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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΩΔΩΝΗ γεμίζει τον σάκο του Άγιου Βασίλη με αγάπη και
τη Γεύση του Καλού
Τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουν ακόμη μία φορά «Τη Γεύση του Καλού», τη γεύση της
ΔΩΔΩΝΗ, καθώς η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου προσκαλεί τους
καταναλωτές που τόσα χρόνια την εμπιστεύονται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
αγάπης, για καλό σκοπό, που στόχο έχει να ενισχύσει το έργο της Ελληνικής Εταιρίας
Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
Συγκεκριμένα, αυτές τις γιορτές το κοινό έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το ειδικά
σχεδιασμένο microsite www.dodoni.eu/gemizoume-agapi, να επιλέξει το αγαπημένο του
προϊόν μαζί με μία ευχή και να βοηθήσει τη ΔΩΔΩΝΗ να γεμίσει τον σάκο του Άγιου
Βασίλη. Όταν ο σάκος γεμίσει, η ΔΩΔΩΝΗ θα στείλει προϊόντα στα 250 παιδιά που
φροντίζει η ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Προσώπων) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, μαζί με τις θερμότερες ευχές όλων!
Όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια της ΔΩΔΩΝΗ μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση
για να κερδίσουν γιορτινά καλάθια γεμάτα με την πλούσια γεύση των αυθεντικών
προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, τη Γεύση του Καλού!
Ο διαγωνισμός ισχύει έως και τις 4 Ιανουαρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν στη
σελίδα της εταιρείας στο Facebook http://www.facebook.com/Dodoni.SA
Η ενέργεια “Mε ΔΩΔΩΝΗ γεμίζουμε αγάπη” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την
MRM//McCANN Athens για την ΔΩΔΩΝΗ.

###
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 44
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.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu,
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
Λίγα λόγια για την ΕΛΕΠΑΠ
Η EΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων) είναι το πρώτο
φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο για 80 ολόκληρα χρόνια, έχει προσφέρει
υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 100.000 παιδιά με κινητικές αναπηρίες.
Με τη βοήθεια του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της, τα παιδιά αγωνίζονται σε καθημερινή
βάση, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να εκπληρώσουν τους στόχους τους, να κατακτήσουν την
αυτονομία τους και την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο. Πάνω από το 60% των παιδιών της
αναγνωρισμένης Ειδικής Προσχολικής Αγωγής της ΕΛΕΠΑΠ, καταφέρνουν να ενταχθούν στις πρώτες τάξεις
του γενικού Δημοτικού Σχολείου.
Μάθετε περισσότερα για την ΕΛΕΠΑΠ και τα γενναία παιδιά της στο www.elepap.gr
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