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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα τηλεοπτική καμπάνια από τη ΔΩΔΩΝΗ
Κύριος πρωταγωνιστής το Χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ
Με μια καινούργια τηλεοπτική εκστρατεία, η ΔΩΔΩΝΗ αναδεικνύει την αξία, την ποιότητα
και την υπεροχή του παραδοσιακού κυπριακού χαλλουμιού, του κατ’ εξοχήν
χαρακτηριστικότερου τυριού της Κύπρου, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με το νησί
και έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.
Η τηλεοπτική καμπάνια επικεντρώνεται στους διάφορους τρόπους με τους οποίους ο κάθε
καταναλωτής απολαμβάνει το χαλλούμι στην καθημερινότητα του, ως ένα 100% κυπριακό
προϊόν, με πλούσια γεύση που παράγεται από τη ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ με βάση τα
υψηλότερα standards ποιότητας.
Είτε στα κάρβουνα, είτε στον τραχανά, αλλά ακόμη και στην πίτα ή ως συνοδευτικό σε
οποιοδήποτε πιάτο, το χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ δεν παύει να κερδίζει τις εντυπώσεις από την
πρώτη κιόλας δοκιμή χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και τη γευστική υπεροχή,
συντροφεύοντας τις μοναδικές στιγμές σας με τις παρέες, τους φίλους και την οικογένειά
σας.
Η προτίμηση που δείχνουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα της γαλακτοβιομηχανίας
ΔΩΔΩΝΗ στην Κύπρο, οδήγησε την εταιρεία να εγκαινιάσει το 2016 μια νέα υπερσύγχρονη
μονάδα στη Λεμεσό, με σκοπό την παραγωγή αυθεντικών κυπριακών τυριών από 100%
κυπριακό γάλα, τα οποία προορίζονται τόσο για την κυπριακή αγορά, όσο και για το
εξωτερικό.
Στη μονάδα της ΔΩΔΩΝΗ στη Λεμεσό παράγονται 3 μοναδικές εκδοχές χαλλουμιού: το
κανονικό, το light και το Αρχοντικό (παραδοσιακή κυπριακή συνταγή), οι οποίες
ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές, προσφέροντας αυτό που ζητούν –
ποιότητα, ποικιλία και προσήλωση στην παράδοση της γεύσης.
Η συνολική καμπανιά της προώθησης του χαλλουμιού ΔΩΔΩΝΗ έχει σχεδιαστεί από την
εταιρεία MARKETWAY / PUBLICIS και την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία The Coffee
Films.
Πέραν της τηλεοπτικής καμπάνιας, η οποία περιλαμβάνει και γευστικές δοκιμές για τους
καταναλωτές σε επιλεγμένα super market, η ΔΩΔΩΝΗ προτείνει ενδιαφέρουσες και
γευστικές συνταγές μέσα από τα ραδιοφωνικά σποτ της καμπάνιας, η οποία περιλαμβάνει
μάλιστα και χορηγίες σε διάφορους σταθμούς.
###

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και
ιστορίας, η εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά
και τυροκομικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο
γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών
που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Με περισσότερα από 10.000
σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα σε 45 χώρες του

κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και
παράγει 80 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100%
ελληνική τους ταυτότητα.
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2016. Η υπερσύγχρονη
εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, όπου παράγονται αυθεντικά
κυπριακά τυριά, όπως χαλλούμι και αναρή, που ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους γεύση και
την εξαιρετική τους ποιότητα χάρη στο 100% κυπριακό αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα
που προμηθεύεται η εταιρεία καθημερινά από τους τοπικούς παραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu,
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη V+O, Λυδία Ζαννέττου, τηλ.:
+357 22447705

