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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΩΔΩΝΗ «τρέχει» στο 10ο Γύρο της Λίμνης των Ιωαννίνων
Χρυσός χορηγός του Παραλίμνιου Δρόμου 1 χλμ. «Μαμά-Καρότσι»
Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, στηρίζει για ακόμη μια φορά τον
αθλητισμό και το ευ αγωνίζεσθαι και θέτει στο επίκεντρο τις μαμάδες και την τοπική κοινωνία
της Ηπείρου, αποτελώντας τον χρυσό υποστηρικτή του Παραλίμνιου Δρόμου 1 χλμ.
«Μαμά-Καρότσι», αναπόσπαστο κομμάτι του Γύρου Λίμνη των Ιωαννίνων, που φέτος
έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το ξεκίνημά του
το 2007.
Αυτό το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, μαμάδες μαζί με το καρότσι και τα παιδιά τους θα βρεθούν
στη λίμνη των Ιωαννίνων για να τρέξουν στο παραλίμνιο αγώνα 1χλμ στο πλαίσιο του 10ου
Γύρου Λίμνης των Ιωαννίνων που διοργανώνεται στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, προάγοντας
τον αθλητισμό και την πνευματική ανάταση που προέρχεται από τη σύνδεση του ανθρώπου
με τη φύση.
Με σημείο εκκίνησης την πλατεία Μαβίλη, οι συμμετέχουσες μαμάδες θα τρέξουν έναν
διαφορετικό, συμβολικό αγώνα δρόμου, που θα έχει τη «γεύση του καλού», τη γεύση της
ΔΩΔΩΝΗ, καθώς η εταιρεία θα προσφέρει σε όλες τις διαγωνιζόμενες μαμάδες δωροεπιταγές
για αγαπημένα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ΔΩΔΩΝΗ θα αποτελέσει περήφανο χορηγό της
γεύσης, διαθέτοντας προϊόντα της για το πιο απολαυστικό pasta party, στην διάρκεια του
οποίου περισσότεροι από 2.400 δρομείς θα έχουν την χαρά να γευτούν συνταγές με
αγαπημένα τυριά ΔΩΔΩΝΗ, ξεχωριστής ποιότητας και ασύγκριτης γεύσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 10 Γύρο της Λίμνης των Ιωαννίνων
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ioanninalakerun.gr/

###
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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