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Press Release 

Discover the taste of good! 
DODONI’s new TV campaign 

 

 
#thetasteofgood 

 
DODONI, the leading dairy company of Epirus region, presents its new innovating TV 
commercial, starring Mr. Sheep, inspired by a concept beyond the conventional and 
ordinary ads for dairy products. 
 
Challenging in a very creative way the current standards, at the new DODONI’s TV 
spot, the audience sees “Mr. Sheep” in an idyllic landscape of Epirus region, talking 
about his innate talent to play the sheep, showing us some of the ads he has starred 
over the previous years and explaining why this time he will not be needed by 
DODONI.  
 
The reason, very simple: DODONI’s products are so pure due to their 100% Greek 
milk of exceptional quality, collected daily from 514 villages and more than 
5.000 large and small farmers, while their taste is more than enough to convince 
anybody – no further means of persuasion are required.   
 
And this taste, the taste of our land, the taste of good is why DODONI’s products 
hold special place in consumer’s’ hearts and its everyday table for over 53 
years.  
 
The film was directed by the famous director Giorgos Lanthimos and Boo 
Production, while the campaign was edited by McCann Athens.  

Discover the taste of good by clicking here and find the new “movie’s” making off 
video at https://www.youtube.com/watch?v=zH9GJOer02k&feature=youtu.be 
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Λίγα λόγια για τη ∆Ω∆ΩΝΗ  
Η ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 53 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 5.000 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35 
χώρες παγκοσμίως, η ∆Ω∆ΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 80 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+O Communication: κ. Ζαφείρα Ατσίδη, email:za@vando.gr, τηλ. 210 7249000 
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε: Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager, email: vpapoutsakis@dodoni.eu, τηλ. 210 9803230 
∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε: Γιάννης Κεϊσογλου, Εκπρόσωπος Τύπου, email: press@dodoni.eu, τηλ. 26510 89700 


