armelle Sialelli, 

a.sialelli@brasseriepietra.com, 

http://www.brasseriepietra.corsica/  

 

10 Ιουνίου  2020 

Οργανισμός 

Brasserie Pietra  

Χώρα και περιοχή 

Γαλλία, Κορσική 

 

 

 

 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. 
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