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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1 χρόνος επιτυχημένης λειτουργίας για τη ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην Κύπρο γιορτάζει η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ, έχοντας ήδη δυναμική παρουσία στην Κυπριακή αγορά με την υπερσύγχρονη
μονάδα τυροποίησης.
Αποτελώντας, μία από τις κορυφαίες εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, η
γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ αποφάσισε τη χρονιά που μας πέρασε να επεκταθεί και στην
Κύπρο, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στη δημιουργία υπερσύγχρονης μονάδας
Χαλλουμιού και Αναρής στη Λεμεσό.
Το νέο εργοστάσιο της Κύπρου, παράγει 9 ξεχωριστούς κωδικούς προϊόντων αυθεντικών
κυπριακών τυριών, οι οποίοι διατίθενται τόσο στην Κυπριακή αγορά όσο και σε χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Σκανδιναβίας και της Μέσης Ανατολής.
Αξίζει να σημειωθεί, πως τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το εργοστάσιο της Κύπρου
επεξεργάστηκε περισσότερους από 12.000 τόνους φρέσκο Κυπριακό γάλα, ενώ στην πλήρη
ανάπτυξή του, αναμένεται να παρέχει 100 θέσεις εργασίας.
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με
αγνές πρώτες ύλες, ακολουθώντας με σεβασμό τους παραδοσιακούς τοπικούς τρόπους
παραγωγής, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί 100% κυπριακό αγελαδινό, πρόβειο και αιγινό γάλα,
ενισχύοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία και τους προμηθευτές της.
Ο κ. Πανίκος Χατζηκώστας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου δήλωσε σχετικά:
«Είναι μία σημαντική ημέρα για όλους εμάς στην οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗ, καθώς
συμπληρώνουμε ένα χρόνο δυναμικής παρουσίας στην Κυπριακή αγορά με την αποδοχή των
καταναλωτών να μας ενθαρρύνει για τα επόμενα βήματα. Με κύριο μέλημα την καταχώρηση του
κυπριακού χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας.».
Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες γαλακτοκομικών
προϊόντων στην Ελλάδα και ο ηγέτης της αγοράς στην παραγωγή και πώληση φέτας ΠΟΠ.
Ξεκίνησε τη δυναμική της πορεία το 1963 στα Ιωάννινα, ως μια μικρή μονάδα παράγωγης
γάλακτος και τυροκομικών ειδών και μέχρι σήμερα συνεχίζει να διατηρεί τις αξίες και το όραμα
της για παραγωγή και διάθεση αγνών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.

###

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 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 45 χώρες του
κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ 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.

Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2016. Η υπερσύγχρονη
εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, όπου παράγονται αυθεντικά
κυπριακά τυριά, όπως χαλλούμι και αναρή, που ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους γεύση και
την εξαιρετική τους ποιότητα χάρη στο 100% κυπριακό αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα
που προμηθεύεται η εταιρεία καθημερινά από τους τοπικούς παραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu,
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη V+O, Λυδία Ζαννέττου, τηλ.:
+357 22447705

