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Superbrands Greece
03/04/201217:25

Εκτύπωση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Απριλίου
2012, στο Ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών (Αίθουσα Τερψιχόρη) η
Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Corporate Superbrands
Greece 2011-2012...
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Χίλτον
Αθηνών

(Αίθουσα

Τερψιχόρη) η Εκδήλωση
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Βραβείων CorporateSuperbrands Greece 2011-2012, στην οποία τιμήθηκαν ορισμένες από τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας παρευρέθηκαν για να
τιμήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες που αναδείχθηκαν μέσα από αξιολόγηση Κριτικής
Επιτροπής και δημοσκόπηση κοινής γνώμης.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τις απονομές των τριών μεγάλων βραβείων:
 «Χρυσός Ήλιος» προς την Κορυφαία Ανερχόμενη Ελληνική Εταιρική Επωνυμία (Βραβείο
Επιτροπής) απονεμήθηκε στην εταιρεία Astra Medical Hellas Superfoods.
«Χρυσός Ήλιος» προς την Κορυφαία Ελληνική Εταιρική Επωνυμία απονεμήθηκε στην
εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
 «Μέγας Ήλιος» προς την Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία (υψηλότερη βαθμολογία όλων,
ανεξαρτήτως κατηγοριών) απονεμήθηκε στην εταιρεία Google.

Ειδική Τιμητική Διάκριση δόθηκε στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για τα
50 χρόνια επιτυχούς λείτουργίας της.

Βραβεία επί σκηνής απονεμήθηκαν στα:
Στις της Βίβλου Corporate Superbrands Greece 2011-2012 οι οποίοι είναι:
ΑΒ

Βασιλόπουλος,

Αττική

Μελισσοκομική

Εταιρεία,

Apivita, AXA Ασφαλιστική, BOUTARI,CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, Franke Hellas, hell
as online, Ideales, INTRALOT, Lufthansa, Metropolitan, Minoan Lines
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Οι 34 Εταιρικές Επωνυμίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε ισάριθμες
κατηγορίες, τα οποία είναι:

Υψηλότερη Βαθμολογία

Κατηγορία
1 Αθλητικά είδη

Nike Hellas

2 Αισθητική

Holmes Place

3 Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

ING Ελλάδος

4 Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα
Browsers-Social Networks-Eshops
5

Kosmocar

6 Γαλακτοκομικά

Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λάρισας

7 Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις

Adel/Saatchi& Saatchi

8 Είδη διατροφής

Misko-Barilla Hellas

9 Ένδυση-Υπόδηση

Inditex-Zara Hellas

Google

10 Ενέργεια

EKO

11 Εξοπλισμός Σπιτιού

Ikea House Market

12 Έπιπλα

Neoset

13 Έρευνα

Focus Bari

14 Εστίαση

Vivartia

15 Ζαχαρώδη & Πρόσθετα Μαγειρικής

Ε.Ι. Παπαδόπουλος

16 Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη

Sony Hellas

17 Κατασκευές

J. & P. & - ΑΒΑΞ

18 Κόσμημα-Ρολόι

Rolex Hellas

19

Νοσηλευτικά Ιδρύματα - Διαγνωστικά
Κέντρα

20 Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά

Μητέρα
Colgate-Palmolive Hellas
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21 Παιδικά Είδη

Jumbo

22 Πληροφορική

ΠΛΑΙΣΙΟ Computers

23 Ποτά αλκοολούχα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

24 Ποτά μη αλκοολούχα

Coca-Cola 3E

25 Προσωπική Περιποίηση

ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas

26 Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών

ΤΙΤΑΝ

27 Σούπερμαρκετ-Πολυκαταστήματα-Malls

LAMDA Development

28 Συγκοινωνίες-Μεταφορές

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος
Βενιζέλος"

29 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ICAP Group

30 Τηλεπικοινωνίες

Vodafone

31 Τουρισμός

Λάμψα Ελληνικών Ξενοδοχείων

32 Φάρμακα

Bayer Hellas

33 Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Εθνική Τράπεζα

34 Ψυχαγωγία – Τυχερά Παιχνίδια

ΟΠΑΠ

http://www.protothema.gr/economy/article/187825/aponomh-brabeion-corporatesuperbrands-greece/

Απονομή βραβείων Corporate Superbrands Greece
Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 10:39
A- A A+

