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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΔΩΝΗ: Χρυσό Βραβείο στα Effie Awards Hellas 2018
Η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, ΔΩΔΩΝΗ, με στρατηγικό συνεργάτη τον όμιλο
ΜcCann Athens/McCann Worldgroup, διακρίθηκε στα φετινά Effie Awards Hellas,
κατακτώντας το Gold Effie στην κατηγορία Τρόφιμα/Γαλακτοκομικά.
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΩΔΩΝΗ ξεχώρισε για τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και τη
στοχευμένη επικοινωνία του brand, μέσα από ένα ανατρεπτικό τηλεοπτικό σποτ με
πρωταγωνιστή τον «κύριο Πρόβατο». Το διαφημιστικό δημιουργήθηκε από τη ΜcCann
Athens/McCann Worldgroup, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου και εξυπηρετεί τον
στρατηγικό στόχο της ΔΩΔΩΝΗ, να ξεχωρίζει στον κλάδο που δραστηριοποιείται για την
ποιότητα, την αυθεντικότητα και την πλούσια γεύση των προϊόντων της.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα βραβεία Effie αποτελούν μία από τις σημαντικότερες
τιμητικές διακρίσεις στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Έχουν παγκοσμίως
αναγνωριστεί ως τα μοναδικά βραβεία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας
και στόχο έχουν να αναδείξουν τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργική της έκφραση και τα
αποτελέσματα σε σχέση με τους προκαθορισμένους κάθε φορά στόχους.
Η Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της ΔΩΔΩΝΗ, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση σε
έναν τόσο σημαντικό θεσμό όπως τα Effie Awards Hellas, είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς
στην οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗ. Το βραβείο αυτό έρχεται να επισφραγίσει όλη την προσπάθεια
της ομάδας, σε συνεργασία με τη ΜcCann Athens/McCann Worldgroup, να αποτυπώσει
την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ σε ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό
σποτ, ικανό να προσεγγίσει τον σύγχρονο καταναλωτή με άμεσο και διασκεδαστικό τρόπο».

###
Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 56 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 50 χώρες
του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών 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/
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