
Δελτίο Τύπου 

Νέο τηλεοπτικό σποτ για το ημίσκληρο τυρί 

ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ 

Αν κάνεις τοστ, κάνε το καλύτερο! 

#dodoni #ΤouΤost #dodonitoutost 

   

 

Στον αέρα βρίσκεται το νέο τηλεοπτικό της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ για το ημίσκληρο τυρί 
ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ, το τυρί που μπορεί να πάει το τοστ σε άλλο επίπεδο. 

Στο νέο διαφημιστικό σποτ, οι θεατές παρακολουθούν την κλασική Ελληνίδα μάνα που θέλει να 
προσφέρει το καλύτερο στην οικογένεια και τους καλεσμένους της, πόσο μάλλον στον μελλοντικό 
γαμπρό της,καταλήγοντας ως συνήθως στην υπερβολή.  

Μέσα λοιπόν από ένα φρέσκο, πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο, στη νέα τηλεοπτική διαφήμιση 
της εταιρείας η «υπερβολική» Ελληνίδα μάνα προσφέρει τελικά το καλύτερο ακόμη και για ένα απλό 
τοστ, επιλέγοντας το ημίσκληρο τυρί ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ που φτιάχνεται από 100% Ελληνικό, 
πρόβειο και αγελαδινό γάλα, με 4 μήνες ωρίμανσης. 

Διαθέτοντας 54 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ συνεργάζεται με 
περισσότερους από 5.500 Έλληνες μικρούς και μεγάλους παραγωγούς σε 514 χωριά της Ελλάδας, 
συλλέγοντας φρέσκο 100% ελληνικό γάλα και  μεταφέροντας καθημερινά τη Γεύση του Καλού στην 
καρδιά και το τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών, μέσα από την ευρεία γκάμα των αγνών 
γαλακτοκομικών προϊόντων που διαθέτει. 

Την ταινία υπογράφει ο σκηνοθέτης Πάνος Κορώνης και η Stefi Productions, ενώ την επιμέλεια της 
καμπάνιας η McCann Athens.  

Απολαύστε το νέο τηλεοπτικό για το ημίσκληρο τυρί ΔΩΔΩΝΗ ΤουΤοστ εδω  

 
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 5.000 
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 περισσότερα από 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: Ζαφείρα Ατσίδη, email:za@vando.gr, τηλ. 210 7249000 
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε: Γιάννης Κεϊσογλου, Εκπρόσωπος Τύπου, email: press@dodoni.eu, τηλ. 26510 89700 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxjow7JgPjc
http://www.dodoni.eu/
https://www.facebook.com/Dodoni.SA
https://www.instagram.com/dodoni.eu/