Απονεμήθηκαν χθες τα Corporate Superbrands Greece 2011-2012 σε ειδική εκδήλωση, όπου
τιμήθηκαν κορυφαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Αξιολογήθηκαν περί τις 2.000 εταιρικές επωνυμίες από κριτική επιτροπή και το 25% αυτών
προκρίθηκε και αξιολογήθηκε σε τελική φάση τόσο από την επιτροπή όσο και μέσω
δημοσκοπήσεων, από ευρύ κοινό και εκπροσώπους επιχειρήσεων, με βάση τα εξής κριτήρια: α)
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αναγνωρισιμότητα επωνυμίας & δύναμη φήμης, β) αξιοπιστία και μακροχρόνια συνέπεια και γ)
εταιρική υπευθυνότητα.
Κάθε superbrand έχει εδραιώσει κορυφαία φήμη στην κατηγορία του, ενώ πρέπει να σημειωθεί
ότι η διαδικασία της ανάδειξης δεν βασίζεται σε συγκριτική θεώρηση κύκλου εργασιών, μεριδίων
αγοράς, όγκου πωλήσεων ή στοιχείων κεφαλαιοποίησης μεταξύ διαφόρων εταιρειών και
επωνυμιών.
Τα 3 μεγάλα βραβεία Corporate Superbrands Greece 2011-2012 με σήμα κατατεθέν το χρυσό
ήλιο, κέρδισαν οι εταιρείες Super Foods, ΔΑΑ και Google.
Τα superbrands με την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία είναι: Nike Hellas, Holmes Place,
ING Ελλάδος, Kosmocar, Google, Ολυμπος, Adel Saatchi & Saatchi, Misco/Barilla Hellas, Zara
Ελλάς, ΕΚΟ, ΙΚΕΑ House Market, Νeoset, Focus Bari, Vivartia, Ε.Ι. Παπαδόπουλος, Sony
Hellas, J&P Αβαξ, ΑΒΑΞ+0,77% Rolex, Mητέρα, Colgate-Palmolive Hellas, Jumbo, Πλαίσιο
Computers, ΠΛΑΙΣ-0,68% Aθηναϊκή Ζυθοποιία, Coca Cola HBC Greece, Ελαΐς Unilever,
Τιτάν, Lamda Development, ΛΑΜΔΑ ΔΑΑ, ICAP Group, Vodafone, Λάμψα Α.Ε., Bayer
Hellas, Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+0,15% και ΟΠΑΠ.

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/387480/aponomi-brabeion-corporatesuperbrands-greece
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ON AIR:16:00 - 17:00
ΠΕΖΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Ιωάννα Κλεφτόγιαννη

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
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Τζέφρι Πάιατ στο News 24/7: "Δεν νίπτουμε τας χείρας μας για τους δύο Έλληνες
στρατιωτικούς"
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Κοτζιάς: Με έναν έντιμο συμβιβασμό θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές
ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα: Οδηγίες και παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Νέο "κύμα" αφρικανικής σκόνης- Άστατος καιρός με βροχές και νοτιάδες
ΚΑΙΡΟΣ

Πελώρια κύματα "κατάπιαν" την Πάρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι κοινό έχουν Θάνος Πετρέλης και Βαλάντης; Τους έχει καλέσει στο Λευκό Οίκο
ο Τραμπ
CELEBRITIES

Βίντεο: Απόπειρα αυτοκτονίας στο ολλανδικό κοινοβούλιο - Άνδρας έκανε
"βουτιά" στο κενό από τα θεωρία
ΚΟΣΜΟΣ
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Μηχανή του Χρόνου: Από πού προέρχεται η λέξη ΟΚ
ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Με επιτυχία τα βραβεία Corporate
Superbrands Greece 2011-2012

Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση απονομής βραβείων Corporate Superbrands Greece 2011-2012. Διαβάστε σχετικά

news247Απριλίου 09 2012 16:10

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών (Αίθουσα Τερψιχόρη) η
Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2011-2012, στην οποία τιμήθηκαν ορισμένες από τις
κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας.
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Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας παρευρέθηκαν για να τιμήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές
Επωνυμίες που αναδείχθηκαν μέσα από αξιολόγηση Κριτικής Επιτροπής και δημοσκόπηση κοινής γνώμης.
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τις απονομές των τριών μεγάλων βραβείων όπου ηAstra Medical Hellas Superfoods έλαβε το
βραβείο "Χρυσός Ήλιος" ως η Κορυφαία Ανερχόμενη Ελληνική Εταιρική Επωνυμία (Βραβείο Επιτροπής).
Διαβάστε πληροφορίες για τη superfoods.

http://www.news247.gr/koinonia/me-epityxia-ta-vraveia-corporate-superbrands-greece2011-2012.6147834.html

