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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από τη Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων παραγωγών της 

 
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της συνεργασίας της με 
τους χιλιάδες παραγωγούς της και για την καλύτερη, ταχύτερη και άμεση 
εξυπηρέτηση τους, προχώρησε στη δημιουργία portal για την προσωπική 
ενημέρωσή τους, μέσω της οποίας μπορούν να πληροφορηθούν ανά πάσα 
στιγμή και όποτε θέλουν για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
γάλακτος που παραδίδουν, όπως επίσης και για τις  οικονομικές τους 
συναλλαγές με την εταιρία. 
 

Πιο συγκεκριμένα, με ένα απλό κλικ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΩΔΩΝΗ 
Α.Ε www.dodoni.eu, στην κατηγορία «ενημέρωση παραγωγών» ή μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.dodoni.eu/el/farmersportal , οι 
παραγωγοί μπορούν, αφού πληκτρολογήσουν τους προσωπικούς τους 
κωδικούς, να δουν εύκολα τα ατομικά στοιχεία της καρτέλας τους, να 
ενημερωθούν για τα στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν και να 
επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρία, μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. 
 
Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να πρωτοπορεί και να καινοτομεί με 
στόχο τη συνεχή επικοινωνία και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των 
παραγωγών της, παρέχοντας τους ηλεκτρονική πρόσβαση σε στοιχεία που τους 
αφορούν οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοιδήποτε σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, η 
εταιρεία περιορίζει αισθητά τις όποιες δυσκολίες μετακίνησης, καθώς πολλοί 
συνεργαζόμενοι προμηθευτές  αναγκάζονταν να διανύουν σημαντικές 
αποστάσεις. 
   
Απώτερος σκοπός της νέας πρωτοποριακής υπηρεσίας  της ΔΩΔΩΝΗ είναι η 
διαρκής ενημέρωση των παραγωγών, προκειμένου να μπορούν να προβούν σε 
διορθωτικές ενέργειες, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και 
ποσότητας του γάλακτος που προσφέρουν, πετυχαίνοντας έτσι υψηλότερες τιμές 
πώλησής του. 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε κ. Μιχάλης 
Παναγιωτάκης δήλωσε: 
«Μια ακόμη καινοτομία της ΔΩΔΩΝΗ τίθεται σε εφαρμογή για την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών μας. Είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι 
που προσφέρουμε στους κτηνοτρόφους μας όλες εκείνες τις διευκολύνσεις 
προκειμένου να μπορούν να οργανώνονται καλύτερα και να λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για τη βέλτιστη παραγωγή γάλακτος, με βάση ποσοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους 
παραγωγούς μας, στηρίζοντας παράλληλα τον πρωτογενή τομέα της Ηπείρου».   
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