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Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ ευχαριστεί τους χιλιάδες παραγωγούς
της
Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά τους όλα αυτά τα χρόνια
Η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, παρουσιάζει το νέο της τηλεοπτικό
σποτ «Οι Άνθρωποι μας», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τιμήσει τους ανθρώπους της και
τους χιλιάδες συνεργαζόμενους παραγωγούς της, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο κομμάτι της
Γεύσης του Καλού.
Στο νέο τηλεοπτικό σποτ, η ΔΩΔΩΝΗ εστιάζει στην αφοσίωση και στην αδιάκοπη προσπάθεια
που καταβάλλεται από τον κάθε εργαζόμενο και παραγωγό, ο οποίος ανεξάρτητα των
συνθηκών, με απαράμιλλη δύναμη και μεράκι, συνεχίζει ακατάπαυστα να προσφέρει και να
δίνει τον καλύτερο του εαυτό καθημερινά, για τη δημιουργία των αυθεντικών και ποιοτικών
γαλακτοκομικών προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ από 100% ελληνικό γάλα.
Μέσα λοιπόν από μια ισχυρή αναπαράσταση και με γνώμονα την άριστη ποιότητα της πρώτης
ύλης καθώς και τη σωστή διαχείριση της για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων της
εταιρείας, η ΔΩΔΩΝΗ με το νέο τηλεοπτικό σποτ αναγνωρίζει την αξία καθώς και τις σχέσεις
εμπιστοσύνης που έχει κτίσει όλα αυτά τα χρόνια με τους συνεργάτες της. Παράλληλα, τονίζει
πως η αξία του κάθε εργαζόμενου της εταιρείας είναι μοναδική, καθώς όλοι αποτελούν
αναπόσπαστα μέλη της οικογένειάς της.
Η Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της ΔΩΔΩΝΗ, δήλωσε σχετικά: «Στην ΔΩΔΩΝΗ
είμαστε μία μεγάλη οικογένεια που μετράει χιλιάδες παραγωγούς και αυτό μας γεμίζει
υπερηφάνεια και χαρά. Το νέο τηλεοπτικό σποτ είναι αφιερωμένο στους ίδιους τους ανθρώπους
μας και αποτελεί ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσο κάνουν για την ΔΩΔΩΝΗ καθημερινά,
δίνοντας το δικό τους αγώνα, ως αφανείς ήρωες της υπαίθρου, με αξιοπρέπεια και αφοσίωση,
ώστε τα προϊόντα μας να συνεχίζουν να ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα και γνησιότητα
μεταφέροντας τη Γεύση του Καλού στην καρδιά και το τραπέζι των Ελλήνων και διεθνών
καταναλωτών»
Ανακαλύψτε τη νέα τοπική καμπάνια για τους ανθρώπους της ΔΩΔΩΝΗ εδώ
Την ταινία υπογράφει η εταιρεία παραγωγής Αmpoo και την επιμέλεια της η BBDO.

###
Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 57 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 πάνω από 50 χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και παράγει 100
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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