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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11 Βραβεία για τη ΔΩΔΩΝΗ στα φετινά Ermis Awards 2016
11 βραβεία απέσπασε συνολικά η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ με την υποστήριξη του ομίλου ΜcCann
Athens/McCann Worldgroup στη φετινή διοργάνωση Ermis Awards 2016 που υλοποίησε
για μία ακόμα χρονιά η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και
αποτελεί το μεγαλύτερο θεσμό δημιουργικότητας και επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ μαζί με τη ΜcCann Athens/McCann Worldgroup
διακρίθηκε στο σύνολο των κατηγοριών της ενότητας Ermis Ad, αποσπώντας συνολικά 11
βραβεία για τις διαφημιστικές καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με το
λανσάρισμα και την επικοινωνία του γιαουρτιού ΔΩΔΩΝΗ.
Πιο συγκεκριμένα, η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ μαζί με την ΜcCann Athens/McCann
Worldgroup απέσπασε το Grand Ermis στην κατηγορία “Διαφημιστικές Ταινίες”, 3 Εrmis
Gold και 1 Ermis Gold στην ενότητα “Σειρά Έργων”. Επιπροσθέτως, στην κατηγορία
“Ραδιοφωνικά μηνύματα” κέρδισε 5 βραβεία - 1 Grand Ermis, 1 Ermis Gold, 2 Εrmis
Bronze και 1 Ermis Gold στην ενότητα “Σειρά Έργων”, καθώς και το βραβείο Ermis Gold
στην Κατηγορία “Εκστρατείες”.
Με όχημα τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, οι φετινές διακρίσεις της ΔΩΔΩΝΗ στα
βραβεία Ermis Awards 2016 αποδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει
προϊόντα που απαντούν πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των σύγχρονων
καταναλωτών.

###
Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 53 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 5.000 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου.
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35
χώρες παγκοσμίως, 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.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu,
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
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