
 
 
 

                                                               11 Σεπτεμβρίου 2020  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καλωσορίζουμε τη νέα σχολική χρονιά με  

«ΔΩΔΩΝΗ Τουτοστ Δαγκωτό» διαγωνισμό 

Η εταιρεία προσκαλεί το κοινό να ψηφίσει τους πιο αγαπημένους συνδυασμούς του 
τοστ και να βοηθήσει στη συλλογή προϊόντων για τον Σύλλογο «Φροντίδα» 

 

Φέτος το φθινόπωρο, η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, υποδέχεται τη 
νέα σχολική χρονιά και προσκαλεί τους χρήστες του Facebook σε ένα διαγωνισμό με 
πρωταγωνιστή το αγαπημένο τυρί ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ. 

Με βούτυρο ή χωρίς, με αλλαντικά ή σκέτο, με λευκό ψωμί ή σίκαλης, το τοστ είναι 
αναμφίβολα το πιο νόστιμο σνακ για όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι, όσοι επισκεφτούν την 
σελίδα της ΔΩΔΩΝΗ στο Facebook από τις 11 μέχρι της 20 Σεπτέμβριου, θα έχουν τη 
δυνατότητα να δώσουν τη δική τους ψήφο σε διαχρονικά «τοστένια» διλλήματα και να μπουν 
αυτόματα στην κλήρωση για μοναδικά δώρα, όπως οικολογικά lunch boxes για την ασφαλή 
μεταφορά και κατανάλωση του φαγητού, σε συνδυασμό με αγνά γαλακτοκομικά προϊόντα 
ΔΩΔΩΝΗ σε ατομικά cooler bags. 

Παράλληλα, μέσω της συμμέτοχής τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι χρήστες θα 
υποστηρίξουν έναν καλό σκοπό, καθώς θα βοηθήσουν την ΔΩΔΩΝΗ να συλλέξει όσο το 
δυνατόν περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα για τις οικογένειες και τα παιδιά του  Συλλόγου 
«Φροντίδα». 

Ο Σύλλογος «Φροντίδα» ιδρύθηκε το 2008 και είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος ενημέρωσης, 
συμπαράστασης, στήριξης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα που 
πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, υδροκεφαλία, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down. 

Φτιαγμένο από 100% ελληνικό, πρόβειο και αγελαδινό γάλα, τo ημίσκληρο τυρί ΔΩΔΩΝΗ 
ΤουΤοστ ξεχωρίζει για την αγνή του ποιότητα και την πλούσια γεύση του, χάρη στους 4 μήνες 
ωρίμανσης, και αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας. 
 
Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Facebook page της εταιρίας στις 21 
Σεπτεμβρίου. 
 
Η ενέργεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη ΜcCANN Athens / McCANN Worldgroup 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 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/ 
 
Λίγα λόγια για τον Σύλλογο «Φροντίδα»  

Ο σύλλογος «Φροντίδα» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος ενημέρωσης, συμπαράστασης, στήριξης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για όσα άτομα πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, υδροκεφαλία, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down. Η φράση 
ζωής «Πίστεψε σε μένα», όντας και το μότο του συλλόγου, αναδεικνύει τη φιλοσοφία γύρω από την οποία αναπτύσσεται η δράση του, 
ενάντια σε οποιαδήποτε προκατάληψη, κοινωνική ανισότητα και στάση εμπαιγμού σε άτομα με αναπηρία. Μέσα στα χρόνια 
λειτουργίας του, έχει καταφέρει να σταθεί αρωγός σε πολλές οικογένειες αναπτύσσοντας δραστηριότητες και προγράμματα όπως 
η Λογοθεραπεία, η Εργοθεραπεία, η κοινωνικοποίηση, η συμβουλευτική, η μουσικοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία και η δημιουργική 
απασχόληση. Προς ενίσχυση αυτού του σκοπού, έχει δημιουργηθεί και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του συλλόγου όπου και προσφέρει 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και άλλα αγαθά για να ανακουφίσει τα άτομα που υποστηρίζει.  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.frodida.gr/, 
https://www.facebook.com/frodidagr/,https://www.instagram.com/frodidagr/  
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