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Πάσχα δεν γίνεται χωρίς… τη ΔΩΔΩΝΗ και τον νέο, πασχαλινό της
διαγωνισμό
Η εταιρεία προσκαλεί το κοινό να δώσει τις δικές του απαντήσεις και να κερδίσει
γευστικά δώρα
Τι δεν λείπει από κανένα πασχαλινό οικογενειακό τραπέζι ζητάει να μάθει η γαλακτοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ, μέσα από έναν πρωτότυπο digital διαγωνισμό!
Τυροκαφτερή ή Τζατζίκι; Χωριάτικη ή τσουρέκι; Οποιαδήποτε και να είναι η ιδιαίτερη προτίμηση
του κοινού, φέτος έχει τη δυνατότητα να την δηλώσει περήφανα στους social λογαριασμούς της
ΔΩΔΩΝΗ, και να μπει στην κλήρωση για να κερδίσει μοναδικά γαλακτοκομικά προϊόντα.
Πιο συγκεκριμένα, και για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, από τις 12 και μέχρι τις 18
Απριλίου, οι χρήστες θα μπορούν να επισκεφτούν τον λογαριασμό της ΔΩΔΩΝΗ στο Instagram
και στο Facebook, να βρουν το σχετικό post του διαγωνισμού και να αφήσουν το δικό τους
comment, αναφέροντας τι δεν λείπει από το δικό τους πασχαλινό τραπέζι!
Οι 10 νικητές, θα ανακοινωθούν στις 19 Απριλίου και θα κερδίσουν μεγάλα cooler bag γεμάτα
με αυθεντικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ.
Η ενέργεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη BBDO για τη ΔΩΔΩΝΗ.
###
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/
Στοιχεία επικοινωνίας:
V+OCommunication: Ζαφείρα Ατσίδη, email: za@vando.gr, τηλ. 210 7249000
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε: Γιάννης Κεϊσογλου, Εκπρόσωπος Τύπου, email: press@dodoni.eu, τηλ. 26510 89700

