
 
 
 

                                                             25 Απριλίου 2016 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανακαλύψτε τη γεύση του καλού! 
Νέα διαφημιστική καμπάνια από τη ∆Ω∆ΩΝΗ 

 

 
#ηγευσητουκαλου #thetasteofgood 

 
Η ∆Ω∆ΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, παρουσιάζει το νέο πρωτοποριακό 
της τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον «κύριο Πρόβατο» και ένα concept που ξεφεύγει 
από τις συνηθισμένες & τυπικές διαφημίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων. 
 
Ανατρέποντας με έναν ευφάνταστο τρόπο τα μέχρι τώρα δεδομένα, στο νέο διαφημιστικό 
σποτ ∆Ω∆ΩΝΗ οι θεατές βλέπουν τον Πρόβατο σε ένα ειδυλλιακό τοπίο της Ηπείρου να 
μιλάει για το έμφυτο ταλέντο του να υποδύεται το πρόβατο, να μας δείχνει μερικές από τις 
διαφημίσεις στις οποίες το έχει υποδυθεί τα προηγούμενα χρόνια και να εξηγεί γιατί η 
∆Ω∆ΩΝΗ δεν θα χρειαστεί τη συμμετοχή του αυτή τη φορά. 
 
Ο λόγος, απλός: τα προϊόντα ∆Ω∆ΩΝΗ είναι πολύ αγνά, χάρη στο 100% ελληνικό γάλα, 
εξαιρετικής ποιότητας, που συλλέγεται καθημερινά από 514 χωριά και περισσότερους 
από 5.000 Έλληνες μικρούς και μεγάλους παράγωγους, και η γεύση τους αρκεί για να 
πείσει τον οποιοδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να επιστρατευτούν άλλα μέσα. 
 
Κι αυτή η γεύση, η γεύση του τόπου μας, η γεύση του καλού, είναι ο λόγος που τα 
προϊόντα ∆Ω∆ΩΝΗ έχουν κερδίσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στο τραπέζι των 
καταναλωτών εδώ και 53 χρόνια.  
 
Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η 
Boo Productions, ενώ την επιμέλεια της καμπάνιας η McCann Athens.  

Ανακαλύψτε κι εσείς τη γεύση του καλού με ένα απλό κλικ εδώ και δείτε το «making of» της 
νέας «ταινίας» στο https://www.youtube.com/watch?v=zH9GJOer02k&feature=youtu.be 
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Λίγα λόγια για τη ∆Ω∆ΩΝΗ  
Η ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 53 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 35 
χώρες παγκοσμίως, η ∆Ω∆ΩΝΗ 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. 
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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