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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tα 100% ελληνικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ
στην Anuga 2019
Με παρουσία σε 52 χώρες, η εταιρεία στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση
εξαγωγών
Για μία ακόμη χρονιά η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, θα βρεθεί στην
Anuga 2019, τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 ως
και τις 9 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Γερμανίας.
Με περισσότερα από 100 μοναδικά προϊόντα, φέτος, η ΔΩΔΩΝΗ σκοπεύει να συστήσει
στους διεθνείς επισκέπτες την αυθεντική γεύση και την εξαίρετη ποιότητα που καθιστά τα
προϊόντα της ξεχωριστά, καθώς παράγονται από αγνά υλικά και 100% ελληνικό γάλα.
Εστιάζοντας στην παρουσίαση προϊόντων που έχουν υψηλή θρεπτική αξία και συνδέονται
άμεσα με την ελληνική κουζίνα, όπως η πασίγνωστη φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π, το εξαίρετης
ποιότητας γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ, το αυθεντικό Χαλλούμι και η παραδοσιακή Κεφαλογραβιέρα,
στην διάρκεια της έκθεσης, στελέχη της Γαλακτοβιομηχανίας θα συναντηθούν με διανομείς και
μεγάλους retailers από όλον τον κόσμο, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών της σε νέες
αγορές και χώρες.
Πάνω από 35 κατηγορίες τον προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ ταξιδεύουν καθημερινά σε 52 χώρες
παγκοσμίως και διατίθενται στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μαρκετ του εξωτερικού.

Ο κ. Βασίλης Βροχίδης, Διευθυντής Εξαγωγών της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε: «Είμαστε μία εταιρεία
που παράγει προϊόντα εξαίρετης ποιότητας, από αγνές πρώτες ύλες. Ως περήφανοι
πρεσβευτές της ελληνικής γεύσης και διατροφής, η φετινή μας παρουσία στην Anuga 2019, θα
δώσει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους διεθνείς πελάτες και επισκέπτες να δοκιμάσουν
την αυθεντική γεύση των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ και να καταλάβουν γιατί νιώθουμε περήφανοι
τόσο εμείς που τα παράγουμε, όσο και οι χιλιάδες Έλληνες και ξένοι καταναλωτές που τα
τιμούν καθημερινά με μία θέση στο τραπέζι τους. Έχοντας ήδη παρουσία με τα προϊόντα μας
σε πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, ο στόχος μας ειναι τα επόμενα χρόνια να
αυξήσουμε σημαντικά την εξαγωγική μας δραστηριότητα ώστε ακόμη περισσότεροι
καταναλωτές στον κόσμο να γνωρίσουν την αξία και την ποιότητα που φέρει το όνομα
ΔΩΔΩΝΗ.»

