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ΔΩΔΩΝΗ Lovers: Νέα YouTube σειρά από την γαλακτοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ
Συνταγές, μαγειρικά μυστικά και υπέροχες γεύσεις από πολυαγαπημένους chef και
food bloggers
Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, μας συστήνει τους «ΔΩΔΩΝΗ Lovers», τη νέα σειρά που
δημιούργησε για το κανάλι της στο YouTube, η οποία θα ανανεώνει το περιεχόμενο της μηνιαία
και θα φιλοξενεί ανθρώπους γνωστούς για την μαγειρική τους καριέρα και την αγάπη τους για
τα μοναδικά γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ!
Με την μαγειρική να αποτελεί ένα μέσο φροντίδας, εκδήλωσης αγάπης και δημιουργικότητας,
η νέα σειρά απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις της, οι οποίοι είτε με περισσότερο είτε με
λιγότερο χρόνο στη διάθεση τους, απολαμβάνουν την ποιοτική πρώτη ύλη, αναζητώντας
εύκολες και νόστιμες λύσεις, με απλά υλικά, πλούσια σε γεύση και δημιουργικότητα.
Έτσι, με πρώτους καλεσμένους την Madame Ginger, τον Σταύρο Βαρθαλίτη και την Paxxi,
οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια διαφορετική σειρά μαγειρικής της
οποίας το επίκεντρο θα είναι μια μεγάλη παρέα διαφορετικών ανθρώπων που έχουν ένα κοινό:
την αγάπη τους για τη μαγειρική και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ. Μία παρέα που
ολοένα και θα μεγαλώνει!
Παράλληλα, εκτός από νόστιμες και εύκολες συνταγές, η σειρά θα κρύβει εκπλήξεις,
διαγωνισμούς και giveaways για όλους τους ΔΩΔΩΝΗ Lovers, μέσα από τους λογαριασμούς
της εταιρείας στο Instagram και το Facebook.
H Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΩΔΩΝΗ
συνεχίζουμε σταθερά να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο όλων των digital καναλιών μας,
δημιουργώντας πρωτότυπο και ενδιαφέρον περιεχόμενο, μεταφέροντας έτσι τη μαγειρική σε ένα
νέο επίπεδο, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το φαγητό και την μαγειρική μέχρι
σήμερα. Με βάση τα 100% αγνά και ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, οι χρήστες θα
έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νόστιμες και εύκολες συνταγές, να εμπνευστούν και να
αγαπήσουν περισσότερο τη μαγειρική»
Με έμφαση ολοένα και περισσότερο στις νέες γαστρονομικές τάσεις, οι καταναλωτές μπορούν
να βρουν τόσο στο YouTube κανάλι της εταιρείας όσο και στο www.dodoni.eu, ένα πλούσιο
περιεχόμενο με λαχταριστές συνταγές τις οποίες έχουν δημιουργήσει αποκλειστικά για την
ΔΩΔΩΝΗ γνωστοί food bloggers και chefs, καλύπτοντας πολλές διαφορετικές γευστικές
προτιμήσεις.
Το πρώτο επεισόδιο της σειράς είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube κανάλι της ΔΩΔΩΝΗ, και
μπορείτε να το απολαύσετε εδώ.
Η νέα σειρά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Day6 για τη ΔΩΔΩΝΗ.

