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ΔΩΔΩΝΗ: «κλείνει» το 2019 με πολλαπλές διακρίσεις και
βραβεία
Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρεία έχει λάβει συνολικά 51 διακρίσεις και βραβεία
Η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, αποχαιρετά το 2019 με 4 νέες
σημαντικές διακρίσεις, που αποδεικνύουν ακόμη μία φορά την αφοσίωση της εταιρείας στην
παραγωγή ποιοτικών 100% ελληνικών προϊόντων, την θετική πορεία που ακολουθεί εντός κι
εκτός συνόρων, αλλά και τη συνεχόμενη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους της, τους
παραγωγούς της και το ευρύ κοινό.
Πιο συγκεκριμένα, πριν το τέλος τη χρονιάς η ΔΩΔΩΝΗ απέσπασε 2 χρυσά βραβεία στα
Μade in Greece Awards 2019 στις κατηγορίες Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Καταναλωτικού
Προϊόντος για την εξαιρετική εξαγωγική της δραστηριότητα και Βραβείο Επώνυμου
Καταναλωτικού Προϊόντος για την ΠΟΠ Φέτα ΔΩΔΩΝΗ. Πρόκειται για έναν θεσμό που
διοργανώνεται από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), η οποία αναδεικνύει και
επιβραβεύει επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη
δημιουργία και διάθεση προϊόντων με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική
Οικονομία.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Bravo Sustainability Dialogue and Awards 2019 που
διοργανώνει το QualityNet Foundation (Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών
Πολιτών), η ΔΩΔΩΝΗ έλαβε έπαινο στον πυλώνα της Κοινωνίας, στην κατηγορία ενίσχυση
Τοπικών Κοινωνιών, για τη Διαρκή Στήριξη της Μεγαλύτερης Ζώνης Γάλακτος που διαθέτει
στην Ελλάδα, με πάνω από 5.500 μικρούς και μεγάλους Έλληνες παραγωγούς, θέτοντας την
στήριξη του πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο.
Τέλος, στην 7η τελετή απονομής του θεσμού Βραβεία «Ελληνική Αξία», που
πραγματοποιείται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η ΔΩΔΩΝΗ ήταν μεταξύ
των 20 επιχειρήσεων που βραβεύτηκαν στην κατηγορία Βραβεία Περιφερειακής Αριστείας. Ο
θεσμός αυτός βραβεύει επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοφόρες, αυξάνουν κάθε χρόνο τον
αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού, καινοτομούν και αναπτύσσουν ισχυρή διεθνή
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αναφορικά με τις νέες αυτές διακρίσεις, ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ σημείωσε: «Οι νέες αυτές διακρίσεις και όλες όσες
έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια, μας τιμούν ιδιαίτερα και μας γεμίζουν μόνο υπερηφάνεια και
χαρά. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να διακρινόμαστε τόσο σε εγχώριους, όσο και σε διεθνείς
θεσμούς, καθώς αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας και η δέσμευσή μας στην παραγωγή
αυθεντικών, αγνών γαλακτοκομικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 100%
ελληνικό γάλα, και η θετική πορεία που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, όπου διαθέτουμε παρουσία σε πάνω από 50 χώρες».
Μετρώντας συνολικά 51 εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις και βραβεία από το 2015 μέχρι
σήμερα, που επιβραβεύουν την αφοσίωση της εταιρείας στην παραγωγή εξαίρετης ποιότητας
γαλακτοκομικών προϊόντων, την δυναμική επιχειρηματική της ανάπτυξη, αλλά και την
επιτυχημένη επικοινωνιακή της στρατηγική, η ΔΩΔΩΝΗ παραμένει πιστή στις αξίες και στη
δέσμευσή της να μεταφέρει τη γεύση του καλού στο τραπέζι των Ελλήνων και διεθνών
καταναλωτών.

