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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ελληνικό καλλιτεχνικό καλοκαίρι στην Κύπρο 

με την υποστήριξη της ΔΩΔΩΝΗ 

Αυτό το καλοκαίρι η ελληνική γαλακτοβιομηχανία είναι υπερήφανος 

υποστηρικτής των συναυλιών του Αντώνη Ρέμου, και πολλών άλλων 

καλλιτεχνών  

 
Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες τυροκομικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, ηγέτης της αγοράς στις πωλήσεις φέτας ΠΟΠ και πλέον με 
εργοστάσιο χαλλουμιού στη Λεμεσό. Φέτος το καλοκαίρι θα συνοδεύει σημαντικούς 
Έλληνες καλλιτέχνες σε μια σειρά από παραστάσεις και συναυλίες στην Κύπρο, με πρώτη 
τη σειρά συναυλιών του Αντώνη Ρέμου και φίλων που ολοκληρώθηκε χθες στη Σχολή 
Τυφλών. 
 
Στη διάρκεια των συναυλιών, η ΔΩΔΩΝΗ έδωσε δυναμικό παρόν στηρίζοντας παράλληλα 
την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της 
Ελληνικής Τράπεζας  ενάντια στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.  
 
Με το σύνθημα "ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ" ο «πρεσβευτής» της εκστρατείας, Αντώνης Ρέμος, 
υποδέχθηκε από τις 13 μέχρι τις 15 Ιουνίου στη Σχολή Τυφλών, καταξιωμένους 
καλλιτέχνες όπως η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή και οι Melisses. 
 
Στην πρεμιέρα η ΔΩΔΩΝΗ μοίρασε δώρα και το αυθεντικό, Ελληνικό, στραγγιστό 
γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ, με ελαφριά γεύση και υψηλή θρεπτική αξία στους παρευρισκόμενους, 
προσφέροντας τους μοναδικές γευστικές εμπειρίες.  
 
Ο κ. Πανίκος Χατζηκώστας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ανέφερε 
σχετικά με την εκδήλωση: «Με χαρά υποστηρίζουμε τις παραστάσεις αναγνωρισμένων 
Ελλήνων καλλιτεχνών στην Κύπρο καθώς εκφράζουν απόλυτα τις πεποιθήσεις μας ως 
προς την κοινωνική προσφορά και την ποιοτική ψυχαγωγία. Η εξαιρετική πορεία της 
ΔΩΔΩΝΗ στην Κύπρο, μας επιβάλλει να συνεχίσουμε την κοινωνική μας δράση 
δημιουργώντας ή στηρίζοντας πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία». 
 
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963 και έκτοτε τα προϊόντα της πωλούνται σε περισσότερα 
από 10.000 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά,  ενώ εξάγονται σε περισσότερες από 
44 χώρες του κόσμου. Η εξαιρετική πορεία της Εταιρείας την οδήγησε στη λειτουργία ενός 
εργοστασίου στη Λεμεσό τον Ιούνιο του 2016. Στην υπερσύγχρονη εργοστασιακή μονάδα 
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 αιγινό γάλα που προμηθεύεται η εταιρεία καθημερινά από τους 
τοπικούς παραγωγούς. 
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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 46 
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 
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