MITERA: Superbrands Award 2011-2012

Submitted by:Hygeia Group
Posted:Apr 03, 2012 – 09:12 AM EST

ATHENS, Apr. 03 /CSRwire/ - MITERA Hospital was honored with the Corporate Superbrands Greece
award, as it accumulated the highest overall score in the "Healthcare Institutions-Diagnostic Centres"
category.
A Superbrand is a brand that has established excellent reputation in its sector and offers its customers
significant tangible or perceived advantages, which the public in turn recognizes or requires.
The Corporate Superbrands 2011-2012 were selected out of approximately 2,000 candidate brands,
based on the score given by the experts' committee, as well as the opinion poll conducted by the market
research company Focus Bari to (a) the wider public and (b) among representatives of Greece's business
community, according to the following criteria:
• Brand recognition & strong reputation
• Quality
• Reliability and long-term consistency
• Corporate responsibility (market, industrial relations, society, environment)
The Corporate Superbrands Greece 2011-2012 Award Ceremony was held on Monday April 2nd, 2012. A
total of 10 brands were named Corporate Superbrands, having accumulated the highest overall score in
their category. Mr. Andreas Kartapanis, CEO of MITERA Hospital, collected the award, on behalf of the
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Hospital. Commenting on the award, Ms Areti Souvatzoglou, Chairwoman of the MITERA Board of
Directors and CEO of HYGEIA Group, noted: "This honorary distinction confirms the reputation of
MITERA as one of the leading institutions in its field and justifies the expectations of all of us who work
there. MITERA continues to uphold the values that have distinguished it as a quality hospital, with its high
level of credibility for the services it offers, the state-of-the-art equipment of its clinics and its
experienced and specialized medical and nursing staff. This award comes to complement a series of
distinctions for our Group's companies, for its work environment and human resources, as well as the
innovative products available to the people who entrust their health to us. I would also like to take this
opportunity to thank all those who work or collaborate with MITERA for their efforts, which I am certain,
will continue in the future with the same success."
The Superbrands institution is based in London and constitutes an independent authority for evaluating
and promoting top brands of products or companies. The same-named awards are being held in Great
Britain since 1995, while they have also been adopted by more than 75 countries worldwide, through
national representatives.
The Superbrands institution aspires to promote the concept of branding to the wider public, to contribute
towards recognizing the multi-faceted value of brands of products and services, as well as to inform the
public on the history, values, achievements and ultimately the identity of some of the most popular and
loved brands in the market.
The Superbrands awards recognize the effort and success of all those who contribute towards creating,
offering and promoting quality brands of goods and services on a national and international level.

http://www.csrwire.com/press_releases/34637-MITERA-Superbrands-Award-2011-2012

Greece: MINOAN LINES Gets
Corporate Superbrand Award
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At a premier award ceremony that was held at the Athens Hilton Hotel on April 2nd,
2012, MINOAN LINES, a proud member of the Grimaldi Group, was accorded the
prestigious recognition of excellence “Corporate Superbrand” award. MINOAN LINES
has been proclaimed as the ferry/shipping company with the best corporate brand in
the Greek passenger shipping sector for 2011/2012 by the esteemed international
institution “Corporate Superbrands Greece”.
This distinction is of great significance and represents a great honor for our company
given the respected reputation and high profile of the said institution, which takes
place every two years in Greece; it is considered an exceptional recognition given
the high competition in the respective sector.
MINOAN LINES has been proclaimed among 2.000 candidate leading brands in
Greece and garnered one of the highest scores amongst the final assortment of ten
exceptional brands from various industries. MINOAN LINES is the ONLY company to
be granted the “First Place of Excellence” in the Greek shipping sector this year.
On behalf of MINOAN LINES Board of Directors, the award was received by the
company’s Managing Director, Mr. Antonis Maniadakis.
Commenting on this honorable distinction, Mr Antonis Maniadakis, stated: “It is truly
a great honor, another great achievement for our company. I would like to thank
you all for this eminent recognition. We are particularly grateful and indebted to: i)
Our valued and loyal passengers for the amazing confidence and trust they continue
to show us by choosing to travel with Minoan Lines high tech, state of the art cruise
ferries on the domestic and international routes that the company operates, ii) Our
dedicated cargo associates for their on-going support and commitment to our firm
during all those years, iii) Our channel partners in Greece and in Europe for their
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recognition of our company’s high quality standards and innovative business
practices, who constantly strive to promote our services and corporate brand name
worldwide. Finally, the ambassadors of Minoan Lines are, first and foremost, its
staff. We are privileged to have such well trained and experienced personnel on land
and at sea, which I personally thank for its professionalism, for this wonderful
journey that continues to go far ahead for almost forty years now, ensuring Minoan
Lines position, as the leading company in the Greek passenger ferry shipping
sector”.
The premier branding celebration was attended by members of the Board of
Directors and executives of MINOAN LINES.

