
30 Νοέ 2008 

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
προγράμματος ενεργειών επικοινωνίας και επιβράβευσης του καταναλωτικού της 
κοινού διοργανώνει διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, που απευθύνονται σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες προσφέροντας ιδιαίτερα δώρα. 

Η έναρξη των προωθητικών ενεργειών σηματοδοτείται με τον διαγωνισμό στίχου 
DONI, αφιερωμένο στη νέα γενιά, που απολαμβάνει το μοναδικό φρέσκο 
σοκολατούχο γάλα της εταιρίας. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε αρχές καλοκαιριού και 
κορυφώνεται με τις μουσικές εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα στις 4 πρωτεύουσες 
των Νομών της Ηπείρου. 

Αποδεικνύοντας λοιπόν για άλλη μία φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα η 
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. δοκίμασε την έμπνευση μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και 
τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην κλήρωση και να κερδίσουμε 
ένα από τα trendy δώρα, που θα κληρώσει: 4 iPhone, 8 iPod, 20 ρολόγια swatch και 
πολλά t-shirt τα οποία θα δοθούν στους τυχερούς. Όσοι δεν μπόρεσαν για κάποιο 
λόγο να στείλουν το δικό τους στίχο μέχρι τώρα, θα έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους και να μπουν στην κλήρωση εκείνη τη βραδιά αρκεί να έχουν 
έμπνευση. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων στις 4 
πόλεις ως εξής: 29/8 στην Πλατεία Δημαρχείου στην Ηγουμενίτσα, 30/8 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο της Άρτας, 31/8 στην Πλατεία Ανδρούτσου στην Πρέβεζα και 1/9 
στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα. 

Όλες οι μουσικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 8.30 μ.μ και η συμμετοχή θα είναι 
ελεύθερη. Οι βραδιές αναμένονται να είναι άκρως διασκεδαστικές για τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αλλά και για όλους όσους παρευρεθούν. Βραδιές, που 
θα μας διασκεδάσουν, θα μας εκτονώσουν και θα μας τροφοδοτήσουν με θετική 
ενέργεια, καθώς τις εκδηλώσεις θα πλαισιώσει ο RnB καλλιτέχνης mc Jimmy, ο 
οποίος θα τραγουδήσει και θα ξεσηκώσει το συγκεντρωμένο πλήθος σε μοντέρνους 
ρυθμούς. 

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. προσκαλεί όλους να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία 
επικοινωνίας και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις διεκδικώντας το δικό τους δώρο. 

  

 


