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Η εταιρική 

υπευθυνότητα δεν 

σταματά ποτέ….
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…με μια ματιά

• 68 χρόνια εμπειρίας στο 
φρέσκο γάλα

• 4 παραγωγικές μονάδες 
στην Ελλάδα

• Ο μεγαλύτερος αγοραστής 
γάλακτος στη χώρα μας

• Απορροφά το 22% της 
Ελληνικής παραγωγής 
αγελαδινού γάλακτος

• 1.000 εργαζόμενοι
• 1.000 συνεργαζόμενοι 

Έλληνες κτηνοτρόφοι
• 28.000 σημεία πώλησης
• 99% αναγνωρισιμότητα
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Άξονες Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας

• Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα & υψηλή διατροφική αξία -
Καινοτομία

• Φροντίδα για τους εργαζόμενους

• Υψηλό Κοινωνικό Προϊόν

• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Λειτουργούμε υπεύθυνα

• Σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ

• Συμβολαιακή κτηνοτροφία

• Υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους

Συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα 

• Παρέχουμε 1.000.000 μερίδες τον χρόνο στους συνανθρώπους 
μας

• Στηρίζουμε την εκπαίδευση και τους νέους 

• Στηρίζουμε τα ιδεώδη του αθλητισμού

Στηρίζουμε την κοινωνία 
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Τι θα σας παρουσίαζα προ Covid :
Ένα παραμύθι!!!

Ταξίδι στην Τροφούπολη!
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➢ Προγραμματισμός και αγορά τροφίμων βάσει των αναγκών της οικογένειας

➢ Σωστές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης των τροφίμων (πχ γάλα)

➢ Μαγείρεμα ποσοτήτων σύμφωνα με τις οικογενειακές ανάγκες

➢ Αποθήκευση των υπολειμμάτων τροφών

➢ Ανακύκλωση των συσκευασιών και μείωση των απορριμμάτων

➢ Υποστήριξη των συνανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών που βιώνουν

επισιτιστική ανασφάλεια

Είναι ένα διαδραστικό, μη διαφημιστικό, παραμύθι, 
με ήρωες δύο αδέλφια, την Λυδία & τον Κίμωνα και 
τη νεράιδα Γαλάτεια. Το υλοποιεί στο Κέντρο 
Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, επισκεπτόμενο Παιδικούς 
Σταθμούς & Νηπιαγωγεία, απευθύνεται σε παιδιά 4-
6 ετών και μέσα από το παιχνίδι μιλά στα παιδιά με 
απλό τρόπο για έννοιες όπως:
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Ξεκίνησε το 2018 και το έχουν παρακολουθήσει ήδη 2.000 μικρά 
παιδιά, παράλληλα με το Ταξίδι στην Πρωινοχώρα (περισσότερα από 

12.000 παιδιά μέχρι σήμερα)
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Όμως ο Covid τα άλλαξε όλα:
• Προτεραιότητες

• Projects
• Budgets

• Καθημερινότητα
• Συνήθειες
• Τρόπο ζωής

• Ακόμη και τρόπο σκέψης

Και βέβαια  το Παραμύθι μας σταμάτησε προς το 
παρόν….
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• Προτεραιότητά μας η πλήρης επάρκεια των 
προϊόντων μας σε κάθε γωνία της χώρας

• Να διαφυλαχθούν οι άνθρωποί μας και όλη η 
εφοδιαστική αλυσίδα

• Συστήματα εργασίας από το σπίτι για όσους 
εργαζόμενους ήταν εφικτό

• Να υιοθετήσουμε και μεταφέρουμε το μήνυμα 
#menoumespiti

• Προσφορά στο Σύστημα Υγείας

• Φροντίδα και προσφορά τροφίμων στους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και 
έζησαν συνθήκες απομόνωσης

• Φροντίδα για το καταναλωτικό κοινό 

Την 
εποχή 

του 
Covid:
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Για κάθε τι που αξίζει : η εταιρική μας καμπάνια 

Ήμασταν από τους πρώτους που στήριξαν το #menoumespiti

Κάνοντας μια παύση με 2 ποτήρια γάλα…
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Για κάθε τι που αξίζει : η εταιρική μας καμπάνια 

Ήμασταν από τους πρώτους που στήριξαν το #menoumespiti
• Η  οικογένεια αναδεικνύεται ως μέγιστη αξία, ειδικά σε δύσκολες στιγμές και αποτελεί πηγή 

αισιοδοξίας και ασφάλειας
• Δύο ποτήρια γάλα γίνονται η αφορμή για να περάσουμε όμορφες στιγμές με τα παιδιά μας και να 

τους αφιερώσουμε δημιουργικό χρόνο
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Προσφέρουμε στο ΕΚΑΒ 2 θαλάμους αρνητικής πίεσης 

Για την ασφαλή διακομιδή των ασθενών, ειδικά για τις αερομεταφορές
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Προσφέρουμε 600.000 μερίδες = 135 τόνους τρόφιμα στους 
συνανθρώπους μας μέσα σε 2 μήνες!

….και περισσότερους από 50 ακόμη μικρούς και μεγάλους φορείς
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…. Και συνεχίζουμε στηρίζοντας με υπευθυνότητα «κάθε τι που αξίζει»….

γιατί η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν σταματά ποτέ….
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