https://worldmaritimenews.com/archives/51362/greece-minoan-lines-gets-corporatesuperbrand-award/

ΜΗΤΕΡΑ: Βραβείο Superbrands
2011-2012
in Αρχείο 03/04/2012, 13:09 0

Με το βραβείο Corporate Superbrands Greece τιμήθηκε τo
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία
στην κατηγορία “Νοσηλευτικά Ιδρύματα-Διαγνωστικά Κέντρα”.
Ως Superbrand ορίζεται η εταιρική επωνυμία που έχει εδραιώσει κορυφαία φήμη
στoν τομέα της και προσφέρει στους πελάτες σημαντικά, απτά ή αντιληπτά
πλεονεκτήματα τα οποία οι πελάτες επιθυμούν και αναγνωρίζουν.
Η ανάδειξη των Corporate Superbrands 2011-2012 από τις περίπου 2.000 υποψήφιες
Εταιρικές Επωνυμίες, έγινε βάσει βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής καθώς και μετά
από δημοσκόπηση της εταιρείας ερευνών Focus Bari (α) στο ευρύ καταναλωτικό
κοινό και (β) ανάμεσα σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας με
βάση:
- Την Αναγνωρισιμότητα Επωνυμίας & Δύναμη Φήμης
- Την Ποιότητα
- Την Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια και
- Tην Εταιρική Υπευθυνότητα (Αγορά, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνία, Περιβάλλον)
Η Εκδήλωση Απονομής Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2011-2012
πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012, και τιμήθηκαν ως Corporate
Superbrands οι 10 εταιρικές επωνυμίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη συνολική
βαθμολογία στην κατηγορία τους. Το βραβείο εκ μέρους του ΜΗΤΕΡΑ, παρέλαβε ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, κ.Ανδρέας Καρταπάνης.
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Σχολιάζοντας τη βράβευση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ
και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κα Αρετή Σουβατζόγλου δήλωσε:
«Η τιμητική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη φήμη του ΜΗΤΕΡΑ, ως ένα από τα
κορυφαία στον κλάδο και δικαιώνει τις προσδοκίες όλων όσων εργαζόμαστε σ’ αυτό.
Το ΜΗΤΕΡΑ, συνεχίζει να διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες που το έχουν αναδείξει ως
ποιοτικό νοσοκομείο με την υψηλού επιπέδου αξιοπιστία των παρεχόμενων
υπηρεσιών, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό των Κλινικών του και το έμπειρο και
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό του δυναμικό.
Η βράβευση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς διακρίσεων για το εργασιακό
περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου μας και τα καινοτόμα
προϊόντα προς όφελος των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Με την
ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάζονται ή συνεργάζονται με το
ΜΗΤΕΡΑ για τις προσπάθειές τους, οι οποίες είμαι βέβαιη ότι θα συνεχιστούν με την
ίδια επιτυχία.». Ο οργανισμός Superbrands, με έδρα στο Λονδίνο, αποτελεί μία
ανεξάρτητη αρχή αξιολόγησης και προβολής του branding και κορυφαίων επωνυμιών
(brands), προϊοντικών και εταιρικών. Ο ομώνυμος θεσμός υλοποιείται από το 1995
στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ, μέσω εθνικών αντιπροσώπων, έχει υλοποιηθεί σε
περισσότερες από 75 χώρες σε όλο τον κόσμο.
O οργανισμός Superbrands φιλοδοξεί να προβάλλει την έννοια του branding στο
ευρύ κοινό, να συμβάλλει στην αναγνώριση της πολύπλευρης αξίας των επωνύμων
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και να ενημερώνει το κοινό για την ιστορία, τις αξίες,
τα επιτεύγματα και, εντέλει, την ταυτότητα, ορισμένων από τα πλέον δημοφιλή και
αγαπημένα brands της αγοράς.
Ο θεσμός των Superbrands αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας και επιτυχίας
όλων εκείνων που συμβάλλουν στη δημιουργία, προσφορά και προβολή ποιοτικών
επώνυμων αγαθών και υπηρεσιών, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

http://insuranceworld.gr/11525/archive/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B
1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-superbrands-2011-2012/
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